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ALFRED PIECHOWIAK

W 35C-LECIE BITWY POD OLIWA
„Łaskawy czytelniku. Jest dostatecznie wiado
me, że przed kilku tygodniami stoczona zo
stała na Bałtyku przed portem gdańskim bi
twa morska pomiędzy okrętami polskimi i 
szwedzkimi.

Istota rzeczy jednak nie mogła być dotych
czas znana, a to z powodu różnorodnych i 
sprzecznych wiadomości krążących wśród lu
dzi. Ponieważ jednak teraz, gdy postanowiono 
dla dania świadectwa prawdzie wydobyć na 
światło dzienne cały przebieg wypadków, po 
przebadaniu wszystkich kapitanów, żołnierzy, 
szyprów i marynarzy, przed kilku dniami zo
stał on wyjaśniony i przedstawia się w rzeczy
wistości następująco”1).

Takim wstępem poprzedzili komisarze królewscy 
sprawozdanie z bitwy pod Oliwą, stoczonej 28 lis
topada 1627 roku, trzysta pięćdziesiąt lat temu.

Historia floty polskiej sięga jednak dawniejszych 
czasów. Podczas Wojny Trzynastoletniej (1454- 
-1466) między Polską a Zakonem Krzyżackim w 
celu odzyskania zagrabionego przez nich w XIV 
wieku Pomorza wschodn ego, poważną rolę ode
grały dzia'ania już wtedy istniejącej floty polskiej.

Operacje morsk:e przeciwko Krzyżakom prowa
dziła polska fota kaperska miast pomorskich, 
Gdańska, Elbląga i Braniewa. Organizacją tej floty 
żywo interesował s:ę Kazimierz Jagielończyk.

Zauważmy tutaj, że panowanie Kazimierza Ja
giellończyka żbiega s'ę w czasie z nastaniem Tudo- 
rów w Anglii, którzy uważani są, tak Henryk VII 
jak i jego syn Henryk VIII, za twórców angielskiej 
marynarki wojennej. Datowanie Royal Navy od 
Alfreda Wielkiego jest raczej legendą.

W tym więc czasie polska flota kaperska pro
wadziła działama przeciwko okrętom krzyżackim, 
oraz okrętom ich sprzymierzeńców. Najważniej
szym zadaniem dla okrętów polskich było atako-

’) Vide Krwawicz M., Wa'ki w obronie polskie
go wybrzeża w roku 1627 i bitwa pod Oliwą, 
1955 r.

wanie statków nieprzyjacielskich dowożących za
opatrzenie i posiłki do portów krzyżackich, szcze
gólnie do Królewca. Wykonując to ważne zadanie, 
flota polska działała na całym prawie Bałtyku, od 
Danii aż po Zatokę Ryską.

I tak w 1458 r. okręty polskie przeprowadziły 
szeroko zakrojone działania przeciwko portom han- 
zeatyckim, pomagającym Krzyżakom, więc Lube
ce, Roztokowi, Strzałowi i Gryfinie. Niszczono u- 
rządzenia portowe oraz stające tam statki.

Inną częścią planu strategicznego floty polskiej 
by’a blokada bardzo ważnej cieśniny bałgijskiej 
(wejście na Zalew Wiślany), zamykając tym dostęp 
do tak ważnych portów krzyżackich jak właśnie 
Królewiec i Balga.

Okręty polskie współdziałały również z wojska
mi lądowymi, jak np. podczas walk w 1464 r. o 
wyzwolenie Pucka, starej bazy floty polskiej, opa
nowanej naonczas przez Krzyżaków.

Największą bitwą morską tego okresu było spot
kanie floty polskiej z krzyżacką 15 września 1463 r. 
w Zalewie Wiślanym, na wysokości Elb'ąga. Okrę
ty krzyżackie, pod dowództwem Wielkiego Mistrza 
zakonu Ludwika von Erlichshavsen’a, zamierzały 
dotrzeć do Gniewa, wówczas w rękach krzyżac
kich, oblężonego przez wojska polskie dowodzone 
przez Piotra Dunina. Jednocześnie Krzyżacy kon
centrowali swoje wojska koło Starogardu. Temu 
właśnie zgrupowaniu okręty floty krzyżackiej mia
ły dać wsparcie z Wisły w natarciu na oblegających 
twierdzę Polaków.

Okręty polskie z Gdańska zagrodziły wejście na 
Wisłę w pobliżu Kieżmarku, i 9 września 1463 r. 
nastąpiło pierwsze spotkanie z okrętami nieprzy
jaciela, nadchodzącego od strony Zalewu Wiślane
go. Niezdo'ne prze'amać blokady polskiej, okręty 
krzyżackie zawróciły, ścigane uparc:e przez eska
drę gdańską. W nocy z 14-go na 15-go września, 
eskadra ta połączyła się z jednostkami polskimi 
z Elbląga. Z nastaniem dnia, 15 września 4463 r., 
okrążywszy flotę krzyżacką, okręty polskie rozpo
częły zagorzałą bitwę, w której Krzyżacy doznali 
zupełnej klęski.

Va stronie 1 zamieszczamy reprodukcję sztychu z rozmieszczeniem okrętów polskich i szwedzkich 
>rzed rozpoczęciem bitwy pod Oliwą z książki „Bitwa pod Oliwą”, Eugeniusz Kaczorowski. 
Wyd. Morskie, Gdańsk 1976.
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W drugiej połowie XVI wieku Szwecja usiłowa
ła opanować całkowicie Bałtyk. Rezultatem tej 
właśnie polityki zagranicznej, oraz związanych z 
nią planów strategicznych, Szwedzi zaatakowali In
flanty, podówczas należące do korony polskiej. 
Poza tym stosunki polsko-szwedzkie w XVI wieku 
pogorszył wybór na króla polskiego w 1587 r. 
Zygmunta III Wazy, pretendenta do tronu szwedz
kiego. Ponieważ Wazowie polscy, tak Zygmunt III 
jak i jego syn Władysław IV, nie wyrzekli się ko
rony szwedzkiej, zaogniło to jeszcze bardziej sto
sunki polsko-szwedzkie. Tym bardziej więc Szwedzi 
starali się opanować wybrzeża Bałtyku pod wła
daniem Polski.

W 1601 r. rozpoczęła się wojna polsko-szwedz
ka, trwająca z przerwami do 1621 r. W czasie tej 
właśnie wojny założono podwaliny organizacyjne 
polskiej marynarki wojennej. Wtedy to flota polska 
zmierzyła się ze szwedzką w bitwach o wielkim 
znaczeniu.

I tak w jesieni 1606 r. miała miejsce bitwa na 
wysokości Helu, kiedy zespół okrętów nieprzyja
cielskich starał się wejść do Zatoki Gdańskiej. Pol
skie zgrupowanie liczyło 12 jednostek, które wy
szły z Pucka i zajęły pozycje wzdłuż wewnętrznego 
brzegu ptwyspu, blisko jego cypla . Skuteczny 
ogień artylerii okrętowej wspierała piechota pol
ska ze stanowisk na lądzie. Po niejakim czasie 
Szwedzi przerwali akcję i wycofali się z zatoki

W marcu 1609 r. eskadra polska zaatakowała 
znienacka okręty szwedzkie na zimowym kotwico- 
wisku w Salis, na Inflantach. Akcja ta była dużym 
sukcesem, bowiem niektóre ze szwedzkich okrętów 
spalono używając krypt ogniowych, reszta zaś musia- 
ła opuścić port.

W latach 1626J1629 podczas wojny polsko- 
szwedzkiej w okresie Wojny Trzydziestoletniej, nie
przyjaciel wysadził silny desant na południowym 
wybrzeżu Zalewu Wiślanego, opanowując tak waż
ne twierdze jak Elbląg, Braniewo, oraz najważniej
szy Puck. Używając Pucka jako dogodnej bazy, 
szwedzka eskadra zablokowała Gdańsk, z widocz
nym zamiarem wzięcia tego najważniejszego pol
skiego portu. Żeby uniemożliwić Szwedom zamie
rzonego celu, trzeba było wpierw pozbawić ich ba
zy operacyjnej w zdobytym Pucku. W tym celu 
wojska polskie pod dowództwem Zygmunta III 
starały się, bez powodzenia, odbić Puck.

Puck wyzwolił hetman Koniecpolski, oblega
jąc twierdzę od strony lądu w zimie 1626- 
-1627 r. Zdobył ją jednak dopiero w kwietniu 

1627 r., kiedy natarcie od strony lądu wsparł z 
morza zespół polskich okrętów Wojennych.

„Szalony chyba nie widzi jako potrzebna była 
ta armata. Potrzebna by teraz rzecz była bar
dzo kilka okrętów Waszej Królewskiej Mości 
na morze wyprawić, abyśmy wiedzieli, co się 
na nim dzieje. Mogłyby wielki pożytek uczy
nić i tamte okręty kupieckie przy Kurlandii 
od nieprzyjaciela zatrzymane na prowadzenie 
tu do Prus inflanckiego wojska znieść, ale że 
bosmanów spelna na nich nie masz, nie są go
towe, wszakże pilno się gotują”* i 2).

Tak pisał do króla Zygmunta III hetman Stani
sław Koniecpolski, zdobywca Pucka i „obrońca 
ujścia Wisły”, który dobrze rozumiał potrzebę roz
woju zbrojnej siły morskiej Rzeczypospolitej.

Z wojskami polskimi, działającymi na Pomorzu 
w latach 1626-29, współdziałała wydatnie marynar
ka wojenna. Okręty polskie patrolowały więc wy
brzeża Bałtyku. W 1627 r., podczas jednego z pa
troli, trzy okręty polskie KRÓL DAWID, WOD
NIK i ARKA NOEGO, 17 maja natknęły się ko
ło Helu na konwój 12 okrętów szwedzkich, wio
zących zaopatrzenie do Piławy. Po pojedynku ar
tyleryjskim akcję przerwano, po czym eśkadra pol
ska kontynuowała rejs w kierunku zachodnim. 
Następnego dnia, 18 maja, na wysokości Łeby 
(koło Białej Góry), ten sam zespół okrętów pol
skich spotkał się z drugim konwojem szwedzkim, 
płynącym też do Piławy. Pomimo przeważających 
sil szwedzkich, a było ich 24, polskie okręty prze
szły do natychmiastowego ataku. Jak podaje ofi
cjalne sprawozdanie:

„Okręty IKMci obróciły się ku Białej Borze. 
Okrętów trzy szwedzkich ku nim puściło się, 
więc dwa znowu w morze pobiegły, a jeden 
został z tych szwedzkich. Pan kapitan Witt, 
spostrzegłszy okrętów szwedzkich, ku nim 
szedł. Potem okręt szwedzki ujeżdżał ku Bia
łej Górze, a dwa na zasadce zostały, które 
chciały naszych zajechać; tamże spostrzegli 
dwadzieścia i cztery okrętów. Te trzy okręty 
IKMci z tamtej strony Łeby podle Białej Gó
ry zjechały się ze szwedzkimi okrętami i tam 
do siebie strzelali, a te okręty szwedzkie dru
gim okrętom hasło dawały, ogień z przypra

2) Vide Przyłecki, S., Diariusz albo summa spraw
i dzieł wojska kwarcianego w Prusiech. Pamiętniki
o Koniecpolskich. 1842.



4 NASZE SYGNAŁY

wami do góry miotały, żeby im drugie okręty 
na posiłek przyszły. Tamże szwedzki okręt zje
chawszy się z naszym okrętem, na którym był 
kapitan Mora (Jakub Murray, dowódca KRÓ
LA DAWIDA — przyp. red.), granaty do sie
bie nrotały, gdzie naszych do dwudziestu po
strzelono i działo się rozerwało na okręcie, na 
którym kapitanem był Magnus (Magnus Wes- 
man, dowódca ARKI NOEGO — przyp. red.). 
Teraz okręty szwedzkie zebrawszy się do kupy 
do Pilawy jechały, a okręty IKMci ku pomor
skiej poszły3).

Po czym polska eskadra kontynuowała kurs 
na Kołobrzeg.

Po naprawien u uszkodzeń odniesionych w walce, 
zespól polski wrócił do bazy w Wisloujści, koło 
Latarni. Żeby tego jednak dokonać, powracające 
okręty po'skie musia'y się przebć przez blokadę 
szwedzką Gdańska. Szwedzi stosowali blokadę już 
to zamkniętą, już to otwartą, na noc odchodząc 
na wysokość Helu, zapewne w obawie przed pol
skimi krypami ogniowymi, za dnia podchodząc pod 
samo Wis'oujśce.

Od maja do I stopada 1627 r. w bazie w Wislo- 
ujściu przeprowadzano naprawy, wzmacniano ar
tylerię poszczególnych jednostek, smołowano dna 
okrętów, zmieniano takielunek, ćwiczono załogi i 
p echotę morską Hetman Koniecpolski troszczył 
się bardzo o flotę. W liście do Zygmunta III z 
dn a 31 maja 1627 r. pisał:

„Najjaśniejszy Miłościwy Królu Panie, Panie 
mój Miłościwy. Jako dnia onegdajszego okręty 
Waszej Królewskiej Mości mężme się przez ar
matę nieprzyjacielską przebiły, z listu Pana Po
zy dostatecznie Wasza Kró'ewska Mość Pan 
mój Miościwy wyrozumieć będziesz raczeł. 
Często teraz wzdycham na to, o com i sam 
w Toruniu prosieł i przez p:sania moje powta
rzał, gdyby beło Waszej Królewskiej Mości ze 
dwadzieścia dobrze armowanych okrętów, wie
le by się nimi mogło belo robić i ciężko by 
beło i n eprzyjacielowi z portu swego wynieść, 
aczci i tymi, które są, kiedy się sporządzą, 
będzie się mogło za pomocą Bożą a szczęściem 
Waszej Kró'ewskiej Mości nieprzyjacielowi ja
ki żart uczynić. Panowie Komisarze będąc ode
słani od Waszej Królewskiej Mości (jako uda
ją) do mnie, często mię o pieniądze tak na 
bosmany, jako i inne rzemieślniki, naprawę 
okrętów, solicytują, ^których jaki jest dostatek 
i jeżeli ich jest co przy mnie, Wasza Króle

wska Mość raczysz dobrze wiedzieć. A iż z 
wielu miar życzę tego aby te okręty gotowe 
beły . . ,”4 5).

Decyzja wysłania floty do boju należała do ko 
misarzy królewskich, więc do polskiej admiralicji 
owych czasów. Dnia 25 listopada komisarze udali 
się na pokład ŚWIĘTEGO JERZEGO aby dowód
cy okrętu, kapitanowi Janowi Storchowi, oraz ad- 
m:rałowiDiokmann’owi, wręczyć szczegółowe in
strukcje taktyczne do spodziewanej bitwy, podpi
sanej przez nich 24 listopada 1627 r.B)

Jak to było wówczas wszędzie w zwyczaju, pra
wie każda możliwa sytuacja była przewidziana, 
wraz ze ścisłymi wskazówkami dla poszczególnych 
dowódców okrętów. Często rezultatem takich in
strukcji było krępowanie własnej inicjatywy, oraz 
przygaszanie ducha bojowego, co nierzadko pro
wadziło do zamieszania w bitwie. Dokument ten 
ma aż dwadzieścia pięć punktów!

Instrukcje naznaczają nadkapitana (taki był jego 
stopień rzeczywisty) Dickmann’a na stanowisko ad
miralskie, znaczy głównodowodzącego floty. Na 
dowódcę zaś piechoty morskiej na wszystkich 
okrętach wyznaczono kapitana Jana Storcha. Oby
dwaj otrzymali rozkaz zaokrętowania się na ŚWIĘ
TYM JERZYM, okręcie admiralskim, największej 
jednostce polskiej Na okręt wiceadmiralski wyzna
czono WODNIKA z kapitanem Witte, który pia
stował również funkcję oficera artylerii floty. Tym 
trzem najstarszym oficerom przydana została ra
da wojenna, bez której nie wolno było podejmować 
żadnej decyzji.

Członkami tejże rady wyznaczono dowódcę 
KRÓLA DAWIDA kapitana Jakuba Murray’a, do
wódcę ARKI NOEGO kapitana Magnusa Wes- 
man'a, dowódcę CZARNEGO KRUKA poruczni
ka od pułkownika Appelman’a, oraz porucznika od 
majora Fittinghof’a i szypra Bose, obydwóch z 
KRÓLA DAWIDA.

Pod koniec listopada 1627 r. Szwedzi w związku 
ze zbliżającą się zimą wycofali kilkanaście okrę
tów z blokady Gdańska, pozostawiając 6 okrętów 
liniowych w zatoce. Komisarze królewscy zdecy
dowali w:ęc zaatakować Szwedów. Kiedy okręty 
by!y w pełnej gotowości bojowej, komisarze wydali 

’) Vide Przy'ęcki, op. cit.
4) Vide Polski Słownik Biograficziy, t. V, 1939- 

1946.
5) Acta Commissorialia et cet.
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rozkaz wyjścia w morze 26 listopada. Po opuszcze
niu Wistoujścia, pomiędzy PANNĄ WODNĄ i 
ŻÓŁTYM LWEM a okrętami szwedzkimi patro
lującymi wejście do portu, wywiązał się pojedynek 
artyleryjski, po czym okręty polskie wróciły do 
Wisloujścia.

Następnego dnia, 27 listopada, okręty polskie wy
szły ponownie na redę gdańską i tam zakotwiczyły 
na noc z 27-go na 28-go listopada. Okręty podzie
lone by'.y na dwie eskadry, (po pięć jednostek każ
da. W pierwszej były ŚWIĘTY JERZY, PANNA 
WODNA, LATAJĄCY JELEŃ, ŻÓŁTY LEW i 
CZARNY KRUK, w drugiej znajdowały się WOD
NIK. KRÓL DAWID, ARKA NOEGO, PŁO
MIEŃ i BIAŁY LEW. Wedle instrukcji, okręty 
miały walczyć w szyku nieregularnym, nie zaś to
rowym jak to było wówczas w zwyczaju.

Rano 28 listopada Szwedzi zaczęli podchodzić od 
Helu do Redlowa, aby na dzień zacieśnić blokadę. 
W eskadrze szwedzkiej było sześć okrętów, TI- 
GERN, okręt flagowy z wiceadmirałem Stiern- 
skold’em, dowodzony przez kapitana Stewarfa; 
PELIKAN, z kontradmirałem Fritz’em na po
kładzie; SOLEN, dowodzony przez kapitana Fo- 
ratta; oraz MANEN, ENHORNINGEN i PA- 
PAGOJAN, których nazwiska kapitanów są nie
znane. Załogi okrętów szwedzkich liczyły w sumie 
około 700 ludzi z 140 działami średniego kalibru6). 
Wyporność okrętów była większa niż polskich, za 
wyjątkiem ŚWIĘTEGO JERZEGO i KRÓLA DA
WIDA.

Dniało, gdy na polskich okrętach po modlitwie 
spożyto śniadanie. Był 28 listopad, pierwsza nie
dziela adwentu. Wszystko gotowe było do boju. 
Okrętów polskich było dziesięć, ŚWIĘTY JERZY, 
z admirałem Dickmann’em; WODNIK, okręt wi- 
ceadmiralski dowodzony przez kąpitana Witte’go; 
KRÓL DAWID okręt kontradmiralski dowodzony 
przez kapitana Murray’a; oraz LATAJĄCY JE
LEŃ kapitan Appelman; PANNA WODNA, ka
pitan Argen; ARKA NOEGO, kapitan Wesman; 
ŻÓŁTY LEW, kapitan Kizero; CZARNY KRUK, 
kapitan Blayr; BIAŁY LEW, kapitan Piotr Bose, 
brat szypra Joachima z KRÓLA DAWIDA; oraz 
PŁOMIEŃ, którego nazwisko dowódcy nie jest zna
ne. Załogi okrętów polskich liczyły 1160 ludzi, w 
tym marynarzy 390 i żołmerzy piechoty morskiej 
770. Na pokładach wszystkich okrętów znajdowa
ło się 175 dział różnego kalibru.

Po^kie okręty szły-w szeregu. Pierwszy, KRÓL 
DAWID, za nim okręt flagowy ŚWIĘTY JERZY 

z dowódcą floty polskiej na pokładzie. Po nich z 
kolei PĘDZĄCY JELEŃ, PANNA WODNA, za 
czym okręt w ceadmiralski WODNIK, po nim 
ARKA NOEGO, ŻÓŁTY LEW, BIAŁY LEW, 
PŁOMIEŃ i CZARNY KRUK.

Bitwę rozpoczął polski okręt admiralski ŚWIĘ
TY JERZY salwą do TIGERNA po czym podszedł 
do prawej burty Szweda i polska piechota morska u- 
derzyła w abordażu. Wywiąza'a się zacięta walka na 
pokładzie TIGERN'a. Niedługo potem PANNA 
WODNA podeszła do rufy TIGERN’a, i oddawszy 
salwę i ona wysadziła swoją piechotę morską na 
pokład Szweda. Po ciężkiej walce, Polacy opanowa
li TIGERN’a. W tym momencie na pomoc wła
snemu okrętowi admiralskiemu, na którym Pola
cy zdążyli już opuścić szwedzką banderę, podążył 
PELIKANEN, oddając salwę ze swoich dział ru
fowych na pokład TIGERN'a, od której podobno 
zginął adm rai Dickmann. W międzyczasie WOD
NIK zaatakował SOLEN’a. Po zaciętej wa ce abor
dażowej, Szwedzi, nie chcąc by ich okręt wpadł 
w ręce Polaków, wysadzili się w powietrze. Pozo
stałe okręty szwedzkie, widząc beznadziejną sytu
ację, przerwa.y w pośpiechu akcję, i położywszy 
s ę na kurs do Piławy, opuściły Zatokę Gdańską.

Po bitwie, jeszcze tego samego dnia, komisarze 
królewscy wydali rozkaz do oficerów floty, naka
zując im dokonania przeglądu załóg i odesłania do 
Latarni rannych, dołączając jednocześn e gorące 
pozdrowienia i gratulacje dla wszystkich załóg z 
okazji odniesionego zwycięstwa. Admirałowi Dick- 
mann’owi urządzono wspaniały pogrzeb na koszt 
króla, w którym wzięli udział marynarze i żołnie
rze piechoty morskiej floty, oraz tłumy gdańszczan.

Za aprobatą króla, komisarze królewscy wydali 
drukowaną relację z przebiegu bitwy i dołączyli 
rysunek wykonany przez gdańszczanina Filipa 
Jansenna. Relację tę rozesłano na wszystkie dwory 
europejskie. Poza tym rada miejska Gdańska po- 
łeci a Bartłomiejowi Milwitzowi namalowanie obra
zu bitwy pod Oliwą na ratuszu. Obraz olejny ukoń
czony został w 1650 r. Również dwaj inni artyści 
wykonali akwarele b twy oliwskiej, Ado’f Boy z 
Gdańska w roku 1633 i w drugiej połowie XVII 
wieku Szwed Wahrberg.

6) Vide Sveriges Krig 1611-1632.
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Wkrótce po bitwie flota polska oddana została 
do dyspozycji głównodowodzącego wojskami ce
sarskimi w Wojnie Trzydziestoletniej, Wallenstein’- 
owi, który przybrał naonczas przesadny tytuł „Ge
neral der ozeanischen und baltischen Meeres”, bo
wiem Habsburgowie sami marzyli o opanowaniu 
Bałtyku. A Polska, na nieszczęście, była sprzymie
rzeńcem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak za
czął się zmierzch polskiej floty, który miał trwać 

wiele lat. Na rozkaz Zygmunta III siedem okrę
tów polskich odeszło w styczniu 1629 r. do Wis- 
maru. Okręty te już nigdy do Polski nie wróciły. 
W Wisłoujściu został tylko LATAJĄY JELEŃ 
i mały okręcik SYRENA.

Polacy już wtedy walczyli o zasady, a nie o pol
ską rację stanu. Nie mieliśmy, niestety, człowieka 
miary Richelieu.

Alfred Piechowiak

Pamięci mojego przyjaciela
Stasia Olszewskiego — poświęcam

E»EI|X
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PAMIĘCI BOHATERSKIM MARYNARZOM

Fragment z artykułu „Do ostatniej chwili” 
napisany przez inż. Kisielewskiego Michała 
(nie żyje), w czasie kampanii wrześniowej 1939 
pełnił funkcję dowódcy 1 kolumny samocho
dowej . .ppor. marynarki wojennej w rezer
wie. .., w cywilu oficer marynarki handlo
wej.

O ostatnim dniu obrony A. Rzepniewski tak 
pisze: „Gdy wstawał świt 19 września, Polacy i 
Niemcy zdawali sobie sprawę, że będzie to ostatni 
dzień walki. Nieliczne działa polskie milczały z bra
ku amunicji. Hitlerowcy prowadzili intensywny 
ogień nie tylko z wielu baterii artylerii ciężkiej i 
polowej, ale z licznych okrętów wojennych. To 
co działo się od rana 19 września, było czymś 
niezwykłym .. .”

Najpierw zabrakło amunicji artyleryjskiej i gra
natów . . . Rano, we wsi Stare Obłoże poległ do
wódca południowego odcinka waleczny ppłk, dypl- 
Sołodkowski, żołnierz spod Verdun.

W południe niemieckie bataliony doszły do mo
rza. Obronę rozcięto na pół. U góry koło Babiego 
Dołu walczyły resztki batalionów z Obrony Lądo
wej Wybrzeża z płk. Dąbkiem na czele. U dołu 
koło wsi Oksywie, w rejonie koszar i stoczni bro
niły się resztki 3-go batalionu rezerwowego, arty- 
lerzystów, którzy dział już nie mieli, kompanii ma
rynarzy z ORP „Bałtyk” pod dowództwem kpt. 
Kremera, który podobnie jak kmdr. ppor. Horyd 
i wielu innych zginął bohatersko podczas nieustan
nych przeciwuderzeń, podejmowanych przez plu
tony ochotnicze, dowodzone przeważnie przez pod
poruczników marynarki wojennej w rezerwie, ofi
cerów marynarki handlowej z cywila. Popołudniu 
okazało s ę, że II Bat. z Pułku Landespolizei, mi
mo ciężkich strat, nie może sobie poradzić z za
łogą koszar marynarki. Wówczas I i III batalio
ny, wsparte silną artylerią, atakują koszary od ty
łu, przez wieś Oksywie.

Po wojnie opowiadali mi znajomi, że w czasie 
nawały ogniowej artylerii całe Oksywie znikało w 
czarnym dymie, wśród którego błyskały nikłe 
światełka wybuchów. Byli przekonani, że nikt ży
wy z tego piekła nie wyjdzie... A jednak • . . Już 
przy końcu obrony zauważyłem 'kilku iludzj z por. 

Wolskim na czele, którzy szybko biegli, dźwigając 
ciężki karabin maszynowy. W przygniecionym 
ogniem terenie przejawy życia są ponure. Czasami 
słyszy się mocne przekleństwo, błyśnie soczysty 
żart, które podnoszą na duchu, ale radości nie 
wywołują. A tu grupka żołnierzy gdzieś biegnie, 
cieszy się z czegoś. . . Dużo widziałem mocnych 
obrazów w czasie obrony wybrzeża, ale ten obra
zek zapamiętałem.

A. Rzepniewski pisze, że por. Wolski z kompa
nii karabinów maszynowych kadry floty ogniem 
flankowym zadawał Niemcom duże straty. Widzia
łem ich właśnie przy robocie, przy wszukiwaniu 
odpowiednich „flank” i twórczą radość wojaków.

Pobiegli gdzieś między budynki .. • Około godzi
ny 16.00 zgłosił się do mnie na placu podchorąży, 
dowódca uszkodzonej rano pancerki i zameldował 
gotowość wraz z wozem i nową załogą do dal
szej akcji.

Wkrótce do koszar wkroczyli . . . Niemcy.
Płk Dąbek był nie tylko walecznym żołnierzem, 

ale również utalentowanym i pełnym inicjatywy 
dowódcą. Świadczy o tym przebieg obrony wy
brzeża. Już od pierwszych dni obrony atakuje.

Będąc słabszym atakuje przeważnie nocanr, od
bierając ofensywnego ducha, butnym pułkom 
gdańskim na południu pod Orłowem i pułkom 
straży granicznej na północy za Wejherowem. Ru
chy wielokrotnie silniejszego przeciwnika stają się 
ostrożne, powolne. Pułkownik zyskuje na czasie.. . 
Pozwala mu to wzmocnć obronę i stworzyć pięść, 
ba pięści uderzeniowe. • . motoryzuje bataliony. 
Nie były to zmotoryzowane bataliony, takie jak 
te, co to zalały Europę w czasie potwornej woj
ny.. . Kolumny wyposażone w potężne wozy te
renowe, przesuwające się z chrzęstem i łoskotem, 
przygniatające swym widok'em przeciwnika. Były 
to niewielkie kolumny autobusów miejskich, nie- 
pokaźne, pojedyńcze lub idące grupowo, popacy- 
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kowane w barwy ochronne wozy ciężarowe. By
ła to motoryzacja trochę pokraczna, ale była... 
Pozwalała bowiem szybko przerzucać wojsko, 
sprzęt, amunicję, żywność, wodę do miejsc, w 
których była potrzebna- Czy o takiej motoryzacji 
myślał płk Dąbek w dniu 1 czy 2 września mó
wiąc, że nie chce mieć dużo wozów i żeby znaj
dowały się one w pobliżu dowództwa? Czy nasza 
motoryzacja spełniła zadanie? Chyba tak. Pułko
wnik miał twardą rękę i gdyby coś mu nie wycho
dziło, reagowałby odpowiednio ostro i natych
miast. Nie pamiętam wypadku, aby na żądanie do
wództwa wozy nie mogły wyjść lub ich w ogóle 
nie było. Nie znam też wypadku odmowy speł
nienia rozkazu przez kierowcę. Spełniali je w Gdy
ni i na Oksywiu. Spełniali je w najcięższych wa
runkach do ostatniej chwili... Ci w mundurach 
i ci w cywilu . . .

Tymi wspomnieniami chciałbym hołd im złożyć. 
Wszak tylu ich zginęło, tylu było rannych. Nie 
żałowali krwi i życia. I nie dla sławy, nie dla or
derów ginęli. Ginęli, by nie puścić Niemców, by 
ich odrzucić...

