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GAUDĘ MAT ER POLONIA...

W dziękczynnym przemówieniu w polskiej katedrze ks. Prymas Polski 
użył tych słów z okazji wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły — Namiest
nikiem Chrystusa na ziemi.

Polski ksiądz, arcybiskup — metropolita królewskiego grodu wawel
skiego, pierwszy od Jf50 lat nie-Włoch zostaje nie tylko rzymskim bisku
pem, Prymasem Włoch, ale Przewodnikiem i Pasterzem 700-milionowej 
rzeszy katolików na świecie.

Nic więc dziwnego, że wszystkie polskie kościelne dzwony, z wawel
skim Zygmuntem na czele, rozdzwoniły się melodią radości i dumy.

Te same uczucia napełniły serca wszystkich Polaków — i tych w Kraju, 
i tych rozsianych po świecie.

W Kraju — a szczególnie w Krakowie — łzy radości zmieszały się 
ze łzami żalu — za utraconym, a tak bardzo umiłowanym Biskupem, do
radcą i przyjaciełem.

„Żyłem z Wami, kochałem i cierpiałem 2 Wami — nigdy mi kto 
szlachetny nie był obojętny” .. . może z jakąż prawdą powtórzyć za pol
skim poetą ks. Kardynał Wojtyła.

Wiemy, że wołałby pozostać nadal w Kraju wśród oddanych Mu 
rodaków — by nadal żyć, kochać i cierpieć i ... walczyć o zachowanie 
Kościoła i wiary, utrwalonej tysiącletnią tradycją — i żyjącej dalej, pomi
mo ataków i sprzeciwów, nowych prądów, nowych wierzeń i nowej rzeczy
wistości.

Zaskoczony wyborem, przyjął go jako ofiarę, jako odpłatę Bogu za 
obdarzenie Go niepowszednimi zdolnościami umysłu i serca i przede 
wszystkim jako obowiązek.

Obowiązek trudny — sterowania okrętem Chrystusowym, po morzach 
różnorodnych opinii, ostrych krytyk, powszechnego zwątpienia, rosną
cego materializmu — a przede wszystkim słabości naszej ludzkiej natury.

Wierzymy jednak, że z Bożą pomocą Papież Jan Paweł II wykona swój 
obowiązek tak chwalebnie na świecie, jak ks. kardynał Wojtyła wykonał 
go w Polsce.

Życzenia i modły wszystkich wspierają Go i wspierać będą na tej 
cierniowej drodze utrzymania wiary w sercach, umysłach i czynach wszy
stkich na świecie.

Do tych modlitw i życzeń dołączają wszyscy Polacy swe dziękczynne 
modły, że już przez swoją zgodę na wybór podniósł imię Polaków i Polski 
na niespotykaną dotychczas godność w historii naszego Narodu.

My polscy marynarze, gorąco dołączając się do tych modlitw — skła
damy wyrazy hołdu i oddania i pragniemy zapewnić Jego świątobliwość, 
że dołożymy wszelkich starań by tej nowej godności nie umniejszyć.

B. MARKOWSKI
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60-lecie Polskiej Marynarki Wojennej

Dzisiejsze wydanie „Naszych Sygnałów" wiąże 
się z datą 28 listopada. Dzień ten jest nie tylko da
tą Bitwy pod Oliwą — ale i datą odtworzenia Pol
skiej Marynarki Wojennej w 1918 r.

Postanowiliśmy ten dzień uczcić przez przypo
mnienie tej podwójnej ważnej rocznicy i złożyć 
hołd wszystkim poległym polskim marynarzom,

1 tym nieznanym, starszym kolegom, co w ciągu 
dziejów walczyli o polskie morze i tym znanym 
nam kolegom i przyjaciołom — co w ostatniej woj
nie — oddali swe życie tej samej sprawie.

Żyjących jeszcze kolegów serdecznie pozdrawia
my i zapewniamy Ich wszystkich — oficerów, pod
oficerów i marynarzy, że wysoko oceniając ich bo
haterski wysiłek bojowy i godną pracę w budowie 
i organizacji Polskiej Marynarki wojennej — ser
decznie i głęboko podziwiamy ich wytrwałość w 
przywiązaniu do biało-czerwonej bandery i dzię
kujemy za przyjaźń okazywaną naszej Marynar
skiej Rodzinie.

Największym jednak uczczeniem 60-lecia po
wstania Polskiej Marynarki Wojennej było złożenie 
hołdu Królowej Korony Polskiej.

Cały naród polski wielokrotnie napadany, męczo
ny i rabowany przez wrogów, czy też niszczony 

przez własne spory — odżywał, jednoczył się i u- 
szlachetniał dzięki Jej opiece.

Cały naród przez 1000 lat wierzył i wierzy w 
Jej ustawiczną i niezachwianą pomoc.

Wiary tej nie zdołały zniszczyć ani wielokrotne 
przewagi wrogów, ani obozy ludobójstwa i za
głady.

Wiara ta żyła i żyje w sercach Polaków i w tra
dycji, związanej z naszą historią.

Tradycją stały się, przez wieki uświęcone, co
roczne wielotysięczne pielgrzymki Polaków na 
Jasną Górę,

Tradycją też przez wieki uświęconą jest składa
nie wotów przed Jej cudownym obrazem wido
mych symbolów czci, oddania i podzięki.

Wśród tych votów składanych przez wszystkich 
Polaków jest może najwięcej od tych, co przez 
lata bronili wolności Kraju na wszystkich polach 
bitew.

W tym rbku do szeregu tych rycerskich darów 
przybyło Vo:*um  Polskiej Marynarki Wojennej.

Zgodnie polscy marynarze mieszkający w Kraju i 
na obczyźnie wzięli udział w pielgrzymce na Jas
ną Górę i złożyli votum jako wyraz czci i kultu 
Dla Królowej Polski.

Redakcja
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28 LISTOPADA
Dzień 28 listopada jest podwójną rocznicą Mary

narki Wojennej.
28 listopada ,1627 r. flota polska pod wodzą admi

rała Dickmana w Zatoce Gdańskiej pod Oliwą poko
nała flotę szwedzką.

2'8 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Pił
sudski podpisał dekret o utworzeniu polskiej mary
narki.

Aczkolwiek rozciągłość w czasie między tymi 
wydarzeniami wynosi 291 lat — to Jednak są one 
przejawem tej samej linii dziejowej; — wyrazem 
tej samej polityki państwowej, wypływającej z fak
tu, że Polska jest państwem morskim.

Są one ogniwami łączniowymi w łańcuchu pol
skiej tradycji morskiej.

Tradycja ta sięga czasów słowiańskich. Piastowie 
doceniają znaczenie morza dla państwa, nawet Bo- 
les'aw Krzywousty dzieląc cały kraj, łączy Pomorze 
z dzielnicą Krakowską, a więc senioralną.

Idea scalenia — zjednoczenia 'Polski na nowo wy
chodzi od księcia pomorskiego Przemysława Ii-go.

Rzecz, którą szczególnie wypada podkreślić sta
nowi fakt, że w walkach Polski z Zakonem Krzyżac
kim Pomorze, a szczególnie jego ludność miesz
czańska — Związek miast pomorskich i pruskkh 
tzn. Związek Jaszczurczy staje po stronie Polski.
Na o kres ten przypadają też pierwsze działania flo

ty gdańskiej walczącej po stronie Króla przeciwko 
Krzyżakom. Flota la skutecznieblokuje porty Zako
nu, a 15 września 1463 r. w Zatoce Świeżej pokonała 
flotę krzyżacką. Bitwa ta stała się w pewnym sen
sie przełomem w wojnie trzynastoletniej.

Właściwe początki polskiej marynarki wojennej 
przypadają dopiero na czasy Zygmunta Starego.

Rok 1517 jes' rokiem narodzin polskiej floty wo
jennej, Potrzeba jej posiadania powstała w związ
ku z wojną z Moskwą, która przez porty w Rewlu i 
Narwie otrzymywała zaopatrzenie z Rzeszy i Danii.

Aby ten nerw wójenny przeciwnika przeciąć trze
ba było posiadać flotę wojenną.

Ta pierwsza nasza flota była zo.ganizcwana sys
temem w owe czasy powszechnie stosowanym tzw. 
systemem Kaperskirp.

Legalizacja na tępowała przez wydanie patentu 
czyli tzw. listu Kaperskiego, w którym wystawca o- 
kreślał bliżej zadania Kapra.

W dokumencie tym znajdowały się też przepisy 
dotyczące dyscypliny wojskowej, zasady podziału 
łupu itp.

Już w reku 1517 spoykamy pierwszego Kapra 
Królewskiego Gdańszczanina Adriana Flinta, operu
jącego w Zatoce Fińskiej.
Z chwilą zawarcia rozejmu z Moskwą potrzeba 
posiadania floty upada i flota Kaperska rozsypuje się.

I tak powtarza się to stale.

Za czasów Zygmunta Augusta potrzeba posi' dania 
floty wyrasta na nowo w związku z kwestią in
flancką.

Do spuścizny po rozpadającym się państwie Ka
walerów Mieczowych zgłaszają pretensje aż cztery 
państwa: Polska, Moskwa, Dania i Szwecja.

Walka o Inflanty staje się zagadnieniem nie tylko 
lądowym, ale par excellence morskim.

Zygmunt August organizuje na nowo flotę Kaper- 
ską, ustanawia pierwszą w naszych dziejach admira
licję pod nazwą Komisji Morskiej, a zdając sobie 
sprawę z wad systemu kaperskiego, dąży do zorgani
zowania stałej floty Królewskiej, rozpoczyna budowę 
pierwszych okrętów wojennych.

Śmierć przerywa plany i zamierzenia Króla, ale 
potrzeba posiadania własnej floty przenika cor|az 
bardziej w społeczeństwo.

W Paktach Konwentach s'awiane są warunki wy
stawiania i utrzymania floty przez elektów.

Batory dotkliwie odczuwa brak floty w swoim 
za argu z Gdańskiem i w wojnie z Moskwą.

Dopiero Zygmunt III Waza, prowadzący przewlek
łą wojnę ze Szwecją, wystawia na nowo flotę Kapers- 
ką, a później własną Królewską, która to właśnie 28 
listopada 1627 roku stoczyła zwycięską bitwę z 
eskadrą szwedzką.

Po stronie polskiej brało udział w tej bitwie 10 o- 
krętów: po stronie szwedzkiej 6. Ale tylko 2 okręty 
poi kie, admiralski „Św. Jerzy” i drugi „Król Dawid” 
dorównywały wielkością okrętom szwedzkim. 

Kaprowie byli to właściwie ułegalizowani korsa- Inne były mniejsze. Tak, że pod względem siły og- 
rze, którzy działali z polecenia swego mocodawcy, nia i ilości załóg siły obu stron były wyrównane. W
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bitwie tej Szwedzi stracili 2 okręty. Okręt admirał ki 
„Tiger” został wzięty do niewoli, drugi został przez 
wla ną załogę wysadzony w powietrze. Szwedzki 
admirał zginął, tak samo zginął polśki admirał Dick- 
mann. Straty polskie wynosiły tylko 2 zabitych.
Szwedzi stracili 30 zabitych i rannych, oraz 66 
jeńców,'

Znaczenie bitwy Oliwsikiej1 tkwiło przede wszys
tkim w jej stronie moralnej i propagandowej. Wszak 
było to pierwsze zwycięstwo Polski na morzu, do
dawało więc ufności we własne siły, co potwier
dzało przekonanie, że obrana droga rozbudowy 
floty jest właściwa.'

Wykorzystano też to zwycięstwo dla celów pro
pagandowych. Wydano w języku niemieckim relacje 
o bitwie Oliwskiej, a sztycharz gdański, Filip Jansen. 
wykonał sztych przedstawiający jej przebieg. Se
kretarz poselstwa niderlandzkiego, Abraham Boot. 
naoczny świadek, opisał przebieg bi‘wy i wydal w r. 
1632 w Amsterdamie sztych, upamiętniający to zwy
cięstwo. Relicje o bitwie rozeszły się ipo całym 
świecie.

Następca Zygmunta II, Władysław IV, w Paktach 
Konwentach zobowiązał się do „przysposobienia" 
floty wojennej. I zobowiązania tego dotrzymał.

Zarysował on program morski, streszczający się 
w dwóch punktach: 1) stworzenia niezależnego od 
Gdańska portu; 2) wystawienia floty.

Interesującym może będzie wspomnieć, że w po
szukiwaniu miejsca eod budowę portu, inżynier bel
gijski w służbie Władysława IV zaproponował bu
dowę nowego por u Oksywia dokładnie tam, gdzie 
300 lat później stanęła Gdynia, albo na Helu. Władys
ław wybrał Hel, gdzie przystąpiono do budowy ob
ronnego portu Władysławowa,

Jeśli chodzi o rozbudowę floty, to Władysław za
rzucił nie tylko prymitywny i drażniący neutralne 
państwa system Kalperski, ale także powszechnie sto
sowaną wówczas konfiskatę statków handlowych.

Władysław IV kupował okręty i przerabia! na wo
jenne galeony. Było ich dwanaście. Znane są ich 
wszystkie nazwy.

Niestety sejmy nie poparły Władysława w jego poli
tyce morskiej ’ jeszcze za życia tego króla flota 
zmarniała, a piachy niesione wichrami zasypały 2 
fortyfikacje wzniesione na Helu — Władysławowo i 
Kazimierzowo.

W następnych wiekach błysną od czasu do czasu 
pomysły wystawienia floty, czy to w planach poli
tyków XVII wieku, czy w projektach Staszica i Czac 
okiego, czy wreszcie zrealizują się w czasach pow
stania styczniowego 1863 r. Krótkie istnienie poje- 

dyńczych okrętów nie zastąpiło jednak samej floty.
W ikrzeszona Marynarka Wojenna Polski Odro

dzonej. powołana do życia 28 listopada 1918 r. 
by'a nie tylko nawiązaniem do tradycji, ale wyjściem 
na spotkanie morzu i związanych z nim proble
mów.

A problemy te wcale łatwymi nie były.
Ogólne położenie państwa było nad wyraz trud

ne. Granice nie u talone, o które trzeba było wal
czyć i zbrojnie i dyplomatycznie, terytorium wyni
szczone wojną — trzeba było scalać z trzech części 
należących do różnych systemów politycznych i e- 
koncmicznych. Trzeba było organizować admini
strację państwową i siły zbrojne, itd.

Trzeba też było zupełnie od zera zaczynać na 
morzu i nad morzem.

Traktat Wersalski wbrew naszym nadziejom przy
znał nam niewielkie wybrzeże, a z Gdańska stwo
rzył Wolne Miasto, w którym Polska miała formal
nie zagwarantowane wielkie prawa. a'e których wy
konanie stale sabotowano.

Od samego początku zaczęto myśleć o budowie 
własnego portu.

Powstała Gdynia.
Gdynia — jedno słowo, ale ileż w nim treści poli

tycznej i ekonomicznej, ile mądrości i energii na
rodowej.

'Polityka morska Pol ki Odrodzonej była polityką 
nie tak jak dawniej króla czy stronnictwa, lecz bez 
przesady można powiedzieć, że była wyrazem dą
żeń całego narodu i mimo, że warunki pracy były 
bardzo ciężkie, wyniki jej stały się przedmiotem 
naszej narodowej dumy.

Zbudowano nowoczesny port. który stał się 
pierwszym portem Bałtyku, zbudowano flotę handlo
wą. o tonażu wynoszącym w roku 1939 — 120000 
ton. zorganizowano kilka regularnych linii oceani
cznych i morskich, zorganizowano szkolńcwo 
morskie. Położono podwaliny pod rozbudowę Ma
rynarki Wojennej. Zapoczątkowana jeszcze przed 
otrzymaniem wybrzeża, bierze ona udział w woj
nie polsko-rosyjskiej w 1920 r„ na rzekach i lądzie, 
a później organizuje prace od podstaw. Budowa 
portu — bazy, lotnictwa ' morskiego, obrony wy
brzeża. szkolnictwa, własnego budownictwa okręto
wego. no i zwiększanie ilości jednos ek morskich.

Wojna 39 roku przerywa te prace, ale okres jej sta
je się w pewnym sensie jakby ich dopełnieniem.

Tak już zazwyczaj się dzieje, że pamiętamy raczej 
o stawnych wydarzeniach, aniżeli cenimy lata cichej 
pracy, które te wydarzenia poprzedziły i ludzi do 
nich przygotowały.
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Pamiętamy bardziej zwycięstwo pod Oliwą aniżeli 
prace Zygmunta Augusta, czy Komisji Morskiej, czy 
Władysława IV. — Ale bitwa Oliwska jest tylko uko
ronowaniem pracy organicznej, ale wymagającej też 
poświęcenia, czy nieraz bohaterstwa.

Udział okrętów polskich w 2-giej woljnie świato
wej jest podobnym ukoronowaniem pracy 20-lecia 
Polski odrodzonej na odcinku morskim. Jest to też 
dalsze ogniwo — ogniwo sławy w łańcuchu naszej 
tradycji morskiej. B. Wroński

10 WRZEŚNIA 1978

Planowania, dyskusje i kontrowersje są już poza 
nami. Stoimy przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Częs ochowSkiej i naszym votum, które 
mamy dziś złożyć.

Kolega Tadeusz Kutek „zapiął na ostatni guzik” 
stronę przygotowawczą. Votum znalazło się na 
czas na Jasnej Górze, jest ładne a zarazem god
ne, trudno go nie zauważyć nawet w na łoku, któ
ry panuje.

Godzina 8.30 rano rozpoczyna się nabożeństwo 
specjalne na intencję marynarzy i ich rodzin. Ka
plica wypełniona. po1 brzegi, przed Votum, stoją 
marynarze, którzy przyjechali na ten dzień do 
Częs ochowy, aby reprezentować siebie i tych, 
którzy przybyć nie mogłli, a jakby straż hono
rową pełnią koledzy: Jek'el, Mańkowski, Goslk, 
Plezia, Kutek i Zubkowski, Łopuch, Łowczynowski 
z rodziną, pani Pitułko, Rekner.

Kazanie skrupulatnie przygotowane, z uwzględ 
nieniem wszystkich dat historycznych, stanów po
siadania przez Marynarkę Wojenną od jej powsta
nia w roku 19'18 przez 1939 do 1945 ilość jednos
tek pływających personelu, wkład w ostatnią woj
nę na Bałtyku i na Zachodzie. Specjalnie zostały 
podkreślone dwa momenty, a mianowicie, że Mar- 
Woj. nie przestała istnieć po upadku Polski, bo o- 
kręty „Orzeł”, „Burza”, „Grom” i „Błyskawica’ 
stanowiąc integralną część Polski prowadziły walkę 
na zachodzie, kiedy działania na Bałtyku ustały. 
Ostatnia władza na terenie Polski, wójt Helu, zło
żył swój urząd 2 października, a dwa dni przed
tem już powstał Rząd w Paryżu,

Po nabożeństwie votum zistaje przeniesione na 
„szczyt”. Koledzy: Jekiel, Mańkowski, Gosk i 
Plezia ustawiają na specjalnie przygotowanym sto
jaku tak, że jest ono widoczne wszystkim i tym 
na, wałach i tym na łąkach pod klasztorem.

Godzina 10.40. Rozpoczyna się apel poległych, 
poprzedzony Marszem Generalskim (orkiestra 
Częstochowska).
Tekst apelu Lotników, Marynarzy i Cichociemnych:

„Wspomnijmy Lotników którzy zginęli walcząc 
w Kampanii Wrześniowej i petem w obozach wro
ga, we Francji, w Bitwie o Wielką Brytanię, w Bit
wie o Atlantyk, w bitwie o oswobodzenie Euro
py i w Afryce. Lotnicy polscy, angielscy, południo
woafrykańscy i australijscy, którzy nieśli pomoc 
walczącej Warszawie, lotnicy zamordowani w Ka
tyniu, lotnicy ci, co wróciwszy do oswobodzonej 
Polski zostali niewinnie straceni — Polegli na Polu 
Chwały.

Marynarze ci co zginęli w obronie Wybrzeża, 
Westerplatte, Helu i Oksywia, ci co zginęli na o- 
krętach Polskiej Marynarki Wojennej na Bałtyku, 
na Atlantyku, fiordach Norwegii, Morzu Białym i 
Śródziemnym, ci co zostali pomordowani w więzie
niach i obozach wroga i ci niewinnie straceni w 
Polsce — po zakończeniu działań wojennych — Po
legli na Polu Chwały!

Cichociemni, którzy wylądowawszy w Polsce 
zginęli od kul lub w więzieniach wroga — Polegli 
na Polu Chwały.

Po apelu poległych zostaje odśpiewana „Bogu
rodzica”,
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Gouzma 11.00. J.E. ks bp. M. SasinowsA, w a- 
syscie Księży, byłych duszpasterzy Pois.ei walczą
cej — zaczyna odprawiać Mszę św.

Lekcję l czy,a lotnik.
Psai.m odśpnewaay jest przez jednego z księży. 

Drugą lekcję czyta kol. Gosk. Przycnouzi kazanie 
wyg.oszone przez jęs. prał. Henryka Paszko.

uawno juz nie słyszałem kazania, które bez pa
tosu, w słowach prostych, potrafiło przeważać myśli 
uroczyj.ości z naświetleniem historycznym o Lot
nictwie, Marynarce i „Cichociemnych . Kazanie by- 
.j skierowane do młodego pokolenia, k.óre przyj
muje opiekę nad Votami, złożonymi w dniu dzi
siejszym i historię odziedziczoną w spau.su.

Modlitwa wiernych za poległych i pomordowa
nych Lotników, marynarzy i Cicnociemnycn.

Do Boga Ojców naszych, Który dzierzy w swym 
ręku losy ludzi, krajów i narodów, zwróćmy się 
o łaskę dla wszystkich brąci Lotników, Marynarzy 
i Cicnociemnycn, którzy wiernie siuząc roisce za

Nią i dla Niej oddali swe życie.
Módlmy się za Lotników, którzy pe.n.ąc nad 

wyraz ciężką siuzbę podniebną, tozpocząwszy 
swój ostatni start tutaj na ziemi, nie wrócili już 
do nas i stanęli przed Obliczem Bożym paląc się 
w powietrzu, tonąc w odmęcie wód lub miażdżąc 
swe ciała o ziemię, aby Bóg nagrodzi, ich ofiarę 
życiem wiecznym.

Wysłuchaj nas Panie.
Modimy się za zmariycn Lotników ze siuzo 

technicznych — dzięki których ofiarnej pracy per
sonel latający mógł wykonać swą powinność wooec 
Ojczyzny, aby Bóg przyjął ich do swej chwały.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za lotnicze załogi polskie, angiels

kie, kanadyjskie i południowo-afrykańskie, które 
oddały swe życie w czasie lotów bojowych do Pols
ki, aby Pan Bóg połączył je z Chórami Aniołów.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za, marynarzy, którzy zginęli w o- 

bronie polskiego wybrzeża, na Westerplatte, Helu, 
Gdyni i Oksywiu, aby Pan Bóg wprowadził ich do 
wiecznej Ojczyzny.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za marynarzy, którzy zginęli na o- 

krętach i sakach Marynarki Wojennej poza gra
nicami Polski, aby Aniołowie Pańscy wprowadzili 
ich do raju.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za żołnierzy Cichociemnych, któ

rzy spiesząc z pomocą dla Kraju w nim bohaers- 
ką śmiecią zginęli, aby Bóg wynagrodził ich męs
two szczęściem wiecznym.

Wy.Luchaj nas Panie.
Módlmy się za wszystkich poległych za wolność 

naszej Ojczyzny w walce z najeźdźcą, aby Bóg 
wprowadził ich do wiecznej świai łości.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za Rodziny, które dotknęła śmierć 

najbliższych z ręki wroga, aby swój ból złożyły 
na ołtarzu Ojczyzny.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za księży kapelanów, którzy zginę

li spie ząc z posługą duszpasterską żołnierzom 
walczącym, aby dobry Bóg przyjął ich do grona 
Świętych.

Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych — abyś- 

my pracując sumiennie dla Ojczyzny stali się god
ni tych, co za Nią życie oddali.

Wysłuchaj nas Panie.
Modlitwa Księdza Biskupa:
Nie daj. o Boże, by poszło na marne morze wy

lanej polskiej krwi i polskich iez, lecz spraw, by 
stały się one posiewem nowego i lepszego Jutra 
naszej Ojczyzny.