Szef służby samochodowej major Stanisław Ow
czarski, skromny oficer o dużym poczuciu obo
wiązku, czujny na wszystko, zginął przy wyzwole
niu obozu jeńców. Opisy obrony wybrzeża z bra
ku materiałów o pracy oddziałów samochodowych 
ledwo o nich wspominają.

My rezerwiści po skończonej wojnie mieliśmy 
pełne ręce roboty przy odbudowie wielkiego, wspa
niałego, a zniszczonego wybrzeża morskiego.

Dziś dopiero mogę wziąć się do odtwarzania 
przebiegu działań oddziałów samochodowych 
sprzed trzydziestu lat.

A czas przecież zaciera obrazy. . .
Wielu z nas już nie żyje. Należy żałować że 

wspomnienia piszę tak późno. Ratujemy jednak 
to, co da się jeszcze uratować. Żyjący niech ze- 
chcą wyciągnąć ze swej pamięci to, co mogłoby 
przydać się dla odtworzenia obrazu obrony wy
brzeża morskiego.

Obrona przedpola trwała zamiast planowanych 
dwóch, trzech dni — dwanaście dni. Obrona Kępy 
Oksywskiej — jak w planie tydzień. Razem dni 

dziewiętnaście. Nasze straty na polu walki były 
bardzo duże.

Potworne ofiary poniosła bezbronna ludność cy
wilna, gdy Niemcy zajęli wybrzeże, za to że była 
polską . ..

Niemcy ponieśli również nadspodziewanie duże 
straty w polu. Podobno równe naszym ... W swo
im przemówieniu w Reichstagu w dniu 6.X. 1939 r. 
Hitler wyjaśnił, że długotrwałe walki o wybrzeże 
były wynikiem jej obrony przez jednostki elitar
ne: oficerskie szkoły morskie itd. To chyba taką 
reklamę zrobili Oksywiu niemieccy wojacy, którzy 
pomimo to, że zabijali marynarzy w granatowych 
mundurach w lasach, na Mechlinkach, na Obłużu, 
w Pagedzie, na Oksywiu, to ciągle ich widzieli przed 
sobą. I ciągle atakujących i również zabijających. 
..Doborowe Oddziały” to były przecież niedozbro- 
jone bataliony Wybrzeża oraz ochotnicy z bronią 
i bez broni. Tylko, że duch walki tych ludzi był 
niezwykły, niesamowity ... I mieli dowódcę pułko
wnika Dąbka, który posiadał sztukę wojenną, a 
był twardy jak granit. Dlatego stoczyli bitwę nie
ustępliwą, która trwała nieprzerwanie dziewiętna
ście dni i nocy. Bitwę o Polskę nadmorską...

Polegli w kampanii wrześniowej 1939 r. i posia
dają swą kwaterę na cmentarzu cywilnym Wito
ni'no:

474 oficerów i żołnierzy 
67 cywilnych ofiar wojny

1 symboliczny grób kpt. Kasztelana
1 po ekshumacji ś.p. kpt. mar. Błeszyń

skiego

543
w tym 14-letnia ochotniczka, 17-letni kosynier, 
nieznane dziecko. Na cmentarzu polsko-radzieckim 
— 300 (o ile dobrze zapamiętałem) Redłowo w 
Pucku — 5 osób — ś.p. kmdr. por. Szystkowski 
4 osoby, (2 podoficerowie i 2 osoby cywilne).
Razem 848 osób. Na Helu nie wiem ile osób po
legło. Westerplstte •; prochy mjr. Henryka Suchar
skiego i polegli z załogi. Na cmentarzu cywilnym 
w Wejherowie widziałem kilkanaście mogił. Oczy
wiście zestawienie poległych w '1939 r. jest nie peł
ne. Na Oksywiu 3 zbiorowe mogiły nie zidentyfi
kowane co do ilości i nazwisk.
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ORP Sęp nie został normalnie wykończony i od
dany przez Holendrów, lecz zabrany przez nas, 
prosto z prób głębokościowych w Horten-Norwe- 
gia, z obawy, że go nam zarekwirują, po powrocie 
do Rotterdamu, bo to byl już kwiecień 1939 r.

Uroczystości zmian bander nie było.
W drodze do Gdyni, w asyście ORP Burza, 

prócz połowicznej załogi, jechali obaj przewodni
czący Komisji Nadzorczej i odbiorczej — koman
dorzy Bukowski i Szystowski. Dowodził okrętem 
kmdr. Salamon z zastępcą kpt- Grudzińskim of. 
torp. por. Hackbeilem i inż. okrętowym por. Min
kiewiczem.

Ruchomości nas wszystkich, wraz z umunduro
waniem, zostały w Rotterdamie, tam gdzie kto 
mieszkał. Nie łatwą miał pracę p. Wtorkowski, se
kretarz Komisji, aby to wszystko odszukać, spako
wać i odesłać dla nas. My przez to w Gdyni cha
dzaliśmy cywilnie, co mocno irytowało żandarmów 
przy przejściach w porcie.

Warsztaty Mar. Woj. otrzymały dlatego dodat
kową pracę — „zapiąć Sępa na wszystkie guziki”.

Funkcję wprowadzającego ostatnie dociągnięcia 
manewrowe i zanurzeniowe miał kpt. Chodako
wski, ze świeżą praktyką z ORP Orzeł. Kpt. Gru
dziński wkrótce odszedł, a przyszedł kpt- Karpiń
ski i pozostał aż do końca.

Od czerwca wypływaliśmy już na poligon tor
pedowy i nieco później patrole.

Nastrój na okręcie jak w całej Gdyni. Osobi
ście przydzielono mi mieszkanie, które jak gdyby 
nic wyposażałem i nawet kupiłem parcelę budo
wlaną na Oksywiu.

Ostatni dzień sierpnia zastał nas w porcie wo
jennym Hel. W nocy alarm — wojna! Wyjście do 
sektora.

Drugi dzień wojny zadecydował o losie okrętu. 
Snoiny blach nierdzewnych tłumika prawego diesla 
popuściły, co ograniczyło zanurzenie bezpieczne do 
30 metrów. Było też kilka innych naruszeń jako 
skutek torpedowania kontrtorpedowca Friederich 
łhn. — Dopóki nie wie się nic, jak to zaobserwo
wali i przeżyli Niemcy — lepiej powstrzymać się 
od obgadki tego spotkania. Z działaniem bomb 
ełębinowych pod wodą byliśmy nie osłuchani. W 

takiej akcji większość załogi jest bezczynna, zaję
ta obserwacyjnym wyczekiwaniem — co ma swo
je ujemne skutki. Przysłowie więc — jak trwoga to 
do Boga — ujawniło się i coś z sześciu ze 60-ciu 
obnosiło stężałe oblicza dni kilka.

Po siedemnastu dokuczliwych lecz zarazem i 
hartownych dniach doszło do internowania okrętu 
w Szwecji, na okres całej wojny. Nyniishamn, 
Waxholm, Sztokholm, Taxinge-Nasby, Marielund 
były przystaniami również dla OORP Ryś i Żbik. 
Kwaterowaliśmy po kolei w koszarach artylerii, na 
Darze Pomorza (kiedy nas na krótko mobilizo
wano — inwazja Danii i Norwegii) na statku pa
sażerskim przybrzeżnym, krypach i w końcu w 
własnoręcznie zestawionych barakach. Kuchnia i 
świetlica pozostały na krypie. W czasie dokowań 
okrętów w Sztokholmie, jechało nas wtedy tylko 
kilkunastu, izolowano nas na starym torpedowcu 
lub w pawilonie muzycznym Kadry.

Mieliśmy kolejno trzech szwedzkich komendan
tów obozu. Polskim był kmdr. Salamon. Nastawie
nie ich było różne ale znośne. Znali europejskie 
języki. Na okrętach my sami pełniliśmy wachty jak 
i konserwacje. Szwedzki posterunek stał przy wyj
ściu na zewnątrz. Nikt nie głodował. Cierpienia 
więc nasze ograniczały się do psychicznych. Kie
szonkowe, wypłacane nam dekadowo było stano
wczo za niskie. Ci co chcieli pomagać rodzinom 
w Kraju i wszyscy najmłodsi rwali się dodatkowo 
dorabiać. Zresztą okolica upominała się o robot
ników (część Szwedów była zmobilizowana). Szwe
dzi więc chętnie, pewni naszej lojalności, wydali 
przepustki robocze. Zostało to zorganizowane 
zmianami, aby wachty okrętowe i obóz nie kuśty
kał i było pożyteczniejsze niż siedzenie w bara
kach z codzienną dyktaturą karcianą.

Nadzieja, że mimo wszystko doczekamy się nie
podległego kraju sprawiła zmarnowanie wolnego 
czasu, bo kupa chłopa mogła pójść w inżyniery.

Nasi attache morscy komandorowie Morgenstern, 
Pławski i Wolbek odwiedzali nas oficjalnie dość 
często- Ich kompleks oszczędnościowy wobec nas 
chybił, bo Szwedzi cały dług umorzyli.

Gdy sowiecki zalew Polski był już pewny, obóz 
dzielił się na partie. Nie zabrakło też paru dywer-
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santów. Jeden z nich np. nie mógł przeboleć nie 
przyjęcia do Podchorążówki dla podoficerów w 
Bydgoszczy. Nie wziął w rozwagę, że się ewentual
nie, dzięki temu, uratował od Katynia.

Widząc co się święci w wielkiej polityce, Szwe
dzi zaskoczeniem pod osobistym dowództwem ad
mirała opanowali okręty i odprowadzili je do 
Sztokholmu. Polski komendant obozu kmdr. Sala
mon przyjechał na rowerze z Marienfradu już po 
wszystkim (mieszkał tam z całą swoją rodziną).

Wkrótce zjawili się po odbiór okrętów koman
dorzy z Kraju: Kłossowski, Mohuczy Aleksander, 
nieznany nam Urbanowicz politruk i jeszcze panu 
speców z Sowietów. Z naszych oficerów, przy spot
kaniu się z kmdr. Mohuczym, zdecydował się je
dynie na powrót kmdr. Salamon. Zagadnięty przez 
Mohuczego „Władek i ty nie z nami? — odpowie
dział — „Rozkaz parne komandorze”.

Wszyscy oni zebrali s:ę w obozie naszym i st. 
bosman Kiecol ogłosił zbiórkę chętnych i zamel
dował ich kmdr. Kłossowskiemu. Ten omów!ł le
galność władz w Kraju, gwarancję bezpieczeństwa 
i oczywiście w:doki awansowe. Podkreślił też, że 
jest naistarszym of'cerem Marynarki tamże. Nie 
trzeba dodawać że Urbanowicza mus:ał dusić 
śmiech.

Dla nas, niewracaiących z szwedzkiej strony, z 
ust admirała dowodzącego padło zapewnienie 
azylu.

Jakieś dwa mies:ące przed tym kilkunastu z obo
zu nrzenies'ono-nrzewiez:ono do Anglii, niby w 
tajemnicy. Po rozwiązaniu obozu tylko bosmani 
Pietrzak, Dnbiński i ia poprosili kmdr. Wo’beka 
o to samo, choćby tylko w celu 'legaJnei demobi
lizacji — co nastawiło via Oslo, ORP Conrad. 
Rr>«vth - Okehamnton. Zaskoczyło nas mile, gdv 
kmdr Tymiński zaszczycił nas rozmową u siebie 
w salonie. Natomiast zdunrałem w Okehamnton, 
kiedy nierwszy napotkany oficer, widząc nas przy
byłych wvszczeb:otał — po iasną cho’erę wy tutaj? 
Stać nas bvło na tvle wesołości odnowedzieć — 
n:e po cholerę, a funty: Po tym okaza’o się, że 
podobnych reprezentantów Mar. Woj. było sporo 
i na niższych szczeblach.

O przydział dla mnie wg. snedalności i mowy 
bvć nie mogvo. Kmdr. Trzebiński, który mnie znał 
i m'ał snrawy personalne nod sobą chciał wcisnąć 
mnie do kancelarii Komendy Morskiei Południe, 
gdzie był etat st bosmana. Lecz no przesiedzeniu 
tam dwóch dni w których nikt się do mnie nie 

odezwał, pojąłem o co chodzi i odmeldowałem się-
Jako że miałem nikłą praktykę w turbinach pa

rowych poprosiłem Komandora o takową, który 
skierował mnie na ORP Krakowiak w Sheerness 
Ale tam zakipiało. Chciano odesłać mnie z miej
sca. Ledwie wytłumaczyłem of. mech, (nazwiska 
nie pamiętam, d-ca kmdr. Żelazny), że tu nie cho
dzi o etat, a staż. Po konferencji z kimś uległ, 
dając mi potrzebne instrukcje, rysunki i prakty
czny wgląd w ciągu dwóch tygodni. Wróciłem do 
Kadry. Nadchodził PKPR. Z nudów zgłosiłem się 
na dwumiesięczny kurs materiałowy wojska w 
Inverary — Szkocja. Po nim skierowano mnie do 
Centrum Wyszkolenia Technicznego z funkcją in
struktora silników na kursie szoferskim. ,

Trzeba było myśleć szybko o przyszłości. Jako 
starszy podoficer nrałem celująco ukończone szko
lenie i praktykę stoczniowo-warsztatową ijak mało 
kto. Demobilizowanym wydawano niby z urzędu 
świadectwa marynarki handlowej, polskiej. Mnie 
przypad'o 2 mech, na drobiazg portowy czy ry
backi, kiedy 1-go otrzymywali i młodsi podoficero
wie. Zdecydowałem wracać do Szwecji- Stamtąd 
postawili warunek — jedynie jako robotnik rolny. 
Szczęściem w nieszczęściu z internowania pracowa
łem jakiś czas dorywczo jako taki u kpt. Linberga 
w Marietorp i on to załatwił już resztę.

Po roku pracy u niego mogłem przenieść się 
do pobliskiej odlewni walców jako tokarz. Praca 
na zmiany. Wytrzymałem półtora roku, zgłaszając 
się do szwedzkiej marynarki handlowej. Załatwio
no mnie jako oficera, ale nie na podstawie czaso
wego polskiego dyplomu z Anglii, a wyciągu ewi
dencyjnej książki służbowej mar. woij. Dało mi to 
po paru latach stanowisko bezwachtowe, odpo
wiednie pobory, a z nimi oszczędności plus dodat
kowe ubezpieczenie emerytalne. Wydano mi też, 
bez szkoły, certyfikat oficerski na okręty wszyst
kich rodzajów i w;e'kości z napędem dieslowym.

Z moiei książki żeglarskiej wyzierają takie nazwy 
okrętów: Ferrobnd, Malmland, Christer Salen Ca- 
rib, Arawak, Reine, Astrid, Atlantide, Agneta Bill- 
ner, Seven Skies, Seven Seas, Argonaut, Seven 
Stars, Ledaró. Razem na nich lat siedemnaście z 
latami na karku od 49 do 66.

N:e było to jednak tak pociągaiące jak z 
nazw wynika. Przeplatały się ciężka harówka z 
użeraniem. Tylko dowódcy i „chiefy” mogą powie
dzieć coś o tym, doświadczaiąc jak rozpiiaczone i 
nie zdyscyplinowane mogą być jednostki, pewne
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swej bezkarności w długich rejsach. Ale choć i tak 
mogłem w ten sposób odgryźć się wydawaczom 
świadectw marynarskich polskich.

Z pracy na morzu miałem spore oszczędności, 
za które kupiłem sobie obecną siedzibę leśną i 
dzisiaj po 9-ciu latach na emeryturze, zdaję sobie 
sprawę, że gdybym nie wstąpił do mar- woj., a 

następnie handlowej, to nigdy bym nie przeżył tak 
szerokiego, a niedostępnego obcowania ze światem 
jak i nie wyniósł w procencie z nich hartu, który 
winien mi starczyć do grobowej deski.

T. Farbisz

Hagedalslider w sierpniu 1977

R.N. TYMIŃSKI

ODDZIAŁ WYDZIELONY MARYNARKI WOJENNEJ 
W LANDERNEAU

Wybuch drugiej wojny światowej, 1 września 
1939 r. zastał ORP Iskra na Atlantyku. Przed 
dziobem rozciągał się marokański brzeg z portem 
Safi oddalonym od nas o kilkadziesiąt mil morskich 
na wschód. Właśnie szykowaliśmy się do zwrotu 
na przeciwny Westowy kurs, gdy z kabiny radio
wej wypadł podekscytowany bosmanmat Ludwik 
Chwistecki z meldunkiem, że Niemcy zaatakowały 
Polskę.

Gdy wychodziliśmy z Casablanca sześć dni przed 
tym, sytuacja międzynarodowa była tak napięta, 
że nie mieliśmy wątpliwości co do jej dalszego 
rozwoju. Oczekiwaliśmy agresji niemieckiej lada 
dzień i dlatego dowódca okrętu kmdr. ppor. Je
rzy Umecki, zwlekał ze zbliżeniem się do Wysp 
Kanaryjskich i naszego portu docelowego Las 
Pałmas. W ciągu dnia żeglowaliśmy na zachód a 
w nocy na wschód.

Wiatr wlał z północy. Ustawiliśmy żagle ostro 
do wiatru na lewym ciągu dopomogliśmy moto
rem i następnego dnia 2-go września, ocumowali- 
śmy się do burty O.R.P. Wilia w porcie Casa
blanca.

♦

Na żaglowcu szkolnym O.R.P. Iskra i transpor
towcu O R.P. Wilia były zaokrętowane dwa wy
działy młodszego kursu Szkoły Podchorążych Ma
rynarki Wojennej, Morski i Administracyjny. 
ORP Iskra nie mógł pomieścić całego rocznika 
podchorążych. Został on więc rozdzielony pomię
dzy te dwa okręty, z tym, że wymiana grup miała 
nastąpić w zatoce Faliron koło Piraeusu w Grecji 
Tymczasem „Wilia” w drodze na Morze Śródzie

mne doznała awarii kotłów i musiała -wejść do 
Brestu. To opóźniło jej program podróży. Wobec 
tego, w częściowej zmianie programu, oba okręty 
zostały skierowane do Casablanca i tu nastąpiła 
wymiana grup podchorążych pom.ędzy okrętami.

Jak to już podałem w moich wspomnieniach pt. 
„Przerwana podróż szkolna” (Nr 121 Naszych Sy
gnałów, styczeń-czerwiec, 1970), zamierzaliśmy 
przejść z Casablanca do Constantza w Rumunii, 
a stamtąd drogą lądową do Polski. Zanim jednak 
ten zamiar można było w czyn wprowadzić, Ru
munia została zmuszona zamknąć granice do Pol
ski. Nie było więc rady i trzeba było tkwić w 
Casablanca śledząc tragiczne wieści z Kraju.

Ku zazdrości moich kolegów, a mojej radości, 
5-go października 1939 r. przyszedł rozkaz z Pa
ryża polecający mi niezw.ocznie udać się do Bi- 
zerty i tam zameldować się u wiceadmira.a, Pre- 
fect Maritime obszaru Bizerta (nazwiska nie pa
miętam), po da.sze rozkazy. Nareszcie coś pozy
tywnego zaczę.o się dziać. Następnego dnia wy
ruszyłem w podróż-

W Bizercie zaokrętowałem się na motorowcu 
„Oksywie” w charakterze komendanta transportu z 
ramienia Marynarki Wojennej. Naszym zadaniem 
było przewieźć grupę lotników polskich z Pireusu 
do Marsylii.

Wkrótce po moim wyjeździe, w połowie paź
dziernika 1939 r., OORP Iskra i Wilia otrzymały 
rozkaz przejścia z Casablanca do Port Lyautey. 
Tu oba okręty zostały postawione w stan rezerwy. 
Załogi „Iskry” i „Wilii” przew eziono drogą mor
ską (na „Marrakech”) do Bordeaux, a stamtąd po. 
ciągiem do miasteczka Landerneau w Bretanii kil
kanaście kilometrów od Brestu.
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OORP Iskra i Wilia pozostały w Port Lyautey 
pod opieką mata Leona Wolnego i st. mar. Kazi
mierza Kowalskiego (z ORP Iskra) i kilku jeszcze 
marynarzy. (Składu grupy opiekującej się tymi o- 
krętami niestety nie znam. Niniejszym zachęcam 
kol. Leona Wolnego, by zechciał uzupełnić ten 
brak, jak również opisać pobyt okrętów w Port 
Lyautey i ich dramatyczną ucieczkę do Gibralta
ru w 1940 r.).

7. załóg OORP Iskra i Wilia, Kierownictwo Ma
rynarki Wojennej (w Paryżu) stworzyło Oddział 
Wydzielony Mar. Woj., pod dowództwem kdr. 
ppor. Jerzego Orneckiego, byłego dowódcy ORP 
Iskra. Były dowódca ORP Wilia kmdr. ppor. Woj
ciech Francki, był zastępcą dowódcy oddziału.

W Landerneau, Oddział Wydzielony Mar. Woj. 
otrzymał kwatery w gmachu ipoklasztornym (Cou- 
vant de Calvarie). Gmach ten nie należał do no
woczesnych, a więc i warunki zakwaterowania nie 
były najlepsze.

31-go października 1939 r. rano- przybyłem do 
Marsylii via Paryż do Landerneau i zameldowa
łem się u dowódcy Oddziału Wydzielonego. Kmdr. 
Umecki ucieszył się na mój widok. Powiadomił 
mnie, że Oddział był w trakcie opracowywania ty
godniowego programu zajęć. Mianował mnie star
szym oficerem Oddziałowym i uczynił odpowie
dzialnym za dyscyplinę i wyszkolenie.

Zakwaterowałem się w obszernej sali umeblowa
nej koszarowe, gdzie zajmowało łóżka również kil
ku oficerów, moich kolegów z „Iskry” i „Wilii”. 
Podoficerowie, podchorążowie i marynarze, byli 
rozlokowani w podobnych salach.

Ponieważ wyjechałem z Casablanca do Bizerty, 
a później do Pireusu w cywilnym ubraniu, cały 
mój ekwipunek z umundurowaniem włącznie, po
został na ORP Iskra. Ażeby móc występować w 
charakterze oficjalnym, dostałem od kpt. mar. lek. 
Bronisława Danielewicza granatowe ubranie robo
cze, od drugiego kolegi czapkę, inny dał mi nara
mienniki—i tak prowizorycznie umundurowałem się.

Władze francuskie Mar. Woj. wykazywały dużo 
dobrych chęci, by w tych, niezbyt normalnych wa
runkach i przy ograniczonych możliwościach, zor
ganizować dla nas względnie znośny pobyt. Stro
na gospodarcza tych prowizorycznych koszar, spo
czywała w rękach naszych gospodarzy, łącznie z 
kuchnią oraz obsługą stołową dla oficerów.

W warunkach w jakich znaleźliśmy się w Lan
derneau, największą naszą troską było utrzymań e 
dobrego nastroju i dyscypliny wśród podległego 

personelu. Nie było to zadaniem łatwym, zwłaszcza 
jeśli chodziło o nastrój.

Program zajęć ułożyliśmy w ten sposób, by jak 
najintensywniej zająć umysiy i ciała Oddziału. Co
dziennie wymarsze w teren, musztra, strzeln.ca, 
sporty i wycieczki piesze, utrzymywały personel w 
dobrej kondycji fizycznej: w stanie zdrowego zmę
czenia mięśni. Pogadanki 4 wykłady uzupełniały 
program dma. W n.edziele maszerowaliśmy w szy
ku do kościoła na nabożeństwo. Za zgodą księdza 
proboszcza, odśpiewaliśmy kilka polskich pieśni 
nabożnych. Podchorąży Karol Mayer zachwycał ze
branych wiernych, gdy przy akompaniamencie chó
ru podchorążych śpiewał solo „O Sanctissima. . 
Po zajęciach w dnie powszednie oraz w dnie świą
teczne chętni (poza oddziałem służbowym) wycho
dzili do miasta- Młodzież oddziału, na czele z przy
strojonym ppor. mar. Józefem Anczykowskim o- 
krytym powiewną mundurową peleryną, porywała 
oczy miejscowych piękności bretońskich. Takie gre
mialne uczęszczanie na nabożeństwa a specjalnie 
nasze melodyjne pieśni kościelne, jak również wzo
rowe zachowanie się „na lądzie”, bardzo podoba
ły się obywatelom Łandedneau i przyczyniły się 
do ułożenia doskonałych stosunków z mieszkańca
mi tego miasta.

Jak to wspomniałem wyżej, trudniej przedsta
wiała się sprawa zajęcia umysłów naszych podwła
dnych, zwłaszcza w godzinach wolnych od zajęć.

Podczas kiedy wiadomości o działalności bojo
wej naszych kontrtorpedowców w Wielkiej Bryta
nii. a przede wszystkim świeżo otrzymana wieść 
o wyrwaniu się ORP Orzeł z internowania w Falli- 
nnie i przedarcie się z Bałtyku do Wielkiej Bry
tanii, wpływały budująco na morale naszego od
działu, nastrój ogólny nie był dobry. Poczucie tra
gedii Polski, troska o losy bliskich, beznadziejność 
wyczekiwania nie wiadomo na co, stwarzały łatwe 
podłoże do krytyki, niezadowoleń, nie kontrolowa
nego posłuchu przeróżnym plotkom ii braku woli 
do jakiegokolwiek czynu.

Najwięcej kłopotów miał Oficer Kursowy pod
chorążych, kpt. mar. Bolesław Biskupski. Miano
wicie, wśród pewnej grupy podchorążych zrodziła 
się idea, że nie ma sensu tkwić w bezczynności 
w Marynarce Wojennej, podczas kiedy wojsko pol
skie organizuje się w obozie Coetąuidan i wkrót
ce wejdzie do akcji. W takim nastroju, kilku .pod
chorążych stanęło do raportu z prośbą o przenie- 
s enie do wojska. Tego samego rodzaju nastroje 
zaczęły przenikać do umysłów pewnej, co prawda 
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niewielkiej ilości podoficerów i marynarzy. Na nic 
się nie zdawały pogadanki i tłumaczenia, że prze
cież Marynarka Wojenna od samego początku woj
ny jest w akcji i że w niedługim czasie my też 
dołączymy do naszych okrętów w Wielkiej Bryta
nii. Tymczasem wojsko jest dopiero w stanie orga
nizacji i dużo wody jeszcze upłynie, zanim bę
dzie gotowe do czynnego udziału w walce-

Szczęśliwie, pobyt nasz -w Landerneau nie prze
ciągnął się zbyt długo, a więc i nie starczyło cza
su na rozwinięcie się tego niepożądanego nastroju.

W drugiej połowie listopada 1939 r„ przyszedł 
rozkaz z K;erownictwa Mar. Woj. w Paryżu, po
lecający kmdr. Umeckiemu, przygotować Oddział 
Wydz:elony Mar. Woj. do wyjazdu do Wielkiej 
Brytanii. W oddziale zapanowała ogólna radość

Ja jednak nie podzielałem radości kolegów. Rów

nocześnie Szef Kierownictwa Mar. Woj. zarządził, 
bym udał się do obozu Wojska Polskiego w 
Coetąuidan, w charakterze dowódcy kompanii Ma
rynarki Wojennej. Miałem ją stworzyć z rezerwi
stów Marynarki Wojennej, z marynarzy Marynar
ki Handlowej i rybaków, zaczynających napływać 
do tego obozu.

Rano 2il-go listopada, 1939 r., na dworcu kole
jowym Landerneau, pożegnałem Oddział Wydzielo
ny Mar- Woj., z wesołymi minami ładujący się do 
pociągu jadącego do Brest.

Pociągiem następnym, wraz z kilkoma podcho
rążymi przeniesionymi do wojska, wyruszyliśmy w 
przeciwnym kierunku, do Coetąuidan.
Freeport, Grand Bahama.
wrzesień 1977. R. N. Tymiński

UZUPEŁNIENIE

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało się nam 
uzyskać jeszcze trochę wiadomości o ponurym o- 
kresie nazywanym oficjalnie w PRL „okresem błę
dów i wypaczeń”. Jak sobie Koledzy przypominają 
Bezpieka wówczas torturowała naszych kolegów 
po to, 'by wymusić od nich urojone obciążające 
zeznania. Na podstawie tych zeznań kilku z nich 
rozstrzelano. Później rehabilitowano —- co im je
dnak życia nie zwróciło.

Jak było to zaznaczone w 135-tym numerze Na
szych Sygnałów o Mohuczym dowiedzieliśmy się 
przypadkowo dzięki spotkaniu jednego z naszych 
kolegów w Haifie z lekarzem, który bywał wzy
wany do aresztowanych. Teraz wiemy jak się na
zywał ten lekarz i jakim był człowiekiem. Dowie
dzieliśmy się również o innych metodach Bezpie
ki. Źródło miarodajne ponieważ był jednym z tych, 
który też przechodził przez miażdżące tryby tej 
instytucji i poznał ją na własnej skórze.

Otóż lekarzem tym był kmdr, ppor- dr. Rosen
baum. który został powołany do Mar. Woj. i peł
nił swoje funkcje w stopniu oficerskim. Syna Da
wida wysłał do oficerskiej szkoły Mar. Woj., który 
ją ukończył z dobrym wynikiem i po kilku latach 
został dowódcą trałowca. Był to pierwszy i jedyny 
Żyd jako normalnie wyszkolony oficer Mar. Woj.

W 1950 roku nastąpiły liczne aresztowania w 
Mar. Woj. Aresztowanych odstawiono do piwni
cznych cel Informacji Mar. Woj. gdzie następo

wały bardzo intensywne przesłuchania. Przesłucha
nia nie koniecznie były połączone z biciem i tor
turami jednak ich finezja polegała na tym, że os
karżony był przesłuchiwany przez całą dobę sto
jąc na nogach. Przesłuchiwanemu pozwalano spać 
tylko od 04.00 do 05-30 irano. Poza tym docho
dziła chwila odpoczynku na śniadanie i kolację 
wraz z obiadem. W danym wypadku „podejrza
ny” musiał stać na nogach przeciętnie po 20 go
dzin dziennie w przeciągu 3 miesięcy. Na skutek 
braku snu i tego wiecznego stania nogi mu spu
chły i -wyglądały jak „bańki od mleka”.

Wówczas aresztowany zażądał lekarza, którym 
się okazał kmdr Rosenbaum. Uprzedzano areszto
wanego, że mu z lekarzem rozmawiać nie wolno. 
Oględziny odbyły się w obecności profosa tego 
aresztu („bosmana” Rosochackiego).

Dr. Rosenbaum po obejrzeniu pacjenta oświad
czył. że jeżeli nie dadzą mu odpowiedniego odpo
czynku to on nie ręczy za jego życie z uwagi na 
osłabienie serca. Przepisał odpowiednie lekarstwa, 
polecił moczyć nogi i siedzieć lub leżeć ale nie 
stać.

Tak więc lekarz ten okazał się człowiekiem po
mimo, że był dla Informacji t.zw. lekarzem za
ufania — może -myśleli tak ponieważ był Żydem.

Naturalnie Informacja nie wytrzymała długo i 
po kilku dniach Śledztwo zostało wzno-wione wg- 
tych samych wzorów, a więc brak snu i na stojąco.
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Ałe teraz co się dzieje z kmdr. Rosenbaumem 
i jego synem?

W PRL dochodzi do głosu inne ugrupowanie 
pod przewodnictwem Moczara partyzanta, który 
wykonuje wskazówki ZSSR gdzie w m ędzyczasie 
zaczęły się prześladowania Żydów. To samo za
czyna się w PRL najpierw w formie pogróżek 
przez te'efon, następnie zwalnianie z wyższych 
stanowisk i lepszej pracy. Inaczej mówiąc zaczyna 
się „czystka” i ta godzi następnie w intelektuali
stów a więc profesorów, lekarzy, inżynierów, pi
sarzy itp. Wówczas oni zaczynają opuszczać PRL 
pod naciskiem i większość emigruje do państw 
skandynawskich, a przede wszystkim do Danii i 
Szwecji. Rodzna Rosenbaumów wyjeżdża do Iz
raela, gdzie ojciec Rosenbaum osiedla się i otrzy
muje pracę lekarza, a syn idzie do marynarki 
handlowej.

Po przejściu śledztwa w Informacji podsądny zo
stał odstawiony do więzienia w Gdańsku, gdzie się 
już znajdowało około 200 marynarzy różnych sto
pni poaresztowanych za przeróżne zmyślone prze
stępstwa. Więzienie w Gdańsku było więzieniem 
etapowym z którego aresztowanych przenoszono 
do innych więzień.

Do tego samego w:ęzienia przywiez:ono A. Mo- 
huczego, gdzie po pewnym czasie umarł jakoby 
na serce. Ale to było już poza aresztami śledczy
mi Kamiennej Góry (Uw. Nasze pierwsze wiado

mości dawały do zrozumienia, że zgon nastąpił na 
Kam-ennej Górze).

Sądząc z bardzo ludzkiego podejścia do aresz
towanych dr. Rosenbauma należy stwierdzić, że 
był on człowiekiem uczciwym i należał do kate
gorii ludzi z których w równym stopniu mogą być 
dumni tak Polacy jak i Żydzi.

Wracając do Adama Mohuczego co mogli od 
niego chcieć? Mogło być dużo powodów oczywi
ście, zupełnie zmyślonych — o skomponowanie 
zarzutu nie było trudno. Może jednak najprost
szym wytłumaczeniem jest to, że gdy był dowód
cą 2-go Batalionu Morskiego w czasie wojny pol
sko-bolszewickiej to jego batalion na froncie spi
sywał się dzielnie i nie raz dał tęgie cięgi komu
nistom.

Następujący ustęp o Adamie Mohuczym znale- 
ź'iśmy w „Polskim Słowniku Biograficznym” 
W dn. 30.XI.1948 przeniesiony w stan spoczynku 
Został 7.12.1949 aresztowany pod niesłusznymi za
rzutami i skazany 7.3.1950 na 13 lat więzienia. 
Zmarł 7.5.1953 w więzieniu w Sztumie, pochowa
ny w Warsawie na Bródnie 13.5. T.R. Pośmiertnie 
został całkowicie zrehabilitowany 21.6.1957”.

Poprzednio doszły do nas słuchy, że po jego 
zgonie władze więzienne odmawiały wydania jego 
ciała małżonce. Nie wiemy więc czy na Bródnie 
został pochowany przez władze więzienne czy też 
należy raczej przypuszczać po rehabilitacji przez 
jego małżonkę. B.J.
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B. JABŁOŃSKI

WSPOMNIENIE
Tym co odeszli poświęcam

Jestem przekonany, nie ma już nikogo wśród 
nas, kto by nie stracił bardzo nam bliskiego przy
jaciela. My Polacy, otaczamy wyjątkową czcią 
zmarłych. Stąd piękne, tradycyjne obchodzenie 
Dnia Zaduszek.

W moim wspomnieniu będę pisał tylko o jednym 
przyjacielu, ale mam nadzieję, że po jego przeczy
taniu każdy z kolegów poświęci chwilę czasu aby 
wspomnieć tego swojego, z którym go łączyły wy
jątkowo mocne więzy przyjaźni.

Z góry uprzedzam w artykule tym nie chcę być 
ani ckliwym ani sentymentalnym. Nie buntuję się 
również przeciwko prawom natury. Każde dziecko 
które się rodzi na tym święcie jest właściwie za
wsze bliźniakiem ponieważ wraz z nim rodzi się 
równ’eż śmerć. Umieranie jest więc zjawiskiem 
tak samo naturalnym jak narodziny. Jednak choć 
jest zjawiskiem naturalnym jest często bardzo bo
lesnym dla osób z najbliższego otoczenia.

W tym artykule będę pisał o Stanisławie Olsze
wskim. Właśnie we wrześniu 1977 minęła rocznica 
jego śm erc'. Właściwie nie tyle pisał coś o nim 
nowego, a chciałbym tylko tu powtórzyć to co 
tak źle powiedziałem na naszym obiedzie koleżeń
skim oficerów Mar. Woj. w parę miesięcy po jego 
zgonie w 1976r. Na obiedzie, na którym nam po
śmiertnie w myśl jego intencji ofiarowano na za
kończenie obiadu porto. Przez pomyłkę podano 
sherry, ale intencja pozostała ta sama. Chciałbym 
powtórzyć ponieważ wiem i czułem, że byłem zde
nerwowany i stremowany i nic mi z tego powodu 
nie wychodziło.

Stas:a porównałem do księżyca. Jedną jego stro
nę znali wszyscy, a drugą prawie nikt. Zacznę od 
tej ogólnie znanej. Wesoły, dowcipny, nie biorący 
nic poważnie, towarzyski, obyty. Tam gdzie był 
Stanisław tam n:e mogło być ani sztywności ani 
nudy — nawet wówczas gdy towarzystwo było 
jak najbardziej niedobrane. Był jednak tak przepo
jony kulturą i dobrym wychowaniem, że nawet gdy 
był pod dobrą datą nigdy ale to nigdy nie powie
dział 1ub zrobił czegoś co można by nazwać ordy
narnym. Ponoć w którymś z elitarnych pułków ce
sarskich nie pamiętam rosyjskich czy niemieckich 

nowo przydzielonego oficera poddawano próbie 
kieliszka. Inaczej mówiąc -w kasynie wstawiano go 
na pestkę bacznie obserwując jak się nowoprzyby
ły zachowuje. O ile nie zachował się do ostatka 
jako 100% gentleman, był w szybkim tempie prze
niesiony do innego pułku. Taki egzamin Stanisław 
zawsze zdał na piątkę.

Poza tym Stanisław był bardzo dobry. Przez 
tyle lat co go znałem raz tylko jeden jedyny po
wiedział o jednym wspólnym znajomym (spoza ma
rynarki), „że nigdy do tego pana nie czuł nabo
żeństwa”. Wreszcie, ci którzy bywali u Państwa 
Olszewskich mielj jeszcze okazję się przekonać o 
jego staropolskiej niezmiernej gościnności.

Reasumując wielu nawet takich którym się zda
wało, że go dobrze znali, mogli o nim sobie stwo
rzyć obraz zupełnie fałszywy przemiłego kompana 
i trochę lekkoducha biorącego życie z najłatwiejszej 
strony i kroczącego po linii najmniejszego oporu. 
Nic nie mogło być dalszym od rzeczywistości. Ma
ło kto znał tę drugą jego stronę, nawet jego bliscy 
przyjaciele. Powiem nawet jedyna osoba, która go 
naprawdę znała była moim zdaniem Jego małżon
ka Pani Jadwiga Olszewska. O ile chodzi o mnie 
mogę tylko wymienić niektóre Jego cechy. Jedną z 
nich było umiłowanie tradycji i koleżeństwo. Tru
dno było o bardziej oddanego człowieka Mary
narce ii Stowarzyszeniu, pomimo że do tej Mary
narki trafił raczej przez przypadek losu. Był zna
cznie więcej jej oddany niż wielu zawodowych, 
którzy spędzili w niej swe najpiękniejsze lata. Dla
tego też rokrocznie znajdował się w Zarządzie 
Głównym SMW.

Przywiązanie do Marynarki nie stało mu jednak 
na przeszkodzie do szanowania również okresu 
swej służby w kawalerii przed wojną, dowodem 
czego było zawieszone u niego w domu na ścianie 
na honorowym miejscu ułańskie duże szablisko. 
Nie poddawał się niepewności losów, był opano
wany. Przez ostatnie lata firma, w której praco
wał wiele lat przechodziła przez trudne okresy, re
organizacje, zmieniali się właściciele. Nie było wia
domo czy w niej zostanie czy też zostanie zwol
niony. Pomimo to na zewnątrz przynajmniej był za
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wsze pogodny i nie okazywał po sobie, najwyżej 
sytuację zbywał dowcipem. Podejrzewam równeż, 
że zdawał sobie sprawę z pogarszającego się szybko 
stanu swego zdrowia. Ale Staś był zawsze Stasiem. 
Wyśmiewał się ze swych zawrotów głowy, wyśmie
wał się na wesoło gdy widział niekiedy podwójnie. 
Wyśmiewał się ze wszystkich innych poważnych 
objawów swej choroby. Przyznajcie mili koledzy, 
mało kto z nas mógłby się zdobyć na tego rodzaju 
podejśc e do swego życia, tak odważnie, pogodnie 
i bez słowa skargi.

Na zakończenie parę słów o Jego zainteresowa
niach. Szalenie oczytany pasjonował się filozofami 
od starogreckich poczynając. Interesował się hi
storią, interesował się obyczajami, nie wiem w ja
kim stopniu interesował się literaturą i sztuką. 
Znał s:ę na antykach. Był namiętnym zbieraczem 
białych kruków, które wyszukiwał na różnych wy
przedażach. Swój cenny zbiór książek zapisał Bi

bliotece Narodowej w Warszawie. Wymieniłem tyl
ko tych kilka cech, które udało mi się poznać lub 
domyślić. A ile jeszcze mogło być innych niezna
nych. Nasze rozmowy telefoniczne ot takie poga- 
duszki raz lub dwa razy w tygodniu ze mną lub 
żoną stały się przemiłym zwyczajem i potrzebą. 
Pomimo woli teraz, gdy stwarza się jakaś sytuacja 
wciąż mówimy do siebie tj. ja do mojej połówki 
lub odwrotnie: „Staś powiedziałby to a to lub 
zdowcipkowałby tak a tak!” Gdy Stasia nie stało 
odczuliśmy w:elką pustkę. Cóż dopiero muskała 
odczuć osoba, która była mu najbliższa.

Czas goi rany, ale blizny zostają. Dla mnie nasz 
Polski Londyn bez nego już nigdy n e będzie ten 
sam.

Niech to skromne wspomnienie o Stasiu będzie 
wyrazem mojej dla niego bardzo wielkiej przyja
źni i żalu, że odszedł od nas zbyt wcześnie.

Ś.P. Komdr ppor. OLGIERD ŻUKOWSKI

11 września po dłuższej chorobie zmarł w 
Londynie kmdr. ppor. Olgierd Żukowski — jeden 
z najstarszych oficerów Mar. Woj.

Spopielenie poprzedzone nabożeństwem żałob
nym odprawionym przez dwóch polskich księży w 
koście'e St. Joseph Church of Highgate odbyło się 
20-go.

W tych smutnych obrzędach poza najbliższą ro
dziną Zmarłego wzięło udział grono przyjaciół-

Imieniem SMW i kolegów żegnał Zmarłego kmdr. 
Wroński.

W swym przemówieniu podkreślił on między in
nymi zasługi kmdr. Żukowskiego na stanowisku 
redaktora „Przeglądu Morskiego”.

Ze związanych z tym trudnych, a w naszych wa
runkach w pewnym stopniu pionierskich obowią
zków Zmarły dzięki swej pracowitości, sumienno
ści i taktowi wywiązywał się znakomicie.

Mówca przypomniał również wkład intelektual
ny kdra Żukowskiego jako autora nie tylko prac 
popularno-propagandowych, ale również history
czno-naukowych w szczególności monografii „10 
'lat Marynarki Wojennej” — oraz Jego uzdolnień 
plastycznych, po których została ofiarowana SMW 
pamiątka — obraz „Bitwa pod Oliwą”.

Był to wyraz „sentymentów” jakimi obdarzał 
Zmarły nasze Stowarzyszenie.
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ŚP. PŁK WALERY JASIONOWSKI

Dnia 17 czerwca 1977 zmarl w Los Angeles 
pułkownik pilot W. Jasionowski wierny przyjaciel 
i sympatyk Marynarki Wojennej. Jego przywiąza
nie do Mar. Woj. miało początek w 1929 r., kiedy 
został przydzielony do M.D.L. W tym to roku 
Szef KMW zarządził odmłodzenie korpusu oficer
skiego w MDL, w wyniku czego co roku przyby
wało po kilku młodych oficerów z lotnictwa lądo
wego i z Mar. Woj. już przeszkolonych na pilo
tów. W tej liczbie znalazł się pułk. W. Jasionowski. 
W kilka lat później i on przeszedł przeszkolenie 
na pilota.

Pomiędzy tymi młodymi oficerami z Mar. Woj. 
i lotnictwa lądowego bardzo szybko zrodziła się 
sympatia i przyjaźń. Gdy w roku 1937 Szef Kie
rownictwa Mar. Woj. zarządził, że oficerowie lą
dowi muszą albo przejść do korpusu rzeczno- 
brzegowego w Mar. Woj. albo wrócić do lotni
ctwa lądowego, nie widząc możliwości szybkiego 
awansu w małym MDL szereg tych oficerów wró
ciła do lotnictwa lądowego do różnych pułków. 
Pułkownik W. Jasionowski odszedł więc z żalem 
do 2-go pułku Lotn. w Krakowie. Po chwalebnym 
odbyciu kampanii wrześniowej znalazł się w An
glii i w polskim lotnictwie odbył cały szereg lotów 
bojowych.

Po wojnie i demobilizacji próbował w Londynie 
prowadzić warsztat naprawy maszyn do pisania i 

szycia. Po dwóch latach jednak zdecydował się na 
emigrację do USA i tam podejmując się różnych 
prac zarobkowych zacząi studiować hydraulikę. I 
tak po kilku latach niezmordowanej pracy zdołał 
ukończyć studia i zdobył wszystkie możliwe dyplo
my w swej specjalności. Dostał też zaraz posadę 
w wielkim konsorcjum hydraulicznym, gdzie zy
skał sobie wysokie uznanie i awanse. Kilka razy 
wyjeżdżał do Polski i za każdym razem zatrzymy
wał się na kilka dni w Londynie. Zawsze też nie 
omieszkał nawiązać z nami bliskiego kontaktu. Ja 
osobiście spędzuem z mm wiele godzin wspomi
nając wspólnie przeżyte niezapomniane chwile na
szej przyjaźni w MDL. Zapraszaj tez szereg ofice
rów Mar. Woj., a swych przyjaciół przy tej okazji 
na przyjęcia zwyk.e w Ognisku Połsk.m.

Smutno mi się zrobiło, gdy się dowiedziałem o 
nagłej śmierci mego wiernego przyjaciela, które
go my z MDL nazywaliśmy „Waluszkiem Złama
nym Paluszkiem”. Jak wielka była przyjaźń zawar
ta jeszcze pomiędzy nami starymi MD-lowcami 
świadczy to że każdy z nas był obdarzony jakimś 
przezwiskiem. I ja miałem też takie, ale nie po
wiem jakie.

Jak dobrym był on Polakiem niech świadczy też 
i to, że Waluszek w swym testamencie zapisał 
5000 dolarów na POSK.

Cześć Jego pamięci. A. Wacięgu.

W dniu 25.9.1977 zginął śmiercią tragiczną w 
Gdyni kmdr. ppor. w stanie spoczynku Kazimierz 
Miładowski w wieku lat 72 wraz z synem Wojcie
chem lat 27.

Pogrzeb odbył się w piątek 30.9.1977 ma cmen
tarzu w Gdyni-Orłowie. Żegnali go poza rodziną 
i bliskimi, liczni koledzy z Mar. Woj. a mianowi
cie: Mostowik, Sulisz, Aleksy Czerwiński, K. Miz- 
galski, Prowans, Rostkowski, Bronikowski, Kazu- 
bek, Kowalski, Pappelbaum, Szczęsny, Sobieraj, 
Julian Czerwiński, Górny, Sonnenfeld, b. podofi
cerowie Wójcik Gołębiowski i inni.

W im aniu kolegów przemawiał J. Czerwński. 
Wieniec na grobie złożyli kol. kol. J. Czerwiński 
i Pappalbaum.



18 NASZE SYGNAŁY

KADŁUBEK

OBÓZ
W miasteczku Woodford Green, w hrabstwie 

Essex, na skrzyżowaniu dróg stał sobie czerwony 
dwupiętrowy dom. Latające bomby i inne „V” wy
pędziły z niego mieszkańców, wyszczerbiły okna, 
festony pajęczyn zdobiły wnętrze, lepiki, londyń
ski pył umorusał ściany i resztki mebli.

W dniu 17.111.45 — opuszczony, bezpański 
dom został przekazany P.M.S.K. — polskim Me
wom. Z tym dniem rozpoczyna się .historia „Wil- 
fred Lawson Hotel’u” jako obozu P.M.S.K.

W księdze tej Kronikarz chętny — choć nie
umiejętny — pisze wydarzenia i wypadki, radości 
i smutki żołnierzy płci odmiennej (i zmiennej) zwa
nych — zresztą niesłusznie — Wrenkami, tak by 
dzieci i wnuki mogły poznać historię powstania i 
organizacji Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet na 
obczyźnie, a dziejopisarze mogli dodać jeszcze pa
rę stron do — sprawozdań Biura Historycznego 
Mar. Woj.

. . . Na początku Pan Bóg stworzył Adama.
Ta sama kolej rzeczy została zachowana przy 

organizacji naszego obozu. Pierwsi przyjechali męż
czyźni, bo się znają na rzeczy, bo silni, bo pomo
gą ... 1 pomogli, po koleżeńsku, bez urazy, że ob
sługują „Kobiety” (jak to złośliwe języki komen
towały).

Przed dom zajeżdżały ciężarówki obładowane 
przeróżnym sprzętem, często bardzo nie marynar
skim. Bo 360 luster!!! Stosy mebli, które narosły 
na podwórzu do przeraźliwych rozmiarów — za
częły maleć w okolicach 1 kwietnia, za to pokoje 
nabierały charakteru i osobowości: tu miało mie
szkać 10, a tam 6, tu Kadra, a tam sama Pani 
Komendantka „Przyjazdne” postacie w mundurach 
snuły się po domu i rozmieszczały — pozostające 
jeszcze ciągle w sferze domysłów i kalkulacji — 
ochotniczki,

4 kwietnia zajechała przed dom „taksówka” 
mata K ramka i wyładowała przy pomocy całego 
zespołu męskiego: 73 walizki, 54 pakunki, 15 wor
ków, 22 różnych przedmiotów — i. . . 7 żołnierzy 
P.M.S.K.

J. 1HNATOWICZ, 3-ci of. Komendantka Obozu 
P.M.S.K.

Ten pierwszy kobiecy rzut —• był Kadrą Obozu, 
która miała tchnąć ducha w zamarły dom.

PMSK
Rzeczywistość jednak wymagała: wymycia pod

łóg i okien, dopasowania „Blackoufów”, rozmie
szczenia materacy — no i naturalnie przemeblo- 
wywanie tam i z powrotem. .. Zakasały więc ręka
wy, pochowały do „Safeow" Keisery — dla ani
muszu poprawiły „make up” — i szorowały, szo
rowały ... Na pomoc wezwały 6 marynarzy ze 
„Ślązaka”.

A dom ożywiał się, młodniał i nabierał ducha 
kobiecego, choć kadra sądziła, że tylko już mogą 
ducha wyzionąć.

Dom się błyszczał — za to książkę chorych wy
pełniły od 1 do 7 nazwiska kadry. Skierowań do 
szpitala — 1 do lekarza — 2, reszta temblaki i 
szczudia we własnym zakresie.

Gdy „poniektóre” z kadry odzyskały kategorię 
„A” — gruchnęła wieść, że transport w porcie!!!

Na molo w Southampton czekał 1 oficer PMSK 
— w obozie czekało 50 posłanych łóżek i 10 litrów 
Sabadylli (stary, niezawodny środek do dezynfekcji 
loczków).

W dniu 7 kwietnia 4945 r., o godz. 19.30 przy
był 4-szy transport ochotniczek do P.M.S.K. w li
czbie 49. Zjadły, wykąpały się, przeszły przez 
„rentgenologiczne” oględziny siostry i poszły spać.

l ej nocy kadra nie spała.
Następnego dnia dom trząsł się od krzyku, tu

potu nóg, nawoływań — odbywała się bowiem 
przemiana kobiety na mewkę.

9.IV. — Przybył 1) żonaty (warunek Kierowni
ctwa Marynarki Wojennej) — 30-letni (warunek 
k-tki Obozu) — niebieskooki (dopust boski), oficer- 
-instruktor wyszkolenia — por. mar. J. Anczyko- 
wski.

2) — kawaler —? — letni, czarnooki lekarz 
KMW kpt. mar. prawem kaduka od tej chwili le
karz Obozu PMSK, dr A. Ożegowskj (dobry duch 
Nr 1).

W tych pierwszych dniach — strój Mewek sta
nowiły swetry i spodnie granatowe, mundury były 
jeszcze w „załatwianiu". Włosy piętrzyły się „a la 
Parisienne” nad czołem, opadając przydługimi lo
kami na plecy. Zmęczenie podróżą zeszło z twa
rzy. ale uśmiech na nich jeszcze się nie pojawił.

Komendantki oddziałów i sekcyjne biedziły się 
właśnie nad wtajemniczeniem rekrutów w magię
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„kostki" i butów (jeszcze cywilnych) na baczność 
— gdy gruchnęła wiadomość, że Pan Admirał przy
jeżdża w piątek -i trzynastego na inspekcję..

Jedyną nadzieją, że 13-ty i piątek nie będą tak 
fatalne — był fakt, że obecna w tym dniu Komen
dantka PMSK będzie ratować i naprawiać ewen
tualne niedociągnięcia na „wyższych szczeblach”.

Podczas inspekcji Szefa KMW — pierwsze uś
miechy pojawiły się na twarzach Mewek.

15 i I6.V. — mundurowanie się oddziału u 
W.R.N.S. na Mili Hill—(braki w umundurowaniu 
bardzo dyskretne ale zasadnicze: patrz Ref. Zaop. 
K.M.W.).

20. IV. — Koncert piosenek Toli Korian — 
Urządzenie 2 świetlic i messy podoficerskiej przez 
Polską Y.M C.A.

Fryzury paryskie zginęły, pojawiły się skromne 
wałki, tzw. uczesania fasowane. Biżuteria zniknęła 
z. rekruckich uszów, a buty reklamowały pastę 
Kiwi.

T.zw. „mniejszość lokalna” coraz gorętszym 
wzrokiem patrzyła na wykluwające się z poczwa- 
rek „Mewki”. Zainteresowanie się PMSK przecią
gało sę poza godziny służbowe; ba! poza godzi
nami wieczornymi oko Komendantki Obozu niespo
kojnie śledziło zbratanie się Mar. Woj. z PMSK.

Opierając się na piśmie L.dz. 3125/Org/45 z 
dnia 20.IV.45, nakazującym w pkt. 2, że „podofi
cerowie i marynarze mężczyźni podlegają pod 
■względem służbowym Komendantce Obozu”.

Komendantka Obozu pewnej księżycowej nocy 
(o 2 a.m.) w powłóczystym szlafroku i aureoli pa
pilotów wysłuchała na schodach raportu pewnego 
mata, który z rumieńcem słusznego wstydu tłuma
czył swój mocno opóźniony powrót z lądu.

A tymczasem sz’a wieść między ludem, że KO
BIETY przyjechały. Od rana do bardzo późnego 
zmroku ciągnęły tłumy ciekawych a stęsknionych 
rodaków. W tych dniach wydawało się, że. .. 
twierdza została zdobyta, a obrońcy (komendantki, 
służbowe, kontrolne) rozszarpane.

Pewnego jednak dnia oblegający opuścili swe 
pozycje — okręty poszły w morze.

Piosenka o marynarzu i dziewczynie rozlega
ła się w opuszczonym obozie. Podoficerowi pocz
towemu przybyło pracy ...

W dniu 3O.JV. przybył 2 transport ochotniczek 
do PMSK. Co się działo patrz pod 7.IV.45. A by
ło i ch 44.

Ochotniczki świeżo przybyłe dołączyły do kur

su wstępnego, który rozpoczął się w dniu 19.1. 
— dobrym startem dogoniły ,,stare” w połowie 
trasy.

Pierwszy występ na zewnątrz — 6 dobranych ko
misyjnie, reprezentowało Służbę na Akademii w 
Londynie (2.V.45).

3.V. Akademia 3-go maja w obozie. Pierwszy 
wspólny śpiew i deklamacje.

Przybywa nasz „dobry duch Nr 2” X. Bełch, 
nasz doradca i powiernik.

Mewki pod op.eką „dobrych duchów” nabierają 
coraz bardz.ej srebrzystego poiysku . . .

Awanse . .. Awanse .. .
W naszej służb.e ubył pierwszy 3 oficer, przybył 

zas 2 oficer. Kto to jest?
W naszym światku niespodziewane zamieszanie 

wprowadził 3 pasek naszego instruktora. Nauka 
skandowania „czołem panie poruczniku” — poszła 
w las.

20 marynarzy PMSK odwiedziło w tym dniu 
pod opieką 1 of. i 1 podof. O.R.P. „Ślązak”.

8.V. — rozpoczął się „V-DAY”. Koniec wojny 
w Europie. Dla nas przeszedł bez wrażenia...

Sąsiad przez miedzę — pik Malljnson — umila 
nam jak może pobyt w tym miasteczku. Na te
renach jego posiad.ości uczymy się sztuki „równa
nia na figurę” (mniej lub więcej obfitą). Harcu,e- 
my z piłką. Tam też możemy kąpać się w basenie, 
jeśli łaskawe bogi ześlą nam lato.

Do Obozu płyną serdeczne dary od gospodarzy 
tej wyspy—książki, patefony, płyty, gry no i png- 
pong’i, tradycyjnie bez pi.ek i rakiet.

W ślad za darami idą ofiarodawcy, ciekawi na
szego życia, naszej gromady.

Oprowadza — tłumaczy, tłumaczy — oprowadza 
gości zastępczyni K-tki Obozu, zwana popularnie 
„Mrs. Ambassador". Jej też przypadają w udziale 
rewizyty. W związku z tym nie pija już w Obóz e 
„cup of tea”.

15,V. — odwiedza obóz Dyrektorka W.R.NS., 
Komendantka PMSK i Szef Sztabu KMW. „Ko
stki” wzbudzają podziw, numery z Oświęcimia wy
wołują łzę w oku . . .

12.V. Już od rana rozśpiewane
I kwiatami zasypane — trzy solenizantki 
... trzy komendantki
I ja tam byłem
Whisky piłem
Ale kiedy radio ukradli — nie widziałem!

23.V. Z dalekiej Szwecji zawitała do Obozu p ę- 
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kna, strojna pani. Nie na wizytę, nie na inspe
kcję ... Bez mrugnięcia powieką przedzierżgnęla 
się w brzydkie mewie kurczątko, zakasała rękawy 
przykrólkiego „Over ‘all’ a” i poszła na dyżur do 
kuchni. Otrzymała kolejny numer ewidencyjny 45.

W tym dniu „mniejszość” w mesie oficerskiej 
zwiększyła się. Przybył nowy komisarz. Po połu
dniu tegoż dnia „'Większość” została zasilona — 
w granatowym tłumie zajaśniała kwiecista sukien
ka nauczycielki języka polskiego.

29-30.V. Marynarze chodzą z wypiekami na bu
ziach, kadra siania się na nogach. Co to jest? In
spekcja Komendantki PIMSK.

31 .V. ,jMrs. Ambassador” zajęta od rana, telefo
nuje po „drinki” do Londynu. Obóz przyjmuje 
„lunch’em” — zastępczynię Dyrektorki WRNS 
oraz komendantki ośrodków Wren’ów z którymi 
nasza służba współpracuje.

4. VI. Zbiórka na pomoc Polakom w Niemczech 
daje kwotę £ 200.-

9. VI. „Usamodzielnianie się" kosztuje niektóre z 
nas gorzkie łzy. Odchodzi podoficer instruktor. 
Narzeczona, ze zbolałym sercem, wykonuje komen
dy podane kobiecym głosem,

10 .VI. Dla zachowania równowagi we wszech- 
świecie — kucharz obozowy (oby jak najdłużej 
nam gotował .. . bez pieprzu) nakłada pierścień za
ręczynowy przyszłej oblubienicy w obecności Ko
mendantki Obozu.

13 .V. Kpt. St. Jankowski, uczestnik powstania 
warszawskiego, opowiada Mewkom jak było w 
Warszawie.

Kurs dobiega końca. Egzaminy. Zjeżdża Komen
dantka PMSK. iMeWki udowadniają, że posiadły 
już sztukę morską żeglowania... po lądzie. Choć 
mieszają radary z fregatami, a kary z cnotami — 
wiemy wszyscy, że 8 tygodni szkolenia nie poszło 
na marne.

Wieczorami Mars ustępuje miejsca Terpsychorze. 
Przygotowania do Ogniska w pełni.

Zaczyna się mówić o przydziałach. Komendant
ki szepcą po kątach .. . Przyszła plotka z Londy
nu .. . Jedna z komendantek odchodzi do władz 
centralnych. Zamówiono akselbanty ...

Wierszyk z wiedzy morskiej na zapamiętanie ko
lorów świateł pozycyjnych snuje się po komendan- 
ckiej główce. Perspektywa admiralskich galonów 
przy meldowaniu się na przydział spędza sen z po
wiek.