A Ty, Najświętsza Boża Rodzicie ko, co Jasnej 
bronisz Częstochowy i co w Ostrej świecisz B arnie

Ty, coś była Matką naszym kochanym chłop
com w chwili ich za Polskę konania, Ty, coś bra
ła ich dusze w swe błogosławione dło. ie, by nieść 
jc, jak Matka, do Boga —

Ty, dla wszystkich Braci naszych:
Lotników, Marynarzy i Cichociemnych, zmar

łych — uproś u Syna swojego. Jezusa, światłość 
wiekuisą i wieczne ukojenie.

Amen.

Następnie są odczytane modlitwy na ofiarowa
nie Votum Lotników, Marynarzy i Cichociemnych.

Tekst ofiarowania Votum i Modlitwę Marynarzy 
odczytał kolega Gosk.

„Generale i Ojcowie Zakonu Paulinów na Jasnej 
Górze,

My, Polscy Marynarze, walczący w Imię Bo
ga Ojca i Matki Przenajświętszej, Królowej Pols
ki, z ha dem Bóg, Honor i Ojczyzna, za wiarę 
Narodu na morzach i oceanach świata w czasie 
Drugiej Wcjny Światowej, z wdzięcznością w ser
cach za ocalenie, składamy w Wasze czcigodne rę- 
•c i pod Waszą pieczę oddajemy na wieczną tej 
okazji pamiątkę:

Votum Przenajświętszej Matce Jasnogórskiej 
jako wyraz najgłębszego hołdu i nieustannego 
dziękczynienia za Jej opiekę nad okrętami i ich 
załogami.

spau.su


Nasze sygnały

Wierzymy, że nasi następcy nie przestaną śpie
wać kornie, przed Jej Cudownym Obrazem, pieśni 
„Bogurodzica" i słów modlitwy, na Jej świętą cześć 
i wieczną chwałę:

O, której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu o ucha!
O, Gwiazdo Morska! O, Święia Dziewico!
Nadziei naszych Niebieska Kotwico.

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa,
Spojrzyj po jakim strasznym morzu pływa.

Jedni rozbici na dnie morza giną,
Drudzy do Ciebie po ratunek płyną.

Szczęśliwi, którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy zdrady pełne wały.
Na brzeg bezpiecznie życie swe unoszą.
I padłszy na twarz chwałę Twoją głoszą.

Niech będzie pochwalone Imię Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Królowej Potaki.

Po przekazaniu Votów OO. Paulinom ks. bp. 
M. Sasimowski udziela błogosławieństwa i po od
śpiewaniu „Boże coś Polskę”, nabożeństwo zostało 
zakończone.

Votum zostaje przeniesione do Sali Rycerskiej, 
a koledzy Jekiel i Zubkowski dokonują formalnego 
przekazania darowizny Kustoszowi Muzeum Jas
nogórskiego.

W uroczystościach na Jasnej Górze wzięli u- 
'.ziaŁ

T. Jek-el, Z. Łopuch. K. Nagrodzki, B. Makows
ki, J. Gosik, A. Czerwiński, W. Trzcińśki, M. Pa- 
chccińska, L. Pitułko, T. Kurek, J. Rekner. Z. Ple- 
zia, Krystyna Plezia, K. Łowczynowslki z żoną i 
synem, H. Gułukowa,, K. Zubkowski, B. Siemasz
ko, J. Broniewicz, B. Korsak.

K. Zubkowski

Jasna Góra — Msza święta na wałach.
(Widołr na plac przed Szczytem i na Aleję Najświętszej Maryi Panny)
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ŚWIĘTO
Oddziały marynarzy objęły 10 lutego 1920 roku 

w posiadanie Rzeczypospolitej wąski, bo nie całe

100 km liczący, brzeg bałtycki od Orłowa do Kar- 
wii. Ponieważ GdansK nie zos.ai integralną częścią 
Polski, zdecydowano budowę portu całkowicie pol
skiego w Gdyni, w ma.ej wioseczce rybackiej. 6 lat 
potem Gdynia już byfa prawie 30-tysięcznym 
miastem portowym. Cała Polska wiedziała, że na 
ile nas stać ekonomicznie winniśmy intensywnie 
zagospodarować się na tym polskim wybrzeżu. W 
uświadamianiu całości narodu jak to należy robić 
odegrała ogromną rolę Liga Morska i Kolonialna, 
której setki oddziałów pokryły kraj. Początkowo 
Liga zorganizowała wycieczki szkolne, które przy
jeżdżały na wybrzeże od końca kwietnia do począt
ku lipca ze wszystkich, zakątków Polski. Gdy Gdy
nia już po roku 1927 zaczęia grać dużą rolę w ob
rocie polskim Rzeczypospolitej, powstał projekt by 
zorganizować dnie Święta Morza raz do roku, któ
re by umożliwiły odwiedzanie wybrzeża przez naj
szersze masy narodu. Liga Morska w porozumie
niu z Komisarzem Rządu w Gdyni i z Ministerstwem 
Kolei ustaliła, że dni świąt św. Piotra i Pawła o- 
Slaz Bożego Ciała 1 lipca,, będą dniarrji Świę
ta Morza. Data ta po sianokosach, a przed żniwa
mi umożliwiała przyjazd rolników, którzy w owe 
czasy stanowili przeszło 65'% narodu. W końcu 
czerwca dyrekcje kolejowe organizowały specjalne 
pociągi, k.óre wyruszały z najdalszych rubieży 
Polski. Musimy pamiętać, że ze Stanisławowa, Tar
nopola, Wilna, Nowogródka i Lwowa pociągi szły 
prze.zio 24 godziny do Gdyni. Lwów, Tarnów, 
Zakopane osiągały Gdynię po przeszło 10-ciu 
godzinach jazdy. Jedynie centrum kraju, Warsza
wa, Piotrków, Katowice, osiągały Gdynię w niepełne 
JO godzin. Wycieczkowicze z województw po
morskiego i poznańskiego mieli do dyspozycji 
zwiększone ilości lokalnych pociągów. Ponadto ko
leje tak organizowały pociągi, że ci co przyjeżdża
li z dalekiej odległości mogli mieszkać w nich w 
czasie pobytu w Gdyni.

Gdynia miała małe możliwości zakwaterowania 
wielu tysięcy ludzi. Całość tej imprezy była tak 
zorganizowana, by koszta przejazdu i pobytu by
ły gro zowe, aby najszersze warstwy narodu mo
gły zobtaczyć wybrzeże i morze. Toteż w tych 
tłumach widziało się setki ludzi z Huculszczyziny,

MORZA
Łemków, górali w kierpcach lub Poleszuików w sło
mianych kapeluszach i łapciach.

Pierwsze dni morza byiy zorganizowane zdaje 
się w 1928 r. czy 1929. Władze oceniały, że prze
chodziło przez Gdynię w tych tizech dniach prze- 
szio lOO.OÓO ludzi. Był to wyczyn nie maty dla 
kolei, bo przecież nasze wybrzeże byio poiączone 
tylko trzema torami z Polską, dwa przez I czew 
i Gdańsk, a jeden przez Bydgo zez, Kokoczki, 
omijający teren Gdańska. Nie trzeba zapominać, 
że kci.eje musiaiy dostarczyć na wybrzeże normal
ną ilość pociągów towarowych, bo ani Gdynia, ani 
Gdańsk me mogiy przerwać na jeden dzień nor
malnego zaiadunku statków, bo przecież samego 
węgla Polska wywoziła drogą morską przeszło 
30000 ton dziennie, nie licząc innych towarów. 
Jeśli do tego dodać, że przez wąski pas korytarza 
musiały koleje nasze zapewnić tranzytowy prze
lot pociągów niemieckich do Prus Wschodnich, to 
trzeba uznać wybitną sprawność kolejarzy polskich 
i polskich inżynierów komunikacyjnych w młodym 
państwie polskim. Te tłumy przyjeżdżające częścio
wo mieszkały w pociągach, kilka tysięcy znajdowa
ło kwatery pomiędzy mieszkańcami wybrzeża, ale 
kilkadziesiąt tysięcy wprost koczowało na zbo- 
cz.ach Orłowa, Góry Kamiennej, Chylońskiego i 
Oksywskich wzgórz. W tych dniach nieliczne pols
kie okręty wojenne stały na redzie w Gdyni na 
kotwicy w pełnej gali banderowej, a w nocy ilumi
nowane świeciły reflektorami. Pamiętam, jak. się 
oświetliło Górę Kamienną, to widziało się tłumy 
ludzi przy ogniskach, głowa przy głowie. W dzień 
ludzie schodzili na plaże, by pobrodzić po wodzie, 
oraz nabrać wody morśkiej do butelek, by móc 
pokazać swym krajanom jaka to jest słona i inna 
niż w rzekach czy strumykach polskich. A ileż 
to razy słyszało się „O, rety, ila tu wody!” Psia- 
chrust (?), dlaczego my nie mamy Gdańska. Tak 
lata szły, Gdynia rosła i corocznie rosły tłumy 
Polaków, które na własne oczy widzia y gdzie idą 
pieniądze podatkowe, i rozumiały jak cennym jest 
ten skrawek brzegu, dający nam dos ęp do całego 
świata. Ale był też inny wydźwięk Święta Morza.

Po kilku latach po pierwszej wojnie, naród nie
miecki zaczął się dźwigać ze swego pogromu. 
Wspomagany ogromnymi kredytami Anglików i A- 
merykanów w 6-7 lat po końcu pierwszej wojny 
stał się potęgą ekonomiczną i przemysłową, i wte
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dy przybrał pozę pokojową w osobie swego pre
miera, ale tylko dla Zachodu. Zawierał ten premier 
pakty o nieagresji z Francuzami, Włochami, Angli
kami i Amerykanami, nawet otrzymał nagrodę No
bla pokojową, a jednocześnie słowami swego mi
nistra, Plewinarusa, który kilkakrotnie na prowin
cji niemieckiej zupełnie wyraźnie groził Polsce, że 
Niemcy nigdy się nie pogodzą z istnieniem państwa 
polskiego z dostępem do morza i kory.arz będzie 
zlikwidowany. Że Polska to Saisonstaat —państwo 
sezonowe, że Polacy będą odsunięci bo to jest dla 
Niemiec konieczne, gdyż granica z Polską jest pło
nącą granicą. Polacy muszą koniecznie być odsu
nięci definitywnie od morza.

Polska na to odpowiadała coraz większym wy
siłkiem ekonomicznym, wkładanym w zagospoda
rowanie się na morzu. I tymi tysiącami Polaków, 
którzy corocznie pielgrzymowali na brzeg morski 
manifestowali, że naród jest zdecydowany nie dać 
się odepchnąć od morza.

Wielu cudzoziemców rozumiało tę manifestację, 
a nawet byi cały szereg Niemócw gdańskich z 
Rau chningiem na czele, które przestrzegały Berlin 
całkiem, niedwuznacznie, że Polska się nie ugnie i 
bez walki bezpardonowej z Pomorza nie zrezy
gnuje. I że to jest decyzja nie tylko rządu polskie
go, ale najszerszych kół narodu. Może pierwszy 
raz w dziejach Polski od góry do dołu, była całko
wita jednomyślność, cały naród bez wyjątku, posta

nowił, że błędy pierwszej Rzeczypospolitej się 
nie powtórzą, a prusactwo, które się rozwielmożni- 
ło na skutek tych błędów, musi być opanowane. 
Symbolem tego zdecydowania, to walki o wybrze
że w 1939 r., które tak długo trwały mimo odosob
nienia i olbrzymiej przewagi jak obrona Warsza
wy, serca kraju, jak również, że okręty wojenne 
i statki marynarki handlowej na jeden moment w 
czasie wojny nie przerwały swej pracy w zwal
czaniu Niemców, a bandery polskiej nigdy nie za
brakło na morzach.

W. Francki

iP,S. Artykuł powyższy jest streszczeniem prze
mówienia naszego kolegi do Polaków w Australii.

Kmdr W. Francki mieszka tam stale i bierze 
czynny udział w życiu społecznym tamtejszych Po
laków.

Przysłał do redakcji. N.S. 6 przemówień, wygło
szonych na polskich uroczystościach narodowych.

Do podziękowania dołączamy gratulacje i uzna
nie dla popularnego i kochanego Kolegi, za jego 
prawie 60-letnią pracę, niezłamaną ani odległością, 
ani wiekiem, ani przeżyciami wojennymi.

To niezłomne i oddane poświęcenie niewątpli
wie postawiło go w godnym szeregu pierwszych 
marynarzy odrodzonej Polski.

Redakcja „N.S.”
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MONTRESOR — OSTATNIE M.P.

250 kilometrów na południe i zachód od Paryża 
— w Turenii, w departamencie Indre et Loire — 
w pobliżu Tours, Amlbois, Lochę, nad rzeką Indre, 
wznoszą się mury twierdzy i zamku Montresor. 
Otoczony stylowymi domkami podzamcza, wraz 
z przyległoiściiamli tworzy maleńkie miasteczko 
o tej samej co zamek nazwie.

Starożytne zamki i twierdze, a jest ich wiele nad 
Loarą mają ustaloną opinię i wysoką wartość archi
tektoniczną i histeryczną. Umieszczone geogra
ficznie w sercu Francji należały przez wieki do 
rycerzy i parów Francji. Każdy z nich jest kart
ką hii torii i kultury francuskiej.

Montresor, jak każdy z nich, jest częścią historii 
francuskiej. Początek jego, to wiek co najmniej 
XIII. Pozostałości elementów normandzkich, wią- 
żą się z wpływami rzymskimi — stary gotyk z ba.- 
rokiem i renesansem. Nazwiska właścicieli, ich dzie
je i kolejne przebudowy spla ają się z dziejami i

ŚP. ADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA

przebudową Francji. Są dla historyków wartościo
wym źródłem badań dziejowych.

Dla nas Polaków — posiada dodatkową wartość 
- gdyż od roku 1849 jest bez przerwy w ręku 

właścicieli Polaków, którzy skrzętnie z poświęce
niem i oddaniem wnieśli i pielęgnowali element pol
ski na ziemi francuskiej. Historycy sztuki i dziejów 
zgodnie mówią, a pozostałe do dziś relikty,, wy
mownie stwierdzają, że z wielu kolejnych właści
cieli zamku i przyległości, najdodatniej zapisali się 
dwaj właściciele. Rodzina Bastarnayów (Ymberta 
zm. 1511), syna Franęois (zm. 1543), wnuka 
Rene — i . Braniokich (od roku 1849). Piękny, 
późno-gotyoki kościół kolegiaoki mieści pokaźną 
kryptę i groby fundatorów kościoła Bastarnayów, 
a witraże — bojowe kopie, Jelita Zamoyskich, pół- 
trzecia krzyża Pilawy Potockich — i przede wszy
stkim i najczęściej trzy „rzeki” Korczak Branic- 
kich. Niewątpliwie Ymbert Bartenay (w. XV i XVI) i
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Ksawery Branioki (połowa XI), wycisnęli zdecydo
wane piętno na budowie, przebudowie i dekoracji 
tego franko-polskiego zabytku.

Ale nie kłusujmy w naukowych badaniach. Kone
serzy, specjaliści i . . . zainteresowani laicy — znaj
dą bogate źródła w polskiej i francuskiej literatu
rze.
Wróćmy do teraźniejszości.

Gdybyś zabłąkany polski turysto podróżował au
tem, to na północ od Lochę, na 17 kilometrze, 
zobaczyłbyś na dość wysokim pagórku dawny wa
rowny zamek. Maleńkie domki podzamcza, ude
rzyłyby Cię nie tyle swoją malowniczością, ale różno
rodnością stylów — znów od gotyku aż do rene
sansu- Gdybyś zapuścił się w wąskie przejścia, 
móg'byś nagle znaleźć się na Rue de Nicolas Po
tocki — ale bez względu na kierunek, znalazbyś 
się zawsze przed kościołem czy zamkiem.

Miasteczko, ciche, spokojne, kolorowe. Nie ma 
kina, głośników. Jest jeden hotel ze smakowitym 
menu (i możliwymi cenami), kawiarnia, gdzie nie 
tylko można zieść na tarasie pyszne domowe lo
dy — ale i na własne oczy sprawdzić, kto nowy 
się zjawił — albo wysłuchać ostatnich ploteczek.

Przed samym wjazdem do miasteczka (od stro
ny Lochę), migałbyś farmę, któraby ci przypomnia
ła znajomy wiejski dworek.

Gdybyś się założył, że to jest polski, to byś wy
grał — gdyż jest to Viouterie. Należy do Jerzego 
Szerauca i Cesi (siostry S. Reya, właściciela zam
ku). W domu trzy córki, jedna ładniejsza od dru
giej i syn Jerzy, godny następca ojca.

Na prawo, w odległości 300 metrów — znaj
dziesz „Domek”, letnią siedzibę młodych Unrugów. 
On — Horacy (syn admirała), ona Anna Maria z 
Potockich i czwórka przemiłych dzieci. I u Szera- 
uców i w „Domku” mówi się piękną polszczyz
ną. W obu dómkach rozkwitła serdeczność i za- 
s.ada „czym chata bogata, tym rada".

W środku miasta znajdziesz więcej Polaków (i 
-to z młodego pokolenia, którzy zakupują i prze
budowują stare budowle), dbając pieczołowicie o 
utrzymanie starego stylu.

Tuż przed wjazdem do Zamku Ksawery Rey i 
jego żona. Wiridiana (córka ambasadora E. Ra
czyńskiego) zamienili 3 stare domki w ładną rezy
dencję. Borkowie Gromniccy wykańczają przera
bianie domu na wprost dawnych hal targowych. 
Syn właściciela K. Rey z młodziutką żoną. Klarą 
Bnińską. własnoręcznie zamieniają dom ogrodni
ka na własną letnią siedzibę. Mója żona traci z za
pałem swoje (i moje!) oszczędności na doprowa

dzenie do stanu mieszkalnego 300-letnią ruderę na 
Rue du Roc.

Wdzięk miasteczka, piękno lasów i pól, spokój 
i cisza — przyciągają nie tylko krewnych — ale 
i przyjaciół. Dają możliwość odpoczynku człon
kom starszego pokolenia, odpoczynku na „pol
skiej” wsi. Dają dzieciom polskim (a jest w każdej 
rodzinie pokaźna ilość),, nie tylko wyjątkowo do
bre i zdrowe pole do zabaw, wycieczek, pływania, 
grzybobrania itp., ale pogłębiania znajomości ję
zyka polskiego, i co może najważniejsze — dzię
ki polonikom w zamku -— uczy nie tylko pozna
nia i przyswojenia historii kultury polskiej — ale 
nauczy ją prawdziwie ocenić.

Zamek
Góruje oczywiście nad miastem. Potężne baszty, 

wieże, ozdobne wjazdy, piękne rzeźby, barwne 
ogrody — wszystko to „tknięte zębem czasu” — 
oczywiście — ale czysto i wzorowo utrzymane. 
Zamek wzniesiony na wapiennej skale, otoczony 
rzeką — spełniał w ciągu wieków swoją obronną 
funkcję. (Wartości wojenne odkryli już Rzymianie 
— którzy tutaj trzymali swój garnizon wojskowy).

Zamek — mówi stylem i rozplanowaniem, dobo
rem obrazów i mebli o smaku i zainteresowaniach 
kolejnych właścicieli.

Nie wchodząc dokładnie w opisy zabytków 
można powiedzieć, że ilością i jakością poloników 
przypomina podwarszawski Wilanów (zresztą w 
pewnym okresie i Montresor i Wilanów należały 
do tych samych właścicieli).

Zamek jest otwarty dla turystów i znawców sztu
ki. I jedni i drudzy podziwiają francuski styl bu
dowy i struktury baszt i murów —■ a po wejściu 
do wnętrza — obrazy, meble, herby, napisy, port
rety mówią dobitnie o historii, kulturze i sztuce 
polskiej — są jakby dokumentalnym potwierdze
niem Mikołaja Reya z Nagłowic — że Polacy nie 
gęsi — własny język mają. Dziwnym zrządzeniem 
losu obecni właściciele są Stanisław i Maria Reyo- 
wie. Należą do pokolenia, co urodziło się w wol
nej Polsce, dzieciństwo spędziło pod okupacją, prze
szło Powstanie Warszawskie — a teraz starają się 
w sposób serdeczny i ujmujący i bezpretensjonal
ny — nie tylko pomagać Polakom, ale utrzymać 
Zamek z jego zabytkami dla przyszłych pokoleń. 
Nie jest to łatwe zadanie. Konserwacje, reperacje, 
podatki — zmuszają do ograniczenia personelu — 
wiele koniecznych prac muszą wykonać sami. Cho
ciaż pracują z zapałem i energią, to na jak dłu
go starczy zapału i zdrowia?
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Nie czuję się powołanym do oceny poloników 
znajdujących się w Zamku Montresor. Dobór ich 
jednak jest bez wątpienia odzwierciadleniem myśli 
i uczuć Polaków z XIX w. — tych w ówczesnej 
Polsce — i tych wypędzonych z Kraju i marzących 
nad Loarą o wolnej ojczyźnie nad Wisłą. Obok po
piersi i portretów rodzinnych, szereg obrazów o 
treści narodowej i . . . patriotycznej. Widać, że za
kupu i doboru ich dokonywał Ksawery Branićki 
więcej „dla podniesienia serc”, niż dla gromadzenia 
przedmiotów czystej sztuki. To może (nawet na- 
pewno), obniża ich międzynarodową wartość mu
zealną, ale jakżeż dobrze określa charaker i ży
cie pierwszego właściciela Montresoru.

Hr. Ksawery Branićki poświęcił swoją (i ito dużą) 
fortunę, swój czas, swoją karierę pomocy dla pols
kiego ruchu wolnościowego — i opiece nad nie
szczęśliwymi uczestnikami powsań 18311 i 1'863 roku. 
Wielu z nich żyło we Francji wyłącznie z jego ma
terialnej pomocy. Niektórzy z nich znaleźli nie 
tylko przytułek, ale i szczęśliwą pracę w wybra
nej karierze.

Niektórzy z nich — nie mogąc powrócić do Kra
ju, znaleźli ostatni odpoczynek na miejscowym 
cmentarzu.

Historia się powtarza. W sto lat po powstaniach 
znów na cmentarzu w Montresor — przybywają 
nowe groby tych, co nie mogli powrócić do Kraju. 
Cmentarz w Montresor ,

Proszę „Raka” Unruga, aby podwiózł mnie na 
grób ojca. Po drodze rozmawiamy o ojcu, jego 
przeżyciach, jego ostatnich chwilach i . . ostat
niej woli..' Ojciec i syn byli bardzo bliscy sobie. 
Jakkolwiek różnili się wyglądem fizycznym, łączy
ła ich nie tylko miłość wzajemna, ale i obopólna 
wspólnota myśli, zainteresowań i . . . zasad.

Ojciec, matka, syn potem żona i czwórka dzie
ci tworzyła oddaną sobie rodzinę, promieniującą 
swym ciepłem na resztę członków licznej rodziny 
żony. Nic dziwnego, że ich „Domek” (chociaż dość 
spartański), był ciągle pełen gości, szczególnie 
młodszego pokolenia i . . wnuków — których ś.p. 
Admirał darzył wzruszającym przywiązaniem 
Wnuki oddawały uczucia w dwójnasób.

Delegacja P.M.W. na pogrzebie śp. adm. J. Unruga

Stoją od lewej: Syn H. Unrug i kmdr B. Wroński, 
kmdr Ziembicki, F. Pitułko, mgr A. Piechów, ak, 

kpt. mar. A. Jaraczewski.
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Oczywiście, jak w każdej rodzinie byiy . . . róż
nice poglądów. Ś.p. Admirał pomimo podeszłego 
wieku, chcial pracować, być czynnym, pomocnym. 
Syn i synowa „spiskowali”, by nie nadwerężał swego 
zdrowia. Niekiedy nawet to się im udawało. Prze
ważnie jednak przegrywali.

Tuż przed śmiercią, ś.p. Admirał powiedział, że 
chciałby być pochowany albo wśród swoich przod
ków, w grobie rodzinnym w Polsce — albo wśród 
swoich marynarzy na Oksywiu. Dodał, że iyci'] 
sobie być pochowanym cicho, bez ostentacji, wyłą
cznie w gronie rodziny.