„,... Zielone do zielonego,
Czerwone do czerwonego.
Nie bój się, Kolego,
Nic Ci się nie stanie złego 

... przy mnie”,
I16.VI.45 — Zakończenie 1-szego wstępnego 

kursu P.M.S.K.
10.45 Raport K-tki Obozu, 11.00 Msza św. i przy
sięga żołnierska. 12.00 Przemówienie Szefa KMW. 
12.15 Defilada przed Szefem KMW. 12.45 Obiad 
żołnierski... a po tym było ognisko — jak po
wiedziała konferansjerka — „dobre, bo krótkie”. 
Warunki meteorologiczne sprzyjały.

Tańce się udały. Był tylko jeden wypadek hi
sterii i to przez własnego narzeczonego.

’7.VI. W niedzielę pękła bomba. Komendantka 
PMSK ogłosiła przydziały. Obóz PMSK omal nie 
wypłynął z fundamentów, porwany strumieniami 
rzewnych łez. Łez zawodu, łez żalu, łez radości 
nawet.
Dwie lokalne komendantki są też na urlopie. Na
wet pożar w obozie nie dotyczy ich, nie ma pra
wa ich dotyczyć! W okolicznych krzakach, wycze
kują na upragnione słońce w strojach nie-służbo- 
wych.

Pst! Pani Julia i panna Halina odpoczywają. 
Kronikarz przestaje się nimi interesować na okres 
6 dni.
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BORYS KARNICKI

WYMIANA PROTOKÓŁU MORSKIEGO

Okręt podwodny „Sokół” miał za wszelką cenę 
opuścić Maltę.

Całą noc pracowaliśmy nad zamianą przestrze
lonego peryskopu na nowy i nad doprowadzeniem 
jednej baterii akumulatorów do zupełnego porzą
dku. Druga bateria była całkowicie rozbita i na 
wymianę rozbitych ogniw nie było ani czasu ani 
siły. Codzienne i conocne naloty niemieckiego lot
nictwa sparaliżowały stocznię całkowicie.

Poza dużym zniszczeniem urządzeń portowych, 
robotnicy maltańscy byli kompletnie zdemoralzo- 
wani i przerażeni do tego stopnia, że na dźwięk 
syreny alarmowej rzucali robotę i narzędzia i ucie
kali do schronów, z których nie chcieli wychodzić, 
długo po odwołaniu alarmu. Trzeba było liczyć 
na własne siły załogi i na pomoc ochotników ma
rynarzy brytyjskich.

O świcie okręt wyszedł ze stoczni na środek 
Grand Harbour. Kazałem załodze przejść na ho
lownik by wróciła do bazy na odpoczynek. Zastę
pcy d-cy poleciłem żeby zameldował dowódcy dy
wizjonu, że roboty zostały wykonane, okręt jest 
gotów do wyjścia na morze i że mam zamiar wyjść 
do Gibraltaru następnego dnia.

Na okręcie zostało ze mną tylko 6 podoficerów. 
Zanurzyliśmy okręt i położyliśmy się na dnie by 
spędzić pod wodą ukryci przed okiem niemieckich 
lotników.

Nie spaliśmy długo bo o godz. 10 rano usłysza
łem umówiony sygnał — 3 wybuchy granatów w 
odstępie jednej minuty. Okręt miał się wynurzyć. 
Wynurzywszy się zobaczyłem holownik z całą mo- 
b załogą. Rozkaz dowódcy dywizjonu: Załadować 
żywność i za dwie godziny wyjść z portu.

Pogoda była straszna. Silny wiatr z deszczem, 
chmury niziutko nad wodą. Patrzyłem na moich 
marynarzy ładujących żywność. Po kilku nieprze
spanych nocach ich szare zmęczone twarze, brudne 
pomięte mundury, harmonizowały z moim samo
poczuciem.

Gdy dowódca dywizjonu kmdr. Simpson przyje
chał by s>ę z nami pożegnać, zameldowałem mu 
o gotowości okrętu do wyjścia na morze i popro
siłem o pozwolenie wyjścia dopiero następnego dnia 
rano. Prośba trochę nićzwykła.

Kmdr. Simpson popatrzył na mnie, na załogę, 
na niebo.

„W taką pogodę” — powiedział — „nalotów nie 
potrzebujemy się obawiać. Good buy Borys and 
God bless you. Wyjdzie pan jutro o godz. 9 rano”.

Takie to było czułe pożegnanie dwóch oddanych 
sobie przyjaciół.

2 tygodnie później dowlekliśmy się do Gibral
taru. Był wieczór i dla nas po wielu miesiącach 
ciemnych nocy cały port, miasto oświetlone wy
glądały jak choinka. Zacumowaliśmy przy bazie 
okrętów podwodnych „Maidstone”. Wyładowali
śmy nasze rzeczy na bazę i załoga udała się na 
zasłużony odpoczynek.

Zameldowałem się u d-cy flotylii okrętów pod
wodnych.

Po wymianie uprzejmości dowiedziałem się, że 
nazajutrz o godz. 7.30 rano mam odejść od „Maid
stone”. Brytyjski okręt podwodny wejdzie na mo
je miejsce a ja mam się zacumować do nowo 
przybyłego.

Mała rzecz a przykrość. O wymarzonym wyspa
niu się nie ma mowy.

O 7.30 następnego rana odszedłem od „Maid
stone”. Okręt podwodny klasy T, wszedł na moje 
nrejsce i gdy już byłem gotów ruszyć by do niego 
dobić jest godz. 8.00! Podniesienie bandery.

Na wszystkich okrętach a było ich w porcie peł
no dzwony wybijają godzinę, gwizdki, trąbki.

Na pancerniku „Malaya” warta honorowa pie
choty morskiej prezentuje broń i orkiestra gra 
„God save the King”. Czuję jak jakaś duma, ja
kieś niewypowiedziane szczęście rozpiera mi już i 
tak wypiętą pierś. Salutuję. Za chwilę usłyszę: 
„Jeszcze Polska nie zginęła”.

Ale jakoś wszystko się uspakaja. Warta odma- 
szerowała, orkiestra zaczęła się rozłazić. Cóż do 
cholery! Czy te krasę byki nie widzą mojej ban
dery? Czy nie wiedzą oni, że największa atrakcja 
dnia w porcie Gibraltaru — ORP Sokół ipo wielu 
miesiącach walk na najgorętszym teatrze wojny, 
stoi od nich w odległości 100 metrów? Czy nie 
wiedzą, że dowlókł się tu mimo ciężkich uszko
dzeń poniesionych na Malcie? Oj! czekajcie! Ja 
wam pokażę! Będziecie mi się przyglądać, święcie 
wam to obiecuję.

Pancernik „Malaya” stał za rufą mojej bazy 
więc by do niej dobić musiałem przejść wzdłuż 
„Malayi” w odległości maximum 30 metrów.
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Ruszam i wolniuteńko idę wzdłuż pancernika. 
Defiluję. Na rufie admiralskiego okrętu grupa ofi
cerów i trochę marynarzy. Przy trapie komandor, 
oficer wachtowy z lunetą pod pachą, bosman okrę
towy z gwizdk em i dwóch trębaczy. Wszystko go
towe by przyjąć mój salut.

A ja nic. Wlazłem na podnóżek pomostu, tak 
że mnie widać do pasa. Patrzę na to małe malaj- 
skie towarzystwo i nic.

Na pancerniku konsternacja. Oficer wachtowy 
coś mówi do komandora, ten się rozgląda. Jakiś 
marynarz nieśmiało powiewa nam ręką. Czuję jak 
mi pot spływa po twarzy. Gwizdek pali mnie w 
zaciśniętej ręce. Czego bym nie dał za przerwanie 
tej zaciętej ciszy.

Przycumowałem okręt. Zjadłem śniadanie, wy
kąpałem się i włożyłem najlepszy mundur. O godz. 
10-ej oficer flagowy admirała zaprasza mnie na 
godz. 12-tą na drinka.

Punkt 12-ta melduję się na pancerniku. Koman
dor w uprzejmych podskokach prowadzi mnie do 
admirała. W salonie admiralskim przedstawanie się, 
powitań a, gadu-gadu. Jak podróż? Jak Malta? Jak 
przyjaciele? Nastrój wylewnej serdeczności i bra
terstwa broni. Raptem dowódca „Malayi” mówi. 
— „Wie pan w naszej marynarce jak młodszy okręt 
przechodzi koło starszego to salutuje”.

Czekałem na to.
— „A” — mówię — „u nas w marynarce tak 

samo młodszy salutuje starszemu".
— „To dziwne. Pan dziś koło nas przechodził i 

nie zasalutował”.
— „To chyba nieporozumienie. Ja byłem pewien, 

że panowie mnie nie widzieli”.
— „Jak to nie widzieli” — wtrąca z boku ko

mandor. który czekał na należny mi o.p.r.
— „Przecież przechodził pan w odległości 30 

jardów od nas”.
„Proszę pana, jakby pan mnie widział to byście 

na pewno odegrali nasz hymn narodowy przy 
podniesieniu bandery”.

Gość zbladł. Admirał j dowódca okrętu na nie
go, oficer dyżurny! kapelmistrz! Dlaczego? Kto za
winił?

Awantura!
Opiliśmy ten wypadek. Na pożegnaniu przy tra

pie dowódca ściskał mnie za rękę mówiąc: „Jutro 
my panu zagramy jak należy, może pan być pewny”.

I znowu moje marzenia o wyspaniu się za wszy
stkie czasy spełzło na niczym.

Następnego dnia o godz. 8-e'j rano na pomoście 
„Sokoła” wyprężony na baczność salutowałem.

Ork:estra admiralskiego pancernika grała: „Je
szcze Polska nie zginęła”.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Los Angeles — Londyn

Miło nam jest powiadomić przyjaciół i kolegów 
kmdra Wnorowskiego, że ukazała się Jego książka 
— Marksizm-Komunizm Dyskusja (wydana przez 
Veritas w Londynie).

Jest to rozprawa (190 stron), którą autor w sło
wie wstępnym rekomenduje jako „popularną, in
formacyjną i dyskusyjną”.

Jest to rekomendacja skromna bo książka jest 
interesująca, pisana żywo, a nawet barwnie. Oso
biście podoba mi się bardzo sposób przeprowadze
nia dyskusji, przypominający „Sumę Teologiczną” 
św. Tomasza.

Wie'ką zaletą książki jest, że zagadnienia ekono
miczne przedstawione są w sposób naracyjny i 
zrozumiały nawet dla tzw. laika w sprawach filo
zof iczno-ekonomicznych.

Praca ta owoc wielu lat studiów i przemyśleń au
tora warta jest przeczytania, bo mimo że od „Ma
nifestu Komunistycznego (1848 r.) upłynęło prawie 
130 lat zagadnienie komunizmu jest znacznie ak
tualniejsze aniżeli było za życia Marksa.

Zachęcając Kolegów do przeczytania tej książki 
bardzo serdecznie winszujemy Autorowi, że docze
kał się jej wydania.

Skład Główny
Księgarnia Veritasu

4 Praed Mews, London W2 2QZ.

♦ * *

Sydney 5.5.1977
Bardzo długo już nie pisałem ale o Was nie za

pomniałem. Jedynie życie emeryta jest jak się 
przekonałem bardzo rozstrzelone, czas leci a jest 
go bardzo mało jak przyjdzie, że trzeba coś zro
bić. Ciągle mnie tu różne organizacje i radio pol
skie (tutejsze) szarpią żeby coś napisać lub prze
mówić. Nie mówiąc o tym, że mamy tu dość du
że towarzystwo znajomych z którymi wymieniamy 
wizyty i inne posiłki towarzyskie w formie solidnej 

i ipłynnej. Może byście byli zainteresowani by Wam 
przysłać kilka nagrań swoich pogadanek radiowych 
z tutejszego terenu, krótkie 10-cio minutowe, ale 
jak się zbierzecie w kilku to może przegracie taką 
kasetkę. Poza tym chciałbym prosić by znalazł mi 
Pan na terenie polskiego Londynu książkę Krako- 
wiećkiego o Kołymie. Może być stara, zużyta ale 
może ktoś będzie ją chciał odsprzedać lub jakaś 
usychająca biblioteka. Miałem ją kiedyś ale ktoś 
mnie podwędził ją. Tutaj nigdzie jej nie znalazłem
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uważam ją za znacznie lepiej napisaną niż różne 
gułagi Sołżencyna i lepiej oddające czym była

>sja przed wojną.
My jakoś z żoną trzymamy się choć trochę gna

ty w pewnych miejscach zdają o sobie przypomi
nać ale póki co nie możemy narzekać. Ciekaw 
jestem jak tam Jabłoński się wygrzebał, mam na
dzieję, że uważając na siebie już wydobrzał. Pro
szę bardzo mocno napisać jak u Pana w Rodzinie,

* *
Buenos Aires 28.8.1977 

Szanowny i Drogi Panie Komandorze i tak Miłe 
„Nasze Sygna'y”,

Zanedba'em Was mocno, że tak długo nie pi
sałem, ale ten czas tak szybko leci, że człowiek 
nie obejrzy się jak przechodzą miesiące. W przy
szłości postaram się poprawić i odpisywać szyb
ciej, jak wszyscy stwierdzamy „nic ważnego się n'e 
dzeje”.

Miałem wielkie święto gdyż, nadeszły Nasze Sy
gnały — tak bardzo miłe, ciekawe i interesujące, 
jak zawsze. Nie będę wymieniał artykułów, które 
mi najbardziej przypadły do serca, gdyż zaczyna
jąc od „Cyklonu” musia’bym wszystkie wynrenić, 
przeczyta’em 3 razy. Na dwa działy zwracam za
wsze specjalną uwagę: „Z Kolegami po Świecie” 
i dary na Fundusz Komisji Op:eki, które to dzia
ły bardzo łączą s’ę ze sobą. Z ilości nazwisk w 
„Komisji Opieki” widać, że chociaż rozproszona 
po świecie Nasza Brać nie zapomina o naszej or
gan zacji i jej potrzebach. I w tym dziale uderzyło 
mnie bardzo miłe nazwisko, chyba do tej pory nie
spotykane Józia Bartosika. Bardzo cieszyłbym się, 
gdybym zobaczył, że został członkiem dożywot
nim. Co się stało, że sobie o „nas” przypomniał, 
czy utrzymuje jakieś kontakty z k:mś ze Stowa-

* *
Chicago, 19 sierpnia 1977

Znowu Fst z Chicago. Mam nadzieję, że nie do
kuczam Wam zbyt w ele swoimi sprawozdania
mi?

Choć teoretycznie mamy stale lato w całej peł
ni — ale dla mnie ono już minęło.

No bo byłem już na koloniach zuchowych i obóz 
naszej 14-ej żeglarskiej też się skończył. W tym 
roku kolonie zuchowe były wyjątkowo dla mnie 
ciekawe. A to dlatego, że jedna gromada była cał
kowicie „Marynarska”. Wodzem był mój syn Ka

żona i ten przemiły syn, którego poznałem. Może 
on tu kiedyś zawita. Ponadto proszę napisać jak 
tam gwardia Stowarzyszenia na czele z panią 
Wójcik i doktorem Markowskim. Proszę również 
ich pozdrowić ode mnie.

Dla Państwa wie e serdeczności przesyłam wraz 
z żoną.

Wojciech Francki

*

rzyszenia, lub z naszego rocznika? Czy może po 
prostu poczuł „zew krwi”?

U mn:e samego bez zmian, ty'ko tyle, że życie 
leci za szybko. Osobiście miałem wielki smutek, 
gdyż zmarł w Lublinie mój brat najstarszy, profesor 
KUL-u i UMCS.

Dzieci dzielnie idą przez życie. Syn inżynier bę
dąc na urlopie w Brazylii wstąpił do jakiejś firmy 
tamże i na jakieś dwa lata nie myśli wracać do 
Argentyny. Córcia doktór ma własne konsultorium, 
ale na razie dość ubogo z pacjentami.

Z marynarzy, jak zawsze najbliższe stosunki u- 
trzymuję z zacnym i przemiłym (Wal) Erym Ja
nuszewskim. który jak zawsze trzyma się i wygląda 
nadzwyczajnie — nie piszę więc o nim. gdyż on 
sam pozostaje w stałym kontakcie z „Wami”.

Kiedyś niedawno dzwoniąc do Satrzeńskiego do- 
wiedzałem s ę, że przyjechał do Argentyny A. Su
liga. Zamieniłem z nim parę słów przez telefon i 
będę się starał z nim spotkać.

Na dziś dość — dzień korespondencyjny i czeka 
spora ilość 1'stów do odpowiadania.

Łączę dla Pana Komandora, Zarządu i Naszych 
Sygnałów wyrazy poważania, dla Wszystkich moc 
najserdeczniejszych pozdrowień i do szybk:ego u- 
słyszenia. M. Serafin

*
zio a obydwaj przyboczni byli też. z 14 ej drużyny. 
Poza tym gromada ta przerabiała cykl marynarski. 
A więc zrobili sobie czapki marynarskie (wstążki 

■ ORP Burza, ORP Piorun i ORP Garland) oraz 
krawaty granatowe i kołnierze z białymi wstąże
czkami. Zrobili te czapki i kołnierze naprawdę 
dobrze i wyglądali bardzo elegancko. Szczególnie 
na apelach był śliczny widok całej grupy. Ładnie 
s'ę popisali, ładnie śp'ewali i w ogóle byli bardzo 
dzielni. Mieli dwie gawędy o marynarzach i pol
skiej marynarce. A co najwięcej im się podobało
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— to, że mogli wziąć w ręce, obejrzeć i dotknąć 
prawdziwą banderę i prawdziwy proporzec z ORP 
Garland.

W tym samym czasie chłopcy z 14-ej ćwiczyli 
zawzięcie na naszych małych żaglówkach. Naj
pierw nauczyli się wiosłować, po tym wiosłować 
ze sterem a po tym żaglować. Ćwiczyli po dwu na 
jedną żaglóweczkę. Wyniki były naprawdę świetne. 
Już po kilku godzinach zupełnie dobrze dawali so
bie radę i płynęli tam dokąd mieli płynąć — a 
nie gdzie ich zapędził wiatr.

Pływanie odbywało się na dwie zmiany dla że- 
g'arzy, a dla instruktora siedzącego na brzegu bez 
zmian. Instrukcje były podawane sygnałami gwizd
kowymi i wzrokowymi. Mimo dużych odległości 
wszystko wypadło bardzo dobrze.

W tym samym czasie była też wielka uroczy
stość wśród zuchów. Otóż Zuch Nina Siemaszko 
tymczasowo przydzielona do gromady marynarzy, 
przystąpiła do pierwszej Komunii św. Była to na
prawdę piękna i wzruszająca uroczystość. Świadka-

*
Pacific, Missouri USA 9 lipca 1977

Ostatnie Sygnały jak również i sprawozdania z 
działalności Kół, spowodowały chęć podzielenia się 
z Panem myślami i spostrzeżeniami. Czy będą one 
otwarte dla innych, czy też pozostaną tylko dla 
osobistej oceny Pana Komandora, zostawiam to do 
Pana decyzji.

Popieram inicjatywę prezesa w odwiedzaniu kół 
rozsianych w Anglii, ale zupełnie nie rozumiem 
dyskusji na temat likwidacji naszej organizacji. Dy
skusja ta jest przedwczesna i zupełnie nie na czasie. 
Sądzę, że wywołana jest ona, ta dyskusja, ze wzglę
du na wiek tych drogich naszych kolegów, któ
rych lata zbliżyły się raptownie do siedemdziesiąt
ki. Jest to nagle chylenie się do zachodu naszego 
życia. Ale są przecież nadal inni członkowie Sto
warzyszenia w Jatach początkowych ,60-tki, a na
wet i 50-tki, a więc chociaż z Południa chylą się 
ku Zachodowi, mają znacznie inne podejście do 
życia. Taką zresztą dostał odpowiedź nasz Prezes 
od wszystkich. Nie jest to czas na likwidowanie 
Związku. Według mego zdania organizacja nasza 
ma znacznie mocniejsze podwaliny istnienia.

Istnienie tej garstki byłych członków Marynarki 
Wojennej jest wyraźnym buntem ich w stosunku 
do obecnej rzeczywistości Polski Ludowej. Jest 
jednocześnie nie gasnącym blaskiem nadziei dla 

mi było 60 młodych zuchów, chłopców, ponad 60 
harcerek i drugie tyle harcerzy, nie licząc wielk.ej 
ilości rodziców.

Nina była bardzo przejęta. A gdy wieczorem zo
stała wyznaczona do opuszczenia polskiej bandery 
— dzień stał się nie do zapomnienia. Tym bardziej, 
że było i przyjęcie dla jej sześćdziesięciu kolegów 
z tortem 2 stopy na 5 stóp. Większego nie można 
było upiec bo w jkolicy nie było większego pieca.

Tort miał takie powodzenie, że gdy przyszła ko
lejka na rodziców — już nic nie pozostało.

Niestety w tym samym czasie daieko od obozu 
harcerskiego n.eszczęście uderzyło w naszą grupę 
marynarską. Jak pani na pewno wiadomo zmaria 

nagle pani Stanisława Radoniewicz. Jest to dla 
nas naprawdę niepowetowana strata, gdyż wszy
scy ją bardzo lubili i mieli dla Niej ogromny szacu
nek i uznan e za Jej pracę charytatywną.

Łączę najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszyst
kich, Dziękuję za ciekawy list i proszę o więcej.

K. Siemaszko

tych, którzy znaleźli się członkami tej powojennej 
Polski Ludowej. Chociaż zaliczamy się do organi
zacji apolitycznej, jesteśmy w zasadzie par excelan- 
ce —• polityczną. Moralnie nie wolno nam mówić 
o likwidacji, a wszelkie dyskusje na ten temat idą 
na rękę reżymowi, który za wszelką cenę chce tę 
Polskę Emigracyjną zlikwidować. Panie Komando
rze, jeżeli Wy tego nie wyczuwacie i nie widzicie 
będąc tak blisko skupiska polskiego getta w Lon
dynie, to dziwi mn.e to bardzo i jednocześnie mar
twi. Coś jest w tej imprezie gadania na temat li
kwidacji nieporządnego. Czyżby to przypadkiem 

nie były wpływy tych, którzy uważają naszą orga
nizację za nieustający wrzód, który lepiej byłoby 
jakoś wyciąć.

Teraz słów parę o Sygnałach. Są one nadal dla 
nas rozsypanach po całym świecie — bardzo po
trzebne. Jakie tam ukazują się opowiadania czy 
to związanie ze wspomnieniami, czy też na inne te
mat, to nie ważne, tak długo jak ją chętnie do po
dzielenia się z kolegami swoimi myślamim. Pana 
Komandora opowiadanie o Iskrze w podróży do 
USA i z powrotem było doskonałe. Pisane z wielką 
dozą dyskretnego angielskiego humoru i samokry
tycyzmem rzadko widzianym w naszej emigracyj
nej „prasie”.

Rubrykę z Kolegami po świecie proponowałbym 
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pozostawić w starym wydaniu. Po prostu druko
wać całe listy, a nie skracać je komentarzami „po
rucznik S. pisze że jeszcze żyje...”

Każdy z nas piszący listy chętnie widziałby je 
drukowane-wydawane. Potrzebne nam to jest dla 
osobistego, jak również dla możności szerszego 
poznania co się dzieje z tym a z tamtym. Jak to 
tam być może z tą czy też ową polszczyzną, to 
też to nieważne; najlepszym przykładem były opo
wiadania ś.p. Komandora Pławskiego.

Teraz słów parę o Stanisławie Piaskowskim. W 
pierwszych miesiącach tego roku odwiedziłem pań
stwa Piaskowskich w ich domku w Albany. To 
co widziałem to trudno mi byłoby detalicznie opi
sać. Pan Marek, który woli być tak nazywany, 
zgromadził skarb wiadomości o Mar. Woj. przed
wojennej. Są tam i osobiste 'listy i odbitki najroz
maitszych dokumentów i opisy techniczne naszych 
okrętów, i fotografie i szkice i korespondencja z 
całego świata. Pan Marek opowiedział mi pewne 
zdarzenia z Anglii, które nie dobrze świadczą o 
naszej działalności dokumentarnej. Nie mam za
miaru badać tej skargi jego, bo oczywiście są to 
jego osobiste problemy, ale chciałbym, aby Pan 
Komandor spojrzał w stronę tego historyka ocza-

♦

Toronto 9.8.1977
W dniu 13-go maja pisałem list z Poznania, nie 

wiem czy doszedł? Nadmieniłem o książce pt. „Na 
straży Wybrzeża” 1920-1939, autor kmdr. Rafał 
Witkowski, wydanie Min. Obr. Nar. rok? (nie 
podano).

W książce nie brakuje przekręcania i fałszowa
nia faktów historycznych ale wiele rzeczy mylnie 
podano. W sprawozdaniach, nawet powołano się 
na „Nasze Sygnały” w paru wypadkach.

Str. 15-ta wiersz 26, „armia polska, realizując 
anty-radziecką od początku politykę marsz. Pił
sudskiego, uderzyła na Republikę Radziecką” (???)

Str. 308 wiersz 27 „Na okręcie liniowym „Shle- 
sien”, kontr, admirał Unrug, wraz z kilkoma ofi
cerami sztabowymi podejmowany był kolacją przez 
kontr, adm. Shmundta.

Po kolacji towarzyszący kontradm. Unrugowi 
oficerowie odwiezieni zostali do budynku Państwo
wej Szkoły Morskiej w Gdyni, podczas gdy D-ca 
Floty pozostał na okręcie”?

Czy książka ta doszła do Waszych rąk? (343 
stron). Czy nie należałoby coś napisać Rafałowi 

mi przychylnymi. Pan Marek jest oddany naszej 
sławnej, czy niesławnej historii lat niepodległościo
wych i pracę którą wykonuje nie należy traktować 
jako rywalizującą z tą, którą wykonuje naukowo 
Instytut Sikorskiego. Pan Marek jest historykiem 
niezależnym, który jeżeli w przyszłości wyda swe 
prace będą one uzupełnieniem wielu zapomnianych 
faktów.

Dnia 1 lipca br. odszedłem na przedwczesną 
emeryturę. Nudziło mi się ostatnio na sztabowym 
stanowisku, bo przecież całe życie byłem zawsze 
w linii. A więc pomimo i doskonałych warunków 
uposażenia i pomimo tytułów i wagi mej pracy 
w zarządzie przedsiębiorstwa, postanowiłem prze
nieść się w stan spoczynku. Uzależniłem to jednak 
pracą doradcy — consultant — która może być 
interesującą i bardzo intratną. Przyszłość pokaże.

W związku z tym kupiliśmy posiadłość w stanie 
□ regon, dużą farmę leżącą w prześlicznej miejsco
wości górskiej niedaleko znanego wierzchołka Mt. 
Hood. Wszyscy się stale pytają: co wy tam będzie
cie robić? — a ja naprawdę nie wiem, bo jeszcze 
nas tam nie ma. Przeniesiemy się pewnie w gdzieś 
końcu sierpnia. A więc tymczasem przesyłam ser
deczne pozdrowienia. Jerzy Tumaniszwili

♦ *

Witkowskiemu choćby z tego tytułu, że w innych 
sprawach powołuje się na „Nasze Sygnały”.

Bardzo mnie interesował każdy szczegół kapitu
lacji Helu po zbombardowaniu okrętu, ale coś po
dobnego pierwszy raz czytam, że nasz Admirał byl 
na kolacji na krążowniku. Jego stosunek do sżwa- 
bów jest nam dobrze znany.

Historię zmienia się od dłuższego czasu. Byłem 
w Polsce 84 dni, zasadniczo Londyn jest bliżej 
Polski i moje wiadomości nie przyniosą nic nowe
go.

Po 16-tu latach — osobiście stwierdziłem, że 
niektóre rzeczy gorzej się przedstawiają jak w ro
ku 1960.

Ogonki, kolejki ten ruch, gwar — za zdobyciem 
rzeczy najważniejszych tj. żywności. Lekceważenie 
klijenteli i to zupełnie. (To nie sklep jest dla klien
ta —■ ale odwrotnie).

Warszawa, Kraków, Poznań, Polanica Zdrój, 
Szczawnica itd. Pogodę mieliśmy fatalną, w Szcza
wnicy w maju i czerwcu mrozy i śnieg raz spadł, 
a tak zimno, chmurno i deszcze.

Z przykrością stwierdzam, że na Gdynię czasu 
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mi zabrakło, informował mnie jeden pan, że w 
Gdyni w jednym kościele jest tablica z nazwiska
mi naszych kolegów pomordowanych za Stalina. 
Czy jest coś o tym wiadomo w Londynie?

Jechaliśmy „Szopenem” charter, samoloty tego 
typu nie mają miejsc dla niepalących, z tego też 
powodu uwędziłem astmę dobrze i nadal nawa'am.

W całej Polsce tysiące porozwieszanych tablic, 
na których slogany różnego rodzaju np. „Patrio
tyzm to praca", „Naród z Partią — Partia z Na
rodem” itd.

Za dolary płacili 140-150 zł. toteż ludzie z Ame-

*

Paryż 22 maja 1977
Serdecznie dziękuję za list i życzeń a pomyślno

ści na lata emerytury. Chociaż człowiek doskonale 
wie od lat, że to przyjść któregoś dnia musi, 
to jednak ogarnia go uczucie pewnego niepokoju 
i smutku gdy nadchodzi chwila opuszczenia zawo
du i organizacji, z którą było się związanym przez 
26 lat. Oczywiście, uczucie to w niczym nie da się 
porównać do szarpiącego za serce momentu przed 
trzydziestu niemal laty, kiedy po raz ostatni zdej
mowałem z siebie mundur oficera Mar. Woj. No, 
nie czas na wspominki i roztkliwianie się •. .

Ponieważ z Paryża wyjeżdżam już 18 czerwca, 
chc ałbym podać adresy pod którymi można mnie 
będzie przychwycić aż do kupienia domu w Al
buąuergue... Gdy tylko kupię dom, zaraz napiszę 
podając mój stały adres.

Tymczasem proszę o przysłanie mi adresów w 
Kanadzie Tadeusza Bernasa i Oskara Glińskiego.