Syn, rozważywzy całą sprawę — doszedł do 
wniosku, że najbardziej odpowiadałoby ojcu być 
pochowanym w nowym grobie rodziny Unrugów, 
w polskim Montresor. I tak się stało.

Cmentarz w Montresor, znajduje się jakiś kilo
metr od zamku. Położony na dość wysokim pagór
ku, z prześliczną panoramą na malowniczą okoli
cę.

Jest dobrze utrzymany, czysty i w przeciwień
stwie do angielskich cmentarzy — zupełnie przes
trzenny.

Grób ś.p. Admirała J. Unruga, położony na środ
ku cmentarza. Obok świeża marmurowa tablica 
ukrywa zwłoki ś.p. pani Unrug — siostrzenicy Ad
mirała.

Na cmentarzu nazwiska polskie mieszają się z 
nazwiskami francuskimi. Górujący nad wszystkimi, 
grobowiec rodziny Braniokich (w*  niej obok wie
lu innych spoczywają zwłoki ś.p. Zofii Potockiej, 

dzielnej więźniarki obozu koncentracyjnego w 
Ravensbrucku — której pobyt w obozie ludobój
stwa nie załamał ducha i wiary — chociaż ciężko 
uszkodził zdrowie)

Kilka kroków dalej —- groby powstańców daw
nych powstań ś.p. Okryńskiego, Truszkowskiego i 
innych, których nazwiska trudno odczytać na sta
rych kamieniach.

Serdeczną modlitwą dziękuję zacnemu Admira
łowi w imieniu pozostałych podkomendnych za 
wyszkolenie i wychowanie nowego pokolenia Pola- 
ków-marynarzy, którzy w ciężkiej morskiej potrze
bie wojennej potrafili godnie wypełnić nałożony na 
nich obowiązek. Cieszę się, że ostatnie życzenia 
Admirała się spełniły — spoczął, jak chciał, blisko 
miesztejącuj swej rodziny, w pobliżu oddanej 
żony, dzieci i wnuków. Odpoczywa w godnym to
warzystwie Polaków — którzy walczyli, aby być 
wolnymi. Wierzę, że Jego duch zamknięty w sym
bolicznym grobie na Oksywiu — będzie strzegł 
Oksywskiego wybrzeża, aby zawsze pozostało 
polskim.

B. Markowski

Dla oplisu Montresoru używałem następujących 
źródeł:

1. Polonica na zamku w Montresor — Andrzej 
Ryszkiewicz, Poznań 1975

2. The Chateaux of the Loire I love” — Philippe 
du Puy de Clinchamps, Tudor Publishing Co., New 
York, 1971.
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KOMPANIA MARYNARKI WOJENNEJ
W COETOUIOAN

2|l-go listopada, 1939 r., rannym pociągiem, Od- 
azia.i Wyazie.ona Mar. Woj., złożony z zaiog (JO 
KiJ Likra i Wilia, wyruszy! z Landerneau do Wiel
kiej Brycami. Ja, wraz z trzema Podchorążymi Mar. 
przeniesionymi uo Wojska, wczesnym popoiudniem, 
podązyiem w przeciwnym kierunku. Przez bretoń- 
s.Kie miasto Kennes, gdzie trzeba bym przesiąść 
się do innego pociągu, wieczorem tegoż dnia dotar
liśmy do malej mieściny Coetquidan. Znajdował się 
tu Gnoz Wojska Polskiego.

Po klęsce wrześniowej generał WładyJaw Sikor
ski, w charakterze Premiera Rządu Polskiego na 
wygnaniu, oraz Naczelnego Wodza, założy! swą 
Kwaterę w Paryżu. Natychmiast powstała koniecz
ność odbudowania, Wojska Polskiego spośród ochot- 
ników-Polaków, przebywających w tym czasie po
za Polską, a przede wszystkim z rozbitków Kam
panii Wrześniowej, którzy zaczęli tłumnie napły
wać do Francji przeróżnymi drogami. W tym sta
nie rzeczy,. Rząd Francuski przydzielił Rządowi 
Polskiemu stary, pamiętający Pierwszą Wojnę Świa
tową „Camp de Coetquidan '.

Obóz ten, który chyba nie był modernizowany 
od zakończenia Pierwszej Wojny Światowej nie 
sprawiał budującego wrażenia. Prymitywne baraki, 
częściowo drewniane, zamieszkujące je częśc.owo 
umundurowane, częściowo ubrane po cywilnemu 
izesze odradzającego się wojska i dużo błota, rzu
cały się w oczy w pierwszym rzędzie. Krótko mó
wiąc można było zaryzykować ocenę, że poza obfi
tością wiina i spirytualii w miejscowych „kafejkach ’, 
brak w Coetquidan było w tym czasie szeregu naj
niezbędniejszych w jednostkach wojskowych artyku
łów, od umundurowania i wyekwipowania począ
wszy, na uzbrojeniu kończąc.

Nie zdawaliśmy sobie bowiem w tymi okresie 
sprawy z kompletnego braku przygotowania ze 
s.rony Francji do wojny i związaną z nią konie
cznością powiększenia własnych jej Sił Zbrojnych; 
cóż dopiero mówić o zaopatrzeniu odradzające
go się Wojska Polskiego.

Po przybyciu do Coetquiden, zameldowałem się 
u Komendanta Obozu, Majora Kijewskiego, które
go nie tak dawno żegnaliśmy w Casablanca, gdy w 
towarzystwie Profesor! języka francuskiego z 
ORP Iskra, Benjamina Krótkiego, jako jeden z 
pierwszych ochotników, na apel Generała Sikor

skiego, wyjeżdżał do Francji do Wojska Polskiego. 
Przekazałem mu trzech Podchorążych, korzy 
przybyli ze mną z Landerneau.

'j>iowi.edziaieni się, że aczkolwiek Obóz wie
dział o moim przybyciu, nie otrzymał żadnych 
instrukcji, na których mia.em opierać moją działal
ność. Wobec tego poproJłem o Rozkaz Wyjazdu 
do Paryża, by otrzymać wytyczne z Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. Zaopatrzony w ten potrzebny 
cickument i Met 'kolejowy, udałem się na poszu
kiwanie Baraku Marynarzy. Miało tam znajdować 
się około dwudziestu Marynarzy, którzy przedsta
wiali dla Władz Obozu trudny problem do roz
wiązania.

Wszyscy Marynarze przybywający do Obozu w 
Coetquida*n,  początkowo wyłącznie z Marynarki 
Handlowej i Statków rybackich, oczywiście chcieli 
iść do Polskiej M;.r. Woj. w Wielkiej Brytanii, o 
działalności której dochodziły już s.uchy do Fran
cji. Głośna epopeja okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł”, oraz mniej głośne, ale nie mniej zasługu
jące na uznanie i podziw, przedarcie się ORP 
„Wilk”, w ś.ad za „Orłem”, z Bałtyku do Wielkiej 
Brytanii, na tle ogólnego przybicia świeżą klęską 
Polski, stanowi.y jasne, płomyki, zagrzewające ser
ca Polaków.

Każdy Marynarz czuł się dumnym, że JEGO Ma
rynarka Wojenna aie została rozbita, że nie prze
rwała walki ani na chwilę i że nadal skutecznie 
walczy. Toteż Marynarze przybywający do Coet- 
quidan słyszeć nie chcieli o wstąpieniu do oddzia
łów Wojska. A że do czasu mego przyjazdu, nie. 
istniała w Obozie żadna komórka Marynarki Wo
jennej, Marynarze pozostawali „bezpańskimi” i 
poczynali sobie swobodnie w przydzielonym im du
żym drewnianym baraku. Administracyjnie podle
gali Baonowi Saperów, ale nie uznawali jego au
torytetu. Przeciwnie, uważali '.en przydział za ro
dzaj afrontu. Stare animozje w stosunku do „za- 
jąców” (jak Marynarze nazywali Wojsko lądowe), 
byiy tego częściowym powodem. Niepożądaną sy
tuację zaostrzano nieumiejętne i zbyt często auto
rytatywne podejście do ciągle uważających się za 
cywili. Marynarzy Marynarki Handlowej i Ryba
ków, ze strony niektórych Oficerów Inspekcyjnych 
Baonu Saperów.
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Ponadto, w odróżnieniu od ochotników do Wojs
ka, przeważnie rozbitków Kompanii wrześnio
wej. Marynarze przybyli ze statków handlowych 
względnie rybackich i rozporządzali pókjaźnymi, 
jak na obozowe stosunki, sumami pieniędzy. Ro
bili więc z nich użytek w „kafejkach ' i winiarniach, 
Co zwykle kończyło się kolizją z polską i francus
ką żandarmerią.

Muszę tu wspomnieć, że wyjeżdżając na począt
ku października z Casablanki do Bizerty, a polem 
do Grecji i Francji, cały mój ekwipunek, wraz z 
umundurowaniem, zostawiłem na ORP „Iskra ’. Po
dróżowałem w ubraniu cywilnym. W Landerneau, 
od kolegów dostałem czapkę, naramienniki i dre
lichowe ubranie robocze, w którym pełniłem obo
wiązki służbowe. Toteż w Coetquidan znalazłem 
się ubrany po cywilnemu, mając mój zaimprowi
zowany mundur w walizeczce.

Szukając w ciemnościach Baraku Marynarzy i 
brodząc omal! że po kostki w rzadkim błocie, po
krywającym chodniki, zapytałem napotkanego pod
chorążego o drogę. Chodzi Panu o Dom Maryna
rza, uprzejmie odpowiedział interlokutor. Właśnie 
idę w tym kierunku, to Pana tam zaprowadzę. W 
drodze poinformował mnie o złej opinii jaką ma
ją Marynarze, o awanturach z żandarmerią i wła
dzami.

Gdy doszliśmy do poszukiwanego przeze mnie 
baraku, zaproponowałem Podchorążemu, by wstą
pił razem ze mną do środka. „O nie, ja tam nie 
wejdę” — zdecydowanie i jakby z nutą trwogi od
parł mój przygodny towarzysz. Podziękowałem 
mu więc za doprowadzenie mnie do mego celu.

W baraku, przy długim stole, na drewnianych 
ławkach siedziało siedmiu ozy ośmiu ludzi ubra
nych po cywilnemu. Jak było widać, przed chwi
lą zjedli kolację. Stały przed nimi kubki z kawą. 
Stół i ławki były jedynym umeblowaniem baraku. 
Pod ścianami, na betonowej podłodze rozesłana sło
ma stanowiła legowisko dla mieszkańców baraku.

Pozdrowiłem zebranych i zbliżyłem się do sto
łu.

„Toż to Pan Kapitan Tymiński. Witamy w Hotelu 
pod Dębem”, wykrzyknął jeden spośród obecnych, 
zanim zdążyłem się przedstawić. Był to mairynarz- 
rezerwista, który po odbyciu służby w Mar. Woj. 
zaciągnął się do Marynarki Handlowej. Większość 
obecnych w baraku znała mnie z widzenia lub 
nazwiska, przeważnie ze sportów, lub też pływali 
z moim najmłodszym bratem w Marynarce Han
dlowej. Od razu więc wszedłem w przyjazną at- 
mo ferę. Dowiedziałem się przy tym, że było ich 

teraz tylko około dwunastu, a nie dwudziestu, jak 
mi mówiono w Komendzie Obozu.

Powiadomiłem mieszkańców baraku o celu mego 
przyjazdu, co powitali z entuzjazmem. Powiedzia
łem im, że byłem bardzo zażenowany, gdy mi o- 
powiadano o z.ej opinii, jaką sobie wyrobili w ca
łym Obozie. Posypały się odlpowiedzi na to, prze
różne żale i skargi. Jednymi słowem,, powodem złej 
opinii marynarzy byli „zające”, którzy ich obra
żali, źle traktowali itp.

Po cierpliwym wysłuchaniu utyskiwań, oświad
czyłem, że należy zapomnieć o tym co było do 
czasu mego przyjazdu. Od dnia dzisiejszego sta
nowimy zalążek Kompanii Marynarki Wojennej 
pod moim dowództwem i pragnę, by stali się wzo
rem porządku i dyscypliny. Ponieważ dnia następ
nego miałem wyjechać do Paryża po szczegółowe 
instrukcje, musialem ich pozostawić w stanie jakie- 
go-takiego zorganizowania. Zapytałem więc, któ
ry spośród nich jest najstarszy. Wskazano mi krę
pego, typowego wyjadacza morskiego, który był 
bodajże bosmanem na jednym ze statków handlo
wych. Mianowałem go Szefem Oddziału i zleciłem 
by dopilnował, aby do czasu mego powrotu nie 
było żadnych ekscesów. Obiecał mi solennie, że od 
tego dnia wszystko się zmieni i że nie potrzebuję 
się obawiać o nic.

W 'Paryżu nie bawiłem długo. 25-go października, 
po południu, byłem już z powrotem w Coetąui- 
dan, zaopatrzony w potrzebne mi wytyczne moich 
poczynań. Pierwsze kroki skierowałem do Baraku 
Marynarzy. Było jeszcze widno, toteż mogłem o- 
bejrzeć go dokładniej. Nad głównym wejściem do 
'baraku widniał, wypisany dużymi literami napis 
DOM MARYNARZA, GDYNIA. Na ścianie po 
prawej stronie od drzwi, napis HOTEL POD DĘ
BEM.

W baraku zastałem dwóch czy trzech maryna
rzy, którzy przywitali mnie z minorowymi mina
mi. Opowiedzieli mi, że wieczorem po moim wy
jeździć do Paryża, marynarze postanowili uczcić 
zorganizowanie zalążka Kompanii Marynarki Wo
jennej. Udali się gremialnie do uczęszczanej przez 
nich „kafejki” i odbyła się tam huczna zabawa, 
zakończona bijatyką z żandarmami. W wyniku 
tego, cały mój Oddział, poza tymi, których zasta
łem w baraku, łącznie ze swoim, wybranych przez 
nich „Szefem", siedział w areszcie.

Nie oczekiwałem takiego obrotu sprawy. Z uczu
ciem zawodu, poszedłem do Dowództwa Obozu. 
Major Kijewski przedstawił mnie Podpułkowniko
wi, Szefowi Sztabu Dowódcy Obozu. Szef Szta
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bu, którego nazwiska nie pamiętam, przystojny i 
debrze prezentujący się oficer, na mój widok mu- 
siał przypomnieć sobie wszystkie kłopoty spowo
dowane w obozie przez marynarzy bo po wymia
nie wstępnych uprzejmych s.ów, gdy zaczęliśmy 
mówić o tworzeniu Kompanii Mar. Woj., podnie
cił się i zaczął od słów: „Ci bandyci marynarze”. 
Rzecz jasna, że taki epitet pod adresem moich, 
świeżo nabytych podkomendnych, z kolei ubódł 
mnie. Przerwałem mu w połowie zdania. Panie 
Pułkowniku! Marynarze nie są bandytami. To są 
tacy sami ludzie, jak żołnierze Pana Pułkownika, 
■tylko oficerowie Pana nie umieją z nimi się obcho

dzić. To niech Pan pokaże jak tym elementem na
leży kierować, (powiedział mi pułkownik. Właśnie po 
to mnie tu przydzielono Panie Pułkowniku — od
parłem. Na tym zakończyliśmy naszą rozmowę.

Dzień następny był niedzielą, 26 lis.opatfa.
Po nabożeństwie w kaplicy obozowej, poszedłem 

do Baraku Marynarzy. Spotkałem tam kilku no
wo przybyłych marynarzy Marynarki Handlowej. 
W poniedziałek, 27-go, była już w Baraku pokaź
na ilość ludzi. „Szef” jednak nie powrócił. Nigdy 
już go nie zobaczyłem, ani nie dowiedziałem się, 
co się z nim stało.

Wieść o Przybyciu Oficera Mar. Woj. i stworze
niu Kompanii Mar. Woj. rozeszła się błyskawicz
nie po całym Obozie. Natychmiast zaczęli zgłaszać 
się ochotnicy do Mar. Woj., nie tylko marynarze 
i rybacy, ale też młodzi ludzie — cywile. Moja 
instrukcja zezwalała mi na znaczną swobodę dzia
łania. Toteż dodatkowo do „Ludzi Morza”, przy
jąłem do kompanii kilku ochotników, nie mary
narzy, którym dobrze z oczu patrzyło i którzy 
wywarli na mnie wrażenie przyzwoitych i entu
zjastycznych młodych ludzi.

W ciągu kilku dni Kompania Mar. Woj. urosła 
do stanu ponad czterdziestu ludzi. W tej liczbie 
znalazł się Bosmanat Administracyjny, dwóch siar 
szych marynarzy i kilku marynarzy rezerwis
tów, jeden plutonowy rezerwy i kilku rezerwistów 
wojska, którzy pływali w Marynarce Handlowej.

Bosmanmata mianowałem Szefem Kompanii, a 
resztę podzieliłem na Drużyny, wyznaczając na 
dowódców i zastępców drużyn, starszych stopniem 
ochotników, którzy poprzednio służyli w Marynar
ce Wojennej albo w wojsku.

Tak zorganizowaną Kompanię, trzeba było wy
szkolić w mustrze. Większość ochotników była w 
wieku przedpoborowym, a więc nie miała wysz
kolenia wojskowego. Postanowiłem przeprowa

dzać początkowo wyszkolenie z dala od Obozu. 
Gdy Kompania dojdzie do należytej sprawności 
w mustrze podstawowej i marszu, wtedy pokażemy 
się w Obozie w szyku i dalsze doskonalenie będzie 
my przeprowadzać na jednym z placów ćwiczeń. 
Powiadomiłem, o tym moich podkomendnych. Pier
wszego dnia ćwiczeń udaliśmy się do pobliskiego 
lasku w „kolumnie familijnej”. Tam znaleźliśmy 
polanę, na której odbyliśmy pierw.ze sźkolcnie. 
Zacząłem od podstawy zasadniczej, poprzez for
mowanie szeregu, rzędu dwuszeregu, czwórek i 
marszu. Zakończyliśmy ćwiczenia nauką salutowa
nia i meldowania się. Po przerwie usiedliśmy na 
trawie i wygłosiłem do Kompanii pogadankę na 
lemat dyscypliny. Uważałem to za ważny i delikatny 
temat, bo w .ym okresie, w obozie, dyscyplina bar
dzo szwankowała. Nie ma chyba nic gor zego po
nad rozbite wojsko. Każdy usiłuje dociec przyczy
ny klęski i s.iaje się skłonnym do obciążenia prze
łożonych winą za przegraną wojnę. Właśnie z tego 
elementu składała się większość żołnierzy w Coet- 
quidan. W takich warunkach zanika autorytet stop
nia. Pozoś.aje tylko autorytet indywidualny jednos
tek. Ten stan psychologiczny wykoizystał Hitler i 
w jednym z przemówień chyrze rzucił „kość nie
zgody”. Oświadczył, że żołnierz polski walczył 
doskonale, co zresztą było prawdą, ale musiał 
przegrać, bo oficerowie byli do niczego, co oczy
wiście było perfidnym kłamstwem.

W mojej pogadance wywiodłem jak ważnym jest 
zrozumienie potrzeby utrzymania dyscypliny. Za
pytałem moich marynarzy, czy podoba się im 
jej brak, uwydatniający się w obozie. Odpowie
dzieli, że im się to nie podoba. Podkreśliłem wów
czas, że doprowadzić db nieporządku, każdy bał
wan potrafi, ale by utrzymać ducha wzajemnego 
zaufania i dyscypliny, specjalnie w warunkach w 
jakich znaleźliśmy się, trzeba mieć duże wyrobie
nie obywatelskie, inteligencję i trzeźwy osąd. Wy
raziłem opinię, że wszyscy oni posiadają te cechy, 
bo niewątpliwie, jako marynarze, mieli okazje od
wiedzania wielu krajów świata, a więc mają szer
szy światopogląd i ogólne wykształcenie, niż prze
ciętny szczur lądowy... Zakończyłem podaniem 
wiadomości o naszych koń rlorpedowcach, wal
czących w oparciu o bazy Wielkiej Brytanii, o tym, 
że my w niedługim czasie dołączymy do nich i że 
teraz naszą postawą i zachowaniem, musimy 
stać się ich godnymi. Ponadto, musimy pokazać 
wszystkim w Coetquidan, że marynarze, nawet w 
takich ciężkich warunkach potrafią utrzymać fa
son.
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Z przyjemnością zauważyłem, że takie przed
stawienie sprawy, przypadło do gustu mojej Kom
panii.

Po pogadance (powiedziałem marynarzom, że 
gdy po przeszkoleniu się w mustrze, będziemy ma
szerowali przez obóz,, musirny dobrze śpiewać 
do marszu. A więc teraz poćwiczmy kilka piose
nek. Z wielkim zadowoleniem odkryłem, że wszy
scy luioiii śpiewać i po lesie .potoczyły się harmo
nijne dźwięki pieśni marszowych i sentymental
nych.

Gdy zakończyliśmy śpiew i zabieraliśmy się z 
powrotem do obozu, w dalszym ciągu w „kolum
nie familijnej”, jeden ze starszych marynarzy 
zwrócił się do mnie: „Panie Kapitanie, a może te
raz powróćmy do obozu w szyku”. Podziękowa
łem mu za tę sugestię, ale wyjaśniłem, że chcę 
pokazać kompanie w obozie wtedy, gdy ię na
leżycie podszkolimy, aby wszystkim „oko zbiela
ło ' na nasz widok.

I rzeczywiście tak się stało. Po kilku następnych 
dniach intensywnych ćwiczeń „na osobności” pew
nego popołudnia wymaszerowaliśmy z baraku na 
jeden z obozowych placów ćwiczeń, w szyku. Mi
jaliśmy kasyno oficerskie w momencie, kiedy ofice
rowie wychodzili, po zakończonym obiedzie. Zde
cydowanie zostali zaskoczeni tym niecodziennym 
w obozie widokiem. Kompania Marynarzy, ma
szerująca przez obóz z dziarskimi minami, w 
sprawnej kolumnie czwórkowej (wojsko już prze
jęło francuską kolumnę trójkową), jednolicie umun
durowana, z dźwięcznym śpiewem na głosy, robi
ła wrażenie przedwojennego, zdyscyplinowanego 
oddziału. Takiego oddziału w tym czasie w Coe(- 
ąuidan jeszcze nie było. Wszyscy oficerowie, jak 
jeden mąiżj Obdarzyli nas spontanicznie entuzjas
tycznymi oklaskam. Ta reakcja jeszcze bardziej 
podbudowała morale marynarzy. Jeszcze bardziej 
się wyprostowali i jeszcze głośniej i harmonijnie} 
śpiewali.

Muszę u dodać, że nasz bosman-mat, szef, poku- 
kumał się z francuskim magazynierem, i wyfaso- 
wał dla naszej kompanii robocze 'francu kie dre
lichy. Wyglądały trochę jak parciane, ale były wy
godne i pozwoliły marynarzom! wyglądać jedno
licie. Nie widziałem by którykolwiek oddział woj
ska polskiego v/ obozie, miał podobne drelichy.

Opracowałem program zajęć i ściśle go 
przestrzegaliśmy. Rano, gimnastyka, potem musz
tra, wymarsze poza obóz, zasady ćwiczeń polo

wych (oczywiście bez broni), gry i pogadanki, wy
pełniały nam czas. Wieczorami śpiew i niekończą
ce się gawędy na różne tematy, a przede wszys
tkim o naszych okrętach w Wielkiej Brytanii i ma
rzenia o jak najszybszym dołączeniu do nich i za
okrętowaniu na nich.