♦

USA 18 maj 1977
Dziękuję serdecznie za dwa ostatnie listy, jak 

zwykle miłe, ciepłe, prawie że matczyne. (Szkoda 
że krótkie)

Odpisuję dopiero po miesiącu na skutek „prawa 
serii”. Zawsze wierzyłem w te prawa. Np. grubo 
przed wojną trzy sterówce z Zepelinem włącznie 
giną. Trzy łodzie podwodne po kolei francuska, 
angielska i USA toną — wszystko seryjnie.

Do domu wróciliśmy zadowoleni i wypoczęci i 
się zaczęło.

Na skutek extra ostrej zimy w naszym domu 
drenaż i całe urządzenia wodociągowe wymagało 
naprawy. Potem kamper zaczął przeciekać. Potem 
szukanie krótkiego spięcia w oświetleniu kampera

-yki mogą sobie pozwolić. W Polsce u ludzi mło
dych zauważyłem dążenie do dobrobytu przy ma
łym wysiłku, chęć użycia życia, wyjazdy za granicę 
itp.

Czytając kilka książek o tematyce morskiej (wy
danie ostatnie) zauważyłem, że bardzo pozytywnie 
piszą o kmdr. Witoldzie Zajączkowskim, co Mu 
przy wizycie muszę powiedzieć.

Serdecznie i mile pozdrawiam p. kmdr. dr. Mar
kowskiego całą Rodzinę marynarską oraz sekreta- 

t w komplecie.
l.Z. Nowacki

♦ ♦

O ile się nie mylę, obaj są w Toronto. Ponieważ 
z Bradford to tylko jakieś 3-4 godziny jazdy samo
chodem, a czasu będę miał w bród, chciałbym ich 
odwiedzić zanim osiądę na „Dzikim Zachodzie”. 
W lipcu, w drodze do Albuąuergue, planuję od
wiedzić Jurka Tumaniszwilego. To „prawie” po 
drodze. By bym bardzo wdzięczny, gdybym mógł 
otrzymać adresy Tadzika i Oskara jeszcze przed 
wylotem z Paryża. Jeśli nie, to proszę je przesłać 
na adres mojej córki w Bradford.

Polecam się pamięci wszystkich kolegów jak i 
kolektywnie SMW i gdyby ktokolwiek wybierał s ę 
na Południowy Zachód Stanów, serdecznie zapra
szam na odwiedzenie Guzowskich w Albuąuergue. 
Przepiękna i historycznie interesująca okolica. Są 
nawet prawdziwi Indianie w pióropuszach.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla członków Za
rządu i 'wszystkich kolegów w Anglii i w świecie.

Andrzej Guzówski

♦ ♦

itp. Mamy nadzieję, że to już koniec kłopotów.
W Texasie na skutek suchego klimatu pozosta

wiłem gdzieś mój artretyzm (na jak długo?).
Zeszłego roku bawili u nas pp. Uniechowscy. 

Staszek dobrze wyglądał, prowadził auto, mimo że 
niedawno temu przeszedł nadzwyczaj ciężką ope
rację. Jean wyglądała i czuła się doskonale.

Spodziewaliśmy się również pp. Hubickich. Za
mierzali oni przyjechać do nas na parę tygodni. 
Później odwołali

Po długich latach oczekiwania dostaliśmy nare
szcie prawa weteranów USA w dziedzinie medv- 
■znej. Będzie to duża ulga dla tutejszych polskich 
kombatantów.

W tym roku po raz pierwszy założyliśmy „plan
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tację” warzyw z pomidorami na czele 125 x 10 
metr). Na razie pomidorami zachwycały się naj
więcej dzikie króliki.

Poza krótkimi wypadami w pobliskie góry, lato 
spędziliśmy w domu. Na jesień jeszcze projektów 
nie mamy. A zimą jak zwykle na południe.

W tym roku wyruszyliśmy z domu 5-go stycznia 
z chwilą rozpoczęcia się śnieżycy i w ogóle srogiej 
zimy.

O tyle było zabawne, że aż do Południowej Ka
roliny (500 mjl) nie mogliśmy się nigdzie zatrzymać.

* i

9.5.1977
Drogi Panie Komandorze, Pan i Komandorowie 

Busiakiewicz i Pitułko zrobiliście mi wielką przy
jemność składając mi osobiście imieninowe życze
nia w imieniu wszystkich kolegów, za co serdecz
nie podziękowałem ustnie.

Przyjemność tę zrobiliście nie tylko mnie, ale i 
wszystkim osobom, zebranym u mnie w tym dniu 
na małym przyjęciu.

Wasze eleganckie, pełne towarzyskiej swobody i 

Śnieg spadł i autostradę stale czyszczono posy
pując tonami soli. Boczne drogi pozostały nietknię
te. Wyjechać nie można było, zatrzymać się też nie. 
Na drodze położone stacje benzynowe były czyn
ne. Wszystko w pośpiechu bo inni czekali. Ot i 
przygody .. .

Na tym chyba już zakończę swój raport czyli 
sprawozdanie z sytuacji ogólnej.

Zasyłamy moc uścisków i pozdrowień.

5. Pohorecki

*

swady zachowanie się zrobiło jak najlepsze wraże
nie na mieszkańcach Antokolu. Tak w marynarce 
powinno być.

Osobiście dziękuję Wam za przybycie, za przy
wiezione prezenty.

Dziękuję Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej za 
stałą o mnie pamięć.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Jerzy Wołkowicki gen. bryg.

HISTORIA

Na Pucko-Gdyńskich obejściach przymorza 
Ponownie wzeszła przeszłościowa zorza, 
Świecąca króla Władysława troską 
O zbrojne ramię nad wolnością morską.

Zjechały chłopy aż spod trzech zaborców 
Zaprawne w cudach okrętowych harców, 
I chociaż mieli językowe trudy 
„Wszakże" działali, rozmiękczając grudy.

Do nich narybek sunął się dość liczny, 
Już im nie wadził obcy słup graniczny.
Najpierw z Hallerem czcili zaślubiny 
Potem w połowę poszli kuloczyny.

O O.R.P-y nie było tak łatwo, 
Choć „Pomorzanin” kupiono dość gładko, 
Dwie osobliwe przyszły kanonierki
I po-niemieckie cztery traulerki.

I torpedowce. Dziwy tamtych chwili — 
Sześć po-niemieckich. Mozolnie przybyli 
Z angielskich zatok do swych kotwicowisk, 
Podobnych raczej do kaszubskich ławisk.

Portu nie było. Puck czy Hel za mały 
Gdańsk zaś urządzał dotkliwe kawały. 
Dopiero w Gdyni portowe budowy 
Rozładowały z bólów nasze głowy.

Później wpływały, prawie niezawodne 
Kontrtorpedowce, okręty podwodne, 
Duży mjnowiec, własne traulerki — 
Uzupełnienie morskiej szwoleżerki.

W wojnie błysnęły zażartą wymową 
Wyszkoleniową jako i bojową, 
Tak na Bałtyku i odległych morzach 
Poumieszczali czyny swoje w zorzach.

Jakież ich nazwy i inne szczegóły
Sięgnij odnośnych sprawozdań bibuły —• 
Cościk z legendy — ku trwałej pamięci 
Niech Twoja pamięć także ich uświęci!

Dziś, choć wybrzeże wielce przedłużono 
Gdańskiem, Szczecinem uwielokrotnione —
Nie czujesz pełnej wolności rozkoszy — 
Piętno „politruk” nad tym się panoszy!

5.10.77 T. Farb'isz
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

HERBATKA TOWARZYSKA — LONDYN 
11.9.1977

Miłą niespodzianką dla organizatorów herbatki 
towarzyskiej była obecność aż 39 osób.

Po przywitaniu gości przez kol. Zubkowskiego 
glos zabrał kol. Wroński, który powiadomił o zgo
nie komandora Olgierda Żukowskiego. Zebrani u- 
czcili pamięć Zmarłego chwilą milczenia.

Następnie wyświetlano filmy.
Pierwszy film (reżyseria J. Ginsberta) dał mi

gawkowy przebieg dnia na ORP Wicher i ćwicze
nia z siostrzaną „Burzą” w okolicach Helu. (Głos 
młodego porucznika J. Busiakiewicza wszyscy na 
sali rozpoznali).

Drugi film był reżyserii Bohdana Pawłowicza, 
wykonanie techniczne bosmana Płonki. Były to 
fragmenty z OORP „Wilk”, „Piorun” i „Garland”.

„Niedokończona Podróż” był trzecim filmem. 
Film ten tylko częściowo Związany z Mar. Woj. 
(komentator Sir John Giełgud) dał krótką historię 
odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych po wrześniu 
1939 roku i podkreślił rolę którą w tym odegrał 
generał Sikorski. Przesunęły się obrazki od Mur
mańska do Tobruku i od stepów Rosji po zimne 
wody Atlantyku i podróże generała Sikorskiego od
wiedzającego oddziały P.S.Z. rozrzucone po róż
nych zakątkach świata. To wszystko kończy się 
katastrofą w Gibraltarze i śmiercią generała Si
korskiego.

Przewiezienie trumny ze zwłokami generała Si

korskiego z Gibraltaru do Plymouth na ORP Or
kan a następnie pogrzeb na cmentarzu w Newark.

Krótkie komentarze kol. Wrońskiego uzupełniły 
i wygładziły braki techniczne filmów.

Wyświetlenie tych „białych kruków” prowadziła 
sprawnie (a łatwe to nie było) urocza i ładna syno
wa kol. Wrońskiego.

Popołudnie zostało zakończone herbatką, pod
czas której dyskutowano oglądane filmy.

Byia to bardzo m ła i udana impreza.

PROMOCJA 1930

Koledzy z promicji Szkoły Podchorążych Mar. 
Woj. il93O obchodzili w tym roku 50-lecie wstąpie
nia do Szkoły Podchorążych w Toruniu (rok 1927), 
Przyjęto nas wówczas dwudziestu ośmiu. Nomina
cję otrzymało siedemnastu. Dziś żyjących jest oś
miu z tego sześciu mieszka w Londynie, dwóch 
w USA.

Z okazji tej, cała szóstka londyńska zebrała się 
u kol. J. Busiakiewicza. Obecni kol. kol. Biskup
ski, Karnicki, Pitułko, Rekner, Wroński i gospo
darz. Gościem honorowym był oficer kursowy ro
cznika, kmdr. B. Jabłoński.

Miło było zebrać się nam znowu w tym samym 
gronie, które 3 lata temu obchodziło 45-letnią ro
cznicę nominacji u kol. B. Wrońskiego.

Planowano oczywiście następne spotkanie z oka
zji 50-lecia nominacjif?) u kol. Karnickiego.
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OBIAD OFICERSKI

Doroczny Obiad oficerów Mar. Woj. odbył się 
w Ognisku Polskim przy Exhibition Road.

Tegorocznym gospodarzem obiadu byl koman
dor F. Pitułko, który dołożył wszelkich starań aby 
się ta impreza udała.

Po tradycyjnym „drinku" zasiedliśmy przy ład
nie nakrytym stole. Chwilą milczenia oddaliśmy 
hołd pamięci kolegów i koleżanek, którzy opuścili 
nasze kurczące się grono.

Przy pierwszym kieliszku wina gospodarz od
czyta! listy od kolegów, którzy nie mogli stawić 
się na obiad:

Kapitan W. Sągajłło przychodzi pomału do 
zdrowia, po amputacji nogi, na wyjazdy do Lon
dynu za wcześnie ale może w następnym roku się 
uda.

Kmdr, dr B. Markowski też po operacji (wsta
wieniu nowego stawu biodrowego), już chodzi i gra 
w bridża, ale wyprawa na drugie piętro trochę 
trudna.

Kmdr. A. Grochowski musiał zrezygnować z 
udziału ze względów zdrowotnych.

Tak samo w ostatniej chwili wycofał się kpt. 
mar. dr S. Drozdowski (w okupie zafundował bu
telkę koniaku i zmusił wszystkich do pijaństwa).

Por. mar. P. Surzyn, T. Łubieński i Z. Miszewski 
dorobili się grypy i proszą o usprawiedliwienie.

Generał Wołkowicki nigdy nie zapomina o na
szych obiadach i jego list z życzeniami miłego spę
dzenia wieczoru sala przyjęła oklaskami.

Miłą niespodzianką była recytacja wierszy Hema- 
ra przez komandora W. Franckiego (niestety tylko 
na taśmie). — Czy nie warto byłoby wykorzystać 
ten sposób więzi i przysyłać wiadomości o sobie. 
Mata taśma a ile radości. Żywe słowo da więcej 
niż list.

Przy kawie rozpoczęły się gawędy swobodne, 
wesołe i bez patosu krasomówczego.

Tegorocznym tematem stali się nasi „wodzowie” 
przedwojenni .i wojenni a głównie admirałowie 
Unrug i Świrśki.

Koledzy B. Wroński, B. Karnicki i A. Wacięga 
wnieśli dużo humoru i ciekawych a mało znanych 
historii z okresu Gdyni, Warszawy, Paryża i Lon
dynu.

Lista obecnych:
kmdr. F. Pitułko — gospodarz obiadu 1977 
por. E. Liber — gospodarz obiadu 1978, 
por. T. Budzyński — mimo poważnej operacji 

gardła jest zawsze pełen humoru,
kmdr. A. Wacięga elegancki i zawsze wesoły, 
kapitanowie F. Minkiewicz, A. Kłopotowski, J. 

Anczykowski i Z. Plezia mogą uchodzić za przy- 
slowionych „budrysów”.

Seniorem wiekiem mecenas W. Nadratowski a 
stopniem komandor L. Ziembićki, obaj wyglądają 
wspaniale.

Komandorzy B. Jabłoński, B. Karnicki, W. Łos- 
koczyński, J. Seifert, J. Busiakiewicz, B. Wroński 
i M. Hrynkiewicz-Moczulski wyglądają bardzo do
brze i nie zdradzają jak to robią.

Komandorowie B. Biskupski, J. Rekner, B. Ja
błoński, A. Trzyna i T. Mindak jak zawsze po
ważni i godni.

A. Giertych poważny, niepoprawny optymista.
Wreszcie grupa niepoprawnych optymistów i 

młodzieży: porucznicy Z. Jagusiewicz, W. Krzyża
nowski (odczytał bardzo dobry wiersz własnego 
utworu a la Wyspiański, mam nadzieję że go ogło
si w Sygnałach bo tego wart). J. Hobot, J. Stein, 
K. Zubkowski, R. Dulla, T. Kutek i W. Śliwiński 
(który nawet z Dublina potrafił przylecieć by się 
spotkać z kolegami).

Niestety jak wszystko co dobre szybko mija tak 
samo i nasz obiad. Trzeba się było pożegnać 
obiecując solennie stawienie się za rok, i ruszyć 
do domów.

Uczestnik
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ALFRED PIECHOWIAK

OKRĘTY POLSKIE W LONYDN1E

Od czasów zacieśnienia więzów braterstwa bro
ni w ostatniej wojnie pomiędzy Marynarką Wo
jenną i Royal Navy, prawie co drugi rok okręty 
polskie rewizytują Zjednoczone Królestwo. Poza 
Polakami, ze wschodniej Europy jedynie Rosja
nie czasami odwiedzają Wielką Brytanię.

Od 17-go do 22-go sierpnia br. przebywał w 
Londynie zespół trzech okrętów polskich, niszczy
ciel ORP WARSZAWA, największa jednostka ma
rynarki wojennej, oraz dwa trałowce, ORP DZIK 
i ORP BÓBR.

ORP WARSZAWA, 3885 ton, jest niszczycielem 
rakietowym. Okręt uzbrojony jest w dwa działa 
130 mm, oraz cztery działa 45 mm, dwie szesnasto- 
lufowe wyrzutnie rakietowe przeciwko okrętom 

podwodnym, pięć wyrzutni torpedowych 533 mm, 
oraz sprzężoną wyrzutnię rakietową typu Goa.

Trałowce, ORP DZIK i ORP BÓBR, są mały
mi 610 tonowymi okrętami o przyjemnej sylwetce 
i całkowicie polskiej konstrukcji. Uzbrojone są w 
dwa działa 40 mm, jedno na dziobie, drugie na 
rufie, oraz sprzężone działka 20 mm poniżej po
mostu. Na niskim śródokręciu i rufie, po obu bur
tach znajdują się tory minowe, kończące się na 
dwóch pochylniach za rufą. Na rufie jest również 
dobrze pomyślana winda trałowa oraz mały dźwig. 
Trałowce posiadają nastawne śruby, kierowane z 
pomostu, co umożliwia im wyśmienite manewro
wanie. Napędzane są dieslami. Mają mały, zgrabny 
komin, oraz trójnożny maszt, uzbrojony w radio
lokację, radio itp. Pomieszczenia dla załogi są wy
godne. Na fali trzymają się podobno dobrze.

ORP „Warszawa’
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ORP „Bóbr"

ORP WARSZAWA zacumowała do burty okrę- 
tu-muzeum HMS BELFAST, a trałowce stanęły na 
beczkach naprzeciwko Tower of London. Okręty 
można było zwiedzać w sobotę i niedzielę po po
łudniu. Wszyscy bez wyjątku marynarze byli nad
zwyczaj uprzejmi, usłużni. Zwiedzających przyj
mowano ze staropolską gościnnością. Na lądzie 
załogi zachowywały się bez zarzutu.

W sobotę, 20-go, dowódca zespołu wraz z re
prezentacją wszystkich załóg, złożył wieniec na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w Opactwie West- 
minsterskim. W niedzielę złożono wieniec pod po
mnikiem lotników polskich w Northolt. Był od
dział marynarzy pod bronią i orkiestra, zaokręto
wana specjalnie na czas wizyty na ORP WAR
SZAWIE. Dla mnie była to okazja szczególnie 
wzruszająca, bowiem po raz pierwszy od czasu 
wojny słyszałem hymn narodowy grany przez „ży
wą" orkiestrę polską, i to w dodatku orkiestrę 
Marynarki Wojennej. Orkiestra ta dała również 
dwa koncerty w parkach londyńskich.

W rozmowie z brytyjskim oficerem łączniko
wym, Cdr. Crosby RN, na moje pytanie jak Po
lacy manewrują, temat dla byłego sternika sercu 
zawsze bliski, odpowiedział że wyśmienicie, i do
dał: “They are a first class maritime nation”. Od 
przedstawiciela Royal Navy to komplement nie la
da, tym bardziej że nie przypuszczał że jestem Po

lakiem. Za tym historie wchodzenia do Pucka z 
holownikami, tudzież znęcanie się nad bojkami do 
lamusa już teraz odłożyć można.

Ponieważ kotwiczenia okrętów nie mogłem o- 
glądać, poszedłem rychło rano w poniedziałek, 
22-go, zobaczyć odkotwiczenie. O tym że przyje
mny brodacz m ai rację, przekonałem się sam.

Punktualnie o 6.45, bez bieganiny i gwizdania, 
które tak lubiał chor. mar. Fangierok, na ORP 
WARSZAWIE rzucono cumy i okręt, rufą na
przód i tylko w asyście trzech holowników, od
szedł w dół rzeki, by dopiero na wysokości 
Gravesend obrócić. Gdy o takich przepisach PLA, 
dotyczących wszystkich większych jednostek na 
Tamizie, poinformowano dowódcę ORP WAR
SZAWY zmartwił się ponoć sromotnie.

Ale klasę w manewrowaniu pokazały dopiero 
trałowce. ORP BÓBR, stojący na zewnątrz ORP 
DZIKA, rzucił cumy i odszedł w górę rzeki, by 
dać starszemu oficerowi na ORP DZIKU pierw
szeństwo odejścia w dół Tamizy. Rzucono cumy 
na ORP DZIKU, po czym obydwa okręty obró
ciły się w miejscu prawie i pykając dieslami prze
szły pod podniesionym Tower Bridge, w szyku to
rowym znikając za zakrętem rzeki.

Z młodego pokolenia marynarzy polskich może
my być dumni.
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KOŁO BRIGHTON

W niedzielę 2 października 1977 w sali Christ 
Church Hall, Bedford Place, Brighton, zarząd Koła 
urządził dla swych członków towarzyską herbatkę 
połączoną z lampką wina. Z Londynu przybył mi
ły gość wiceprezes Zarządu Głównego kol. K. Zub- 
kowski a z POSK inż. A. Sywelski.

Prezes Koła kol. C. Iwiński po przywitaniu go
ści poprosił obecnych o minutę ciszy dla uczcze
nia pamięci członka naszego Koła bosmanmata 
Pawła Bulskiego.

Po czym przemówił nasz miły gość z Londynu 
naświetlając problemy jakie stoją przed Kołem w 
Brighton i zarządem glłównym SMW.

Następnie prezes Koła kol. C. Iwiński zaapelo
wał do obecnych o koleżeńską i lojalną współpra
cę, za co otrzymał owacyjne oklaski.

Po czym nastąpiła część towarzyska urozmaico
na występami chóru pod kierownictwem F. Budziń
skiego. Scena była udekorowana banderą i propor
cem.

Specjalne podziękowanie w organizowaniu tego 
udanego spotkania należy wyrazić pani Lidii Iwiń
skiej żonie prezesa za chróścik, który wspaniale 
smakował do lampki wina.

W. Burko

KOŁO PLYMOUTH

Na wiosnę 1977 r. kol. Leon Wolny miał 65 lat, 
wys’używszy też od czasu wojny 29 lat na kole
jach brytyjskich. Przez wiele lat był naczelnikiem 
działu odpowiedzialnego za budynki kolejowe od 
Plymouth po Starcross.

Odejście kol. Wolnego na emeryturę zanotowa
ła lokalna gazeta w Plymouth w specjalnym arty
kuł, określając go całkiem słusznie jako głów
ną podporę SMW w Plymouth. Artykuł przypomi
na udział kol. Wolnego w ratowaniu marynarzy 
francuskich po wybuchu magazynów na PLUTON’ie 
w Casablance, oraz zapobieżenie rozprzestrze
nieniu się palącej ropy, zagrażającej jedenastu fran
cuskim okrętom podwodnym, za co kol. Wolny o- 
trzymał rzadko nadawany Medaille Militaire.

KOŁO GLASGOW

Okres sprawozdawczy: wiosna, lato, jesień 1977 r.
Działalność Ko'a SMW Glasgow charakteryzuje 

się konsolidacją prac wewnątrz Organizacji oraz 
rozszerzeniem aktywności w rejon'e Glasgowa i 
Szkocji.

W niedzielę dnia 3 kwietnia 1977 r. odbyło się 
Walne Zebranie Członków Koła, na które przyby
ło 24 członków, tj. około 40% stanu ewidencyjnego.

Kol. Poray-Wojciechowski przyjął funkcję prze- 
wodmczącego Zebrania. Na wstępie, ustępujący 
prezes Zarządu, kol. Adam Wiśniewski wystąpił z 
wnioskiem o nadanie godności honorowego Pre
zesa Koła, kol. W. Poray-Wojciechowskiemu. Wnio
sek ten został przyjęty przez aklamację, kol. Po- 
ray-Wojciechowski podziękował ze wzruszeniem za 
tą godność.

Przystąpiono do obrad. Ustępujący Zarząd Ko
ła: Prezes kol. A. Wiśniewski, wiceprezes kol. S. 
Jabłoński, sekretarz i skarbnik kol. J. Kurjanowicz. 
Członkow e Zarządu: kol. kol. M. Zawada, P. Ole
szczuk, J. Rudziński. Komisja Rewizyjna, kol. W. 
Duch, kol. W. Pawłowicz — zapoznał członków 
ze szczegółami działalności za rok 1976/77.

Omawiano sprawę pomocy chorym kolegom tak 
przez Koło, jak i przez czynniki spoza naszej or
ganizacji. Chorych i niezatrudnionych kolegów 
zwoln ono, na wnosek Zarządu, z obowiązku pła- 
ęęnia składek na okres choroby/niezatrudnienia. 
Uchwalono pozostawienie wysokości składek — bez 
zmian — £ 2.00. Postanowiono przesłanie do Cen
trali SMW Londyn kwotę £25.00 jako dotację Ko
ła Glasgow na wydawnictwo Nasze Sygnały na 
rok 1977/78.

Kol. J. Kurjanowicz zdał szczegółowe sprawoz
danie z Walnego Zebrania SMW w Londynie, 
ko’. A. Wiśniewski omówił sprawy tyczące współ
pracy Koła z polskimi organizacjami niepodległo
ściowymi na terenie Glasgowa i Szkocji. Koło na
sze bierze bardzo czynny udział w pracach spo
łecznych i kulturalnych szkockiego ośrodka emi
gracyjnego, składając kontrybucję £ 20.00 rocznie 
dla zasilenia wspólnego funduszu organizacyjnego, 
w Dalbeith, gdzie znajduje się działka marynarska. 
Uzasadnił pozostawienie wysokości składek człon
kowskich (£2—.) bez zmian, z uwagi na przyna
leżność naszych członków do Klubu SPK oraz 
Tow. Spoi. Oświatowego, gdzie również, trzeba pła
cić składki członkowskie, a gdzie Koło nasze ma 
przywileje. Wspomniał o bardzo dobrych stosun
kach łączących nas z Kołem SPK Nr 105, gdzie 
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nasza organizacja glasgowska ma swoją siedzibę. 
Omówił sprawy imprez i dzałalności p anowanych 
przez Radę Organizacji Polskich według ustalone
go kalendarza, zawierającego także nasze mary
narskie obchody i zabawy. Stwierdził znaczny 
wzrost liczebny członków Koła Glasgow, a na za
kończenie podziękował zebranym kolegom za 
współpracę i pomoc.

Sprawozdanie f nansowe Skarbnika, kol. J. Kur- 
janowicza wykazało wzrost funduszów Kola do su
my £ 301.76.

Sprawozdanie Zarządu przyjęto z aplauzem, a 
na wniosek Komisji Rewizyjnej, pod przewodni
ctwem kol. W. Ducha, uchwalono absolutorium

W dyskusji nad sprawami Koła złożono podzię- 
kowanie kol. F. Chlebek za jego bezinteresowną 
pomoc w dostarczaniu kwiatów i wieńców na gro
by, co znakomicie zmniejszyło wydatki Koła na 
ten cel.

Kol. K. Było poruszył sprawę uznania dla Na
rodu, ale nie dla obecnego rządu. Kol. F. Chlebek 
podkreślił że my, jako emigracja polityczna, powin
niśmy ignorować reprezentantów przybywających 
oficjalnie z Kraju, bez względu na nazwę pod jaką 
tu przybywają. Zaleca czujność ideową i przypo
mina o obowiązku sprzeciwu wobec propagandy, 
jaka ma obecnie miejsce i zdaje się być coraz bar
dziej nasilona.

Kol. Z. Motłoch przytacza rozmowę z jednym 
z oficjalnych reprezentantów, który wyraźnie wy
znał że: „Polska jest zmuszona służyć Rosji, bo 
nie ma innego wyjścia w obecnej sytuacji. Emigra
cja na Zachodzie powinna bić w Rosję, a nie w 
Polskę". Poruszono także sprawę artykułu „Komu 
służymy?”. Koledzy wypowiadali się szczerze, a 
zostali poruszeni plotką, jakoby Koło SMW Glas
gow miało kontakty z konsulatem i że może nawet 
miało być polityczną agenturą. Kol. A. Wiśniewski 
stanowczo temu zaprzeczył stwierdzając, że jako 
prezes Koła SMW Glasgow stoi bezwzględnie na 
stanowisku apolitycznym i że dba wyłącznie o in
teresy Koła i jego członków.

Ze względu na kontrowersyjny charakter dysku
sji i argumentacji, kol. Poray-Wojciechowski od
czytuje odpowiednie punkty Statutu SMW i wy
jaśnia następująco:

1. Nasza Organizacja jest o charakterze chary
tatywnym,

2. Statut wyraźnie określa prawa i obowiązki 
członków , *

3. Organizacja nasza powstała na emigracji i przy

jęła założenia niepodległościowe 30 lat temu.
4. Duch i litera Statutu nie mogą ulec zmianie 

bez względu na zdarzenia.
W dalszym ciągu wyjaśnia, że sprawa „uznania” 

sytuacji politycznej, tzw. „kontakty”, wyjazdy do 
Polski, przyjmowanie pomocy w krajowych sana 
toriach itp. są sprawami czysto osobistymi, jak re- 
ligia czy sprawy małżeńskie, a te nie mogą stano
wić przedmiotu oficjalnych dyskusji, wniosków i 
głosowań na oficjalnych zebraniach organizacji. 
Sprawy te można dyskutować w koleżeńskim gro
nie, ale n:e można z nich czynić areny walki roz
maitych poglądw — choćby dla zachowania ści
słości więzów koleżeńskich bez wprowadzenia ni
komu niepotrzebnych zaognień. Każdy z nas jest 
odpowiedzialnym za swoje poglądy i działanie, jed
nakże członkostwo w SMW obowiązuje nas wszy
stkich w stosunku do litery i ducha statutu, do 
lojalności. Oświadczenie to zostało przyjęte jedno
głośnie.

Kol. F. Chlebek postawił wniosek, aby ustępują
cy zarząd w pełnym składzie przyjął mandat na 
rok 1977/78. Wniosek ten przeszedł przez aklama
cję z oklaskami.

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci dwóch 
naszych kolegów. Jan Bereziuk zmarł dnia 29 czer
wca w Glasgowie po długotrwałej chorobie raka. 
Pochowany został na cmentarzu Lambhill w Gla
sgowie.

Piotr Radziwonik zmarł w czasie pobytu w Polsce 
dnia 26 lipca, w szpitalu w Słupsku. Pochowany 
jest na tamtejszym cmentarzu. Sprawy związane ze 
zgonem i pogrzebem załatwiła p. Pawłowiczowa. 
żona naszego kolegi Władysława Pawłowicza.

W ciągu okresu sprawozdawczego Zarząd Koła 
oraz członkowie utrzymywali stały i żywotny kon
takt pomiędzy sobą nie tylko dzięki zwyczajowym 
zebraniom w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, ale 
także w obowiązku odwiedzania chorych i organi
zowania dla n:ch pomocy. Na'eży tu podkreślić 
owocne wysiłki kolegów A. Wiśniewskiego, S. Ja
błońskiego, .1. Kurjanowicza oraz J. Kolendo.

Jedną z wielu trosk Zarządu jest utrzymywanie 
w należytym stanie grobów naszych kolegów roz
sianych na trzech glasgowskich cmentarzach. Jest 
to sprawa wymagająca czasu i pieniędzy, a tych 
walorów jest chroniczny brak. Niemniej jednak 
groby są pod opieką, zwłaszcza te na działce ma
rynarskiej na cmentarzu w Dalbeith. Ofiarność 
cz'onków zarządu oraz pomoc ze strony polskiej 
parafii katolickiej są godne uznania.
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Apel kol. Poray-Wojciechowskiego o przekazy
wani osobistych staiych pamiątek, fotografii, pa
miętników itp. do Bib ioteki Instytutu im. Gen. W. 
Sikorskiego w Glasgow e, czy też bezpośrednio do 
Instytutu i Muzeum w Londynie, nie przyniósł, jak 
na razie, pozytywnych rezultatów Przypuszczalnie 
wększość kolegów uważa, że nie nadszedł jeszcze 
czas pozbywania się osobistych pamiątek. Racja! 
Trzeba natomiast pamiętać, że czas płynie i to 
wartko, że przedmioty o muzealnej wartości łatwo 
giną, a przeżycia osobiste wychodzą, niestety, z 
pamięci, ze szkodą dla sprawy ogólnej, a nam 
wszystkim drogiej. Kol. Poray-Wojciechowski tą 
drogą apeluje ponownie do kolegów tak w Glas- 
gowie, jak i wszędzie na świecie, aby zechcieli przy
syłać do ogólnych zbiorów Marynarki w Londynie 
lub do biblioteki w Glasgowie to wszystko co sta
nowi dz'ś, i zawsze, materiał legendarny/pamiątko
wy dla dokumentacji osiągnięć Marynarki Wojen
nej w II wojnie Światowej — materiał wprost bez
cenny.

Z ważn ejszych wydarzeń na terenie Glasgowa 
Ko'a są do zanotowania następujące:

W dniu 30 kwietnia odbyła się Zabawa Mary
narska w salach Domu SPK. Zabawa zgromadziła 
większość naszych członków oraz wielu sympaty
ków. Gośćmi honorowymi byli pp. Dawid Hodge, 
radny urasta Glasgowa, a dziś Lord Provost — 
nasz wielki przyjaciel. Był również nasz serdeczny 
przyjaciel i wielce zasłużony dla naszych marynar
skich spraw prof. dr Leon Koczy. Zabawa udała 
się świetnie, zebrano przy wejściu około £100, z 
której to sumy pozostało na czysto £40 zasilając 
nasz skromny fundusz.

W niedzielę dnia 15 maja miało miejsce otwar 
cie Wystawy Polskich Sił Zbrojnych w II Wojnie 
Św atowej w Falkirk, urządzonej staraniem tamtej
szego Ko'a SPK. Specjalne podziękowania należą 
Panu Stefanowi Politowskiemu, autorowi „Mitów 
Wawe'skich” za doskonałe zbiory fotografii zna
ków jednostek bojowych oraz za obszerny dział 
wystawy dotyczącej działalności Marynarki Wojen
nej.

Dzięki inicjatywie zarządu Koła zebrano od 
kolegów £ 5(1 z przeznaczeniem na cel godny, a 
mianowicie Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza
wie.

W niedzielę dnia 16 października odbyło się ze
brani członków Klubu SPK w Glasgowie. W wy
niku wyborów do zarządu Klubu dwaj nasi kole
dzy. M. Zawada i S. Tomanek weszli w skład no
wego zarządu.

Zarząd Kola planuje na przyszłość następujące 
imprezy: Zabawa Marynarska o charakterze Di- 
sco-bufet-loteria w dniu 12 listopada z artystycznym 
udziałem koigów pod kierownictwem kol. Bogda- 
nowa. Zabawa tradycyjna, jako doroczna impreza, 
w lutym 1978 r. dla zasilenia funduszów Koła, a 
następnie Obiad Koleżeński i Obchód 58 rocznicy 
odtworzenia Marynarki Wojennej — w niedzielę 
12 lutego 1978 r. na którą to imprezę włącznie z 
Mszą św. i odwiedzeniem grobów naszych kolegów, 
zarząd zaprosi honorowych gości: Przedstawiciela 
Zarządu Głównego SMW w Londynie oraz p. D. 
Hodge z małżonką — Lord Provost m. Glasgowa.*

Kol. A. Wiśniewski został zaszczycony członko
stwem honorowym Komitetu dla obchodu 30-lecia 
istnienia Związku Inwalidów w Szkocji z siedzibą 
w Edynburgu. Należy nadmienić że kol. Wiśniewski 
działał bardzo aktywnie od dłuższego czasu wspo
magając Związek Inwalidów w Glasgowie. Kol. Wi
śniewski był również honorowym członkiem Ko
mitetu Wystawy Polskich Sił Zbrojnych w Falkirk.

Spedjalne podziękowania należą następującym 
kolegom Koła Glasgow: Kol. Janowi Kurjanowi- 
czowi za prace wychodzące poza jego funkcje se
kretarza i skarbnika, a tyczące pomocy naszym 
członkom. Kol. Stanisławowi Jabłońskiemu za skru
pulatnie wykonywane prace tak w zarządzie Koła, 
którego jest wiceprezesem, jak również za jego po
moc w organizacji wsparcia dla tych kolegów, któ
rzy tej pomocy potrzebowali i potrzebują. Kole
gom J. Rudzińskiemu, Wł. Duchowi, P. Oleszczu
kowi, F. Chlebkowi za pomoc w organizacji za
baw, a specjalnie kol. A. Sowińskiemu i Stępkowi 
Zarządowi Koła SPK Nr 105 i Klubu SPK za 
dary na loterie. Podziękowania należą również 
Zarządowi SPK No. 105 i klubu SPK za 
pomoc w imprezach i okazywanie nam serdeczne
go koleżeństwa.

Pani J. Baruk, wdowie po naszym koledze, dzię
kujemy na tym miejscu za jej pomoc w organiza
cji zabaw i imprez czym zdobyła sobie wdzięcz
ność naszych członków. Panu Janowi Kopelko, 
członkowi wspierającemu Koła, słowa wdzięczno
ści za pomoc w drukowaniu zaproszeń, a jego sy
nowi za pomoc w urządzaniu Disco-tańców.

Jaś Lassa, syn naszego nieodżałowanego ś.p. 
Bolka Łassy ukończył studia pedagogiczne i zabie
ra się do roboty jako nauczyciel w jednej ze szkół 
w Galsgowie.

Kol. W. Poray-Wojciechowski został zaszczyco
ny godnością Członkostwa Rzeczywistego uchwałą 
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Rady Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. 
Sikorskiego z dnia 15 grudnia 1976 r.

W dniu 22 lutego 77 r. kol. Poray-Wojciecho- 
■ / :ki zorganizował pokaz w Planetarium Koleg um 
Morskiego w G'asgowie wraz z wykładem na te
mat rozwoju astronomii — dla uczczenia pamięci 
naszego mistrza Mikołaja Kopernika. Impreza ta 
ściągnęła ponad 40 Polaków z Glasgowa i okolicy, 
co można określić mianem sukcesu. Kol. Poray- 
Wojciechowski wygłasza okresowo pogadanki/wy- 
klady w Tow. Naukowym im. Kopernika w Edyn
burgu, jak również w ośrodkach polskich w Szkocji.

Z okazji Roku Jubileuszowego zostało wys'ane 
do J.K. Mości Elżbiety II uroczyste homagium od 
Polaków w Szkocji, w maju br. Homagium to za- 
w era na 4 stronach pergaminu oprócz tekstu oko- 
licznośc:owego wykonanego gotykiem, także moty
wy po'skie i szkockie w formie herbów miast obu 
krajów oraz upiększeń i winiet o motywach kwiet
nych. W obecnej chwili kol. Poray-Wojciechowski 
pracuje nad homagium dla Senatu Uniwersytetu 
Glasgowa w związku z 200 rocznicą urodzin poety 
szkockiego Thomasa Campbella, wielkiego przyja- 
c ela Polski i Polaków z czasów Powstania Koś- 
ciuszkowsk ego, Listopadowego i początków Wiel- 
k'ej Emigracji XIX wieku.

Nasz „nieuchwytny" kolega Kdr Łoskoczyński 
lał wreszcie znak życia o sobie. W dniu 25 maja 
br. wygłosił pogadankę w Tow. Naukowym im. 
M. Kopernika w Edynburgu pt. „W pościgu za 
Bismarkiem", a w dniu 30 października powtórzył 

w ośrodku polskim w Kirkcaldy. Bardzo ża
łujemy że kol. Łoskoczyński nie zawita do nas do 
Glasgowa dla odnowienia więzi koleżeńskiej, a mo
że i dla powtórzenia pogadanki dla naszego glas- 
gowskiego ośrodka polskiego.

Nim zakończę kronikę Koła SMW Glasgow, 
pragnę podkreślić wyraźne ożywienie i rozszerze
nie działania tak wewnątrz naszej organizacji jak 
również poza jej obrębem, w środowisku emigra
cyjnym w Szkocji. Coraz więcej byłych marynarzy 
kupi się pod naszymi znakami i coraz silniejsze 
więzy koleżeństwa łączą nas na tutejszym terenie. 
Dowodem tego jest wzrastająca liczba członków. 
W obecnej chwili stan ewidencyjny wynosi: 59 
członków zwyczajnych. 3 członków wspierających 
oraz 1 cz'onek honorowy (Lord Proyost m. Glas
gowa). Jest w tym zasługa zarządu, niewątpliwie 
jest to również zasługą członków, którzy „przygar
niają" dawnych towarzyszy i stwarzają serdeczna 
atmosferę koleżeństwa. Brak nam wielu rzeczy do 

kontynuowania bardziej intensywnej działalności, 
zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc kolegom chorym 
i tym, którzy z tych czy innych względów pomocy 
tej potrzebują. Brak nam własnego lokum, no ale 
z tym dajemy sobie radę. Brak czasu staramy się 
pokryć kooptowaniem chętnych do pracy. Brak 
funduszów natomiast odczuwamy dotkliwie, bo bez 
grosiwa nawet naj'epsze chęci spełzają na niczym. 
W każdym bądź razie robimy co możemy, a kole
gom rozsianym po świecie przesyłamy pozdrowie
nia i nadzieje, że może ktoś z dawnych towarzy
szy zawadzi o Szkocję, a jeśli tak, to na pewno 
będzie serdecznie przyjęty przez nas w „starym” 
Glasgowie.

Użyłem powyżej określenia „w starym" Glasgo
wie. Znamienną jednakże rzeczą jest jak to miasto 
odmłodniało w ciągu ostatnich lat 30. Pośród rze
szy marynarskiej rozsianej dziś po całym świecie 
jest wielu dla których Glasgow było miastem dość 
bliskim, a także treściwym zapleczem bazy mor
skiej w Greenock — choćby z uwagi na rozrywki 
jakich dostarczało po nielekkiej służbie konwojo
wej lub patrolowej na Afantyku. Dla tych kole
gów dodaję do kroniki Koła moje własne obser
wacje zmian jakie zaszły i ciągle zachodzą w na
szej szkockiej metropolii.

Pamiętamy to miasto z czasów wojny, szare, za
dymione. wilgotne, a ruchliwe. Pamiętamy wszyscy 
stare i szare domostwa, kręte ulice, mętne wody 
rzeki Clyde. zgrzytliwe tramwaje, archaiczną ko
lejkę podziemną, kina, bary i restauracje. Pamięta
my również przyjaznych autochtonów i urocze 
autochtonki. Zapewne tkwią również w pamięci 
urocze okohce miasta, łatwe do odwiedzenia, śli
czne zakątki w promieniu mil kilkunastu, jak Loch 
Lomond, Loch Long, Aberfoyle lub Callendar.

Otóż autochtoni i okolice Glasgowa zachowali 
swój charakter, natomiast miasto jest dziś nie do 
Doznania. W okresie życia jednej generacji zniknę
ły dymy, tramwaje, a w miejsce szarzyzny zakwi
tły kolory. Wycięto do gołej ziemi całe dzielnice 
jak Gorbals. Govan, Cowcaddens. Anderston. Zde- 
mo’owano tysiące starych domostw także i w in
nych dzielnicach miasta. Na ich miejsce zaczęto 
wznosić nowoczesne kompleksy urbanistyczne o- 
toczone drzewami, klombami i dekoracyjną krza- 
kozją — zmieniła się kompletnie sylwetka miasta.

Centrum pomiędzy Sauchiehall, Str. Trongate i 
rzeką Clyde przeobraziło się kompletnie. Stare szo
py nadbrzeżne zniknęły, koryto rzeki od mostu 
Alberta do granic portu obramowano pięknym 
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bulwarem. Zielono tu teraz i przyjemnie nad rze
ką. Masa kwiatów i dekoracyjnych krzewów upię
ksza wybrzeże; są tu kawiarnie, sklepy, muszle 
koncertowe i ławki dla spoczynku spacerowiczów. 
Rzeka Clyde stała się tak czysta, że ryby powra
cają aż do tamy przy Glasgow Green. Przy moście 
kolejowym nierzadko widzi się kormorany i inne 
ptactwo wodne.

Budynki przy skwerze Jerzego — okręg ratusza 
— zostały wyczyszczone, a co stare usunięto. Kom
pleks North British Hotel i przyległa stacja kolejo
wa przy Quenn Str. zostały odnowione i przebu
dowane. Z drugiej strony skweru, rożbudowywu- 
jący się kompleks Uniwersytetu Strathclyde i róż
ne Kolegia tworzą jedną wielką dzielnicę nowo
czesnych, a pięknych budynków, sięgającą granic 
starego miasta przy High Str. Części ulic Bucha
nan, Sauchiehall i Gordon zostały zamknięte dla 
ruchu kołowego, a udekorowano je drzewami, 
klombami i krzakami, co wraz z ławeczkami czy
ni z nich przyjemne deptaki. St. Enoch skwer, 
gdzie czasu wojny mieściła się administracja zao
patrzenia i inne departamenty Królewskiej Mary
narki jest również w przebudowie. Stary hotel 
skazany jest na zburzenie.

Charing Cross jest obecnie kompletnie prze
kształcony. Stanowi on ważny węzeł komunikacyj
ny dwupoziomowy, co znakomicie ułatwia komu
nikację kołową Wschód-Zachód oraz Północ-Po
łudnie. Przelot transportu w tych ważnych kierun
kach jest ułatwiony, zwłaszcza dla połączeń przez 
nowy most Kingstona do autostrad rozchodzących 
się z Glasgowa jak ramiona ośmiornicy.

Argyle Str. została przecięta w pośrodku nowym 
kompleksem urbanistycznym dzielnicy Anderston. 
Część wschodnia do Trongate poddana jest obec
nie rekonstrukcji i w niedługim czasie będzie za
mknięta dla ruchu kołowego w tym samym celu 
jak Buchanan Str. —- stworzenie deptaka dla spa
cerowiczów.

Zabrano się również do zdemolowania wschod
niej, najokropniejszej dzielnicy Glasgowa od Tron
gate do Bridgeton i dalej na wschód.

Za kilka lat Glasgow stanie się nowoczesnym 
i pięknym miastem z doskonałym systemem ko
munikacyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejkę pod
ziemną. Ta została zamknięta w marcu br. i ulega 
nie tylko modernizacji na wzór londyński, ale tak
że bardzo rozległemu rozszerzeniu.

Znikają fabryki duże*i  małe — przenoszone do 
podmiejskich osiedli w rodzaju East Kilbride. Os

tro wprowadzane przepisy odczyszczenia miasta 
zakazują używania węgla jako paliwa domowego. 
Indywidualne domy zostają odskrobane z warstw 
szarego pyłu. Zjawiają się nowe trawniki, pojawia
ją zadrzewione skwerki i kwietniki aby dodać wol
nej przestrzeni w tym dawniej zatłoczonym mie
ście. Ludności ubywa z procesem odprzemysłowie- 
nia miasta tak, że w chwili obecnej Glasgow liczy 
mniej niż 1 000 000 mieszkańców. Niemniej jednak 
miasto zachowuje swą ważność przemysłową, ko
munikacyjną, handlową itp., które to walory wzro
sną, gdy koncepcja „Overspan” uczyni ze środko
wej, nizinnej Szkocji pomost pomiędzy zachodnią 
Europą i Atlantycką Ameryką w sensie eksporto- 
wo-importowo-pasażerskim.

W każdym bądź razie mam nadzieję, że koledzy 
którzy nie widzieli Glasgowa od czasu wojny, a 
mogą być zmianami zainteresowani, przyjmą mo
je obserwacje w rachubę, a gdy dobre wiatry przy- 
wieją ich w te okolice, jestem pewien, że zostaną 
mile zaskoczeni zmianami jakie zaszły od tamtych, 
szarych, wojennych czasów.

Kronikarz Kola Glasgow 
Jerzy Bieńkowski

KOLO FRANCJA

Niedługo już koniec roku, czas już by zrobić bi
lans tegorocznej naszej działalności, chociaż nie 
należę do skrobipiórów, będę próbował, by coś 
z tego wyszło.

W przeciwieństwie do innych zgrupowań byłych 
polskich marynarzy poza ojczyzną, dla nas z 
Koła Francja, życie toczy się absolutnie tym sa
mym trybem co przed wojną, jesteśmy emigran
tami. jeśli nie z urodzenia, to tak prawie. Stąd 
poszliśmy ochotniczo służyć, gdy ojczyzna była 
w potrzebie. Po zakończeniu wojny większość z 
nas tutaj powróciła i dobrze nam się powodzi.

Dla nas nie ma żadnej nostalgii za czymś utra
conym. Racją istnienia naszego Koła jest pragnie
nie zachowania tego braterstwa wytworzonoego 
podczas wojny i to całkiem nam wystarcza.

To powiedziawszy, przejdę do zrobienia salda 
życia naszego koła w tym roku. Zaczęło się to 
pierwszym zebraniem w lutym. Wtedy wybrano 
nowy zarząd i wykreślono główne linie działalnoś
ci. Pierwsza decyzja to urządzenie naszego do
rocznego i już tak tradycyjnego bankietu. Obrano 
późniejszą datę, by ułatwić przybycie kolegom z 
dalszych stron. Tak samo stworzono grupy do 
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prac związanych z organizaqją wieczorku i po
dzielono zadania.

W każdym razie wieczorem, 23 kwietnia, zna
lazło sie nas dobrze ponad setkę obecnych w pięk
nie udekorowanej sali merostwa w Oignies. Czas 
zamienić kilka słów i wypić maty „aperitif”, a już 
proszą do zabrania miejsca przy gustownie i ob- 
fice zastawionych stołach. W kilku słowach nasz 
prezes Janek Plewa powitał obecnych członków 
z rodzinami jak i naszych gości, był nowoobrany 
mer miasta Oignies wraz z małżonką, który w swej 
odpowiedzi wyraził radość, że znalazł się między 
nami i zapewnił nas o gotowości udzielenia pomocy 
w ramach jego funkcji.

Większość obecnych członków to z Północnej 
Francji —- nie brakowało prawie nikogo. Paryż, 
jak zawsze, był dość licznie reprezentowany. Byli 
razem z nami pp. Kmieciakowie, Idczak z synem, 
Karpiński z córką, najdalej z Francji był Janek 
Dolny z żoną i córką. Mieszkają blisko Marsylii, 
lecz od czasu do czasu jest okazja ich zobaczyć. 
Z Anglii byli pp. Wizła i Kurzawa, lecz najdłuższy 
rejs miał Bernard Malinowski, bo aż ze Stanów 
Zjednoczonych.

Po chwili odżyła na nowo ta rodzinna i pełna 
serdeczności atmosfera, między daniami była o- 
kazja potańczyć przy dźwiękach naszej polskiej 
orkiestry. Trzeba zaznaczyć, że stoły były dobrze 
i smacznie zaopatrzone i nie brakowało dobrych 
butelek. Koledzy na barkach których spoczywa
ło urządzenie tego wieczoru, spisali się na sto. 
Trzeba dodać także, że każda z pań otrzymała 
kwiaty, dla nas, mężczyzn, były też podarki, bar
dziej trwałe i użyteczne.

Bawiono się do rana. Była także w międzycza
sie urządzona loteria z ładnymi nagrodami. Przy
szedł moment, że każdy musiał wracać do domu. 
W każdym razie każdy obiecywał, że będzie o- 
becny następnego roku.

Co dwa miesiące mamy nasze zebrania, okazję 
by się zobaczyć i porozmawiać. Oczywiście nie 
zapominamy o sprawach Koła. Zawsze panuje ko
leżeński nastrój, chociaż w opracowywaniu planów 
działania daje okazje do gorących dyskusji, lecz 
konkluzje są zawsze pozytywne.

14 lipca, to francuskie święto narodowe. 
W tym roku byliśmy proszeni do Calais przez na
szych kolegów z Amicale Calais Dunkerąue. Jes
teśmy z nimi w kontakcie już od kilku lat i współ
praca jest szczera i bardzo przyjacielska. Tak się 

złożyło, że był tam także obecny polski statek 
szkolny, „Dar Pomorza”, który razem z francus
kimi kolegami zwiedzaliśmy. Przed południem bra
liśmy udział w oficjalnej części obchodu, zbiór
ka przed ratuszem, przemówienia, potem pochód 
do pomnika poległych i składanie wieńców. Wszys
tko zakończone tradycyjnym przyjęciem lampką 
wina na merostwie.

Calais w tym roku żyło pod znakiem polskości. 
Wszędzie można było spotkać naszych rodaków i 
można stwierdzić, że mieszkańcy Calais darzą Po
laków dużą sympatią.

Po południu, razem z naszymi kolegami Fran
cuzami. byliśmy zaproszeni na pokład żeglowca. 
Już przy wejściu do portu zwracał każdy uwagę 
na ładne linie kadłuba, wysokie maszty w pełnej 
gali flagowej. Wyglądał imponująco, coś na obec
ne czasy nierealnego.

Na statku przyjęto nas prawdziwie po polsku. 
Było zwiedzanie żeglowca, każdy z nas prawie 
służył jako tłumacz dla Francuzów, a także trze
ba było służyć jako przewodnik dla naszych żon. 
To coś nadzwyczajnego być na pokładzie takie
go pięknego żaglowca. Było także przyjęcie, wy
dane przez dowództwo statku w prawdziwie 
polskiej atmosferze. Długo każdy z nas będzie to 
pamiętał. Dla Polski ta wizyta przysporzyła dob
rą renomę i życzyć tylko można, by częściej takie 
fakty się zdarzały.

Co do życia społecznego na naszym terenie, to 
nasze Koło jest prawie zawsze reprezentowane 
na różnych uroczystościach oficjalnych lub spo
łecznych. Czasami jest obecna spora grupa naszych 
członków lub tylko przez prezesa, albo kogoś z 
zarządu.

Obecnie, w początku grudnia mamy zaplano
wane spotkanie towarzyskie z rodzinami. W sam 
raz wypada to w dzień św. Barbary, patronki 
górników, naszej patronki, bo większość z nas, to 
byli górnicy. Przygotowania są w pełni i można 
na całego wróżyć, że wieczór będzie udany.

Może te nasze formy działalności różnią się od 
sposobów aktywności innych kół, lecz to jest nasz 
taki specyficzny rodzaj życia i to nam najlepiej 
odpowiada. Tak długo jak to będzie istniało, to 
jest dla nas i naszego koła gwarancja życia i roz
woju. Pozostaje nam tylko życzyć sobie by 
to trwało jak najdłużej.

H. Piotrowski
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KOLO NEW YORK

Tak z nazwy, jak również z miejscowości gdzie 
się znajduje, wynikałoby, że reportaż Koła New 
York winien obfitować w materiał przedstawiający 
szeroką działalność a że tak nie jest należałoby za 
to winić cały zarząd, którego działalność jest ni
kła. Pisząc ten reportaż na apel Komisji Wydaw
niczej Naszych Sygnałów nie mam zamiaru atako
wania zarządu Koła, lecz chciałbym jedynie odtwo
rzyć istniejącą rzeczywistość.

Jesteśmy rozrzuceni w odległych miejscowoś
ciach — nawet zwykłe zebranie się w pewnym 
czasie nastręcza trudności. Każdy z nas poza pra
cą ma jeszcze inne zobowiązujące powiązania, lecz 
praca jest w naszym życiu pozycją numer jeden. 
Chęć nabycia domu, sprzętu lub akcji na giełdzie 
powoduje to, że stajemy się niewolnikami dolara. 
Prezes Kola kmdr. Tadeusz Jekiel mieszka w 
Greenwich, Connecticut -—- po przejściu na eme
ryturę pracuje więcej w tej samej firmie i dla in
nych również — jako inżynier konsultant. Mniej 
lata obecnie po święcie niż uprzednio, niemniej 
jest wciąż bardzo zajęty, nieuchwytny i często w 
Stanach nieobecny. Wiceprezes Kazimierz Nagro- 
dzki, mieszka w New Yorku, Queens dzielnicy. 
Modernizuje i powiększa własny ‘business’ zamie
niając część swych obrabiarek na system compu- 
terowy, który z kolei wymaga przeszkolenia per
sonelu dla technicznej obsługi tego typu maszyny. 
Jego zakład pracy znajduje się na Long Island, to 
też codzienne dojazdy absorbują również wiele 
jego cennego czasu.

Wiceprezes Tadeusz Jaszkowski mieszka w East 
Orange, New Jersey. Pracuje również w tym stanie 
jako inżynier projektuje rafinerie ropy naftowej dla 
przemysłu w Stanach i poza Stanami. Jest mało 
uchwytny — wyjeżdża do innych stanów i poza 
Amerykę a główna przyczyna jego absencji to stan 
kawalerski.

Sekretarz finansowy Zdzisław Łopuch pracuje 
nad usprawnieniem systemu transportowego miasta 
Nowy Jork. Transport jednak jest wciąż krytyko
wany i potrzeba wielu lat aby go unowocześnić. 
Prawdopodobnie o wiele więcej niż te, które Zdzi- 
chowi do emerytury są jeszcze potrzebne. Poza 
tym usprawnia gospodarkę Polskiego Domu Na
rodowego w Astorii jako prezes dyrekcji tego pol
skiego ośrodka. Mieszka w New Yorku — dziel
nicy „Astoria”. Prezesował również przez wiele lat 
w Lidze Morskiej — Oddział New York.

Członkowie zarządu koledzy: Lech Stróżniak, 
Władysław Majewski, mieszkają w New Jersey w 
Elizabeth. Będąc sąsiadami widują się codziennie 
przy uprawie warzyw w przyległych do swych do
mów ogródkach. Lech aby zaoszczędzić na wysił
ku pozbył się jednego ze swych domów. Edmund 
Stelmaszyk członek zarządu mieszka w New Ro- 
chell, Westchester county w stanie N.Y., nie ba
cząc na dolegliwości serca przyjeżdża do Nowego 
Jorku gdy zaistnieje potrzeba. W trosce o jego 
zdrowie asystuje mu jego żona przywożąc ze sobą 
swe córki. Walter Majka i Antoni Igliński jako Ko
misja Rewizyjna. Kol. Majka mieszka w Colonii 
w stanie New Jersey pracuje w New Yorku. Zdro
wie również mu nie dopisuje, za długo przebywał 
w wodzie w czasie zatonięcia Orkana i to wciąż 
mu w kościach siedź. Sprzedał swój dom czynszo
wy, który posiadał w West Orange, New Jersey 
i myśli o osiedleniu się gdzieś w suchym klimacie 
— jak Arizona — gdy już przestanie pracować.

Kol. Igliński od kilku lat na emeryturze, spędza 
swój czas w Polsce i w Stanach na zmianę i bez 
uszczerbku jego emerytury. Jako szczęściarz gieł
dowy ma byt zabezpieczony jak długo będzie żył, 
a zdrowie mu dopisuje w jego kawalerskim stanie.

Skład wymienionego zarządu Koła od kilku łat 
się nie zmienia -— po prostu nie ma kandydata na 
zastąpienie kogoś w zarządzie. Nie jest to zdrowy 
objaw, ponieważ zmiana zarządu zawsze coś no
wego wprowadza w życie organizacji, ale jak już 
nadmieniłem jest taka nasza rzeczywistość. Sekre
tarza w Kole od lat nie ma i nikt tej funkcji z wy
boru nie chce przyjąć. Kol. Brożek sekretarzuje już 
ponad 10 lat pokrywając przy tym z własnej kie
szeni wszelkie z tą funkcją związane wydatki. 
Kol. Brożek jest w wieku emerytalnym i pracuje 
nadal. Poza tym miasto New York od 10 lat rok
rocznie zatrudnia go przez okres czterech miesięcy 
w roku, toteż gdy ma coś do załatwienia w czasie 
dwóch prac, to już tylko kosztem snu. W tym miej
scu chciałbym przeprosić pana komandora Jabłoń
skiego za to, że nie jestem w stanie na czas wyko
nać zlecenia w owym okresie , a żywię tak dla oso
by jak i pracy Komandora wielkie uznanie.

Niemal wszyscy posiadamy mniejsze lub większe 
domy, a za tym drepczemy po podwórkach, ścina
my trawę i załatwiamy wiele innych czynności.

Przedstawiłem sylwetkę zarządu. Gdyby redakcja 
„Naszych Sygnałów uznała za nadające się to do 
druku, byłbym skłonny w przyszłości opisać po
szczególnych członków naszego Koła.

Karol Brożek
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Kenmore N.Y. USA 

wrzesień 1977

.. Jak dotąd wciąż „tymczasowo” pracuję. Nie
stety lato się kończy i nadchodzi zima. 2 tygodnie 
spędziłem w Kanadzie nad jeziorami. Odwiedziłem 
Jasłowskich — jego siostra przyjechała z Polski. Z 
G1 ńskim i Brodzkim widujemy się od czasu do 
czasu a bo u nich albo u nas albo na jakimś balu.

i w Buffalo z Mar. Woj. tylko ja jestem i Żur- 
kowski, ale on się nie udziela, podobno ożenił się. 
Miałem kontakt z J. Lubelfeldem. Mieszka w Ohio 

(na emeryturze). W końcu tego tygodnia (nasz 
Labor Day) 3 dni wolne, żona i ja będziemy w 
Toronto bo „Babki”, które przeszły przez Środko
wy Wschód mają światowy zjazd (moja żona na
leży do nich). Do nas przylatuje z Anglii koleżanka 
żony (z Birmingham) na zjazd, i wakacje. Czuje, że 
będę miał pełne ręce roboty. W tym samym dniu 
i w tym samym hotelu w Toronto, 1-sza Dywizja 
ma też zjazd i bal, wygląda na to, że będzie dość 
liczme w tym hotelu.