Duch w naszej kompanii panował wyśmienity. 
Dyscyplina była bez zarzutu. Gdy na Placu Ćwi
czeń drużynowi „podciągali” sprawność poniektó- 
dyoh marynarzy, albo nawet całych drużyn, wyda
jąc im rożkaz „biegiem marsz ’, przeplatany przez 
„padnij” czy „siad”. Było to wykonywane bez 
mrugnięcia powieką. Patrzący na to żołnierze 
wojska i świeżo przybyli ochotnicy, dziwili się, 
że w ogóle komuś może przyjść na myśl wydawa
nie takich rozkazów. Wyrażali zdziwienie, że nie 
ma buntu w Kompanii Marynarzy z powodu ta
kiego traktowania. Nie zdawali sobie sprawy, że 
drużynowi i ich zastępcy byli dobrymi kolegami 
swoich podkomendnych, którzy przez poczucie 
koleżeństwa nie wystawiliby na szwank autorytetu 
kolegów przełożonych, a z drugiej strony, trakto
wali tego rodzaju ćwiczenia jako rodzaj sportu, 
równocześnie podkreślający ich stopień wyrobie
nia i dyscypliny w oczach niezbyt, w tym czasie, 
zdyscyplinowanych żołnierzy obozu. Podczas ćwi
czeń i w służbie, moi Marynarze zwracali się do 
drużynowych przez „panie instruktorze", ale po 
zakończeniu ćwiczeń, wszyscy byli ze sobą po i- 
mieniu. Jednym słowem, wszyscy moi podkomend
ni mieli za punkt honoru, zaprezentować siebie i 
Marynarkę Wojenną z jak najlepszej strony. Spra
wiło to mi dużo zadowolenia osobistego, bo był to 
pozytywny odzew kompanii na moje pogadanki 
i rady. Byłem pełen uznania dla tych marynarzy

6-go grudnia, 1939 r. zostałem, wezwany do Kie
rownictwa Mar. Woj. w Paryżu, gdzie złożyłem ra
port z postępu mojej pracy w Coetąuidan. Dowie
działem się, że KMW robi starania, by wysłać na
szą kompanię do Wielkiej Brytanii.

Powróciłem do Coetąuidan rano, 9 grudnia. Z 
zadowoleniem stwierdziłem, że Bosmanmat-Szef w 
czasie mojej nieobecności, wykonał program zajęć 
skrupulatnie i że w kompanii panował wzorowy 
porządek.

PrzywiozTm ze sobą z Paryża Rozkaz Szefa 
Kier. Mar. Woj. Nr.6, który podaję poniżej w peł
nym brzmieniu:
Nr. ew./12
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ROZKAZ DZIENNY
SZEFA KIEROWNICTWA MARYNARKI 

WOJENNEJ NR 6

Paryż, dnia (data nieczytelna) grudnia 1939 roku.
Ogłaszam rozkaz Naczelnego Wodza i Minis

tra Spraw Wojskowych. Gen. Dyw. Sikorskiego, 
do Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Lot
nictwa z dnia 1 grudnia 1939 r.:

„Ceniąc wysoko doniosłą rolę, jaką odgrywa Pol
ska Marynarka Wojenna w obecnej wojnie oraz 
znaczenie jakie ona posiada dla przyszłości kraju, 
zarządzam:

1) Wszystkie sprawy marynarki będą skoncen
trowane w ręku szefa kierownictwa Marynarki 
Wojennej.

2) Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej jest 
odtąd podporządkowany wprost i bezpośrednio 
Naczelnemu Wodzowi i Ministrowi Spraw Wojsko
wych, a uniezależniony we wszystkich sprawach 
dowodzenia, jak organizacji i zaopatrzenia od po
średnich instancji wojskowych.

Tym sposobem daję wyraz uznania, jakie sobie 
zdobyli polscy marynarze odwagą, sprawnością i 
wysokim poczuciem obowiązku. Pragnę również 
stworzyć warunki sprzyjające najpełniejszemu roz
wojowi naszej marynarki, która jest nieodzownym 
czynnikiem naszej siły i niezależności.

NACZELNY WÓDZ I MINISTER SPRAW
WOJSKOWYCH 

/-/ SIKORSKI, Gen. Dywizji”

Rozkaz powyższy polecam odczytać przed fron
tem, załóg O.O.R.P. i oddziałów Marynarki Wojen
nej. Wzywam personel Marynarki Wojennej do 
wytężenia wszystkich swych sił w działalności bo
jowej i w pracy codziennej, by zaufanie, które w 
nas pokłada Naczelny Wódz nie zostało zawie
dzione.

SZEF KIEROWNICTWA MARYNARKI WOJ
ŚWIRSKI, Kontr.-admirał"

Odczytałem, ten rozkaz przed frontem kompa
nii, tak jak Szef Kierownictwa Mar. Woj. nakazał. 
Był to tak potrzebny zastrzyk wzmacniający mo
rale moich marynarzy.

W ki’ka dni po moim powrocie z Paryża, przy
jechał do Obozu Naczelny Wódz i Minister Spraw 
Wojskowych, Generał Dywizji Władysław Sikorski, 
w towarzystwie Stanisława Mikołajczyka, przy
wódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obaj dy

gnitarze wygłosili przemówienia do zebranych o- 
ficerów, które, muszę przyznać, nie przypadły mi 
do gustu. Były to typowe polityczne przemówie
nia, ni zpikowane demagogią, szczególnie jeśli 
ohodzPo o P. Mikołajczyka. Przemówienia te 
zrzuci y całą i niepodzielną winę za klęskę Pol
ski w tej wojnie, na przedwojenny Rząd Polski. 
Według mojej oceny, niezależnie od takich, czy 
innych niedociągnięć Rządu, szereg innych przy
czyn zewnętrznych, miał w tym kataklizmie decy
dujący wpływ.

W połowie griidnia otrzymałem rozikaz przy
gotowania kompanii do wyjazdu do Wielkiej Bry
tanii.

Do tego czasu stan kompanii wzrósł do 96 
podoficerów i marynarzy. Niezastąpiony Szef Kom
panii znowu skorzystał ze swych kontaktów i zao
patrzył marynarzy w wojskowe płaszcze francus
kie. Oczywiście, moi marynarze woleliby włożyć 
na siebie marynarskie półpłaszcze granatowe, a nie 
stare niebieskie płaszcze wojska francuskiego, ale 
przy grudniowej chłodnej i wilgotnej pogodzie, 
byli wdzięczni i za to. Jedynie Szef i dwóch Star
szych Marynarzy mieli swoje pó'płaszcze mary
narskie i byli przedmiotami zazdrości kolegów.

19-go grudnia 1939 roku popołudniowym po
ciągiem wyjechaliśmy do Chert>ourg'a, gdzie przy
byliśmy rano dnia następnego. Po załatwieniu for
malności z władzami francuskiej Marynarki Wo
jennej, zaokrętowałem moją Kompanię na statek 
pasażerski, kursujący pomiędzy Cherbourg’iem i 
Southamlpton. Wszyscy byli przyjemnie podekscy
towani tą zasadniczą zmianą naszej sytuacji.

Statek wyszedł z Cherbourg’a pod wieczór. Po 
kolacji usiedliśmy w jednym z pomieszczeń stat
ku i przez co najmniej dwie godziny daliśmy „kon
cert” pieśni polskich. Śpiewaliśmy naprawdę dob
rze, na głosy.

Do Southampton weszliśmy 21-go grudnia i po 
wy okrętowaniu się przeszliśmy na dworzec kole
jowy. Tu przywitały nas panie z Armii Zbawienia, 
częstując kanapkami i herbatą. Było to miłe przyję
cie nas na ziemi brytyjskiej.

* * *
NA ORP GDYNIA

Na pociąg nie musieliśmy długo czekać. Po (połud
niu wysadził nas na stacji Devenport, gdzie ocze
kiwał na nas Ppor.mar. Józef Bartosik. Był on przy
jemnie zaskoczony na widok sprawności i sprężys
tości mojej kompanii czego nie omieszkał mi wy
razić, Szef Kompanii przeprowadził zbiórkę. Druży
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nowi sprawdzili obecność swoich podkomendnych 
i zameldowali Szefowi, który z kolei złożył mi ra
port. Poleciłem Szefowi sformować kolumnę 
czwórkową i przemaszerowaliśmy do przysłani w 
porcie Devenport, bazie bryty; kici Marynarki Wo
jennej obszaru Plymouth. Tu czekały kutry, które 
zabrały nas do ORP Gdynia, okrętu-bazy pols
kiej Marynarki Wojennej. Po drodze, Ppor.mar. J. 
Bartosik opowiedział mi, że wiadomość o naszym 
wyjeździe z Coetquidan do Devenport przyszła na 
ORP Gdynia na kilka dni przed naszym przyjaz
dem. Oczywiście wszyscy byli zaciekawieni, jaki 
element został przyjęty przeze mme do Mar. 
Woj. Później dowiedziałem się, że gdy na ten temat 
rozmawiano w mesie oficerskiej, jeden z młod
szych oficerów miał się wyrazić: „Ciekawy jestem 
czego ich Tymiński tam nauczył. Chyba tego, by 
nie trzymali rąk w kieszeniach”. Przestrzegałem 
bowiem, aby oficerowi nie trzymali rąk w kiesze
niach. Jak widać, nie było to popularne wśród nie
których.

ORP Gdynia, był to stary polski statek pasażer
ski S.S. Kościuszko. Stał on na beczkach na rzece 
Hamoaze w Devonport. Okręt ten służył jako baza 
polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. 
Dowódcą okrętu był komandor nor. Karol Durski- 
Trzasko. Spośród oficerów sztabowych byli na tym 
i kręcie zaokrę‘owa: kmdr Witold Zajączkowski, 
kmdr por. Henryk Eibel, kmdr ppor. Józef Bo- 
reyko i inni.

Kompania moja została zakwaterowana w przy
gotowanym dla niej pomieszczeniu.

Następnego dnia po zaokrętowaniu marynarze 
moi otrzymali mundury marynarskie. Co to była 
za radość.

Na ORP Gdynia znajdowało się kilku młodych 
ochotników do Mar. Woj. Zostali oni wcieleni do 
mojej kompanii. Kilku rezerwistów, którzy przy
byli ze mną. odeszło do innych oddziałów okrę
towych. Ja w dalszym ciągu pozostałem Dowódcą 
Kompanii, odpowiedzialnym za jej szkolenie. Mo
im bezpośrednim przełożonym był Komdr ppor. 
Józef Boreyko.

Nie wszystko jednak na ORP Gdynia odpowia
dało ideałom, które wpajałem mojej kompanii. 
Niechętnie powracam myślą do tego przykrego te
matu, ale że był bezpośrednio związany z nowo
przybyłymi ze, mną ochotnikami z Coetquidan, są
dzę, że winienem o tym wspomnieć.

Wielką w tym czasie bolączką na ORP Gdynia, 
była nieliczna, bo nie przekraczająca czterech czy 
pięciu, grulpa marynarzy przysłanych do Mar. Woj. 

z polskich statków Marynarki Handlowej. Wyglą
dało na to, że Marynarka Handlowa miała ich 
dość i skorzystała z okazji pozbycia się ich, może 
w nadziei, że w Mar. Woj. doprowadzą ich do po
rządku. Byli to ludzie poźbawieni poczucia po
rządku i dyscypliny, szczególnie wtedy, gdy byli 
pod wpływem alkoholu. Niestety, stan ten powta
rzał się dość często. Powstawały wtedy na okrę
cie pożałowania godne i dający zły przykład eks
cesy.

Wigilia Bożego Narodzenia przypadła na trze
ci dzień po naszym przybyciu na ORP Gdynia. 
Władze okrętowe przygotowały tę pierwszą na ob
czyźnie wieczerzę wigilijną, czyniąc wysiłki, by 
ją odbyć, w miarę możności, jak najbardziej wznio
sie i uroczyście.

Po południu tego dnia, kilku drużynowych z mo
jej kompanii zameldowało mi, że wyżej wspomnia
ni marynarze zmustrowani ze statków handlowych, 
poupijali się i planują zrobić awanturę podczas 
wigilii Oczekiwali oni, że zosta.ną poparci przez 
innych członków załogi, a specjalnie, przez moją 
kompanię.

Zwołałem natychmiast odprawę starszyzny mo
jej komplanii, czyli szefa i drużynowych, i ura
dziliśmy. że podczas wieczerzy nie usiądziemy ra
zem, a poszczególne drużyny zajmą strategiczne 
punkty na sali umożliwiające natychmiastowe 
wkroczenie na wypadek potrzeby.

Komdr por. K. Durski-Trzasko nie był w tym 
dniu na okręcie. Zastępował go Komdr por. Henryk 
Eibel. O oznaczonej godzinie wszedł on na sa
lę, wygłosił przemówienie, złożył życzenia „byś- 
my następnego roku obchodzili święta w Polsce” 
i wszyscy usiedli do wieczerzy. Obserwowałem pil
nie salę, a moje drużyny czuwały w pogotowiu. 
Awanturnicy, widząc, że nie mieli poparcia nie 
wszczęli zamieszania i wszystko odbyło się spo
kojnie i według programu. Nikt na okręcie (poza 
wtajemniczonymi), nie zdawał sobie sprawy, że 
moi ochotnicy z Coetquidan, uratowali groźną sytu
ację w czasie wigilii.

Ja. po wieczerzy, zaprowadziłem do kabiny za
lanego „w pestkę” marynarza, jednego z grupy a- 
wanturników, odebrałem od niego nóż sprężynowy, 
pozwoliłem mu wypłakać się i wyżalić, po czym, 
jak niańka, ułożyłem go do koi.

W styczniu 1940 r. cala grupa nieokiełznanych 
marynarzy, przysłanych do Mar. Woj. przez okrę
ty handlowe została z kolei przekazana do wojs
ka i odesłana pod eskortą do Francji.

Po świętach Bożego Narodzenia, departament o-
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pieki (Welfare department) Dowództwa brytyjskiej 
Mar. Woj. obszaru Plymouth, urządzał koncert 
w „Globe Theatre" w Devonport. Organizatorzy 
zwrócili się do ORP Gdynia z propozycją wzię
cia udziału w tym koncercie. Chór mojej korn- 
nii pod batutą Marynarza Grzegorza Romanow 
(doskonałego barytona), odśpiewał kilka piosenek 
polskich i zakończył angielską piosenką z Pierw
szej Wojny światowej, „It’s a long way to Tippe- 
rary". Występ ten bardzo podobał się widzom. Byl 
to bodajże pierwszy kontakt poilskich marynarzy z 
publicznością brytyjską.

Marynarze przewiezieni przeze mnie z Cod- 
qu?dan byli cennym zastrzykiem dla naszych o- 
krętów w Wielkiej Brytanii, które po czterech mie
siącach wojny, zaczęły już odczuwać braki wśród 
załóg z powodu chorób, konieczności szkolenio
wych itp. Walczyli oni dzielnie na Okrętach Rze
czypospolitej Polskiej ,,do ostatniego strzału". Ze 
mną, na ORP Śląsk, pływało dwóch spośrod nich: 
St. marynarze artylerzyści Alfred Karruck i Stefan 
Lach. Ten ostatni był ranny podczas rajdu na Diep- 
pe.

Pud scriptum: Z uczuciem zażenowania muszę 
się przyznać, że zapomniałem nazwiska Bosman- 
mata-Szefa i Starszych Marynarzy, wspomina
nych powyżej. Tym bardziej jest mi przykro, bo 
byli mi bardzo pomocni w kształtowaniu morale 

naszej kompanii w niezwykle ciężkich warunkach 
w Obozie Coetquidan. Jeżeli te słowa dotrą do któ
regokolwiek z członków Kompanii Mar. Woj. w 
Coetquidan, będę wdzięczny, jeśli zechce mi przy
pomnieć te i inne nazwiska naszych kolegów z 
tej Kompanii.

COeTOUJDAN PO RAZ WTÓRY

W międzyczasie, rząd francuski zezwolił swoim 
obywatelom polskiego pochodzenia, zgłaszać się 
na ochotnika ido Polskich Sił Zbrojnych. Nasza Mar. 
Woj. w Wielkiej Brytanii, jak wspomniałem powy
żej, zaczęła już odczuwać braki personalne. Poza- 
i.ym, Szef Kierownictwa Mar. Woj. miał zamiar 
[powiększyć naszą Flotę na obczyźnie. To też zos
tała powzięta decyzja pobrania ochotników do 
polskiej Mar. Woj. z Francji.

14-tego lutego, 1940 r. wyruszyła z Plymouth do 
Franci grupa oficerów i podoficerów Mar. Woj. pod 
dowództwem Kdra ppor. Tadeusza Mindaka, jako 
Kadra Batalionu Mar. Woj. który miał być stwo
rzony z ochotników z Francji. Ja wraz z moim 
kolegą kursowym por. mar. Antkiem Wacięgą by
liśmy w składzie tej grupy, przewidziani na Do
wódców Kompanii. Byl to zasadniczy kontrast w 
porównaniu z moją sytuacją, gdy jako jedyny oficer 
Mar. Woj. przybyłem do Coetquidan w listopadzie 

Komisja rekrutacyjna ochotników do Polskiej
I Tarynarki Woj. w lutym 1940 r. w Coehjudan. 
Widoczni od lewej por. mar. A. Waeięga, kmdr 

ppor. T. Mindak,
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poprzedniego roku, by zćbrać ochotników do Mar. 
Woj.

Do Coetąuidan przybyliśmy 17-go lutego i zaczę
liśmy pobierać ochotników. Zanim jednak zdołaliś
my się należycie skonsolidować, przyszedł Rozkaz 
z Kierownictwa Mar. Woj. wyznaczający mnie na 
Zastępcę Dowódcy ORP Błyskawica, wyjechałem 

więc do Paryża, by załatwić formalności związane 
z powrotem do Wielkiej Brytanii.

Dalsze dzieje Batalionu Mar. Woj. w Coetąuidan 
(przeniesionego później do innej bretońskiej miejs
cowości) pozostawiam do opisania Dowódcy Bata
lionu Koledze Tadeuszowi Mindakowi oraz Ko- 
legcm Antoniemu Waciędze i Józefowi Anczy- 
kowskiemu, ówczesnym oficerom Batalionu.

Romuald N. Tymiński

FLOTA PO SZEŚĆDZIESIĘCIU LATACH

Fleta to okręty. Wszystkie z tych pierwszych 
to starzy znajomi, przyjaciele. Wiele — to okrę- 
ty-bohaterzy. W sześćdziesięciolecie Marynarki Wo
jennej przypomniijmy je sobie i spójrzmy poza nie.

Pierwszym okrętem II Rzeczypospolitej był o- 
kręt hydrograficzny ORP POMORZANIN, na któ
rym podniesiono banderę wojenną wiosną 1920 r. 
Pierwszym dowódcą był por. mar. Rychłowski.2

Już w grudniu tego roku przybyła zakupiona w 
Finlandii kanonierka ORP KOMENDANT PIŁ
SUDSKI, a w kwietniu następnego roku siostrzany 
ORP GENERAŁ HALLER.

W tym samym roku zakupiono w Danii ponie
mieckie trawlery OORP JASKÓŁKA. MEWA. 
CZAJKA i RYBITWA. W końcu lata 1921 r. przy
szło z Wielkiej Brytanii sześć poniemieckich tor
pedowców OORP KASZUB, KRAKOWIAK, KU
JAWIAK, MAZUR, ŚLĄZAK i PODHALANIN. 
Dołączył do floty pierwszy polski ścigacz ORP 
MYŚLIWY.

W niespełna więc dwa lata od chwili odtworze
nia marynarki wojennej mieliśmy już sześć torpe
dowców, dwie kanonierki, cztery trawlery, jeden 
ścigacz, jeden okręt hydrograficzny, oraz dwa 
holowniki KRAKUS i WANDA.

Następnym etapem w rozbudowie floty był rok 
1926. W tym to raku zamówione zostają we Fran
cji, która tyle nam pomogła w dziedzinie militar
nej, pierwsze nowoczesne okręty3. Są to kontrtor- 
pedowce OORP WICHER i BURZA4, oraz okręty 
podwodne OORP WILK, RYŚ i ŻBIK.

W tym samym roku wszedł w skład floty żaglo
wy okręt szkolny ORP ISKRA. W następnym ro
ku zakotwiczono przy wejściu do portu wójen- 

nego na Oksywiu francuski krążownik dENTRE- 
CASIREAUX, poczciwego starusżka z brodą 
(miał na dziobie charakterystyczny taran), który pod 
nazwą ORP BAŁTYK aż do wojny w 1939 r. słu
żył jako Centrum Wyszkolenia Specjalistów Fio
ły.

Następnym etapem był rok 1934. We Francji za
mówiony zostaje stawiacz min, największy przed 
wojną polski okręt wojenny ORP GRYF5. W nas
tępnym roku zamówiono w Wielkiej Brytanii dwa 
kontrtorpedowce OORP GROM i BŁYSKAWICA, 
a w roku 1937 w Holandii zaczęto budowę okrę
tów podwodnych OORP ORZEŁ i SĘP. Jeszcze 
przed wojną zamówiono też w Anglii dwa ściga- 
cze artyleryjskie, z których pierwszy, S-l (Chart) 
wykończono w 1940 r., a do S-2 (Wilczur), doda
no jeszcze S-3 (Wyżeł)6.

'Poza tym w latach trzydziestych Stocznia Ma
rynarki Wojennej na Oksywiu i Warsztaty Mary
narki Wojennej w Modlinie wykonały małe, o ład
nej sylwetce trawlery, zwane „ptaszkami”, OORP 
JASKÓŁKA. MEWA, RYBITWA, CZAJKA, CZA
PLA i ŻURAW.

Prawie wszystkie nowoczesne okręty, nawet te 
budowane w soczniach zagranicznych, oparte by
ły na planach polskich.

Możemy być dumni z tego, że kraj stosunkowo 
biedny jaką była Polska przedwojenna, wielkim wy
siłkiem społeczeństwa wystawił tak pokaźną flotę, 
która, jak powiedział komandor Francki „podat
nika polskiego nie zawiodła” w godzinę próby. Ba, 
okryła chwałą swoją banderę i wprawiła w podziw 
większe i potężniejsze marynarki.

Stan floty w przeddzień wybuchu II wojny świa
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towej byl więc pokaźny. Mieliśmy wtedy cztery no
woczesne kontrtcrpedowce (niszczyciele) OORP 
GROM. BŁYSKAWICA, WICHER i BURZA; piięć 
okrętów podwodnych OORP ORZEŁ, SĘP, WILK, 
RYŚ i Z.BIK; jeden duży stawiacz min ORP GRYF 
(zabierający 300 min. „03 '); sześć nowych tra
wlerów: OORP JASKÓŁKA, MEWA, CZAPLA, 
RYBITWA, CZAJKA i ŻURAW (kóre zabie
rały po 20 min „08"); dwie kanonierki OORP GE
NERAŁ HALLER i KOMENDANT PIŁSUDSKI: 
rzy torpedowce OORP1 KUJAWIAK, ŚLĄZAK i 
PODHALANIN; trzy okręty szkolne OORP IS
KRA, WILIA (służąca również jako transportowiec) 
i szkolny okręt artyleryjski MAZUR; okręt hydro
graficzny ORP POMORZANIN; okręt-baza holow
ników ORP NUREK; pięć holowników: SMOK 
LECH, KAPER, KRAKUS i SOKÓŁ; Iku er patro
lowy BATORY oraz trzy motorówki patrolowe 
KASZUB, MAZUR i ŚLĄZAK8.

Flotyla rzeczna z bazą w Pińsku przedstawia 
ła się również imponująco. W 1939 r. było sześć 
monitorów HORODYSZCZE, PIŃSK, TORUŃ, 
WARSZAWA, KRAKÓW i WILNO; rzy kanonier
ki rzeczne ZAWZIĘTA, ZUCHWAŁA i ZARADNA: 
poza tym okręt sztabowy ADMIRAŁ SIERPINEK, 
GENERAŁ SZEPTYCKI, dwa okręty opl. HET 
MAN CHODKIEWICZ i GENERAŁ SIKORSKI 

i ciężki kuter uzbrojony NIEUCHWYTNY. Była 
spora, ilość kutrów cięższych i lżejszych, więc KU1, 

KU2, KU3, KU4, KU5, KU6, KU7, KU21, KU22, 
KU23, KU24, KU30: dalej LKU16, LKU17, LKU 
18, LKU 19, LKU25, LKU26, LK27, LK28, 
LK29; jak również trałowce rzeczne Ti, T2, T3, 
14, T5, T6, T7 i T8.

Lotnie.wo morskie (MDLol) po.iadało 20 wod
no plalowców i samolotów zwyczajnych typu 
„R XIII" z bazą w Pucku.

Personel Marynarki Wojennej składał się z 400 
oficerów i 4000 podoficerów i marynarzy9. W 
ciiwiłi wybuchu wojny polska marynarka handlowa 
mia’a 63 statki o łącznym tonażu >121.630 BRT19, 
z których większość znajdowała się poza Bałty 
kiem.

La a wojny 1939-4 były latami poważnego roz
rostu floty. Mieliśmy wtedy pod polską banderą 
dwa krążowniki OORP DRAGON i CONRAD; 
jedenaście niszczycieli OORP GROM, BŁYSKA
WICA, WIC HER, BURZA, PIORUN, GARŁAND, 
CRKAN, KUJAWIAK, KRAKOWIAK, ŚLĄZAK 
HURAGAN; osiem okrętów podwodnych OORP 
ORZEŁ, SĘP, WILK. RYŚ, ŻBIK, SOKÓŁ, DZIK 
i JASTRZĄB; dwa duże okręty patrolowe MEDOC 

i FOMEROL; dziesięć ścigaczy o numeracji od 
S-i do S-10; piętnaście mniejszych okrętów pal.ro- 
'.owych11.

Po kampanii wrześniowej Marynarka Wojenna 
lotnictwa morskiego nie miała.

W tym okresie służyło w Marynarce Wojennej

ORP WICHER poległ!
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OKiP BŁYSKAWICA na Morzu śródziemnym

332 oficerów i 3392 podoficerów i marynarzy oraz 
112,,wrenek” w PMSK.

N:a swoje 60-lecie flota przedstawia się okazale. 
Okrętem flagowym jesi; niszczyciel ORP WARSZA
WA, 3,885 ton.

Okrętów podwodnych jest cztery, wszystkie tej 
samej klasy, ■;> wyporności 1,030/1,50 ton. 
OORP ORZEŁ, SOKÓŁ. KONDOR i BIELIK.

Trałowców stawiaczy min jest razem czter
dzieści cztery, w tym dwanaście klasy „Krogulec”, 
o wyporności 500 ton, OORP KROGULEC, OR 

LIK, JASTRZĄB, KORMORAN, CZAPLA, ALBA
TROS, PELIKAN, TUKAN, KANIA, JASKÓŁKA, 
ŻURAW i CZAPLA. Następnych dwanaście jest 
klasy ,<T43” o wyporności 630 ton, OORP BIZON, 
BÓBR, DELFIN, DZIK, FOK A,Ł OŚ, MORS, RO
SOMAK, RYŚ, TUR, ŻBIK i ŻUBR. Poza tymi 
jesti jeszcze dwadzieścia małych, szybkich stawia
czy min klasy „K8 Do służby weszły niedawno 
okręty nowej klasy do trałowania min magnetycz
nych; jest ich obecnie trzy SD 11, SD 12 i SD 13.

Flota wyposażona jest w wielką ilość ścigaczy, 
zwanych obecnie kutrami, o różnym przeznacze
niu. Je t ich razem trzydzieści trzy. Mamy więc 
dwanaście kutrów rakietowych o wyporności 200 
ton, piętnaście kutrów torpedowych kłusy „Wisła”, 
o wyporności 70 ton, sześć kutrów torpedowych 
szybkich, klasy „P6", przypominających z wyglą
du znane nam ścigacze z czasu wojny.

Również liczne są okręty patrolowe12. Jest więc 
pięć okrętów klasy „Obłuże ’ o wyporności 170 ton; 
osiem klasy „Obluże II13 o wyporności 150 on; 
cztery klasy „Oksywie’ o wyporności 170 ton14, 
dziewięć klasy „Gdańsk” o wyporności 120 ton, 
oraz trzy klasy „Pilica” o wyporności 100 ton.15

Flota posiada obecnie również i okręty desanto
we. Jest ich dwadzieścia trzy, klasy „Północny' 
(LCT), do transportu czołgów (okręt zabiera 6), 
o wyporności 1.000 ton, z nazwami bitew, jak: 
ORP GRUNWALD, ORP NARWIK; w uzbro
jeniu mają dwie 18-to lufowe wyrzutnie rakietowe. 
Poza tym jest piętnaście okrętów desantowych pie
choty (LCP).

Część ą składową floty jest wiele okrętów po
mocniczych różnego rodzaju. Jest więc okręt po
miarowy ORP KOPERNIK, o wyporności 1.800 
ton; okręt nasłuchu radiowego ORP BAŁTYK jest 
pizyjtosowanym trawlerem rybackim typu B-10, 
o wyporności 1.200 ton.

Okrętów szkolnych jest kilkanaście. Dwa klasy 
„Wodnik", OORP ISKRA i ELEW, o wypornoś
ci 2.000 ton, z dużą ilością kabin dla podchorą
żych18. Poza tymi dwoma jest jeszcze ORP NA
WIGATOR17 do szkolenia nawigatorów.

Są jeszcze trzy małe okręty szkolne OORP 
BRYZA, KADET i PODCHORĄŻY, o wypornoś
ci 450 ten, k óre oprócz 11 ludzi załogi stałej za
bierają 26 uczniów.

Marynarka wojenna miała do niedawna dwa 
szkolne okręty żaglowe, OORP ISKRA i GRYF18.

Jest obecnie sześć zbiornikowców, trzy pełno
morskie klasy „M‘) ki.” po 700 ton każdy, OORP 
KRAB, MEDUZA i ŚLIMAK, oraz trzy przybrze
żne o wyporności 300 ton Z5, Z6 i Z7.

Są również dwa okręty ratownicze OORP PIAST 
i LECH19, wyposażone w dzwony do ratowania 
załóg okrętów podwodnych.

Jest kilka okrętów zupełnie nowej klasy do wy
ławiania ćwiczebnych torped, noszące literę „K” 
przed numerem rozpoznawczym.
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Flota posiada znaczną ilość holowników, bo 
aż dwadzieścia, o różnej wyporności, z ILerą „H' 
przed numerem rozpoznawczym.

30-tonowy HYDROGRAF i 80-tonowy KON
TROLER są jednostkami pomiarowymi z załoga
mi, składającymi się z naukowców cywilnych.

Poza tym jeut osiemnaście małych okrętów do 
prac i ćwiczeń zanurzeniowych, oraz pię.naście 
innych jednostek pomocniczych.

ORP BURZA, dotychczas Okręt-muzeum Ma
rynarki Wojennej, poszła na złom i została zastą
piona przez BŁYSKAWICĘ w 1974 roku.

Od 1975 r. dwa niszczyciele ORP GROM I ORP 
WICHER, służą obecnie j.ko przeciwlotnicze ba
terie pływające na Oksywiu.

Lotnictwo morskie, stosunkowo silne, składa się 
z około 50 samolotów odrzutowych oraz śmigłow
ców (helikopterów).

Marynarka Wojenna posiada obecnie trzy bazy: 
Oksywie, Hel (gdzie ludności cywilnej nie ma) i 
Świnoujście.

W 1977 r. Marynarka Wojenna miała 25.000 per
sonelu (2.800 oficerów i 22.200 marynarzy).

Flota handlowa ma 733 statki o łącznym tona
żu 3.263.206 BRT.

Wszystkie okręty, za wyjątkiem WARSZAWY i 
okrętów podwodnych zbudowane były . w polskich 
s loczniach, większość z nich w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Rozwiązania konstrukcyjne i 
tochniczne są własne i zauważyć można linie syl
wetek charakterystycznie polskie, tak jak to było 
z pzzedwojenGytmi trawlei(mi i nizczycieSimi: 
GROM i BŁYSKAWICA i jak odróżnia się okrę- 
y f ancuskie, włoskie, brytyjskie, amerykańskie czy 
rosyjskie.

Uzbrojenie na okrętach wszystkich klas jest u- 
pdnoliccne, prawie zawsze sprężone po dwie lu
fy, co najmniej o kalibrze 140 mm, 10 mim 45 
mm, 37 mm, 30 mm, 25 mm, 14.5 mm, 12.7 mm; 
rakiety SS-N-2 i torpedy 5 mm.

Stan floty w jej sześćdziesięciolecie jest więc im
ponujący: 1 niszczyciel, 4 okręty podwodne, 44 
tratowce/stawiacze min, 33 kutry/ścigacze, 29 o- 
krętów patrolowych, 38 okrę ów desantowych, o- 
raz 75 okrętów! pomocniczych różnego rodzaju. 
Nie licząc hulków, razem 224 okręty!

A. Piechowiak

ORP ORKAN wchodzi do Plymouth
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ODNOŚNIKI

i Artykuł źródłowy, napisany specjalnie na 60- 
lecie Marynarki Wojennej, o stanie posiadania w 
trzech okresach .rozwoju floty: w chwili wyfcuichu 
II Wojny światowej w 1939 r.; na jej zakończeń e 
w 1945 r.; i teraz na jej Diamentowy Jubileusz w 
1978 r.

2 Z zakupieniem [POMORZANINA związana jest 
ciekawa historia, o której ongiś wspominał adm. 
Unrug: „Z końcem roku 1919 zostałem wysłany do 
Gdańska celem przejęcia obiektów nawigacyjnych 
wybrzeża morskiego. .. Jednym z mych zadań by
ło nabycie statku dla służby hydrograficznej. Po 
dłuższym szukaniu znalazł się stosowny Obiekt: 
mały parowiec dwuśrubowy. . . płaskodenny, co by
ło dla nas ważne z uwagi na trudno dostępną i płyt
ką Zatokę Pucką, miał on około 200 ton wypornoś
ci . . . Był to pierwszy okręt morski naszej floty. . . 
Nawiasem mówiąc, stałem się wtedy . . . prawnym 
właścicielem (okrętu) . . . pruski Gdańsk bowiem 
nie uznawał rządów polskich, wskutek czego statek 
kupić mogłem tylko na własne imię.” Pomijając 
kaprów w przeszłości, był to chyba jedyny wypa
dek w XX w., kiedy oficer marynarki wojenej 
był właścicielem, (Chociażby na króto, jednostki 
pływającej.

2 Okręty budowane za granicą płacone były w 
większości węglem polskim.

4 Typu „Simoun”, tej sameji klasy co OURAGAN, 
który służył pod polską banderą oj 18.7.1940 do 
30.4.1941, kiedy Odlany został Wolnym Francuzem.

5 GRYF miał 2250 ton, GROM i BŁYSKAWICA 
po 21144 tony, nie licząc oczywiście BAŁTYKU, 
który miał 8100 ton, zbudowany w 1898.

o Dwa ścigacze o wyporności 39 ton zamówione 
zostały w styczniu 1939 r. w stoczni J. Samuel 
White w Cowes, gdzie budowano GROMA i BŁYS
KAWICĘ; w planach było 13 następnych tego ty
pu.

‘ MEWA zbudowana była w Stoczni Gdańskiej.
s Kuter i motorówki należały do KOP’u.
9 Zaokrąglona widać liczba, podana wydawcy 

Jane’s Fiighting Ships (November 1939) przez ów
czesnego Attache Morskiego w Londynie kdr. Sto- 
klasę.

io Lloyd's Register 1939.
Belgijskie tzw. dryftery.

i-’ Niektóre1 w służbie WOłPlu.
is Zmodyfikowane, nieco mniejsze.
ii Sylwetka przypomina trochę niemieckie R-Bo- 

otę z czasu wojny.
is Okręty klasy „Gdańsk” i „Pilica” należą db 

WCIP’u. Okręty w służbie WOP'u (WOP tj. Wojska 
Ochrony Pogranicza, dawniej KOP tj. Korpus O- 
chrony Pogranicza), są częścią składową Marynarki 
Wojennej, noszą numery rozpoznawcze w serii swo
jej klasy, tylko podnoszą banderę wojenn z zielo
nym brzegiem (wycięcie nie ma brzegu zielonego).

i« Okręty te są jedynym typem we flocie o dwóch 
krótkich kominach ustawionych Obok siebie.

i’ Tej samej klasy co KOPERNIK.
is Jak już wiadomo ISKRA odeszła na zasłużony 

spoczynek, a zbudowany w 1944 r. 1,959-tonowy 
GRYF jest teraz hulkiem koszarowym, tak jak by
ły okręt namiarów artyleryjskich ORP KOMPAS, 
wcześniej „HG 11”, przedwojeny .ptaszek” ORP 
ŻURAW.

O uroczystym opuszczeniu bandery na ISKRZE 
już wspominaliśmy (NS Nr 139); godny następca 
tego zasłużonego i kochanego okrętu powinien jak 
najprędzej dołączyć do szeregów floty. Obecnie je
dynym miejscem szkolenia pod żaglami jest jacht 
klub Mar. Woj. „Kotwica”.

is (Klasa jak KOPERNIK i NAWIGATOR, Okręty 
te napędzane są dieslami całkowicie polskiej kon
strukcji „Zgoda”.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 23 maja 1978 roku zmarł nagle w Londy
nie bosman Jan Krasowski. Pochowany został na 
cmentarzu North Sheen.

Dnia 14 czerwca 1978 roku zmarł w Polsce kol. 
Wacław Hryciuk.

Dnia 15 czerwca 1978 roku zmarł naigle w Chi
cago kol. Kazimierz Ruszkowski. Pogrzeb odbył się 
17 czerwca.

Dnia 21 czerwca 1978 roku zmarł w Szczecinie 
Edward Trojanowski, porucznik rezerwy Marynar- 
Woj.

Dnia 12 sierpnia 1978 roku zmarł w Warszawie 
w wieku lat 85 , kmdr dypl. w st. spoczynku, Je
rzy Kłossowski. Pogrzeb odbył się w Warszawie.

Dnia 14 sierpnia 1978 roku zmarł w Szczecinie 
kol. Roman Niedzielski.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

KOMISJA OPIEKI
Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna

łów wpłynęły następujące dary na fundusz Komi
sji Opieki:

Zamiast kwiatów na grób ś.p.
ś.p. kmdr. F. Pitułko
Śliwiński 10.00

Na potrzeby Komisji Opieki
W. Zaremba
W. Fara
Liga Morska Okręg 72
W. Lubowiecka

10.00
13.38

15.00

Wszystkim ofiarodawcom Komisja Opieki składa 
podziękowanie.
Fundusz Naszych Sygnałów
Pani Kornecka 1.00
W. Śliwiński 5.00
B. Karnicki 10.00
Z. Wisznicka Pinio Pereira 7.50

W ostatnim okresie odwiedzili nasze Stowarzysze
nie:

kol. Witold Zaremba z U.S.A.
kol. Marek Ołdakowski — po dłuższym okre

sie pływania
pani Janina Milisiewicz — z Kanady
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
17 czerwca br. w katedrze w Arras kanonik ka

tedralny pcb.ogoJawił związek małżeński córki na
szego kolegi, pana Fryderyki Maj z p. Danielem 
Averlan.

Po uroczystości kościelnej odbyło się w jednym 
z hoteli wspaniałe przyjęcie w którym wzięło u- 
dział około 100 zaproszonych gości i przyjaciół ro
dziny.

W czasie przyjęcia przygrywała do tańca polska 
orkiestra, a prezes Kola Francja kol. Plewa dziar
sko wodzirejował.

Pani Plewa zbierała huczne brawa za swoje wo
kalne występy w polsko-francuskim repertuarze.

O popularności kol. Maja w Arras świadczy fakt, 
że mer miasta złożył osobiście powinszowania mło
dej parze, a miejscowy dziennik „La Voix du Nord” 
zamieścił fotografię młodej pary i bardzo miłą 
wzmiankę.

Ponadto dziennik ten miał wywiad z kol. Ma
jem o jego przeżyciach wojennych, a w szczegól
ności o działaniach naszych okrętów w maju 1940, 
kiedy to „Błyskawica” i „Burza ’ operowały pod 
Dunkierką i Calais.

Składamy najlepsze życzenia młodej parze i 
rodzicom.

Otrzymaliśmy pośrednio taką wiadomość o na
szym koledze, kmdr. M. Kownackim. Bardzo nie
domaga na oczy i mieszka samotnie w małym 
domku. Poza tym czuje się dobrze, jest wesoły, 
zaraz zaprasza na swoje wino, robione ze swoich 
własnych winogron. Jest przemiłym człowiekiem. 
Mimo jego bardzo podeszłego wieku odrazu czło
wiek widzi w nim wielkiego ducha i wysokiego ka
libru umysł.

Otrzymaliśmy również wiadomości od p. Grzon- 
ki, koi. Z. Wisznickiej Pinto Pereira, Jekla F. Ry
dzewskiego, S. Pohoreokiego, M. Kaduilskiego, R. 
Tymińskiego, M. Kobierzyckiego i K. Namieśniow- 
skiego.

Szanowni Koledzy
'Niezmiernie jestem. Wam wdzięczny iż po tylu 

latach przyjęliście do swego grona syna marnotra

wnego, bo tak muszę nazwać swoją osobę. Legi
tymację otrzymałem, ale zainteresowany jestem 
czy posiadacie jakie odznaki Stowarzyszenia i czy 
macie klubowe mundury w tej formie jak SPK.

Równocześnie proszę zwrócić uwagę na mój 
adres bo ostatnio wstawiony był zły numer. Mój 
pełny adres: Z. Kraszewski, 42 Way Street, Kil- 
burn S.A. 5084, Australia W poprzednim liście byl 
wstawiony No. 43, to jest źle.

Zgodnie z moim pragnieniem i Kolegów prośbą, 
postaram się odświeżyć to co się działo w ramach 
mego zakresu i w moim młodym naówczas umyś
le, czując zbliżającą się wojnę, jej wybuch i jej 'póź
niejsze przeżycia. To co będę opisywał są to moje 
osobiste spostrzeżenia i refleksje mojego myślenia, 
kiedy stanąć trzeba było w obronie Ojczyzny z 
pełnią miłości do Niej i czując się iż się jest na pew
nym stanowisku, gdzie każdy z podwładnych o- 
czekuje pewnej decyzji, ogląda się na swych prze
łożonych i oczekuje przykładu włącznie do pogar
dy śmierci. Na Wielkanoc 1939 roku mieliśmy prze
gląd jednostek naszego naczelnego dowódcę, 
Komandora Witolda Zajączkowskiego, byl inny niż 
zwykle, był przyjacielski, był pewien świadomości 
rzeczy o której mówił. „Jest jedna durna głowa w 
świecie, która dąży do wojny i ją zrobi im wcześ
niej się zacznie tym wcześniej się skończy. Kmdr 
Zajączkowski miał na myśli Hitlera. Mówiąc dalej 
powiedział, z tym kawałkiem żelaza na którym 
pływacie tworzycie nieodłączną całość i nie wol
no opuścić go, bo posiada dużą siłę ognia.

Mowa była o L.K.U. (lekki kuter uzbrojony), 
który posiadał działko 40 mm Vickersa, karabin 
maszynowy Hotchkiss i 6 kbk„ 6-ciu ludzi obsa
dę. D-ca kutra, sternik, maszynista, strzelec i 
dwóch sygnalistów. Pierwsza mobilizacja na Flo
tylli odbyła się wiosną 1939 roku, część po paru 
tygodniach zos‘ała zwolniona, a część pozostała 
do wybuchu wojny. Wśród zmobilizowanych byli 
Podchorążowie Marynarki Wojennej oraz rezer
wiści z Floty. Tworzyliśmy wspólnie w działaniach 
pod Kockiem „Batalion Morski’. Lato tego roku 
było dziwnie suche; niski stan wody na Prypeci u
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trudniał żeglugę, powietrze zamglone ukrywało 
tajemnicę września, która miała nastąpić. Flotylla 
posiadała rzeczywiście duże możliwości wojenne, 
obrona kresów wschodnich, transport wojska, amu
nicji i żywności, drogą wodną przez całą Polskę, 
na skutek dużej sieci rzek i połączeń kanałowych. 
Sk.ad Flotylli: 3 Dywizjony, każdy miał swój o- 
kręt parowy, dwa monitory i grupę K.U. ponadto 
dwie kanonierki — Zawzięta i Zuchwała, C.K.U. 
Nieuchwytny, Dywizjon Minerów i Transportowy. 
Okręt Sztabowy, Admirał Sierpinek. Siedzibą był 
Port Wojenny Pińsk z Dcą Portu Kmdr p. por. 
Maciochem na czele. W Pińsku posiadaliśmy ko
szary i różnego rodzaju magazyny. Wspomnienia 
swe rozpoczynam ogólnymi danymi bo przypusz
czam, że może ktoś inny z członków Flotylli, przy
pomni robie niektóre fakty i uzupełni całość, któ
ra jesl niezbędna. Po sprowadzeniu zwło ś.p. gen. 
F. Kleberga do Polski, ukazały się w Kraju 
artykuły o Jego Grupie, pominięto kompletnie, 
działanie Batalionu Morskiego. Wojna zaskoczyła 
mnie w I Dywizjonie, jako Dcę L.K.U. 17, Dcą 
Dyw. był Kmdr, ppor. Klingenberg, Dcą Kanonierek 
K;t. Jasik, Dcą Grupy K.U. bosmanmat Leopold 
Hein, Dcy L K.U. 16 Antoni Pundyk, bosmanmat, 
L.K.U. 17 mat Zygmunt Kraszewski, L.K.LJ. 18 mat 
łwaniec, L.K.U. 19 Engelhard Ziemianek. Skład Dy
wizjonu: Statek parowy „Gen. Sikorski”, dwa mo
nitory — „Zawzięta ’ i „Zuchwała” no i grupa ku
trów. W następnym liście, początek wojny, wrzesień 
1939.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Z. Kraszewski

Drodzy Koledzy!
W załączeniu przesyłam czek, jako składkę człon

kowską za okres od 1.1.1976 do 1.3.1978 zgodnie z 
Waszą notatką, która otrzymałem w czerwcu r.b.. 
chociaż data na niej jest 1.2/1978. Ostatnio re
gularne statki pocztowe z Anglii zostały skasowa
ne i poczta nie-lotnicza idzie prawie 3 miesiące! 
Z tego samego powodu nie mogłem przesłać na czas 
upoważnienia do reprezentowania mnie na Walnym 
Zebraniu.

Chcialbym napisać coś ciekawego o tutejszych 
stosunkach, ale Wy pewnie i tak wiecie wszystko z 
radia i telewizji. Mam szczęście, że zdrowie mi 
dopisuje dostatecznie, że mogę nadal pracować 
„fuli tirne”, aczkolwiek żona, niestety, niedomaga i 
cierpi na bardzo ciężki artretyzm, spowodowany 
uszkodzeniami jakich doznała w Plymouth pod
czas wojny. Syn nasz obecnie pracuje jako in

żynier w Saudii Arabii. Przedtem pracował po kil
ka lat w Hiszpanii, Italii i w Pakistanie. Twier
dzi, że lubi takie zmiany, ,ym bardziej, że bardzo 
dobrze mu płacą.

Z innej dziedziny — aby zilustrować mental
ność tutejszych burów, tj. tych, którzy od 30 lat 
rządzą tym krajem, podam wrażenia znajomej na
szej, uważającej się za wyższą inteligentkę, z jej 
podróży do Londynu. Na zapytanie jak jej się po
dobał Londyn i Anglia w ogóle, odpowiedziała, 
że wcale jej się nie podobało, bo po pierwsze — 
za dużo Murzynów, po drugie za dużo mówią po 
angielsku, a po trzecie — fasola kosztuje 50 pen
sów za funt!

Przysłowiowy tutejszy obiekt żartów jest Piel- 
van der Merwe, niby to typowy boer. Opowiadają 
o nim niezliczoną ilość dowcipów. W jednym z nich 
van der Merwe postanowił jechać do Europy na 
wycieczkę, zabierając swój aparat telewizyjny i sa
mochód. Telewizję postanowił zabrać, ponieważ we
dług niego programy w Południowej Afryce są lep
sze niż w Anglii. Co do samochodu to „travel agent" 
uprzedził go, że w Europie jeździ się po prawej, 
a nie po lewej stronie ulicy jak tutaj. Po kilku 
dniach van der Merwe wrócił do Travel agency 
odwołał całą wycieczkę, ponieważ próbował prakty
kować jazdę po prawej stronie ulicy na głównej u- 
licy w Durban i było zbyt trudno.

Mógłbym zapisać kilka stron tymi anegdotkami 
o von der Merwe, ale trochę mi przykro, ponie
waż w Ameryce istnieje coś podobnego pod zbio
rową nazwą „Polish jokes”, w których w podobny 
sposób Polacy są przedstawiani jako sympatyczni 
glupkowie!