Załączam serdeczne pozdrowienia dla znajomych.

Jerzy Pieńkowski

Z KRAJU

DZWON OKRĘTOWY ORP SOKOŁA

Gdy wiele lat temu, ORP „Sokół” został roze
brany, dzwon okrętowy został wystawiony na 
sprzedaż i Lieutenant George Taylor RNVR kupił 
go.

Taylor został przydzielony na ORP „Sokół” 
w 194'1 r. na Malcie jako oficer łącznikowy. Był 
on na okręcie 3 lata i odbył na ORP „Sokół” dwie 
kampanie na Morzu Śródziemnym. Gdy Taylor 
zameldował się u swego poprzednika Lt. Godfrey 
Place RN., późniejszego Kawalera Orderu Victo- 
ria Cross, to tak mu powiedział: „No, bratku, to 
ty długo nie pożyjesz”. Było to 36 lat temu. Taylor 
wyżył, został odznaczony dwukrotnym Krzyżem 
Walecznych i obecnie jest dyrektorem firmy me
talurgicznej w Północnej Walii. Firma ta robi śru
by okrętowe i wały śrubowe. Na początku Dzwon 
„Sokoła” zajmował honorowe miejsce w jego domu, 
ale z biegiem czasu był powoli degradowany, aż 
do zeszłego roku, gdy żona zdecydowała- ze
pchnąć go do piwnicy.

Taylor rozejrzał się i nie mogąc znaleźć popar
cia u swoich dwóch synów, już dorosłych, żona
tych i dzieciatych, którzy już od dawna przestali 
pytać Taty: What did you do Daddy during the 
war.. .”, zdecydował zadzwonić do mnie i zapro

ponować, by dać dzwon do muzeum w Warsza
wie. Proponowałem Instytut, proponowałem Jasną 
Górę. Nie, musi być Warszawa.

Napisaliśmy do Aleksandra Czerwińskiego, wi
cedyrektora muzeum. (Brat Jula Czerwińskiego). 
Dostaliśmy zaproszenie i akceptację dzwonu, spo
rządziliśmy akt darowizny z klauzulą, że dzwon 
ma być wystawiony na widok publiczny natych
miast, na wieki wieczne.

Kupiliśmy u naszego kolegi, Kutka, dwa bilety 
„Magie of Poland”, na 3 dni pobytu i 18 listopada 
stanęliśmy przed biurem odlotów. Tragarz dźwi
gał dzwon, w drewnianym pudle. Trzeba pamię
tać, że każdy z nas miał walizkę ważącą 15 kg. 
Razem z dzwonem nadwaga około 25 kg ca £1.60 
za kilo. Byliśmy przygotowani na najgorsze.

Czekając na naszą kolejkę — tragarz nie wy
trzymał. „Co wy macie w tym pudle?” — ,,A
dzwon”. „Jaki dzwon?,,. — „Okrętowy dzwon”. 
„Można zobaczyć?”.

Dzwon wyciągnięto i George Taylor opowie
dział wszystkim o dzwonie i o tym, że jedzie do 
muzeum w Warszawie.

Nim ja się zorientowałem co się dzieje, Dzwon 
noszedt na wagę, z wagi na pas transmisyjny i zgi
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nął z oczu. Na wagę posz'y nasze walizki. Nad
wagi nie było.

Na dworcu w Warszawie czekało nas parę o- 
sób, na czele z pułkownikiem, zastępcą dydeik o- 
ra muzeum. Ten pułkownik nie opuścił nas na jed
ną minutę przez całe trzy dni.

Zwiedzanie zabytków, operetka, filharmonia, o- 
pera. Samo wręczenie odbyło się o 10 rano, w po
niedziałek, 21-ego. Była prasa, radio, telewizja. 
Telewizją kierował Kuba Gosk, mój siostrzeniec, 
syn naszego kolegi, Janka Gośka. Było 3 ministrów, 
generał, komandor dyrektor muzeum w Gdyni i 
kapitan dowódca okrętu podwodnego „ORP So
kół”.

Przemawiali dyrektor muzeum, płk. Jaworski,.) 
Odpowiedział Taylor i ja tłumaczyłem. Taylor wrę
czył dyrektorowi akt darowizny i wtedy dano nam 
małe pamiątki — prezenciki. Ja między innymi 
dostałem tackę z repanse: wizerunkiem okrętu pod
wodnego. Wtedy wypadło bym ja coś powiedział. 
By udowodnić, że ja też umiem czytać, włożyłem 
okulary i wzrok mój padł na tackę. Na dole, pod 
wizerunkiem okrętu podwodnego zobaczyłem ta
bliczkę, a na niej napis „Komandorowi Borysowi 
Karnickiemu, pierwszemu dowódcy, załoga ORP 
„Sokół”. Taki sam napis jest na tabliczce na mo
delu „Sokoła”, który dostałem 35 lat temu, gdy 
zdawałem dowództwo okrętu.

Powiedzia’em parę początkowych słów mego 
przemówienia i raptem poczułem, że mnie coś ścis- 
nę’o za gardło. Przeprosiłem i podziękowałem 
Dzwon powieszono na miejscu d George Taylor 
wydzwonił godz. 10.30. Po czym napadli nas re
porterzy przy szklance wina.

B. Kórnicki

Moment wręczenia. P.. Taylor wręcza dyrektorowi 
muzeum wojska płk. Jaworskiemu dokument 

darowiziny.

Od lewej: Aleksy Czerwinsai, Sidorowicz, wice
dyrektor muzeum Aleksander Czedrw iński, B. Kar- 
nicki, G. Taylor, B. Mańkowski, J. Rudzki, 

W. Wronka.

PIĘĆ UDERZEŃ W DZWON OKRĘTOWY

Dwudziestego pierwszego listopada 1977 roku, 
o godzinie 10.30, pięcioma uderzeniami w dzwon 
okrętu podwodnego „Sokół” zakończył pan George 
Taylor swoje przemówienie z okazji przekazania 
tego eksponatu Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie.

Podczas drugiej wojny światowej George Taylor 
był brytyjskim oficerem łącznikowym na O.R.P. 
..Sokół”, dowodzonym przez kapitana marynarki, 
Borysa Karnickiego, który również uczestniczył w 
tej uroczystej ceremonii.

Komu bił ten dzwon?
Załodze okrętu odmierzał godziny pracy i wy

poczynku, wachty bojowej i odpoczynku. Dowódcy 
przypominał co pół godziny, że jest on odpowie
dzialny za życie i śmierć swoich podwładnych ko
legów i przyjaciół.

Dzwon ten zajmował poczesne miejsce na śród
okręciu i był związany z bohaterskim okrętem wy
rytą na nim nazwą.

Załoga się zmieniała i odchodziła, wymianie pod
legały maszyny, torpedy i akumulatory, ba, nawet 
całe człony kadłuba — dzwon zawsze pozosta
wał, był swoją nazwą organicznie związany z o- 
krętem od momentu jego chrztu, przez wyczer
pujące okresy czuwania, do momentu ataku tor
pedowego. Był świadkiem sukcesów bojowych, a 
nawet abordaży, milczał, gdy okrętem wstrząsa
ły bomby głębinowe łub gdy o kadłub ocierały się 
minliny i zdradzieckie sieci zagrodowe.
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Dzwon ten nie opuszczał okrętu przy straszli
wych bombardowaniach na Malcie i milcząco tri
umfował podczas akcji w silnie bronionej włoskiej 
bazie Navarino, gdzie dowódca okrętu, po prze
darciu się przez zagrody sieciowe, zatopił nisz
czyciel „Ascari” oraz duży transportowiec włoski.

Dnia 21 listopada 1977 roku, dzwon okręto
wy ,.Sokola" zakotwiczył w Muzeum Chwały O- 
ręża Polskiego w Warszawie, kończąc symbolicz
ni epopeję walki naszych okrętów podwodnych 
na siedmiu morzach świata.

Komandor Borys Karnicki powiedział, że był 

związany z tym dzwonem w chwilach swoich suk
cesów i zwątpień, jego głos przypominał mu sta
le o obowiązkach i trudnych samotnych decyzjach 
dowódcy.

Nam wszystkim, obecnym przy tej uroczystoś
ci udzieliło się wzruszenie Komandora, kiedy u- 
słyszał po raz ostatni spiżowy głos dzwonu okrę
towego, który zabrzmiał po raz pierwszy w kra
ju w którego walce o wolność uczestniczył, w któ
rym nigdy nie był i gdzie na koniec dotarł.

Bohdan Mańkowski

Po podniesieniu bandery na ORP „Sokół’
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BOHDAN MAŃKOWSKI

DZIEJE SAMOTNEJ ARMATY

Doszukałem je na podwórzu Muzeum Wojska 
w Warszawie i pokazałem Ani. Dla mnie było 
ono symbolem i treścią najlepszych lat życia, dla 
Ani niekształtną masą stali pomalowanej na kolor 
ochronny. Z tabliczki informacyjnej odczytaliśmy, 
że jest to działo sześciocalowe z helskiej baterii 
im enia H. Laskowskiego.

Przed przeszło czterdziestu laty przyjechała ta 
armata ze Szjecji i w towarzystwie trzech sióstr 
została wmurowana w cypel helski, gdzie jako ba
teria sztyletowa m:'ała bronić naszego dostępu do 
morza.

Ten muzealny eksponat był kiedyś częścią skła
dową baterii nadbrzeżnej, której byłem peirwszym 
dowódcą i z której, w dniu 27 września 1939 roku, 
odda'em ostatnią salwę do pancernika Schleswig- 
Ho'ste:n. Był to symboliczny koniec samotnego 
półwyspu, który się bronił do drugiego paździer
nika.

Jeden z budowniczych i obdońców tej baterii, 
Stanisław Matuszczak, podarował mi model samot
nej armaty, zdobiącej ‘muzeum’ chwały Oręża Woj
ska Polskiego w Warszawie.

Model przedstawia ją w pełnej krasie, z otwar
tym parasolem, spod którego wygląda groźna on
giś lufa, dokoła podstawy kryjącej pancerne i kru
szące granaty model ukazuje wyrwy i leje, pa
miątki po bombach nurkujących stukasów i groź
nych dwudziestoośmiocentymetrowych pociskach 
wystrzelonych przez pancernik hitlerowski, przy
były z kurtuazyjną wizytą do Gdańska.

Podczas gdy Komisarz Generalny R.P. w W.M. 
Gdańsku Marian Chodacki wchodził po rapie o- 
krętowym Schleswig-Holstein rewizytując dowódcę 
pancernika, artylerzyści okrętowi obliczali kąt pod- 
niesien a dział, które miały zniszczyć wartownie na 
Westerplatte.

Wspominam te wydarzenia, ponieważ niedawno 
otrzymałem relację admirała Kleinkampa, dowódcy 
Schleswig-Holsteina o jego działalności na Bałtyku 
we wrześniu 1939 r. Dużą sytysfakcję sprawiły mi 
opisy ścis'ego zgrupowania naszych salw, świadczą
ce o bezbłędnej pracy centrali artyleryjskiej i ob
sługi dział baterii cyplowej, oraz opis trafienia pan
cernika podczas pojedynku Schleswg-Holstein i 
Schlesien z baterią imienia H. Laskowskiego w dniu 

27 września 1939 roku, z wyliczeniem wyrządzo
nych szkód.

W tym właśnie dniu, zastępując rannego, boha
terskiej pamięci komandora Z. Przybyszewskiego, 
prowadziłem ten ostatni pojedynek z prowizory
cznej wieży kierowan a ogniem, która, trafiona w 
podstawę trzema pociskami pancernika, strząsnę- 
ła z siebie obsługę dalmierza i mnie, unierucha
miając centralne kierowanie ogniem batedii.

Do sprawozdana Klenkampa dołączone są fo- 
tografe baterii im. H. Laskowskiego po kapitulacji. 
Pokazano na nich wizytację baterii przez wielkie
go admirała Raedera, stojącego pod parasolem mas
kowniczym działa nr 2, będącego obecnie ekspo
natem muzealnym, oraz uszkodzoną wieżę kiero
wania ogniem, z której zosta'em strącony.

Zdumiewa mnie porównanie tych zdjęć z mode
lem baterii, wykonanym w przeszło 30 lat po opi
sanych wyżej wypadkach. Obraz jest identyczny, 
świadczący o tym, jak głęboko wryły się w pamięć 
wykonawcy szczegóły tych zmagań.

Charakterystyczny jest fakt, uwidoczniony w 
sprawozdaniu hitlerowskiego admirała, że dowódca 
niemieckiej marynarki wojennej wielki admirał 
Raeder, osobiście inspekcjonował skutki walki 
dwóch pancerników z jedną, sześciocalową baterią 
nadbrzeżną. Wnioski dowództwa marynarki hitle
rowskiej wyciągnięte z tej walki były następrjące: 
okręty mogą zmusić baterie nadbrzeżne do przer
wania ognia, n|e mogą jednak całkowicie wyelimi
nować i zniszczyć dział obrony wybrzeża.

Sądzę, że te wnioski, wysnute na podstawie walk 
okrętów z bateriami nadbrzeżnymi na Helu, wpły
nęły na rozważania i decyzje sztabów hitlerowskiej 
marynarki wojennej', przygotowującej się do akcji 
przeciwko Wyspie Brytyjskiej.

W ten sposób, nieuszkodzone działa baterii hel
skiej, po rmesięcznej walce z dwoma pancernikami 
i samolotami nurkującymi, wpłynęły niewątpliwie 
na rozważania Wielkiego Admirała Raereda w czasie 
jego wizytacji baterii nadbrzeżnej na Helu.

Dla nastolatki Ani, działo to jest skorodowanym 
eksponatem na podwórzu Muzeum w Warszawie, 
dokąd zostało przeniesione po przeszło ćwierć wie
ku z Reduty Helskiej. Dla mnie będzie zawsze ży
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wą pamiątką rozpoczęcia na samotnym półwyspie 
drugiej wojny światowej, która wpłynęła na losy 
zarówno napastników, jak obrońców polskiego Wy
brzeża.

PROMOCJA .1930

15 października 1977, w dniu rocznicy promo
cji „październikowych” roczników SPMW 1936, 
1937 i 1938 urządziliśmy sobie koleżeński obiad 
w gdyńskiej „Róży Wiatrów”, restauracji na pier
wszym piętrze nowego dworca Żeglugi Przybrze
żnej (z widokiem na Basen Prezydenta, dziś Nr 1). 
Uczestnikami obiadu byli: Bronisław Szul (promo
cja 1936), Julian Czerwiński i Jan Wąsowicz (1937), 

Bohdan Korsak reprezentował nawigatorów rocz
nika 1938. a wydział administracyjny 1938 r. — 
Edward Chybiński, Jan Gosk i Rudolf Syczyło. 
Tylu spośród mieszkających w trójmieście udało 
się zgromadzić, pozostali przeważnie na morzu lub 
nieuchwytni.

Obiad, w doskonałym nastroju, przeciągnął się 
do kolacji, napisano szereg wspólnych kartek do 
kolegów rozsianych po świecie i mieszkających w 
głębi kraju. Po czterdziestu latach od toruńskich 
wspólnych przeżyć, czuliśmy się tak jak gdybyśmy 
siedzieli gdzieś w dawnej „Pomorzance”, ,,Espla- 
nadzie” czy „U Gracjana”, tylko jedzenie było nie
porównywalnie gorsze od tamtych czasów, na 
szczęście wódka nie zmieniła smaku i nie pogor
szyła się.

K O MI S J A O PI E KI

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna- J. Anczykowski 5.00
łów następujące dary wpłynęły na fundusz Komi- S. Tabaka 10.00
sji Opieki SMW. Dr W. Limonienko 10.00
Liga Morska £. 28.55 Z. Janowski 7.00
p. T. Rowiński 25.00 Lady Mary Moncreiffe 5.00
kol. T. Bernas 9.00 B. Biskupski 5.00
kol. H. Adamiak dla uczczenia pamięci A. Wacięga 5.00
śp. T. Bulskiego 5.00 M. Sawicki 3.00

Na nasz Apel Gwiazdkowy złożyli dary Koledzy: T. Mindak 10.00
J. Rochowczyk 39.67 F. Balicki 5.00
R. Dulla 8.60 L. Jedyńska 2.00
K. Namieśniowski 10.00 F. Pitułko 5.00
L. Śliwiński 20.00 T .Łubieński 10.00
A. Pikuziński 2.62 B. Żukowski 2.00
J. Rekner 5.00 M. Hrynkiewicz-Moczulski 10.00
P. Żelazny li .30 C. Przybyliński 5.00
S. Pohorecki 11.09 J. Hobot 10.00
A. Kłopotowski 20.00 Z. Mossakowski 14.48
Dr S. Drozdowski 10.00 A. Grochowski1 6.00
W. Nadratowski 5.00 J. Pipka 2.50
J. Busiakiewiczowie 5.00 C. Doberszityn-Yorke 6.00
W. Fara 10.86 K. Miszewski 2.00
J. Seifert 3.00 W. Lasek 2.00
J. Pawłowicz 10.00 W. Śliwiński 20.00
A Cieszkowska 10.00 F. Minkiewicz 10.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00 A. Skiba 3.00
J. Giertycr 1.00 T. Stein 10.00
Z. Jagusiewicz 6.00 W. Łoskoczyński 10.00
F. Jasłowśki 20.00 J. Wojtyra 5.00
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H. Adamiak 3.00
K. Hess 21.67
E. Pawłowski 2.50
F. Atlasiński 3.00
S. Wesołowski 21.67
W. Morgan 5.00
Mrs. M. Mentryka 2.00
Dr J. Hofman 10.00
B. Andruszko 3.00
A. Trzyna 2.00
T. Farbisz 50.00
K. Zubkowski 3.00
J. Kiami 2.00
G. Eibel 2.30
J. Krawczyński 10.00
A. Browarski 4.00
L. Rabenda 5.00
.1. Kiłaczycka 5.00
.1. Mącżka 2.00
l.Z.I. Z. Nowacki 1.00
K. Łowczynowski 1.61
H. Chwalibóg L50
T. Kubiakowski 2.00
Z. Morgenstern 4.00
C. Iwiński 2.00
A. Ponikiewski 6.00
F. Hubicki 5.00
Z. Pudlićki 5.00
T. Paczkowski 5.00
.1. Hypiński 3.00
R. Bratkowski 5.00
Legion Młodych Polek z Chicago 100 doi
Koło SMW-Chicago 50 doi
P. Obrusik 25.00
K. Sanders 2.00
J. Bednarz 2.00
K. Howard 3.00
P. Galla 1.50
J. Tumaniszwili 25 doi
S. Wolff 5.00
T.Z. Sroka 2.50

Zebrane przez Skarbnika Koła Brighton kol. W.
OcZkowskiego £ 14.50 wpłacili kol. kol.:
T. Feisel 5.00
C. Iwiński 1.00
H. Adamiak 1.00
S. Nowicki 1.00
J.Mączka 1.00
F. Malenczak , 1.00
S. Podsiadła 1.00

K. Lewicki 1.00
B. Bąkowski 0.50
P. Kaczmarek 0.50
B.Wieczorkiewiczowa 0.50
B. Konstanty 0.50
W.Oczkowski 0.50
T. Jaszkowski 30 doi
Koło SM W Plymouth 10.00

Nadesłane przez Prezesa Koła Plymouth £.21.00 
wpłacili kol. kol.:
L. Wolny 2.50
T. Maleszka 5.00
W. Kałuża 5.00
I. Ladrowski 2.00
H. Grześkowiak 1.00
J. Czamota 1.00
Mr. A.J. Collins 1.00
Mr. W. Holman 1.00

Fundusz „Naszych Sygnałów”
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna

łów” następujące dary wpłynęły na „Fundusz Na
szych Sygnałów”:
Kol. Z. Pudlićki 3.00
B. Malinowski 11.30
p. M. Leśniakowa 2.00
L. Śliwiński 23.50
J. Podbylśki 10.00
J. Rochowczyk 18.98
dr S. Drozdowski 10.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00
F. Jasłowski io.OO
F. Pitułko 5.00
J. Pipka 2.50
T. Farbisz 5.00
F. Hubicki 3.00
Z. Pudlićki 3.00
P. Obrusik 25.00
B. Karczewski 2.00
M. Nagurska 3.00
H. Skotarczak 6.00
E. Nowak 7.00
J.Milisiewicz 5.00
A.Reyman 2.00
J. Frohlke 4 00
J.Lubelfeld 10.76
Dr K. Boreyko 10.74
C.Wnorowski 5.32
J.Piz;ski 5.43
E. Szczepański 10.45
H.Kamiński 10.00
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B. Opeldus 5.00 M.Wasilewski 5.00
B. Karnicki 10.00 W.Zajączkowski 10.00
J. Hupert 10.75 T. Głowacki 121.15
W.Pstruszeński 5.39 Z. Pleśniak 5.00
J. Wańkowski 5.00 D.Szczerbiak 15.00
S.Uniechowski 5.33 P. Cieślak 2.19
A. Sitko 2.69 O.Gliński 35.00
AJaraczewski 15.00 M.MacL.EEAN 2.00
R.Tymiński 15.00 Liga Morska Oddział gen.
T. Filipczak 2.50 Kwaśniewskiego 5.33
F. Minkiewicz 10.00 P. Surzyn 5.00
J.Rekner 5.00 J.Wróbel 20.00
S. Lewiński 5.00 A.Kneczke 5.00
F. Kaczmarek 4.00 L:ga Morska Oddział 5 46.63
Koło SMW Glasgow 20.00 Koło Manchester 19.75
L. Wiśniewski 2.00 A. Kubicki 3.00
S. Jabłoński 2.00 A. Kwaśnica 2.00
J.Kurianowicz 1.00 Dr T. Rowiński 10.00
M. Zawada 1.00 T. Appel 10.00
P.Symington p.J. Bielak-Czerwińska 10.00
W. Pacewicz 5.18 W. Pacewicz 10.45
B. Danielewicz 10.00 D. Szczerbik 5.00
A. Guluk 5.00 T.Lesisz 2.50
J.Starzycki 5.00 W. Krzyżanowscy w pierwszą rocznicę
A. Guzowski 10.45 śmierci por. mar. S. Olszewskiego 20.00
K. Malewski 10.00 R.Kalicki 1'1.04

KROMKA S.M.W.
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Syg

nałów” zapisali się na członków SMW kol. kol.:
T. Paczkowski
M. Kobierzycki
L. Śliwiński
A. Pikuzińskii
J. Rochowczyk
pani Apolonia Żukowska.

Wpłacili składkę członkostwa dożywotniego kol.
kol.:

Z. Pudlicki 20.00
W. Srnyłła 57.00
L. Śliwiński 50.00
J. Rochowczyk 20.00

Odwiedzili SMW kol. kol.:
C. Dobersztyn-Yorke z Bath, K. Domański z 

Newcastle, R. Dula z Bognor Regis, Junior Kon
stanty Siemaszko z kolegą z USA, M. Wasilewski 
ze Szwajcarii, J. Dietrich z Kanady.
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Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W kwietniu 1977 zmarł w Edinburgu mar. Jan 
Wojczur.

17 czerwca 1977 zmarł nagle w USA płk Wale
rian Jasionowski.

26 czerwca 1977 zmarł w Glasgow st. mar. J. 
Bereziuk. Pochowany w grobie rodzinnym w 
I ambhill.

23 lipca 1977 zmarła w Chicago pani Stanisława 
Radoniewicz (z domu Woźniak) b. urzędniczka 
Kier. Mar. Woj. w Londynie.

26 lipca 1977 zmarła w Gdańsku pani Antonina 
Michalska matka marynarza, który zginął na Or
kanie.

26 lipca 1977 zmarł członek Koła Glasgow st. 
bsm. Paweł Radziwonik, przebywający na leczeniu 
w Polsce. Pochowany został w Słupsku.

19 lipca 1977 zmarł w Polsce bosman Feliks 
Chwiołka. Pochowany został na cmentarzu Wito- 
mińskim.

6 lipca 1977 zmarł w Polsce st. bosman Roman 
Krasowski. Pochowany został na cmentarzu Wito- 
mińskim.

29 lipca 1977 zmarł w Gdyni b. szef katedry 
morskiej b. d-ca ORP Iskra Antoni Sobczyk. Po
chowany został na cmentarzu Witomińskim.

5-go sierpnia 1977 zmarł w Londynie oficer re
zerwy Mar. Woj. kpt. mar. handl. Stanisław Ro
wiński.

16-go sierpnia 1977 zmarł nagle w Brighton mat 
Paweł Bulski. Pochowany został w Brighton.

125 sierpnia 1977 zmarł w Londynie członek 
wspierający SMW Jan Sojak.

Dnia 10 września 1977 zmarł po dłuższej cho
robie w szpitalu w Londynie kmdr. Olgierd Żu
kowski. Pochowany został w Londynie.

'15 października 1977 zmarł w Londynie kpt. mar.
Olgierd Koreywo. Pochowany został w Londynie.

Dnia 18 czerwca 1977 zmarł w Plymouth bos
manmat Jan Pyzerski. Pochowany na cmentarzu 
Weston Hill, Plymouth.

10 listopada 1977 zmarł w Plymouth st. mar. 
Henryk Mazur. Pochowany na cmentarzu Effort 
w Plymouth.
Z ostatniej chwili:

Dnia 19 grudnia zmarł nagle w Toronto w 
Kanadz e 'kmdr Wito’d Zajączkowski.

Wiadomość podał telefonicznie kpt. mar. T.
Bernas.
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W. POAY WOJCIECHOWSKI

Bryzy morskie

Kolega Poray-Wojciechowski wydał w Oficynie 
Poetów i Malarzy w Londynie (Poet’s and Printer’s 
Press, '146 Bridge Arch., Sutton Walk London SE1 
GT) zbiór wierszy pt. „Bryzy Morskie”.

Są to fragmenty pamiętnika składające się z 
dwóch części. Część l-sza pisana na „Błyskawicy” w 
okresie maj-grudzień 1939 nosi tytuł „Sąd Neptu
na”, część 2-ga pisana w Glasgowie w latach 1970- 
1977 nosi tytuł „Odwołanie od wyroków”.

Obszerną przedmowę do książki napisał prof. dr 
Leon Koczy. Książkę w cenie £2.- można nabyć 
w Bibliotece Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego w Glasgow. Adres: 42 Cecil Street, 
Glasgow W.2, Scotland.

Przytaczamy poniżej z tego zbioru wierszy po
święconych „pamięci kolegów, którzy zginęli na 
morzach i oceanach” wstęp.

„Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i 
cuchnące, 

My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające! 
Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dóbywali, 
A nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej 

fali.
Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,
A my skarby i potwory łowim skryte w oceanie!”

Od tej pieśni, którą śpiewać miały po Polsce 
zastępy Bolesława Krzywoustego po powrocie z wy
prawy na Pomorze, zaczęła się legenda Bałtyku. 
Uwieczmł ją F. Nowowiejski w swej, chciałoby 
się rzec, narodowej i morskiej operze, która mu 
zapewnić miała niebywałą sławę. Kto był obecny 
na jej pra premierze w Poznaniu, ten przypomni 
sobie, jak się widownia zerwała, gdy ze sceny roz
legł s!ę hymn: ... „ bo o twe wody szmaragdowe 
płynęła krew i nasze łzy .. .”. Pytanie — czy się 
lala, kiedy i o co? To jest pytanie dla historyka.

Nie czekając na jego odpowiedź, powiedzieć mo
żemy już teraz, żę „legenda Bałtyku” skończyła się 
1 września 1939 roku, kiedy trzy nasze kontrtor- 
pedowce przepłynęły Oeresund i na oczach nie
mieckiego lotnictwa wypłynęły na Morze Północne 

a potem na Atlantyk. Od tego dnia zaczęła się już 
nie histora polskiej marynarki, tylko zaczął się jej 
epos.

Każdy marynarz, bez względu na rangę, zdawał 
sobie sprawę tego dnia, że przyjdzie mu nie tylko 
przelewać krew na obcych wodach, ale że dorów
nać musj w boju najsławniejszej marynarce świata. 
Bo taką była i za taką uchodzi jeszcze dziś The 
Royal Navy. I ma być z czego dumną. W roku 
1588 poskromiła ona „wielką armadę” hiszpańską, 
w roku 1798 rozgromiła flotę francuską w Egipcie, 
aby po rozbiciu floty hiszpańsko-francuskiej pod 
Trafalgar w roku 4805 zapewnić Anglii panowanie 
na oceanach.

Jedni Niemcy nie chcieli tej wielkości uznać. 
Kiedy w roku 1907 zjawiła się flota niemiecka w 
Anglii, jakaś lady zdziwiona pytała: „Jak to, to 
Niemcy też mają flotę?!” Pokazali, że mają i to 
wnet, bo w pierwszej i największej bitwie morskiej 
u brzegów Danii, opodal Jutlandii. Ale też drogo 
za to zapłacili! Sterczące ku niebu czerepy okrę
tów niemieckich pod Scapa Flow, świadczą jeszcze 
dziś, jak mściwą może być podrażniona duma an
gielskiego marynarza.

Możemy rozumieć, że otoczeni wodami Anglicy 
kochali morze. Powiedział bez przesady jeden z 
poetów angielskich:

„The story, the glory, 
The very famę of thee

It rosę not, it grows not 
It comes not, save by sea”.

Anglicy kochali swoje okręty. Za każdym razem, 
gdy spuszczano na morze jakiś krążownik, błogo
sławiono go patetycznie i poetycznie:

„England hails thee with emotion 
Mightiest child of naval art!

Heaven resounds thy welcome. Ocean 
Takes thee smiling to his heart”

Ship! to shine in martial story.
Thou shalt cleave the oceans path
Frighted with Britania’s glory

And the thunders of her wrath!”
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Anglicy kochali swych, marynarzy. Imię Nelsona 
drogie jest każdemu Anglikowi, tak jak imię Na
poleona każdemu Francuzowi i wymawiane jest 
jeszcze dziś z nabożnym uwielbieniem. Żaden wo
jownik nie znalazł tylu piewców, co angielski ma
rynarz i żaden poeta nie oddał mu takiego hołdu 
co Tomasz Campbell:

„Ye Mariners of England!
That guard our native seas;
Whose flag has braved, a thousand years. 
The battle and the breeze!
Your glorious standard launch again 
To match another foe!
And sweep trough the deep, 
While the stormy winds do blow; 
While the battle rages loud and long. 
And the stormy winds blow, 

1 he spirits of your fathers 
Shall start from every wave!
For the deck it was their field of famę. 
And Ocean was their grave:
Where Blake and mighty Nelson fell.
Your manly hearts shall glow, 
As ye sweep through the deep, 
While the stormy winds do blow; 
While the battle rages loud and long 
And the stormy winds do blow.