Przesyłam wszystkim kolegom, a przede wszyst
kim Zarządowi serdeczne pozdrowienia,

szczerze oddany
J. Er lich

OD REDAKCJI

Kciega Zemibaty-Ncwacki jest z nami w s ałym 
kontakcie. Mieszka w Kanadzie, ale myślą i pamię
cią powraca do ciężkich lat niewoli i może jesz
cze cięższego okresu po uwolnieniu. — Oto jedna 
z jego notatek.

W 1946 r. mój kolega Bromirski (marynarz) za
kupił w Świnoujściu częściowo zatopiony luger ry
backi, kitóry po podniesieniu miałem przyprowa
dzić do Gdyni.

O mustrowanie na statek było trudno, mało stat
ków, a pierszeństwo partyjni. Byłem w Związku Ma
rynarzy o pracę to zaraz pierwsze pytanie: do ja
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kiej partii obywatel należy? Ja mówię: do żadnej 
partii nie należę, ale w r. 1939 walczyłem o to pol- 
kie morze, to chyba praca mi się należy. — „No, 
trzeba się zapisać do par.ii ’ — było odpowiedzią.

We wrześniu sprawa lugra była aktualna, Bro- 
mirśki zgodził dobrego motorzystę i pojechaliśmy 
do Szczecina, a potem statkiem do Świnoujścia. 
Luger okazał się duży, stalowy.

Motorzysta rozebrał motor i długi czas praco
wał zanim luger był gotowy do drogi.

W Świnoujściu stacjonowały oddziały wojska sow. 
pełno Azjatów i działy się rzeczy potworne, ra
bunki, kradzieże to nic. . .

Komendantem Bazy był Bołszow (stopnia nie 
pamiętam).

W pewien dzień, gdy myśleliśmy o wyjeździe 
Bołszow zarekwirował luger i kilka kutrów rybac
kich. Oburzenie rybaków oraz prośby u Bojszo
wa nic nie pomagały. Wysłałem telegram do Gdy
ni, do Bromirskiego, a w odpowiedzi otrzymałem: 
„Czekać, robię starania'.

Zginęły dwie młode mężatki — mężowe przypusz
czali co mogło się z nimi stać — zwrócili się do 
Bolszowa. Nikt nic nie wiedział. Po kilku dniach 
znaleziono ciała wrzucone do basenu portowego. 
Gwałcone wiele dni — co za okropny miały koniec. 
Pytanie — czy zabawiali się nimi żołnierze, czy 
szarża? Dochodzeń nie robiono.

Ze Szczecina przyjeżdżają ludzie i mówią, że 
często po nocy znajdują kilka trupów pomordowa
nych Judzi wśród ruin. Prasa nic o tym nie pisze.

Spotkałem jednego z oficerów statku wycieczko
wego „Gdańsk”, zatopionego przez Niemców — 
opowiadał mii o rzeczach barbarzyńskich, które 
się działy w Świnoujściu.

Władza jedynie włedy była w rękach sowietów.
W Świnoujściu, w biurze Żeglugi pracował mój 

kolega, Piotruś Kawulka (admin. z Mar. Woj.). Gdy 
raz odwiedziłem Piotrusia, pokazał mi marynarkę 
brata, przeszytą kulami i mówił jak pijany żołnierz 
sowiecki zastrzelił mu brata.

Kawulka z żoną uctókł w nocy na statku, potem 
emigrował do Kanady i mieszkał w Hamilton.

27.9 w Szczecinie odbywała się wielka „Narada 
Rybacka” z min. Jędrychowskim. Ze Świnoujścia, 
zjechała delegacja do ministra w sprawie porabowa- 
nych kutrów, pojechałem razem z delegacją Świno
ujścia.

3 dni radzono —■ wędzono, pakowano transport. 
Marzenia na papierze, kutrów nie ma, a te co są 
rabują oswobodziciele. Rybacy prosili, abym ja za

czął rozmowę z ministrem — poszliśmy całą dele 
gacją.

Towarzyszu Ministrze, rozpocząłem — łowimy, 
wędzimy, radzimy, w teorii cudownie — ale cóż 
brak taboru rybackiego, brak kutrów, a te co były 
zostały w Świnoujściu zabrane przez Bolszowa.

Opowiedziałem szczegóły, a rybacy powiedzieli 
swoje.

Jędrychowski się zastanowił i mówi: ja czasu 
nie mam, ale poślę swego zastępcę do Świnoujścia.

Zastępcę wysłał, ale Bołszow nie raczył z nim 
rozmawiać.

Tak wyglądało „oswobodzenie” i wolność oso
bista, przyniesiona na bagnetach bolszewickich.

Na jednej z bocznych ulic widziałem jak pijany 
żołnierz sowiecki wielkim ciężarowym autem wje
chał na dużej szybkości, w kupę bawiaących się dzie
ci na, jezdni —■ makabra...

Bromiirski w Gdyni nic nie załatwił i kazał wra
cać. Motorzysta jeszcze pozostał w jakiejś spra
wie, a ja nie wiedząc że obowiązuje godzina po
licyjna, znalazłem się wieczór, w październiku, 
w Szczecinie. Ciemność, ruiny i zgliszcza.
Cmentarne miasto. Idę ostrożnie wiedząc, że czai 
się tutaj niepewność wszędzie.

(Nagle, gdzieś z daleka dochodził odgłos po bru
ku, a potem zobaczyłem wśród ruin dziewczynę. 
Zobaczywszy mnie krzyknęła przeraźliwie: „Panie, 
ratuj — gonią mnie”.

— Biegnij za mną — krzyknąłem. Biegnąc słysze
liśmy hałas, jak się okazyło pijanych sowieckich 
żołnierzy.

Co robić? Co będzie? — mieliśmy trochę szczę
ścia. Przy końcu ulicy był jeden dom wśród ruin 
i na drugim piętrze, w oknie, widać było słabe świa
tło — to była, jedyna szansa ratunku. Wpadiiśmy 
do domu, krętymi schodami doszliśmy do drzwi, 
gdzie było światło — lekko postukałem, nikt nie 
odpowiadał — pukałem silniej. Kto puka? — odez
wał się glos za drzwiami. Mówię, że jestem z cór
ką i ruski nas zobaczyli i gonią.

Na Boga, proszę — otwórzcie, uratujcie nam ży
cie. Nikt nic nie odpowiedział. Zacząłem żebrać 
błagając — i wtedy, kiedy w bramie domu usłysze
liśmy kroki i wrzask pijanych bydlaków — drzwi 
otworzono z wielką obawą. Ruski wchodzili na 
górę.

Zacząłem podsuwać ciężku kufer pod drzwi, two
rząc barykadę. Walono po drzwiach, krzyku, ha
łasu wiele.

Ja krzyczałem, że my Polacy i to moja córka.
(Dokończenie na str. 30)



NASZE SYGNAŁY 31

O.R.P. „WILIA" W HISZPANII
PODCZAS WOJNY DOMOWEJ

Okres pod koniec Pierwszej Wojny Światowej i 
lata następne, zaznaczyły się dla Hiszpanii szere
giem wslrząsów. Strajk generalny w Andaluzji i 
Baskonii w 1917 r., powstanie Rifenów pod wodzą 
Abd-el-Krim'a od 1921 do 1926, wojskowa dyktatu
ra Primo de Rivery od 1923 do 1930 r. poprzedziły 
zwycięstwo republikanów i socjalistów w wybo
rach municypalnych i opuszczenie kraju przez 
króla Alfonsa XHI-go na początku 1931 r. Acz
kolwiek król nie abdykował. 14-go kwietnia, 1931 r., 
proklamowano Hiszpanię jako republikę i prze- 

(Dokończenie ze str. 29)
Nas ratowało jedno, cała ta hołota była dobrze pi
jana. No, chwalić Boga uratowałem dziewicę (16 
lat), która mi stale dziękowała. A może i siebie u- 
ratowałem, obowiązywała godzina policyjna. Spa
łem na ziemi, raczej na podłodze.

Gospodarze opowiadali o potwornych rzeczach 
jakie działy się w Szczecinie i ilu ludzi niewin
nych ginie z rąk barbarzyńskich Azjatów.

Co mogłem wyłożyłem rano za okazaną wielką 
przysługę — mówiąc, niech Wam Pan Bóg za to 
wynagrodzi lepiej. 7. Zembaty-Nowacki 

prowadzono wybory, w których wygra'a lewica. 
W następnych wyborach w 1933 r. zwyciężyła pra 
wica. To wywołało reakcję ze strony stronnictw le
wicowych, przy znacznym udziale anarchistów, 
którzy zorganizowali szereg demonstracji i straj
ków w całym kraju, oraz powstanie zbrojne w Au- 
rii. Trzecie z kolei wybory w młodej republice, 
hiszpańskiej, w 1936 r. wygrał Front Ludowy zło
żony z komunistów, socjalistów i republikanów.

Rządy lewicowe przy dominjącym udziale ko
munistów, uchwaliły konstytucję j częściową refor
mę rolną. Skonfiskowały dobra kościelne i rozpo
częły prześladowania kleru oraz prawicowych 
przeciwników politycznych, a przede wszystkim 
członków faszystowskiej organizacji Falanga. Szef 
Sztabu Generalnego generał Francisco Franco, 
prawicowiec i późniejszy przywódca Falangi, zare
agował powstaniem przeciwko Rządowi Republi
kańskiemu. Wyruszył z lojalnymi mu wojskami z 
Wysp Kanaryjskich i Maroka na kontynent hisz
pański. Rozpoczęła się krwawa i przewlekła wojna 
domowa, która trwała do marca 1939 r. Niemcy i 
Włochy wsparły Generała Franco, podczas kiedy 
Związek Sowiecki, Front Popularny Leona Blum'a 
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we Francji i Meksyk, udzieliły pomocy rządowi 
republikańskiemu.

Wojska „narodowe” gen. Franco, stopniowo, acz
kolwiek z trudem, zdobywały ciężki teren kraju. 
Na początku 1937 r. Franco założył swoją kwate
rę w Salamanca i zaczął zagrażać Madrytowi.

Obie strony, jak to zwykle ma miejsce w wojnach 
domowych, okrutnie tępiły każdy rzeczywisty łub 
wyimaginowany przejaw opozycji. Osoby zagrożo
ne, usiłowały kryć się gdzie się dało. W Madrycie, 
ambasady i poselstwa szeregu państw wypełniły się 
po brzegi zwolennikami genera’a Franco i ich ro
dzinami, którym udzielono azylu.

Sytuacja zaopatrzeniowa w żywność oraz arty
kuły pierwszej pogrzeby w całej Hiszpanii, spe
cjalnie w Madrycie, była niezmiernie trudna. W am
basadach i poselstwach chroniących azylantów, rzec 
można, sytuacja była wprost rozpaczliwa. Ze wzglę
dów zrozumiałych, pomocy od rządu nie można 
było oczekiwać w tym względzie.

W tej sytuacji, państwa, których placówki dyplo
matyczne dały schronienie „Frankistom” wystąpiły 
do rządu republikańskiego o pozwolenie ewakuo
wania ich do swoich krajów. Polska była jednym z 
łych państw. W poselstwie polskim schoniło ię po
nad sto osób, w tym kilka rodzin z dziećmi. Perso
nel poselstwa dokazywał omal że cudów, by wyży
wić taką ilość nieszczęśliwych uciekinierów.

Po przewlekłych pertraktacjach, prawdopodobnie 
popartych grozą możliwości oblężenia Madrytu 
przez wojska „narodowe,, generała Franco, Argen
tyna i Polska były pierwszymi państwami, k' órym 
rząd republikański zezwolił na ewakuację azylan
tów.

Zadanie to zostało poruczone O.R.P. Wilia, do
wódcą której był Kdr. ppor. Stefan Kwiatkowski. Ja 
byłem zastępcą dowódcy, równocześnie uczęszcza
jąc na wykłady kursu nawigacyjnego.

O.R.P. Wilia był transportowcem Polskiej Mary
narki Wojennej. Przez szereg lat, wraz z drugim 
transportowcem O.R.P. Warta, przewoził transpor
ty uzbrojenia i zaopatrzenia z Francji do Polski. 
Gdy te transporty ustały, .Wilia" została dostoso
wana jako okręt szkolny dla kursów Szkoły Pod
chorążych Mar. Woj. W międzypokładzie (tween- 
deck) zainstalowano koję i haki dla hamaków, 
skrzynie i szafki na rzeczy oraz zaimprowizo
wano salę wykładową. A więc można było na O.R.P. 
Wilia ulokować pokaźną ilość ludzi — rzecz zroz- 
miała nie w luksusowych warunkach.

Kierownictwo Mar. Woj. skorzystało z tej pod
róży „Wilii” i dnia 2-go kwietnia. 1937 r. zaokrę

towało na niej Kurs Oficerów Nawigacyjnych, skła
dający się z trzech albo czterech oficerów, łącznie 
ze mną, celem odbycia praktyki nawigacyjnej.

W dniu tym, załadowaliśmy prowiant i Zaopa
trzenie dla załogi i naszych przyszłych pasaże
rów, jak również żywność i zaopatrzenie dla nasze 
go poselstwa w Madrycie.

ORP Wilia wyszedł z Gdyni 3-go kwietnia 
1937 r. Po niespełna trzech dobach żeglugi, kwiet- 
n:owy Bałtyk. .szary i dżdżysty, pozostał za rufą. 
Na Morzu Północnym i w Kanale Angielskim pogo
da była zmienna. Po minięciu Ushant (Ouessant) po- 
koly.ała nas Zatoka Biskajska (bo jakże inaczej), 
ale gdy przeszliśmy trawers Przylądka Finisterre, by
ło już pogodnie i słonecznie.

i 3-go kwietnia w nocy minęliśmy Gibraltar i we
szliśmy na Morze Śródziemne. 15-go kwietnia wie
czorem. zakotwiczyliśmy na redzie portu Valen- 
cia. Komandor ppor. Stanisław Lasocki natychmiast 
udał się motorówką do portu. Władał on biegle wło
skim i francuskim, co jak uważaliśmy, powinno 
mu było ułatwić porozumienie się z Hi zpanami. 
Zameldował on na; w kapitanacie portu oraz powia
domił po cis wo w Madrycie o naszym przybyciu.

Następnego dnia, po wymianie oficjalnych wizyt, 
zostaliśmy zaproszeni przez miej-owe władze re
publikańskiej Mar. Woj. na obiad. Paella Valencia- 
na. by'a głównym daniem. Siedziałem przy stole po
między Komandorem Szefem Sztabu, Dowódcy 
Obszaru Morskiego Walencja, a Szefem Tntenden- 
tury. Po obiedzie, Szef Sztabu podarował mi fla
szkę jerez'u (sherry), który liczył sobie 97 lat.

Po południu tegoż dnia przybył z Madrytu se
kretarz Po>elS‘wa Polskiego (jeśli mię pamięć nie my
li — pan Sakowski). Poinformował on nas. że azy
lanci. kórym władze pozwoliły opuścić kraj na 
ORP Wilia, powinni przybyć do Walencji za dzień 
albo dwa.

W oczekiwaniu na naszych pasażerów, ci co byli 
wolni od służby, wychodzili na ląd. Miasto było 
przepełnione wojskowymi; Hiszpanami i członka
mi Brygady Międzynarodowej. Wśród tych ostat
nich dużo było Anglików, Francuzów i Polaków 
z Francji. Zostali oni zachęceni do wstąpienia do 
Brygady Międzynarodowej przez perspektywę do
brych upo ażeń. Byli też wśród nich idealiści jak rów
nież e1ementy żądne przygód. Spotkaliśmy W Wa
lencji młodą polską Żydówkę, członkinię Polskie; 
Partii Komunistycznej. Była ona w Hiszpanii z 
bratem, jako korespondentka jakiegoś pisma. Wszę
dzie było widać wpływy komunistyczne, uzewtie- 
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trzniające się w odznakach w postaci sierpa i mio
ta jak również w pieśniach.

Najbardziej rzucały się w oczy ślady prześlado
wania religii. W zystkie kościoły były zrujnowane 
i splądrowane. Tam, gdzie krzyża nie dało się zdjąć 
lub złamać, był zgięty. W drugim czy trzecim 
dniu naszego postoju, był nalot na Walencję przez 
dwa niemieckie samoloty. Rzuciły bomby na jakieś, 
im znane cbjekty daleko od portu i odleciały. Po
za tym. życie w mieście wydawało się płynąć w mia
rę normanie. Hotele były czynne i dobrze utrzy
mane. Winiarnie, kina, teatry, były otwarte do póź
nej nocy. Jednego wieczora zostaliśmy zaproszeni 
przez Sekretarza poselstwa do teatru na rewię. W 
roli tytułowej występowała słynna wówczas w Wa
lencji gwiazda, Margerita Ghana — pełna tempera
mentu tancerka i śpiewaczka.

19-go kwietnia zo laliśmy powiadomieni, że kon
wój z'ożony z dwóch autobusów, wiozący azy- 
liantów, wyruszył już z Madrytu. Powinien był 
przybyć do Walencji późnym popołudniem te
goż dnia. Ponieważ tam miały być dwie czy trzy 
rodziny z dziećmi, kilku z nas przeniosło się do 
kolegów na kanapki w ich kabinach i odstąpiło swo
je kabiny paniom i dzieciom.

Wczesnym popołudniem tego dnia, motorówka 
nasza przywiozła z portu dwóch cywilnych panów, 
jeden był urzędnikiem polskiego poselstwa. Przed
stawił nam drugiego pana, z figlarnym uśmiechem, 
jako kon ula polskiego z Alicante. Jak się okaza
ło, był to kapitan wojska hiszpańskiego, Josó da 
Alfaro. Byl on jednym z azylantów w polskim po
selstwie, gdzie schronił się z żoną i córką. Muisiał 
być dobrze znanym władzom republikańskim jako 
nieprzejednany „Frankista” bo aczkolwiek jego żo
nie i córce pozwolono na opuszczenie Hiszpanii 
na O.R.P. Wilia, kapitanowi Alfaro zezwolenia nie 
dano. Jeden z urzędników polskiego poselstwa zli
tował się nad rodziną Alfaro, wykradł kapitana 
z gmachu poselstwa i wywiózł go z Madrytu na po
łudnie. Korzystając ze swego wozu dyplomatycz
nego i prawdopodobnie posługując się sfałszowa
nymi dokumentami, wywiózł kapłana Alfaro do 
Walencji od strony Alicante jako polskiego konsu
la z tego miasta. Przeszedł z nim pomyślnie kon
trolę w porcie i przywiózł go na „Wilię’. Można 
by'o sobie wyobrazić, na jakie ryzyko zdecydowali 
się obaj ci panowie. W razie wykrycia podstępu, 
Alfaro nie uniknąłby śmierci, a nasz rodak w najlep
szym razie byłby wyrzucony z Hiszpanii i miał
by swą dyplomatyczną karierę zwichniętą.

Teraz Kapitan Josś de Alfaro był bezpiecznym 

na naszym okręcie. Jednak nie miał pewności czy 
jego żona i córka dołączą do niego. Przez całe po
południe, aż do późnego wieczora chodził po me
sie oficerskiej jak zwierz w klatce, nie mogąc się 
uspokoić. Po wielu godzinach wyczekiwania, na
reszcie pokazały się obie panie na trapie i rzuciły 
się w ramiona męża i ojca. Był to niezwykle wzru
szający moment dla patrzących na tę scenę. Córka 
kapitana de Alfaro, Purita, ładna 18 czy 20-letnia 
panna o typowej iberyjskiej urodzie, przez całą 
podróż „Wilii" do Polski, była przedmiotem zrozu
miałego zainteresowania ze strony załogi okrętu.

Mój kolega z. kursu nawigacyjnego, por. mar. 
Stanisław Pohorecki, był wyznaczony do przyję
cia. transportu w porcie i wysiania ich grupami na
szą motorówką z łodzią na holu, na okręt. Wszys
cy przybyli z Madrytu autobusami pod eskortą 
karabinierów, musieli przejść przez kontrolę w Ko
mendzie Portu.

Wielu spośród naszych przyszłych pasażerów, 
przeważnie oficerowie, podali swe zawody' jako 
rzemieślnicy, kelnerzy itp. Inaczej nie byliby wy
puszczeni z Hiszpanii.

Kontrolę przybyłych azylantów przeprowadzał 
Wojskowy Komendant Portu w asyście dwóch ka
rabinierów. Początkowo wszystko szło bez zacięć 
i większość ich już była wysłana na ORP Wilia. 
Gdy jednak do biura wpuszczono jednego z męż
czyzn i Komendant odczytał przy jego nazwis
ku, że miał być z zawodu szewcem czy krawcem, 
jeden z Karabinierów podszedł do Komendanta 
ze słowami: Companiero! Ten hombre (człowiek) 
nie jest szewcem. On jest kapitanem żandarmerii.

Jesteś tego pewien? — zapytał Komendant.
Bez żadnej wątpliwości. Ja jego dobrze znam. 
To zabierzcie tego psa i zastrzelcie po — zawy

rokował Komendant.
Karabinierzy, którzy do tej pory stali ze znu

dzonymi minami, ożywili się, chwycili biedaka pod 
ramiona i zaczęli go wlec do drzwi.

Tu zainterweniował Porucznik Pohorecki. Ko
mendancie! Jak możecie tego człowieka zabijać, 
kiedy wasz Rząd zezwolił mu na wyjazd z kraju.

Rząd? Ja tu jestem Rządem i my go zaraz za
strzelimy, odparł Komendant. (W filmie „For whom 
the Bell tolłs”, według książki E. Hemingway'a, 
jest podana oma] że identyczna scena, aczkolwiek 
w innych warunkach).

Staś Pohorecki, który miał dar wyplątywania się 
z trudnych sytuacji, nie stracił głowy. Wiedział, 
że w Walencji jednym z najcenniejszych artyku
łów były papierosy. Brak ich było na rynku i palacze 
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palili straszliwe śmiecie. Wyciągnął więc z kieszeni 
paczkę „Lucky Strike” i częstując Komendanta i 
Karabinierów, zaproponował, by przedyskutować 
tę sprawę przy papierosie. Ten psychologiczny 
chwyt udał się. Karabinierzy, na widok amerykań
skich papierosów, zapomnieli na chwilę o Kapita
nie żandarmerii i sięgnęli po papierosy. Komendant 
zapalił papierosa i zaciągnął się aromatycznym 
dymkiem, podczas kiedy Staś usiłował argumento
wać swój punkt widzenia i uwolnić azylanta z nie
bezpiecznej sytuacji. Na szczęście, do biura wszedł 
Sekretarz Polskiego Poselstwa, który oczywiście 
władał doskonale hiszpańskim. Udało mu się prze
konać Komendanta, że zamiast zastrzelić Kapita
na, lepiej się pozbyć z Hiszpanii i pozwolić zao
krętować się na „Wilii”.

Razem wziąwszy zaokrętowaliśmy około osiem
dziesięciu sześciu azylantów. W tej liczbie były trzy 
albo cztery dorosłe panie i czworo lub pięcioro 
dzieci. Poselstwo przydzieliło nam jedną ze swych 
urzędniczek jako tumaczkę oraz by dopomaga
ła nam w opiece nad pasażerami.

Wczesnym rankiem 20-go kwietnia odkotwiczy- 
liśmy z redy Valenci,a.

Gdy zbliżyliśmy się do Cartageny, pasażerowie 
zwrócili się o pozwolenie na odbycie żałobnej u- 
roczystości. Wśród nich znajdowało się bowiem 
dwóch młodych ludzi, których rodzice i rodzeń
stwo zostali zamordowani w czlasie opuszczania te
go miasta przez wojsko republikańskie. Ciała ich 
zrzucono ze szczytu urwistego brzegu na głazy u 
jego podnóża. Oczywiście, Dowódca okrętu dał na 
to zezwolenie. Na trawersie tego tragicznego miej
sca pasażerowie rzucili do morza bukiety kwiatów 
(zakupione przez okręt na przyjęcie pań) i od
śpiewali pieśni nabożne.

W Cieśninie Gibraltarskiej mieliśmy trochę emo
cji. Pomiędzy Marokiem a brzegiem hiszpańskim 
patrolowały dwie kanonierki Marynarki Gen. Fran
co. Na ich widok, pasażerowie podekscytowali się. 
zaczęli wznosić okrzyki i wymachiwać ramiona
mi na znak pozdrowienia. Zdołaliśmy na czas wy
słać kilkunastu ludzi załogi i obsadzić nimi burtę 
aby wstrzymać kilku młodych Hiszpanów od wy
skoczenia za burtę w celu dopłynięcia do kanonie
rek. Według urnowy pomiędzy naszym Po- 
se'stwem a Rządem Republikańskim, mieliśmy do
wieźć azylantów do Polski Poselstwo przyrzekło, 
że nie będą wysadzeni w żadnym innym kraju.