Britannia needs no bulwarks,
No towers along the steep;

Her march is o’er the mountain-waves, 
Her horne is on the deep.
With thunders from her native oak, 
She ąuells the floods belo w, — 
As they roar on the shore.
When the stormy winds do blow;
When the battle rages loud and long. 
And the stormy winds do blow.

The meteor flag of England 
Shall yet terrific burn;
Till danger's troubled night depart, 
And the star of peace return. 
Then, then, ye ocean warriors! 
Our song and feast shall flow 
To the famę of your name, 
When the storm has ceased to blow; 
When the fiery fight is heard no morę, 
And the storm has ceased to blow".

Przytoczyłem tę „Odę morską" dlatego, że była 
ona lepiej znaną od« setek angielskich ballad mor
skich i napawała dumą pierś Anglika, tak jak wi

dok kolumny Nelsona na Trafalgar Sąuare w Lon
dynie.

Cóż tej dumie iście angielskiej tej sławie marynar
ki angielskiej mógł przeciwstawić nasz ma
rynarz. kiedy I września 1939 roku zawitał na po
kładź e „Błyskawicy", „Gromu" i „Burzy" do 
szkockiej przystani w Leyth? Trzy rzeczy: „Legen
dę Bałtyku", ,,Zaślubiny Polski z Bałtykiem" i czar 
„Wiatru od Morza". To były mary. Co znaczyło, 
to żywy marynarz, jego wola walki, gotowość na 
śmierć i chęć dorównania marynarce angielskiej. 
Oficerowie, wśród nich i nasz autor, znajdujący 
się tego pamiętnego dn;a na pokładzie .JJłyskawi- 
cy", znali z wykładów ostatni rozkaz Nelsona do 
swych marynarzy przed bitwą pod Trafalgar: 
„England expects that every man will do his duty". 
„Anglia oczekuje, że każdy marynarz swój spełni 
obowiązek".

Któż miał dać taki rozkaz naszej marynarce, gdy 
znalazła się na obcych wodach i u boku najsław
niejszej floty świata? Naród! Rzeczypospolitej już 
nie było, ale były jeszcze jakby jej skrawki, bo 
każdy pokład naszego okrętu to był jakby jeden 
powiat wolnej Polski, rządzonej polskim prawem, 
przez polską władzę i pod polską banderą. Na 
tym polega urok naszej marynarki w ostatniej woj
nie, ale też i wyjątkowa odpowiedzialność wobec 
Narodu.

Nie zapominajmy o naszym marynarzu. Pisząc 
jego dzieje, chciałoby się zacząć od naśladowa
nia Campbella:

„Ye mariners of Poland",

a kończąc je, naśladować Nowowiejskiego:
... bo o te wody Oceanu lała się polska 

krew ..."
Przyszedł jednak czas, kiedy ci nasi marynarze 

musieli zawołać: „Nam pływać zakazano". Zdjęto 
z ich okrętów banderę, zabrano im okręty i ich 
samych odesłano na ląd. Któż może opisać te ich 
przeżycia, tę ich tragedię jak nie autentyczny 
świadek! Autor „Bryzów” przeżył ją głęboko. Jak 

wszystkich marynarzy tak i jego Neptun powołał 
na sąd, aby zdawał sprawę ze swej służby na mo
rzu. Stawił się i odpowiedział za wszystkich. Zna
my jego pióro, znamy jego sumienme spisane pa
miętniki. Mógł sięgnąć do nich i pisać historię. 
Zostawił to sobie na przyszłość. Tymczasem, sięga
jąc do nich i uciekając się pod skrzydła Muzy, 
pod jej natchnieniem wziął marynarzy w obronę 
przed surowymi wyrokami Neptuna. Obronił ich.
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Przyjdzie kolej na Marsa. Dla tego boga wojny 
znaczą już tylko krew i chwała. Wierzymy, że 
nasz Autor odda im swe poetyckie pióro.

Leon Koczy

Pamięci
Kolegów, którzy zginęli na morzach i oceanach, 
Kolegów, rozsianych dziś po całym świecie, 
którzy nia zapomnieli o zachowana honoru 
i chwały dokonań Polskiego Marynarza w czasie 
II Wojny Światowej,

tę garść wspomnień 
sercem pisanych, 

poświęca Autor,
Ponad oceany, morza,
Lądy, góry i bezdroża, 
Rozlega się zew mosiężny, 
Głos potężny

Jak strzał w barze, 
Jak świat wieczny . . . 
„Wstańcie wszyscy marynarze 
Na Sąd Ostateczny!"

Neptun, władca, w fal grzmocie 
Na tronie zasiada,
A z nim razem sędziów krocie 
I diabłów gromada.

Sądzić będą marynarzy 
Za ich żywot cały, 
Błyszczy władcy trójząb w ręku, 
A diablętom gały.

Z wód dalekich, z głębin sinych 
Spieszą tłumnie mary, 
Marynarskie trupy idą
I z lądu poczwary.

Idą w ciszy do stóp tronu. 
Zwartą masą, tłumnie,
Ten w hamaku zamiast trumny, 
Tamten lezie w trumnie.

Szli tak długo, lecz ich wkrótce 
Zegnanych do kupy,
Wielki Neptun swym trójzębem 
Podzielił na grupy.

1 rozległ się głos potężny, 
Drgnęły tronu słupy, 
Gdy rozpoczął Neptun mężny 
Sądzić owe trupy.

„A wyście kto?” 
„My sygnaliści". 
„Sygnaliści?” Wielki bożek wrzaśnie. 
„Coście w życiu swym robili 
Mówcie teraz właśnie!”

„Podnosiłim, opuszcza!im 
Fiagi nie te co kazali, 
Bo to, 'Panie, tak bez przerwy, 
Cale życie nerwy, nerwy .. .

Każdy, kto stał na pomoście 
To wymyślał od idiotów, 
A nam, aże z tych wymysłów 
Biły krople siódmych potów.

Trudno jest coś nie przegapić, 
Kiedy mamy taką biedę, 
Przegapilim raz peryskop 

I trafilim na torpedę, 
Zabierz, Władco nas do siebie, 
Spokój będzie w twojej pieczy. 
My ci za to obiecujem 
Nie przegapić żadnej rzeczy.

Na czas wszystko spostrzeżemy
I na wodzie i na niebie,
Flagi szybko podniesiemy,
Tylko zabierz nas do siebie”. 

„Przestać! Wrzaśnie Neptun srogi, 
Dosyć mam tej nędznej blagi! 
Marsz do czyśćca! Tam podnosić 
Babom kiecki, a nie flagi!

Służba! Brać sprzed oczu mi ho'otę! 
I związać do kupy, 
Niech jeden drugiemu 
Wsadzi nos . . . gdzie trzeba, 
Nie pójdą na razie do Nieba!

„A wy zaś kto?” 
„My? Torpedyści”.

„Torpedyści? Ha! U czorta!
Co wy znów za jedni?” 
„Oh! Neptunie, cale życie 
Biedni, biedni, biedni. . . 

Bici w życiu, biedni w życiu, 
Złe duchy okrętu, 
Za to, żeśmy używali 
Naszego osprzętu.

Gdy nam bomby rzucać każą,
By O.P.*  słać na grzyby,
Losy tak się dziwnie ważą, 
Bomby lecą w ryby.

Raz torpedę na ćwiczeniach 
Strzelalim dla wprawy;

Ta cholera, w sam raz właśnie, 
Jak w śruby nie trzaśnie!

* O.P.: — okręt podwodny
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Miny, bomby, czopy, lonty. 
Powietrze zepsute;
I maszyna robi wstręty, 
Wódz patrzy z wyrzutem . . . 

Aż nareszcie raz na wojnie 
Przyszedł koniec biedy, 
Znaleźliśmy spokój na dnie 
Od własnej torpedy.

Dopuść nas do nieba Twego, 
Powiedz: „Pokój z wami”;
Obiecujem nic wspólnego
Nie mieć z torpedami".

Długo myślał mądry bożek 
O zadkach i bacie.
..Dobrze" — rzecze, „lecz dlatego. 
Że spirytus macie".

„Hej! A wy kto,” Neptun woła, 
..Bliżej do cholery!”
I głos cichy w odpowiedzi: 
„To my, kanoniery".

„Mówcie szczerze, a nie kłamcie 
Co z was jest za banda, 
Bo mi z piekła nie wyjrzycie 
Ad mortem usrandam".

„My stojeli całe życie 
Wciąż na zimnym wietrze, 
Celowalim do okrętów, 
Trafialim w powietrze...

My to właśnie są sprawcami 
Łomotu ii trzasku.
Aż nam wreszcie marnie przyszło 
Ogłuchnąć od wrzasku.

My musimy iść do nieba. 
Gdzie indziej nie! Wcale! 
Ustawimy ci armaty, 
Zbudujem centrale, 

Założymy reflektory. 
Aby widniej było, 
Przeciągniemy telefony. 
By się trudniej żyło".

Długo Mu perswadowali 
I krzyczeli w ucho, 
A kiedy się już zmęczyli, 
Było z nimi krucho.

Złapał Władca papier w rękę. 
Coś tam długo mazał.
Palnął najbliższego w szczękę. 
„Do czyśćca!” — rozkazał. 

Zdenerwował się bóg morza 
Od tych wszystkich krzyków.

Spojrzał na trzęsące nogi . . . 
Rozpoznał sterników.

Wiedział co miał sądzić o nich. 
Ba! Z nich woda ciecze.
Ułagodził się staruszek
1 tak do nich rzecze: 

„Znam ja wszystkie wasze bóle. 
Sam je przeżywałem, 
Chociaż wtedy, kiedym pływał 
Sekstantu nie znałem.

W mapy wciąż się wpatrywałem. 
Gdzie wszystki stojało, 
Dlatego mnie prawie ciągle 
Na mielizny pchało.

Chodźcie tedy w moje progi. 
Po pracy bez przerwy;
Tu na wieczność już pójdziecie 
Do pierwszej rezerwy".

Sądził długo jeszcze Neptun 
Wszystkie biedne trupy, 
Co z dna morza się przywlekły 
Do osobnej grupy.

Na radzików zębem zgrzytnął. 
Gdy mu wyjechali.
Jak to z krótkich fal i długich 
Średnie wybierali.

Nie mógł stary wcale pojąć 
Co to za robota, 
Gdy się wreszcie zniecierpliwił, 
To pognał im kota.

„Ja tam takich duperelek
Nie rozumiem wcale,
A obchodzą mnie jedynie
Tylko morskie fale.

Radio, szmery, fading, iskale, 
Szyfrogram nadany?
I tu jeszcze krótkie fale. 
Fale? Tfu! — Bałwany".

Więc diablęta do radzików 
Posunęły rączo, 
Ożogami kropki — kreski 
Biły na gorąco.

Ale Neptun się zlitował 
Nad losem radzików, 
1 do czyśca ich skierował 
Bo nie lubił krzyków.

Po radzikach sądzić zaczął 
Kucharzy niecnoty, 
Choć mu mowę przerywały 
Złośliwe wymioty.
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Bo niedawno podjadł sobie 
Tęgo wśród odmętu, 
Tych arcydzieł, co w czas sztormu 
Zleciały z okrętu.

A gdy wreszcie, choć z wysiłkiem, 
Odzyskał iswą mowę, 
Dał wyroki na kucharzy, — 
A były surowe.

I za zupy spartolone 
Każdy coś oberwał. 
Za kotlety łykowate 
Z jakiego bądź ścierwa, 

Za chleb z gliny, mokry, siny. 
Za kluski spalone, 
Cienką kawę, cienkie sosy 
Zawsze przesolone.

Dał im Neptun sprawiedliwie 
Wyrok. Uznał winnych.
I rozkazał pójść do ciemnic
By nie truli innych.

Wzięli' kuchtów diabły w garście, 
Do piekła pognali;
Tam przez wieczność będą jedli. 
Co sami spaprali.

Gdy zaś przyszli do stóp tronu 
Trębacze z okrętu
1 zadęli, bóg się zatrząsł 
Od grozy i wstrętu

Zatkał uszy, spojrzał krwawo, 
A w wyroku stało;
„Bodaj żeby całą wieczność
Tak wam w piersiach grało!”

I puszkarzom się dostało 
Za partactwo liche, 
1 tym, co to na okrętach 
Wiedli życie ciche.

Stołowych zaś brudnych wielce 
To prawie nie badał, 
Lecz im za to w swym wyroku 
Tęgo bobu zadał.

„Nie chcę — rzecze — bałaganu 
Wprowadzać do nieba, 
Brudnych serwet i talerzy, 
Spleśniałego chleba.

U mnie, w mesie, karaluchów
I szczurów nie znoszę;

Soli w cukrze, pieprzu w kawie. 
Rum zaś, gdy poproszę.

Won mi z oczu brudna bando! 
Wracajcie na ziemię,

I jak który z was tu wróci 
Pałką weźmie w ciemię”.

Nie potrzeba było diabłom 
Wyroku objawić, 
Więc stołowych w łapy wzięli 
I jęli się bawić.

Skrobali ich wyciorami,
W kaustyku płukali, 
Gdy skończyli, to z powrotem 
Błockiem opaprali.

Osobliwie też osądził, 
A miał dużo racji, 
Te wywloką co paprały się 
W administracji.

„Co za trupy takie blade, 
Oblicza ponure?"
„Oh! My Władco to każdemu 
Włazilim za skórę.

Pisaliśmy, skrobaliśmy.
Wykazy, wykazy, 
Dochodzenia robiliśmy 
Pewno milion razy.

Pracowalim w naszym życiu 
Z logiką w niezgodzie.
Gniliśmy, jak pasożyty. 
Na morskim narodzie.

Piękne mieli my zasady, 
Święte jak sakrament. 
Lać obficie, bez potrzeby. 
Nie krew, lecz atrament.

Gacie, żarcie, manko, franko, 
To czyny bojowe!
1 przepisy, paragrafy, 
Ciągle nowe, nowe” . . .

Tu już Neptun nie wytrzymał
I sklął całą brać,
A przekleństwo bardzo długie 
Zakończy! na „mać” . . .

Władza rzekła. 
Won do piekła!

No a w piekle, czarne diabły 
Widły w ogniu grzali
I pisarzom dochodzenia 
Na skórze pisali.

Kiedy zaś sanitariusze
Podeszli do tronu,
To dotychczas groźny władca 
Spuścił nieco z tonu.

„Co — powiada — robiliście 
W swym życiu na ziemi?
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Jak ise radę dawaliście 
Z choróbskami ziemi?” 

„Oh! Neptunie, my tak sobie 
Zdrowych leczyliśmy;
A chorego, gdy się trafi!
To dorzynaliśmy.

Gdy brzuch bolał, to protargol 
Pięcioprocentowy,
W brzuch laliśmy, a po chwili, 
. , . Już chory gotowy.

Kiedy ktoś się zaciął w palec, 
My mu rękę całą
Ciach! — Toporem rąbaliśmy.
By go mniej bolało.

Gdy ząb bolał, my chorego 
Szpilszpakiem pod cierrfę 

Buch — I ząbek razem z głową 
Leciały na ziemię.

Na ból głowy — lewatywa, 
Brzytew na padaczkę, 
Rycynus zaś tylko wtedy, 
Kiedy ktoś miał . .. katar, 
Że zezem patrzył tjak Tatar".

Neptun nie rzeki ani słowa. 
Blady był na twarzy, 
Tylko diabłów cicho pytał, 
Czy smoła się smaży.

Ale diabły chytre w elce 
Coś tam poszeptali. 
Szarej maści z propidonem 
Do kotłów nalali.

Pod kotłami ustawili 
Dmuchawy i mieszki, 
Obok klatki, gdzie łazi'y 
Bardzo głodne weszk'.

Gdy wydano już wyroki 
Na tę pierwszą grupę. 
Już diablęta pozostałych 
Spędziły na kupę.

Zaczął Neptun niestrudzony 
Nowe trupy sądzić
Ciemne sprawy rozpatrywać, 
Wśród zagadek błądzić . ..

Aż się wzdrygał biedny stary 
Przed moralnym praniem, 
Nie mógł pojąć kto tam dobry, 
A kto był tam draniem.

Czortom oddał sąd nad nimi, 
Gniewny nie nd żarty.
Ale też sprawami tymi 
Brzydziły się czarty.

A tak dziwnie się złożyło. 
Że wśród nich miernota, 
Bardzo, bardzo dużo miała 
Na rękawach złota.

Trudno było władcy
Wydać orzeczenie.
Jak postąpić, by mieć rację
I czyste sumienie.

Znał na wylot wszystkie trupy 
Co przed nim pełzały

I swe grzechy spóźnionymi 
Łzami zalewały.

Myśli Neptun o pieczarach 
Na samym dnie piekła, 
I o smole, by po kropli 
Całą wieczność ciekła.

Średniowieczne księgi katów 
Bada i zwyczaje, 
Szuka tortur tak okropnych. 
Że krew w żyłach staje.

Lecz godnego nic nie znalazł 
W najsurowszej wizji, 
Chciał więc wyrok oddać zaraz 
Diabłom do decyzji. 

Ale diabły, węzłowato. 
Odmówili wściekle.
„U nas nie ma odpowiednich 

Tortur — w całym piekle!”
Neptun długi czas nad sprawą siedział 
I w wyroku tak powiedział: — 

„Nie ma dla was miejsca w nićbie, 
Czyściec też zamknięty.
Chcialem piekła, ale diabły 
Też wam robią wstręty.

Powrócicie więc na ziemię, 
No i od tej pory 
Żyć będziecie tak jak żylją 
Duchy i upiory.

Błądzić, jęczeć nad morzami. 
Wśród lin wyć poświstem, 
Obarczeni wspomnieniami, 
Sumieniem nieczystym.

Idźcie tedy znów na morza 
Na wieczne tułanie
I niech nigdy żadna zorza
Nie świeci wam . . . dranie! 

Łaska moja wtedy spadnie 
Na wasze zbawienie. 
Gdy zyskacie pośród swoich 
Cześć i przebaczenie”.

Swym trójzębem porozganiał 
Upiory wszeteczne:
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Bezlitośnie Neptun skończy!
Sądy Ostateczne.

Lecz gdy Zeus się dowiedział 
O tych srogich sądach, 
Neptunowi zapowiedział, 
Że rewizji żąda.

Przyszła bowiem wojna krwawa 
Na morza i lądy, 
A z Olimpu nowe prawa 
Ogłosiły sądy.

Poszła wieść po wód bezmiarze, 
W morza, w oceany: 
„Wstańcie polscy marynarze!
Nowy sąd obrany".

A na sędziów Neptun sprosił 
Bohaterów morza,
Z których każdy cnotę głosił
I legendę stworzył.

Przybył Nelson bohaterski, 
Jan z Kolna s:ę zjawił;
Kolumb, Cabot, Arciszewski.
Każdy kto się wsławił.

Oskarżyciel nie zasiądzie!" 
Głosił Neptun boski.
Obrońca zaś za to będzie 
Konrad Korzeniowski".

1 do Pucka Neptun dążył. 
Wśród wichrów i słoty;
Podniósł trójząb, w toń pogrążył 
Trącił pierścień złoty.

Więc rozbrzmiały muszle morskie 
Na wsze strony świata. 
Rozbiegły się sługi dworskie. 
Syreny, trytony . . .

W świstach wichru, w sztormów gwarze 
Szło bożka wezwanie: 
„Meldujcie się marynarze!
Niech z was każdy stanie".

Szli spokojnie z morskich toni, 
Stawali w milczeniu.
Patrzył Neptun, czoło kłonił. 
Rozważał w zdumieniu.

Bo ciągnęły z wszech stron świata 
Pokrwawione mary;
A nad nimi Orzeł latał. . .
Ten żądał ofiary!

Szli ci z WTCHRA, co oddali 
Dla Polski swe życie,

Z GRYFA, z PTASZKÓW*.  .. w morskiej 
morskiej fali, 

Krwią zlanej obficie.
Szły z MAZURA, szły z HALLERA, 
Z KOMENDANTA mary.
Przeszła po nich śmierć — przechera
I nie znała miary.

Spojrzał Neptun ... Na przedpolu
To z ORŁA załoga.
Ci pod Danią, na patrolu 
Marli, niszcząc wroga.

Szli ci z Westerplatte, z Helu,
Z Oksywia i Gdyni,
W bohaterskim szyku. Wielu
Szło w bojowej linii.

„A wy kto? Stojący szykiem. 
Barwni jak korsarze".
„My ginęli pod Narwikiem, 
Z GROMA marynarze".

A tam! Obok, z KUJAWIAKA
Chłopcy przystanęli,
Kiedy w imię cnót Polaka 
Pod Maltą ginęli.

„Wy z JASTRZĘBIA, podwodnicy?
W szeregu tak licznym, 
Życia zbyli wśród zimnicy 
Na Morzu Arktycznym".

Ci z północy, spod Murmańska, 
GARLANDA załoga.
Jam g nęli, gdzie bezpańska
Szła konwojów droga.

Spod Islandii, z sinej głębi
Z atlantyckiej fali.
Szli z ORKANA chłopcy mężni. 
Co życie oddali . . .

. . .Gdy torpeda w jednej chwili
Ogniem pokład chrzciła.
Gdy isię wszyscy popalili.
Gdy ich fa]a skryła. . .

Przyszli z załóg BŁYSKAWICY. 
BURZY i PIORUNA, 
Aby świadczyć po prawicy 
Na sądach Neptuna.

Szli z SOKOŁA, z WILKA, z DZIKA.
Z CONRADA, z DRAGONA,
Zeznać prawdę, że kronika 
Już zaprzysiężona.

Z POMEROLA, ze ŚLĄZAKA, 
Z MEDOCA szła wiara;

*) Trawlery: Mewa. Jaskółka. Czajka, Rybitwa, 
Czapla, Żuraw.
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Ze Ścigaczy, z KRAKOWIAKA 
Krwią zlana ofiara.

Szły ich setki bohaterów 
Zgas'ych dla Ojczyzny; 
Przed Neptunem obnażyli 
Krew, rany i blizny.

Każdy z sędziów głos zabierał, 
Rozpraw a! szeroko
Neptun milczał, myśli zbierał
I dumał głęboko.

Powstał Nelson jednoręki, 
By sędziów łagodzić. 
..Obowiązek, Bogu dzięki', 
Spełn:ony. Nagrodzić!”

Wstał Jan z Kolna, żeglarz śmiały, 
Rzeki krótko, do rzeczy: 
„Po’skie żagle już raz miały 
Honor być w tej pieczy”.

Powstał Korzeniowski w końcu 
Dotąd cicho siedział — 
..Grzechy w cieniu, prawda w słońcu. 
Pro Patria” — powiedział.

Wstał bóg morza i w pomroce 
Trójzębem zaświecił;
Błysnął zorzą po Zatoce
I spokój zalecił.

„Nie sąd dzisiaj, lecz nagroda 
Zmarłym się należy —•
1 na wszystkich moich wodach 
Świata — do wybrzeży.

Cieniom, zgasłych czasu wojny, 
Morskich weteranów,
Daję w wieczność mój dar hojny — 
Wolność oceanów.

A Polakom w szczególności 
Kiedy p:erwszy raz w mej włości 
Należy zapłata,
Kiedy pierwszy raz w mej włości.
W oceanach świata . . .

Pod znakiem Orła swego 
W bohaterskim zrywie 
Krew tracili. I dla niego 
Marli tak uczciwie.

W mym królestwie głębin morskich 
Niechaj wiedzą wszędzie. 
Jak śmierć marynarzy polskich 
Dala moc legendzie.

Od Bałtyku, w Oceany 
M‘t morza wsławiony, 
Tam żyć będzie, krwią oblany, 
Życiem okupiony”.

Swym trójzębem Neptun skinął, 
Jakby błyskiem słońca;
W mgły nadwodne się zawinął, 
Sądom dał znak końca.

Rozpłynęli się sędziowie 
Na wsze świata strony, 
Dęli w muszle pachołkowie, 
Syreny, trytony . . .

Ogłaszając koniec sądów 
I wyroków brzmienie, 
Pośród wichrów, burz i prądów: 
Neptuna zlecenie.

Blisko Pucka, tuż przy brzegu, 
Duch stanął przy duchu;
Jakby w zbiórce, jak w szeregu, 
W milczeniu, w bezruchu .. .

Marynarze z krwi i kości — 
Zjawy nikłe w cieniu; 
Pełnić będą do wieczności 
Wachtę przy pierścieniu.

Kolega Wojciechowski obecnie pracuje nad dru
gim tomem poezji, który będzie nosił tytuł „Passa
ty i Huragany”. Z tego tomu zamieszczamy jeden 
wiersz „Trumna na pokładzie”.

* * * 
TRUMNA NA POKŁADZIE

Wiatr łopoce banderą w pół-masztu wzniesioną 
Nad pokładem Okrętu Rzeczypospolitej.
Idzie ORKAN samotnie trasą przyspieszoną, 
Dąży szlakiem tragedii, kursem prawdy skrytej.

A passat rzuca solą, biją skośnie fale, 
Białe i granatowe — Biśkajów ozdoby, 
Dziób orze skiby wodne i mierzy wytrwale 
W cel tej smutnej marszruty — Plymonth, port 

żałoby. 
Wicher bije podzwonne na masztach na linach, 
Korowód pian za rufą, a pustka przed nami, 
Chmur całuny już kryją błękit na wyżynach, 
A albatros nad tonią kreśli krzyż skrzydłami.

Ahoy! Chłopcy ORKANA, w tej żałobnej 
wachcie

Wbijcie oczy w horyzont bez snu, przez trzy 
doby, 

Okręt z trumną tak spieszy na Północ, uparcie, 
Z Gibraltaru do Plymouth, do portu żałoby. 

Tam za wami tragedia, tam śmierć taka nagła. 
Grozą >w serca wionęła, dusze zamroziła, 
Jak mgłą siną tak kirem żałobnym zapadła 
I horyzont nadziei ciemnością zakryła.



-
56 - 2288 . N AiS.3® YGNALY

Tam zginął Wódz Naczelny, tam zabito wiarę. 
Przy skale Gibraltaru, wśród nocnych ciemności, 
Tam Ojczyzna Walcząca złożyła ofiarę 
Na ołtarzu Honoru, Prawdy i Wolności.

A nam przyszła potrzeba przyjąć Wodza w trumnie, 
Zapomnieć o przesądach i zacisnąć szczęki, 
I odejść z Gibraltaru z honorem i dumnie, 
Z żalem i bez radości, jak żołnierz bez ręki.

A trumna na pokładzie to wróżba ponura
I bandera w pół-masztu, co skrzydłem złamanym 
Zawisła nad okrętem jak gradowa chmura, 
1 nieci trwogę w sercach przed jutrem nieznanym.

* » *
Już bosman pokładowy siarczyście nie gani, 
Ni kucharz nie kpi głośno z głodnych marynarzy; 
Serca chłodem ściśnięte. Służba ciężka pani, 
Gdy z trumną na pokładzie rejs taki się zdarzy.

Ahoy! Chłopcy ORKANA, nie zbywajcie wiary.
Póki siły w ramionach, póki serce bije;
Ta marszruta też służbą i żąda ofiary;
Precz z przesądem! Wódz zginął, ale Naród żyje.

Wara myśleć o śmierci. Nie obcą jest ona
Dla nas wszystkich z załogi. Już przecież tak wielu 
Dało życie w ofierze Polsce, nim Wódz skonał: 
Nasza droga nie łatwa i nie bliska celu.

Hej, sterniku, patrz w kompas i nie zbaczaj z 
drogi.

Dłonią pewną ster dzierżyj, choć serce w udręce. 
Trzymaj okręt na kursie, bo każdy z załogi 
Swoje życie powierza twojej silnej ręce.

Hej. tam, chłopcy przy bombach, choć sól pali oczy. 
Wy pilnujcie wyrzutni przed rozbryzgiem fali, 
Nim nas rekin niemiecki spod wody zaskoczy, 
To mu serię rzucicie, niech kadłub rozwali.

A wy, armat pilnujcie i patrzcie w dalmierze, 
A niebo zamiatajcie czujnymi lufami.

Niech z Kondorów drapieżnych posypie się pierze 
Nim u burty wybuchną bomby fontannami.

Wódz zginął! Zapomnijmy łez po Nim wylanych, 
Obowiązek pozostał jak kochanka wierna; 
Wspomnieć trzeba o Kraju, o bitwach wygranych 
I o tym. że do celu droga wciąż niezmierna 
Czy pamiętasz, jak przybył do Rosyth w jesieni, 
Niszczyciele powitać na początku wojny. 
Jak dziękował załogom słowami prostymi 
Za ratunek Honoru i za ich trud znojny?

Był tam z nami na GROMIE, BŁYSKAWICY, 
BURZY

I serca odrętwiałe grzał otuchą wtedy, 
A słuchał z ciekawością gadek o podróży 
1 wzrokiem dumnie głaskał działa i torpedy. 

Czy pamiętasz jak rojnje krzyże nam przyznywał, 
Za Narwik i Dunkierkę, Maltę, za Bismarka, 
Za Murmańsk i Konwoje? Dumą się napawał 
I z honorem ogłaszał: „Polska Marynarka!”

Jak bardzo nasze straty opłakiwał z nami, 
KUJAWIAKA pod Maltą, GROMA pod 

Narwikiem.
JASTRZĘBIA na Północy i ORŁA przy Dar'" 

Jak współczuł z nami w 'walce z groźnym 
Atlantykiem? 

Dzisiaj znowu jest z nami na skrawku Ojczyzny, 
Na pokładzie ORKANA. A choć śpi głęboko, 
Choć nie mówi, ni chwali, za znoje i blizny, 
To czuwa ponad nami z nieba, hen, wysoko.

Przybył ORKAN do Plymouth, do portu żałoby, 
Trumnę zdjęto z pokładu, na ląd, wśród 

milczenia, 
Okręt żegnał banderą Wodza, Wdowę, groby 
I odszedł w morze szlakiem swego przeznaczenia.

Na pokładzie ORP ORKAN, 8-12 lipca 1943 r.
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