Wśród naszych pasażerów znajdowało się dwóch 
starszych stopniem oficerów. Jeden był Komando
rem ppor. Pilotem. Przed wojną domową odbył lot 

na hiszpańskim wodnopłatowcu i wodował na 
Wiśle pod Warszawą. Szczycił się, że był odzna- 
■czory' orderem Polonia Restituta. Drugi oficer 
był to Pułkownik Lotnictwa Gallarca (zdaje mi 
się, że na imię mu było Manuel). Ten robił wra
żenie mocno przybitego sytuacją w jakiej się znaj
dował. Co dzień odbywał samotne długie spacery 
po pokładzie i rzadko byl widywany w rozmowach 
z współtowarzyszami.

Podłóż powrotną odbyliśmy pomyślnie. Pogoda 
dopisywała i nawet Zatoka Biskajska była przeważ
nie słoneczna i spokojna.

Do Gdyni zawinęliśmy Lgo maja 1937 r. Przed
stawiciele Rządu zaopiekowali się przywiezionymi 
przez nas Hiszpanami i rozlokowali ich, o ile 
wiem, w prywatnych domach i majątkach, prze
ważnie na Pomorzu.

Jak słyszeliśmy później, większość z nich, po 
pewnym czasie dostała się do Gdańska i przy po
mocy niemieckiego Konsulatu, powróciła do częś
ci Hiszpanii, znajdującej się pod rządami Genera
ła Franco.

* * *
Flaszkę jerezu, podarowaną mi przez republi

kańskiego Komandora, przywiozłem do domu. Rok 
później ożeniłem się. Jadwiga (moja żona) ocze
kiwała dziecka w listopadzie 1939 r. Ja miałem 
powrócić na ORP Iskra, z podróży szkolnej, w 
październiku. Stuletni jerez miał być owary na 
chrzciny naszego potomka.

Sta'o się inaczej. Po opanowaniu wybrzeża przez 
Niemców, jedna ze znajomych pań poszła zoba
czyć nasze mieszkanie w blokach oficerskich na 
Oksywiu. Znalazła mieszkanie splądrowane, a na 
podłodze rozrzucone flaszki i potłuczone 
kieliszki. Zawartość mojej dobrze zaopatrzonej
piwniczki, łącznie z flaszką jerez’u, wypiło żoł- 
dactwo niemieckie.

* * *
ORP Wilia był w porcie Casablanca z połową 

młodszego rocznika Szkoły Podchorążych Mar. 
Woj., gdy wybuchła Druga Wojna Światowa. W 
październiku, 1939 r. razem z ORP Iskra, został 
wysłany do Port Lyautey i postawiony do rezerwy. 
Gdy Francja kapitulowała w połowie 1940 r. i Rząd 
Vichy zawarł pokój z Niemcami, „Wilia” i „Is
kra” wymknęły się w Port Lyautey i przeszły do 
Gibraltaru „Iskra” pozostała w Gibraltarze do 
końca wojny. ORP Wilia natomiast został prze
kazany do polskiej Marynarki Handlowej i prze
mianowany na S.S. Modlin.
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Dwa dni po lądowaniu Sprzymierzonych w Nor
mandii (D-Day), przechodziliśmy na DRP Śląsk, 
w pobliżu Arromanches, gdzie instalowano falo
chrony dla sztucznego portu Mulberry. Do portu 
tego zbliża! się konwój złożony ze starych okrę
tów wojennych i statków handlowych, przeznaczo
nych do osadzenia na dnie, celem uzupełnienia i 
wzmocnienia falochronu zawieszonego częściowo 
z betonowych kesonów przyholowanych z Anglii. 
W konwoju tym zauważyliśmy S.S. Modlin (ex- 
ORP Wilia).

Staruszka ,(WILIA" S.S. Modlin, zakończyła swój 
pracowity, mordki żywot w pożyteczny sposób i 
w dobrym towarzystwie. Wśród okrętów i statków 
osadzonych na dnie razem z ex-ORP Wilia, były 
również dwa pancerniki — HMS Centurion 
i francuski „Courlet” oraz dwa krążowniki — HMS 
Durban i holenderski „Java”. Miesiąc później do
łączył do nich nasz krążownik ORP „Dragon.

Sztuczny port Mulberry, okazał się opatrznoś
ciowym miejscem wyładowywania uzupełnień woj
ska, broni, materiałów i żywności, gdy w kilka dni 
po inwazji, przyszły okresy złych pogód.

W latach pięćdziesiątych służyłem w Królewskiej 
Marynarce Wojennej Pakistanu. Między innymi, 
byliśmy z Jadwigą w doskonałych stosunkach z 
Ambasadorem, a na stopie przyjaźni z Radcą Am
basady hiszpańskiej i jego żoną. Wiedzieli oni, że 
byłem na ORP Wilia z misją wywiezienia „Fran- 

kistów” z Valencji do Polski i że Pułkownik Gal
larca był jednym z nich. Był on już w stopniu Ge- 
nera.a i piastował urząd Ministra Lotnictwa w Rzą
dzie Generalissimus^ Franco.

W 1956 r. Pakistan ogłosi! się Republiką. Wszyst
kie kraje, które utrzymywała s.osunki dyploma
tyczne z Pakistanem, przysłały swych przedstawi
cieli na uroczystość inauguracji tego kraju jako 
Republiki.

Nuno, Radca Ambasady Hiszpańskiej zawiado
mił mnie, że Generał Gallarca ma przylecieć do Ka- 
rachi jako przedstawiciel Rządu hiszpańskiego. U- 
radziiiśmy, że zrobimy niespodziankę. Zostaliśmy 
z Jadwigą zaproszeń na kolację do Ambasady. Po 
wymianie z Generałem kilku wstępnych zdań, za
pytałem go czy pamięta polski transportowiec 
ORP Wilia. Ze zdziwioną miną odpowiedział, że 
owszem, bardzo dobrze ten okręt pamiętał. A czy 
pamięta Pan Generał „Capitan eon guitara”, który 
był na tym okręcie? Tak mnie bowiem nazywali 
hiszpańscy pasażerowie „Willi”, bo w tym czasie 
miałem gitarę i trochę na niej brzdąkałem. Zaczęło 
coś przebłyskiwać w pamięci Generała. Pomogłem 
mu więc i przypomniałem, że to ja byłem ten 
„Capitan’.

Generał Gallarca był wyraźnie wzruszony i u- 
szczęśliwiony tym nieoczekiwanym spotkaniem.

Romuald N. Tymiński

SŁONECZNY DZIEŃ
(17-go czerwca wieczorem samolot nasz ląduje 

w Faro i po godzinnej jeździe taksówką dobijamy 
do Monto Gordo do hotelu Dos Navegadores. Cze
ka tam na nas przyjemny pokój, wspaniała kolacja 
i mi.a karteczka od Zosi i Jose Pinto Pereira, że we 
wtorek 20-go, wracając z wakacji w Hiszpanii, za
trzymają się w „naszym” Monte Gordo na plote
czki, na Wspomnienia i by nam pokazać Portugalię. 
Spędzamy więc pierwsze dni na zapoznaniu się z 
plażą, z morzem, z regionalną kuchnią i z bardzo 
dobrym portugalskim winem. Z każdym dniem chęć 
pogłębienia tej wiedzy rośnie, a pragnienie (na bar
dzo dobre portugalskie wino) pozostaje nieugaszo- 
ne.

We wtorek wieczorem., w myśl staropolskiej za
sady, „po óbiedzie legnij chwilkę, po kolacji bieg
nij milkę ruszamy na .mały spacer i dokładnie o 
dziewiątej na schodach tarasu Dos Navegadores 
spotykamy Zosię Wiszniew ką z jej mężem koman- 

• 

dorem Jose Finto Pereira. (Nie przyznaję się do po
krewieństwa, bo choć mówiąc stylem trylogii „maler 
mea do demo Wisnicka est”, ale brak jednej literki 
pozbawia mnie praw kuzynostwa, czy nawet wu
jostwa). Zosia, wypoczęta po wakacjach, mimo przy
długiej (podróży samochodowej z Sewili, wygląda 
wspaniale, a niejeden młody mógłby figury szczu
płemu komandorowi pozazdrościć.

Zasiadamy w cichym kąciku przy szklanicach 
szkockiej whisky. Z Jadzią przekazujemy Zosi po
zdrowienia od Isi Olszewskiej i Halinki Wójcik, a 
Zosia z mężem wtajemniczają nas w plany na środę. 
Zabierają nas samochodem wzdłuż całego południo
wego wybrzeża Algarve, bo choć tu pod ranicą 
hiszpańską jest wcale ładnie — piasek, sosenki i wy
dmy trochę nasz Bałtyk i Hel przypominają — za
chodnia część jes bardziej malownicza. Jose wier- 
dzi, że bajeczne urwiska, skałki i tunele wyrzeźbio
ne przez ocean na zachód od Lagos trzeba oglą
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dać godzinę czy dłużej po niskiej wodzie, opuszczą 
więc nas na chwilę, by upewnić czas jutrzejszych od
pływów. A my rozpoczynamy spiesznie wspomnie
nia od ostatniego spotkania oczywiście. Widzieliś
my się przecież po raz ostatni w 1975 r. przed Zjaz
dem, podczas Światowego Zjazdu Marynarzy i po 
Zjeździ©, gdy państwo Pinto Pereira Jabłońskich, Ol
szewskich, Budzyńskiego i nas podejmowali w Lon
dynie kolacją. W '19/5 roku można było rzeczywiś
cie wiele z dawno niewidzianych twarzy zobaczyć 
i Zosia entuzjastycznie wspomina chwile Zjazdu. 
O każdym ma coś dobrego do powiedzenia, o byłych 
kolugacn z Kier. Mar. Woj. i o tych, z którymi w 
pierwszych latach Stowarzyszenia pracowała prze
de wszystkim w Komisji Opieki i w Naszych Sygna
łach. Na Światowy Zjazd Marynarzy zjechali prze
cież koledzy z dalekich kontynentów, jak Konrad 
Namieśniowski z Kanady, czy Wojciech Francki z 
Nowej Zelandii. Jest też okazja wspominać londyń- 
czyków — żelazny kontyngent SMW: Władysła
wa Nadratowskiego, Bohdana Wrońskiego, Bolka 
Markowskiego, i Jasia Busiakiewicza. A po preze

sach przychodzi kolej na Halinę Wójcik, Tadka 
Budzyńskiego, Alfreda Piechowiaka, nieodżałowa
nego Franka Pituikę i Kostka Zubkowskiego. O każ
dym Zosia ma gotową anegdotę do opowiedzenia. 
Zawsze życzliwa i pełna humoru monopolizuje 
konwersację ku wielkiemu zadowoleniu słuchaczy.

W środę 21 czerwca pogoda jest wspaniała. Jo
se prowadzi samochód jak wirtuoz. Krajobraz na 
zachód od Faro jest bardzo urozmaicony — oliwki, 
pomarańcze, figi, winnice, wzgórza i śliczne laski 

■— jesit co podziwiać. I typowa dla Algarve archi- 
chitektura białych domków z czerwonymi ozdob
nymi dachami i bardzo wyszukane kominy na kale
nicy lub na skraju dachu, jak Zosia tłumaczy, tylko 
tutaj. „Travelog ’ skracam do jednego zdania: Wszę
dzie jest pięknie, skały nadbrzeżne są bajkowo ma
lownicze, miasteczka i osady letniskowe gustowne 
i czyste, a ludzie życzliwi i przyjaźni. Jose przy 
doskonałym lunchu opowiada o swych latach w 
Londynie, gdzie był portugalskim attache morskim 
przez trzy lata ,a Zosia snuje wielobarwną kanwę 
wspomnień bo i o pracy swych rodziców w Polsce i 
o swej karierze artystyczno-konserwacyjnej, która 
ją przenosiła z Włoch do Windsoru i do Południo
wej Afryki. A bez ustanku w rozmowie z Nią prze
bija niekłamane i ogromne przywiązanie do wszys

tkiego co polskie z Marynarką Wojenną, chyba na 
poczesnym miejscu. A druga miiOŚć, gdzie Zosia i 
Jose mają mieszkanie 1 km na północ od Lizbo
ny, które je.t ich bazą wypadową i adresem pocz
towym.. Mieli sobie zbudować rezydencję w Bela 
Visia (25 km. na południe), ale po-rewolucyjne rzą
dy wycofały pozwolenie budowy. Zosia nie dała za 
wygraną. W Bela Vista stoi duży, wygodnie umeblo
wany „caravan”, jak wóz Drzymały, i nazywa się 
..Bajka'. Tam nasi przyjaciele bajkowe dni swe spę- 
ozają, a nasionko przywiezione z Mozambiku, ta
kie już mają szczęście, wyrosło na kwieciem obsy
pane drzewo. Bo ostatnie służbowe stanowisko 
komandora Pinto Pereira skończyło się oficjalnymi 
pochwałami za pracę i za osiągnięcia w Mozambiku 
i zamiast spodziewanego admiralskiego awansu — 
przeniesienie w stan rezerwy.

Wracamy do Monte Gordo wieczorem, ale jesz
cze jest czas by Zosia i Jose zasiedli z nami w Dos 
Navegadores do obiadu. Jose pomaga wybrać do
bre wina do smacznego posiłku. A rozmowa. . . o 
powojennych brydżyikach w „raojonowanym” Lon
dynie z Ireną Glińską, Myszką Jabłońską i niezapo
mnianym Stachem Olszewskim. W przedwakacyj
nych listach wymienialiśmy z Zosią limeryki (dużo 
lepsze te z Portugalii, niż te z Londynu), ale 
w prywa.nej je pozostawię szufladzie. Tłumaczę się 
jak mogę, że na Jej powitanie w Monie Gordo 
chciałcm napisać limeryk, ale poza „czarną krową 
w kratki bordo” nie mogłem znaleźć odpowiedniej 
ilości rymów. Niech ten nieudolny limeryk, na por
tugalskim piasku palcem spisany za to powitanie 
wystarczy:

Letnicy do Monte Gordo 
Niesforną zjechali hordą. 
Gdy witają miłych gości, 

To aż śmieją się z radości 
Opaloną w słońcu ... buzią.

Kończy się słoneczny dzień. Zosia i JoSć wraca
ją już jutro rano na północ do swojej Bajki, a nam 
dni rozstania osładzają wspaniałe cukry i słodycze 
ze znawstwem dla pań wybrane przez niezrów
nanego Jose, przy których serdecznie wspominamy 
razem spędzone chwile w Ich prześlicznej Portu
galii.

Wiesław Krzyżanowski
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Z PRASY KRAJOWEJ 
„WIECZÓR WYBRZEŻA 

NR 1-17 z 25.51977 r.

PUCKA EKSPOZYCJA DYWIZJONU 
LOTNICZEGO

W Pucku otwarto stałą wystawę pamiątek i doku
mentów, obrazujących historię Morskiego Dywizjo
nu Lotniczego. Z darów byłych pilotów' oraz zbio
rów kolekcjonerów, powstała ekspozycja, przedsta
wiająca 20--letnie dzieje polskich skrzydeł nad mo
rzem w okresie międzywojennym. Frezenowane 
są m. in. modele samolotów, broń, mundury, iko
nografia.

Ta specyficzna w przedwojennej -polskiej Mary
narce Wojennej jednostka wojskowa, powstała i sta
cjonowała w Pucku w latach 1920-39. Dywizjon u- 
zfbrojony byl m.in. w wodnopłatowce produkcji 
niemieckiej, a następnie sprzęt produkcji francus
kiej, włoskiej oraz prototypy polskiego przemysłu 
lotniczego. Nie było to niestety najnowocześniejsze 
wyposażenie. Ale projektowano przezbrojenie i 

budowę nowoczesnej bazy. Zrealizowanie cel-u unie
możliwił wybuch 11 wojny ś-wiato-wej.

Mimo braków sprzętowych lotnicy morscy za
pisali chlubne kar.y w działaniach bojowych w o- 
bronie Wybrzeża we wrześniu 1939 r. Obecnie tra
dycje Dywizjonu kontynuują żołnierze jednostek 
lotnictwa morskiego Marynarki Wojennej.

Z PRASY ANGIELSKIEJ

3 POLSKIE DESTROYERY (NISZCZYCIELE)
1 am the secretary of the Ist Destroyer Flotil-la 

1942-194 Association. From 1942-194 we were 
based at Portsmouth and for a period d-uring that 
ti-me we had three Poli-sh manned Hunt Clasis De- 
stroyers — „Krakowiak”, „Kujawiak", and „Ślą
zak. We would like very much to get in touch 
with anyone who served aboard those ships. Any 
one who would like to joi-n us in our associat-ion 
should write at the adidress. Mr D. Clare, Holme 
Bungalow. Glebe Road, Newet, Glouces e-rshire GŁ 
G18 1-BJ.

D. Clare
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Z KOŁA GLASGOW
Od Redakcji

Nowo obrany prezes Zarządu Kola Glasgow 
przesiał do N. S. sprawozdanie z zebrania. Rów
nocześnie dostaliśmy telefon i lid z Głasgowa z 
prośbą o umieszczenie tego sprawozdania w ca
łości.

Żałujemy, że nie jesteśmy w stanie umieścić szcze
gółów zebrania, wygłoszonych opinii ani nazwisk 
dyskuntantów. Ogłaszanie ich mogłoby spowodo
wać zastrzeżenia prawne i szkody moralne, tak 
dla pp.zczągólnych członków Koła Glasgow, jak 
i obniżenie godności SMW.

Chcąc jednak spełnić prośbę kolegów z Głas
gowa zamieszczamy w całości końcowe „dezyde
raty i wnioski".

Dezyderaty i Wnioski

I. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Koła Glasgow przyjmuje:

(a) Dafszą działalność Kola musi opierać się tyl
ko i wyłącznie na Statucie i ideologii niepodległoś
ciowej tak w działalności wewnątrz, jak. i na ze
wnątrz Koła.

(b) Wszelkie oficjalne wystąpienia członków Za
rządu Koła w Konsulacie PL nie mogą mieć miej
sca. Nie przyjęcie tej zasady doprowadzi jedynie 
do rozwiązania Koła.

(c) Zgodnie z przyjętym zwyczajem w organi
zacjach emigracyjnych członkowie zarządu wy
jeżdżający na wakacje do Kraju są zobowiązani 
do złożenia swych oficjalnych funkcji na czas po
bytu.

dj Do czasu oficjalnego rozwiązania SMW 
powyższe dezyderaty obowiązują każdy Za
rząd Koła wybrany na Walnym Zebraniu Człon
ków. W wypadkach nieobjętych Statutem,, jeśli 
chodzi o sprawy wewnętrzne, jak i zewnętrzne 
Koła Glasgow, każdorazowy zarząd winien zwró
cić się do Zarządu Głównego i uzyskać aprobatę 
nim poweźmie jakąkolwiek akcję.

(e) Powyższe punkty winny stanowić addendum 
Koła SMW, Glasgow.

(f) Każdorazowy Zarząd Koła winien współ
pracować ściśle — i w duchu niepodległościowym 

- z organizacjami polskimi na terenie Głasgowa 
i Szkocji.

(g) NWZ apeluje do kolego w-czionków, aby 
b ali czynniejszy niż dotychczas udział w pracach 
Kola, jak również w działalności emigracyjnej. 
Jest nas coraz mniej, a spraw ważnych nie ubywa.

(h) Na wniosek kol. K. Było, powyższe dezy
deraty i wnioski winny być ujęte w formę dekla
racji. Deklaracja ta winna być rozesłana imiennie 
i podpisana przez każdego członka Koła SMW 
Glasgow.

Po przeczytaniu przewodniczący zarządza dys
kusję nad wnioskami. Jedynie kol. J. Było zabie
ra glos, dodając punkt ósmy do listy.

W głosowaniu „za" przyjęciem opowiedziało się 
12 kolegów, „Przeciw” •— jeden kolega, „Wstrzy
mali się” — 6 kolegów. Przewodniczący ogłosił, że 
wnioski i dezyderaty zostały przyjęte większością 
głosów i że od tej chwili obowiązują Zarząd i człon
ków SMW, Koła Glasgow.

Oświadczenie Prezesa

Z mego stanowiska członka Koła SMW, Glasgow 
i jego obecnego prezesa chcę stwierdzić, że najgłów
niejsze sprawy, dwie bolączki, na które od paru 
lat cierpieliśmy, zostały wyeliminowane i złagodzo
ne.

Wolą znakomitej większości kolegów obecnych 
na zebraniu została wyraźnie zdeklarowana dro
ga postępowania na przyszłość. Po przyjęciu 
wniosków i dezyderatów do Statutu Kola, mamy 
nadzieję także do Statutu Sowarzyszenia, przy
szłe Zarządy i członkowie wiedzą jakie drogi wy
bierać, aby powróciło koleżeństwo między członka
mi, ufność we własne ideowe stanowisko i celowość 
istnienia Kola — jedynego w Szkocji.

Wolą znakomitej większości również została 0- 
czyszczona opinia o naszym Kole wśród tutej
szego społeczeństwa. Rezultaty naszego NWZ zo
stały przyjęte wśród polskich organizacji emigra
cyjnych z szacunkiem i aprobatą. Znikły raz na 
zawsze wątpliwości, a droga przed nami jest pros
ta i wyraźna.

Mieczysław Zawada
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G L A S fi O W
W sobotę, 2. września z prezesem Zarządu 

Głównego SMW, Janem B isiakiewiczem i z Boh
danem Wrońskim jedziemy do Glasgowa jako de
legaci Zarządu Głównego na Nadzwyczajne Wal
ne Zebranie Koła. Po pięciogodzinnej, z małvm 
hakiem, podróży, na dworcu , Glasgow Central” 
spotykają nas kol rdzy: Witold Poray-Wojciechow
ski i Mieczysław Zawada. Mietek Zawada jest pre
zesem Zarządu Kota na obecną k!adenćę, a Witol
dowi Poray-Wojciechowskiemu Koło parę lat temu 
nadało tytuł honorowego prezesa w uznaniu jego 
pracy dla naszej szkockiej rodziny marynarskiej 
i całej polskiej społeczności w Szkocji. Ze stacji, na 
kolację zabiera nas Mietek Zawada swym samo
chodem do Domu Polskiego im gen W. Sikorskie
go, gdzie dołączaią do nas koledzy: W. Duch i K. 
Było. Pan chorąży Duch 'jest naszym seniorem, 
ma wiele do opowiadania, bo swą doskonałą pamię
cią najdalej w przeszłość sięga. Z olbrzymim zain
teresowaniem przeżywamy z nim wybuch kotła 
na ORP „Podhalanin i inne enizody międzywo
jennych dziejów młodej Mar. Woi. Kazik Było, 
sekretarz Zarządu Koła, we wrześniu 1939 roku 
był na Flotylli Pińskiej. Jego więc wspomnienia 'do
tyczą chyba nmmniei u dokument cwanych wyda
rzeń ostatniej woinv. Powinien te osobiste wspom
nienia tragicznych dni wrześniowych spisać i u- 
trwalić dla przyszłych historyków i badaczy dzie
jów Flotylli.

W Glasgowie gości nas Witold Poray-Wojcie
chowski. Przed zakwaterowaniem nas bardzo wy
godnie w swym mieszkaniu, przygotowuje dosko
nałą herbatę, nalewa szklanicę (oczywiście, jako 
że w Szkocji jesteśmy) whisky i mamv okazie za
znajomienia się z jego ciekawymi zbiorami przy
czynków i ilustracji do naszej historii. Podziwiamy 
szkice, kopie i fotografie bajecznej grafiki, zapro
jektowanej przez naszego gospodarza dla Papie
ża. Królowej. Uniwersytetu Jagiellońskiego i dla 
kogo tylko było potrzeba z naszym Stowarzysze
niem włącznie. Nie na tvm kończą sie uzdolnie
nia naszego kolegi. Jesteśmy szczerze wzruszeni, 
gdy czyta nam swój wiersz napisany an poświę
cenie pomnika katyńskiego w Szkocji.

Niedzielę rozpoczynamy mszą św. w kościele 
św. Szymona. Wizytujący Szkocję polski misjo
narz wygłasza niezmiernie przekonywujące kaza
nie o polskich mufach w Afryce w pogranicznych 
rejonach Mozambiku, które wywołuje u mnie sze-

PROWADZI
reg refleksji na tematy i w naszym marynarskim 
ośrodku aktualne, jak przywiązanie do idei, do 
wielkiej myśili, poświęcenie w pracy dla naszej spo
łeczności i lojalność do zrzeszenia w stowarzysze
niu kolegów, którym wspólne przyświecają cele. 
Ale nasze cele w tym momencie są bardziej przy
ziemne, przyznaję się z ulgą, by nie być posądzo
nym o patos. Czekają przecież na nas u kol. Po- 
ray-WojciechowsIkieigo zrazy z kaszą i butelka do
skonałego wina. Tak pokrzepieni na duchu i na cie
le uda jemy się do Domu Kombatanta na Nadzwy- 
czatae Walne Zebranie Koła Glasgow.

Jeden z pierwszych na zebranie przychodzi 
Janek Lassa. Mi‘o jest poznać przystojnego mło
dzieńca o tak wielkim przywiązaniu do marynars
kich tradycji swego szlachetnego ojca. Przysiada 
też do nas Wincenty Cygan. Twarz zdobi mu 
wspaniała broda, którejby się najdzielniejszy wi
king nie powstydził. Ciągle mailuje i pisze i choć 
ostatnio w Naszych Sygnałach nie drukował, o- 

■e-uje przysłać materiały do przyszłych nurrrrów 
Zebranie. hv mieć nuorurn prawomocne odbywa 
się w drugim terminie, mamy więc okazię przez 
chwilę na spotkanie i wymiany pozdrowień z ko
tarami z lokalnego Koła. Znam prawie wszyst
kich. bo byłem lat temu kilkanaście w Glasgowie,

kolegów z którymi na „Piorunie” pływałem prze
cież nie zapomnę nigdy Są z nam- koledzy: M 
Zięba. J. Pściuk. R. Okoński, J. Rudziński. F. Ku
lik i J. Kolendo. Przypuszczam, że spośród już 
wymienionych, i spośród tvch. o których leszcze 
będę pisał, nikt nie będzie miał pretensji, że tylko 
po'skie nazwtka użvwam. Ale tak będzie łatwiei 
czytelnikom mego reportażu ich -sobie przypomnieć. 
Tak ich pamiętamy z lat razem spędzonych. Po
nieważ nisze reportaż a nie sprawozdanie, korzys
tam z pewnej wolności w wyborze lematów. Nie 
robiłem notatek, spisuję swe wrażenia, pi«zę o ko
legach. których sno-tkałem, o osiągnięciach, które 
uważam za ważne, a nawet bardzo ważne i nie 
zamilczę trudności, jakie napotkaliśmy. bo też 
uważam je za ważne.

Zebranie otwiera prezes Zarządu Kota — Mietak 
Zawada i zaprasza na Przewodniczącego Zjazdu 
Witolda Paray-Wojciechowskiego. Obrady na tylko 
jeden temat — dalsza dziatalność Koła — roz
poczyna starannie przygotowany referat prezesa 
Zawady, w którym przedstawia i rozważa proble
my bieżące. Oficjalne sprawozdanie poda i zano
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tuje co on powiedział i o czym mówili koledzy 
zabierający głos w dvisku‘ji. Chciałbym tylko podać 
moje wrażenia i charakter przebijający z wypo
wiedzi niektórych kolegów. Dyskusję zaczyna An
tek Sowiński i z tego, co mówi wyczuwam głę
bokie przywiązanie do Krato i szczerość patrio
tycznych uczuć. Adam Wiśniewski, były prezes 
Zarządu Koła mówi o pomocy potrzebującym ko
legom z nieudawaną troską, a z duma wspomina 
zwiększenie się stanu liczbowego Koła do 67 
członków za lat jego kadencji. Koleżeńskie w:ęzv 
-podkreślała wystąpienia kolegów P. Oleszczuka. S. 
Jabłońskiego czy K. Było. Głosy są czaem podnie
sione, bo mówią wszyscy na temat emocjonalnie im 
bliski: wspólne dobro marynarskiej rodziny. Bar
dzo rzeczowo, dwa. czy nawet trzy razy za
biera głos kol. Z. Motłoch, którego boli to. że w 
..mpiskim" Glasgowie krążą nieżyczFwe plotki o 
naszym Kole. Brak w statucie jasnych i wyraźnych 
wdkazówek, Uk posterować w trudnych sytua
cjach podkreśla w swych wystąpieniach kol. F. 
Chlebek.

Taik się złożyło, że wszystkie zastrzeżenia, proble
my i trudności na Zebraniu dyskutowane, 
mają poniekąd formalne podłoże.

Złośliwy figiel administracyjny sprawił, że Usta 
członków z adresami się źanodziata, i zawiado
mienia o zebraniu były rozesłane według raczei 
przypadkowego rozdzielnika, jak o tym pisze kol. 
Mietek Zawada w swym sprawozdaniu.

By uniknąć krytyki, że głosowanie prowadzone 
iest no koleżeńsku, na Nadzwyczajnym Walnym 
Zieździe głosy były spisane z nazwiskami kotogów. 
iak który głosował. Nawe' tak skomplikowany pro
blem, jak stosunek do konsulatu Polski Ludowei 
okaże s»e no dyskusji problemem poniekąd for
malnym Wiadomo, że koledzy wyieżdżąiacy na 
wakacie czv dc rodzin do Krain mnsza bvć w 
kontakcie z konsulatem. Ale SMW stoi na tvm 
«mvim stanowrkn ideologicznym co : inne Sto
warzyszenia kombatanckie i oficialny kontakt ko
ta SMW z konsulatem nie może m:eć mie’s~".

Siedzimy nod ściana — Jan Busiakiewic'. Boh
dan Wroński i ja w milczeniu i przysłuchujemy 
«ie obradom, bo nam. niezanvtanvm. Przewódh’- 
czacv padać zabronił — i słusznie, bo nie ienteś- 
mv członkami Ko’a Ale pierwszy iest za-n-oszonu 
prezes SMW. bv wyjaśnić stanowisko Zarzadn 
Głównego, ą snrawy ist»tutowo prawne wtoaśnia 
Bohdan Wroński i sw-m jakże shrsznvm paradni-.
spm, że w statucie nraw:e naiważnieisze rzeczy. 

to te nienapisane pobudza nas do myślenia. Nad
zwyczajny Walny Zjazd Koła został doskonale 
przez Zarząd Koła przygotowany, bo oto po re
feracie Mietka Zawady, po otwartej i szczerej dys
kusji i po wyjaśnieniach delegatów Zarządu Głów
nego, prezes Zarządu Koła przedstawia dezyde
raty i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, 
k‘óre w natchniony (ten przymiotnik wydaje mi 
się najodpowiedniejszy) sposób ustalają normy po
stępowania i choć przygotowane przed Zabraniem 
odpowiadają na podniesione podczas dyskusji pro
blemy:

1. Dalsza działalność Koła musi opierać się tylko 
i wyłącznie na Statucie i ideologii nienodległoścto 
wei tak w działa'ności wewnątrz i ns> zewną‘rz 
Koła.

2. Wszelkie oficjalne wystąpienia członków Za
rządu Koła w Konsulacie PL nie mogą mieć miej
sca. Nlięnirzyięcie toi zasady doprowadzi jedynie 
do rozwiązania Koła.

3. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w organiza
cjach emigracyjnych członkowie zarządu, wyjeż
dżający na wakacje do Kraju, są zobowiązani do 
ztożenia swych oficjalnych funkcji na czas poby
tu.

4. Do czasu oficjalnego rozwiązania SMW po
wyższe dezyderaty obowiązują każdy zarząd Koła 
wybrany na Walnym Zebraniu Członków. W w pad
kach nie objętych statutem jeśli chodzi o sprawy 
wewnętrzne., iak i zewnętrzne Koła Glasgow, każdo
razowy Zarzad winien zwrócić się do Zarzadn 
Głównego i uzyskać aprobatę nim poweźmie jaką
kolwiek akcję.

5. Powyższe nunkty winny stanowić addendum 
do Statutu Koła SMW Glasgow.

6 Każdorazowy zarząd Koła, winie i wsnółwaco- 
wać ściśle — i w duchu niepodiległośHowym — z
■rganizaciami polskimi na terenie Glasigowa i Szko- 
•• • ' r I

7. Apeluje do kolegów-członków, aby brali czyn- 
nie'szv niż. dotunhcza  udział w nracanh Koła iai< 
również w działalności emigracyjnej grupy polskiej 
Jes  nas coraz mniei. a spraw ważnych nie ubywa.

*

*
Na sali są też obecni przedstawiciele SPK. Pre

zes Koła 10. pan Mieczysław Brodziński i pre
zes klubu SPK, ipan Stanisław Kuznowicz. Na za
proszenie przewodniczącego Zebrania pan prezes 
Brodziński w paru słowach podkreśla znaczenie 
wiażacej nas wspólnej ideologii i patriotyzmu To 
krótkie przemówienie jest bardzo dobrze przez

obecnych kolegów przyjęte, bo tak jak jemu, tak 
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i nam bliska jes sprawa harmonijnej współpracy 
bratnich organizacji. A na mnie spada miła fun
kcja pogratulowania Zarządowi, że lak wspaniale 
przygotował Nadzwyczajne Walno Zebranie i pe
łen entuzjazmu dla przyjętych dezyderatów i 
wniosków proponuję, by inne Koła SMW i całe 
Stowarzyszenie zaadoptowało je, ja’ko wytyczne 
postępowania.

Na sad i są też i panie, bardzo sympatyczne i 
miłe. Honorowy członek Koła, niezmiernie zasłu
żona szczodrobliwością, pani Janiną Burakowa, 
która ufundowała p’ytę pamiątkową na marynars
kim cmentarzu, funduje nam orikies rę na zabawy 
i. . . listę jej zasług i ofiarności możnaby przedłu
żyć do niewiarygodnych rozmiarów. JesŁ z nią 
pani Madzia Mićhnowicz z Klubu SPK, przyjaciel 
serdeczny wiecznie spragnionej marynarskiej bra
ci. Siadamy do kolacji w restauracji klubu w mi
łym towarzystwie obu pań, które na zebraniu by
ty obecne. Dołącza do na5 kol. Z. Zdrojewski z 
małżonką i Franek Chlebek i oczywiście prezesi — 
Poray-Wojciechowski i Zawada. Jeszcze mam o- 
kazję porozmawiać z Ikol. Józefem Wojciecho
wskim i jego żoną, którą poznałem podczas zjaz
du załogi „Pioruna” w Londynie. Na kawę idziemy 

' ) Domu Polskiego im. gen. Sikorskiego, gdzie 
dołącza do nas pan Józef Bula, prezes Tow. Spo
łeczno-Kulturalnego i pan Aleksander Kotula, kie
rownik Klubu. W barze strzemiennego wypijam Z 
panem Kotiulą, prezesem Mietkiem Zawadą; jest 
z i.T?mi Franek Chlebek i dołącza Adam Wiśniews
ki z Jankiem Kurianowiczem. Pół godziny póź
niej Mietek Zawada odwozi nas na dworzec i... 
jiedziemy do domu.

W pociągu krystalizuje się plan tego reportażu. 
Postanowiłem dać mu raczej sportowy tytuł: Glas
gow prowadzi. Jak w piłkę nożną, czy w rega
lach żaglówek, jrśli sportowoimorskie porówna
nie bardziej odpowiada. Na cyniczne nieco pyta
nie, które mnie podświadomie męczy: Glasgow pro
wadzi — ale dokąd? Odpowiadam sobie, że to 
tylko od nich w Glasgowie zależy. Jeśli Spiszą 
fcirmalne niedociągnięcia jako bralk rutyny i Wpra- 
wy, a zwartym szeregiem zdobędą się na popar
cie i wprowadzenie w życie uchwalonych dezyde
ratów to Glasgow prowadzi w spokojnym, kole
żeńskim, życzliwym, wyrozumiałym i demokra
tycznym sposobie organizacyjnego życia.

W. Krzyżanowski
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POLONIA 1978 - POLONIA JUTRA
KONFERENCJA POLONII WOLNEGO ŚWIATA 

W TORONTO
25-28 maja 19787

Pierwsza ogólnoświatowa konferencja Polonii od
była się w Waszyngtonie w roku 1975. Powzięto 
tam uchwałę, że następna konferencja odbędzie się 
w Toronto, a przygotowaniem jej zajmie się Kcngre? 
Polonii Kanadyjskiej. Kongres ten powoła! Komisję 
Organizacyjną, na której czsle stanął na z kolega, 
Stanisław Brodzki, pracą sekretariatu kierowała p. 
Maria Brodzka, która też pełniła obowiązki Sekre
tarza Generalnego Konferencji.

W konferencji brali udział delegaci z 20 ośrod
ków polskich. Poniżej zamieszczamy listę delega
tów. Daje ona pewne wyobrażenie o' „polskiej dias
porze”.

DELEGACI
AFRYKA POŁUDNIOWA 1
AUSTRIA 3
AUSTRALIA 7 phi 3 prasa
ARGENTYNA 4 plus 1 prasa
U.S.A. 48 plus 21 prasa
KANADA 25 plus lii prasa plus 6

rzeczoznawcy T.Y.7
NOWA ZELANDIA 2
SZWECJA 4
ANGLIA 33 plus 5 prasa
DANIA 2.
NIEMCY ZACHODNIE 7
SZWAJCARIA 4
BRAZYLIA 1
WŁOCHY 3 plus il prasa
HOLANDIA 1
BELGIA 3
URUGWAJ 1
ŚW. ZJAZD POLEK 6
FRANCJA 15

178
RZECZOZNAWCY 6
PRASA

TV 7
42

RADIO 10
MASS MEDIA 65

Razem: Reprezentantów i Delegatów z 20 Ośrod
ków — 243.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej reprezento
wał kol. Konrad Namieśniowski. Kol. Feliks Jasło- 

wski w towarzystwie delegatów wojska i sił powie
trznych złożył wieniec przed Pomnikiem Niezna
nego Żołnierza w niedzielę 28 maja.

Na ewentwlne pytanie jaki był cc! zwołania tej 
konferencji przytaczamy wyjątek z Deklaracji 
Konferencji.

Konferencja „Polonia 11978” stała się kolejnym 
tokiem w kierunku pogłębienia spoistości i zna
czenia Polonii w krajach osiedlenia, ich roli w ży
ciu organizmów państwowych i społecznych. 
Wzmacnianie Polonii krajowych będzie wspierać w 
coraz większym stopniu nowy czynnik współpracy 
Polonii we wszystkich krajach wolnego świata i po
głębiające się związki Polonii z własnym narodem. 
Konferencja „Polonia 78 — Polonia Jutra’ za swe 
czołowe zadanie uważa powołanie organów współ
działania Polonii całego, wolnego świata, które to 
organa będą wspólnym narzędziem walki o wol
ność i niepodległość Narodu Polskiego oraz narzę
dziem współpracy rzesz polskiego Dochodzenia w 
wolnym świecie, W tym celu Konferencja powzięła 
szczegółowe tezy i uchwały ustanawiające:

a) regularne zjazdy Polonii Wolnego Świata, 
b) Radę Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata 

i jej Prezydium,
c) Biuro Rady,
d) Komisje robocze.

Konferencja przyjęła zarys programu współpra
cy i zarys podstaw finansowych i zaleca Radzie i 
Ijej Prezydium czuwanie między zjazdami nad ca
łością prac polonijnych i opracowywanie ich szcze
gółowych programów.

Konferencja „POLONIA 78 — POLONIA JU
TRA" apeluje do rzesz polskiego pochodzenia po
za granicami Polski o skupienie poparcie zjedno
czonych wysiłków polonijnych w wolnym świecie 
w szczególności poprzez zaangażowanie się wszy
stkich jednostek i organizacji w wolnym świecie w 
fundacjach Światowej Wspólnoty Polonijnej, które 
będą powołane przez Radę Polonii Wolnego Świa
ta i naczelne krajowe reprezentacje społeczne.

Wesprzyjmy wszyscy w miarę naszych sił — na
sze wspólne cele:

1) Walkę Narodu Polskiego o wolność i nie
podległość i całość terytorialną oraz zachowa
nie praw ludzkich Obywatel (kich.
2) Pracę na rzecz znaczenia Polonii w krajach 
osiedlenia, pogłębienia poczucia wspólnoty i 

świadomości rodowodu, oraz pełnego rozwo
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ju w ramach wielokulturowych społeczeństw 
krajów zachodniego świata.

3) Walkę z niebezpieczeństwem komuniśiycz- 
nym.
4) Walkę o prawa Polaków w ZSSR.
5) Utrzymanie polskich ideałów religijnych i na

rodowych w życiu naszym i w życiu przysz
łych pokoleń polskiego pochodzenia we wszy
stkich krajach osiedlenia.

Konferencja podzieliła się na cztery Ikomisije: 
(Współpracy organizacyjnej, Aktualnych proble
mów Polonii, Spraw Miodego Pokolenia, Rezolucja 
i Uchwały).

Korni je te opracowały projekty szeregu uchwał, 
które zostały przyjęte na plenum 28-go jednomyśl
nie.

Trudno byłoby przytaczać treść wszystkich. Dla 
lepszego zrozumienia działalności i współpracy 
Polonii Wolnego Świata przytaczamy wniosek Nr. 
I Komisji Współpracy Organizacyjnej.

I) Zakres działalności i współpracy Polonii Wol
nego Świata wynika w pierwszym rzędzie z obo
wiązków w stosunku do Narodu Polskiego pozba
wionego wolności na własnych ziemiach. Polonia 
Wolnego Świata winna wspierać walkę Narodu Pol
skiego o odzyskanie wolności i niepodległości, oraz 
należnych mu praw, przez działalność w krajach 
osiedlenia, działalność międzynarodową i pomoc 
dla Narodu w Kraju i na ziemiach wschodnich za
grabionych przez ZSSR, oraz przez działalność 
na rzecz międzynarodowego uznania ziem odzys
kanych jako integralnej części państwa polskiego.

2) W Stosunku do rzesz polskiego pochodze
nia w wolnym świecie cała Polonia Wolnego Świa
ta winna współpracować w utrzymaniu głównych 
zasad ideologii chrześcijańskiej, związku z kulturą 
polską, oraz dobrego imienia rzesz polskiego po
chodzenia.

3) Działalność i współpraca Polonii Wolnego Świa
ta winna w szczególności objąć troską:

<a) młodzież polskiego pochodzenia, 
b) polską książkę w wolnym świecie. 
c) szkolnictwo polskie.

4) — Podstawą pracy Polonii Wolnego świata na 
rzecz własnego narodu, rzesz polskiego pochodzenia 
w krajach osiedlenia i na rzecz krajów osiedlenia 
jest utrzymanie wysokiegopoziomu ideowego rzesz 
polonijnych, utrzymanie czynnej postawy i ofiar
nej służby na rzecz wyznawanych ideałów. Nale
ży szczególnie dążyć do ideowego zrozumienia wza
jemnego i zespolenia czterech członów: emigracji 
Z okresu sprzed pierwszej wojny światowej, emi

gracji z okresu drugiej wojny światowej, oraz trwa
jącej obecnie emigracji z PRL.
3) Szczególnym obowiązkiem Polonii Wolnego 
Świata jest praca i walka na rzecz elementarnych 
praw ludzkich i narodowych osób pochodzenia 
polskiego na terenie ZSSR i kraljów od ZSSR zależ
nych.
6) Polonia Wolnego Świata powinna brać jak naj
żywszy udział w życiu krajów osiedlenia, a pracę 

wą prowadzić w oparciu o ideały ogólno-ludzkie 
i obronę praw człowieka i narodów zagrożonych 
w ca.ym świecie przez komunis.yczny imperializm.
7) Polonia Wolnego Świata winna dążyć do współ
pracy ze znajdującymi się w diasporze rzeszami 
pochodzącymi z krajów Europy środkowo-wschod
niej i ich organizacjami.

Współpraca ta winna mieć potrójny cel:
a) Wspólna walka o przywrócenie praw czło
wieka i wolności dla wszystkich narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej ujarzmionych przez Związek 
Sowiecki,
b) Rozszerzona współpraca z narodami krajów 
o iedlenia we wspólnym oporze przeciw zagroże
niu ze strony sowieckiego imperializmu.
c) Poznanie, wymiana kulturalna i troska o pełne 
prawa rzesz pochodzący!) z Europy Środkowo- 
Wschodniej w krajach ich osiedlenia.

Bardzo poczesne miejsce w obradach konferencji 
zajmowała sprawa młodego pokolenia. Przyta
czamy wyjątek z uchwał komisji Nr III.

I. Młodzież polonijna winna pielęgnować tradycje 
narodowe, jak również poznawać ojczyznę swo
ich przodków celem pogłębienia znajomości 
języka i kultury polskiej. Zjazd uznaje indywi
dualne wyjazdy do Polski za korzystne i poży
teczne, natomiast potępia wyjazdy grupowe or
ganizowane przez instytucje i organizacje polo

nijne współpracujące z czynnikami reżymowy
mi.

2. Sytuacja w jakiej znajduje się dzisiaj Polska 
wymaga od wszystkich świadomych swego po
chodzenia aktywnej działalności na rzecz spra

wy polskiej niezależne od kr.aju zamieszkania. 
Uważamy za uszne nawiązywanie kontaktów 

z demokratyczną opozycją w Kraju, a szcze
gólnie z jej młodymi działaczami. Kontakty te 
winny mieć charakter trwały i obustronny.

3. Wyłoni się trzy komisje koordynacyjne, mające 
służyć jako ośrodki informacyjne, komitety do
radcze, ośrodki wymiany idei i doświadczeń, ko
mórki dla przeprowadzania projektów oświato- 

wo-kulturalnych, dotycząsych Polski.
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4. Komisje te będą działały niezależnie od siebie, 
ich siedziby, zależnie od potrzeby, mogą się 
mieścić w różnych krajach. Będą brać w nich 
udział rzeczoznawcy polonijni z całego świata.

5. Komisja oświatowo-szkolna przyjmuje na siebie 
następujące zadania:

a) pomoc w przygotowywaniu podręczników
i materiałów szkolnych przez koordynowa
nie prac pojedyńczych organizacji oświato- 
wo-szkoinyoh.

b) Organizowanie kursów dla nauczycieli i 
pracowników oświatowych w celu ulepsza
nia przekazu kultury polskiej i pdoniesie- 
nia poziomu nauczania języka poi kiego.
Organizajca w zależności od możl.wości 
finansowych) regularnych zjazdów, kursów 
międzynarodowych oraz wymian oświato- 
wo-szkolnych.

d) Popieranie nowo-ipowstałych ośrodków bi
bliotecznych i zachęcanie już istniejących 

do poszerzania zbiorów najnowszą literatu
rą polśką, kolekcjonowania filmów, taśm 
magnetofonowych itd,

e) Dostosowanie podręczników, wydawnictw i 
pomocy szkolnych do potrzeb poszcze

gólnych ośrodków.
Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii wy

raźna zgodę na zajęcie się stroną organizacyjną i 
komisją nauczycielską.

Jak widać choćby tylko z przytoczonych wy
jątków uchwał plan pracy jest bardzo ambitny. 

Jego nicią przewodnią jest zmobilizowanie Pola
ków na obczyźnie do Tworzenia świadomej siebie 
siły polskiej tak dla utrzymania więzi narodowo- 
kulturalnej wewnątrz Polonii, jak i pracy dla odzy- 
kania przez Polskę niepodległości.

Dla uzgadniania wykonywania zadań i progra
mów została wyłoniona „Rada Koordynacyjna 
Polonii Wolnego Świata i jej prezydium” o następu
jących zadaniach.
1) Rada jesL organem porozumiewawczym i ko
ordynacyjnym Światowej Polonii, przede wszyst
kim w sprawach dotyczących walki narodu polskie
go o wolność i niepodległość, oraz poprawy jego 
bytu.
2) Rada realizuje swoje zadania, zajmując stanowi
sko i wytyczając cele działania jednomyślnie uz
godnione przez jej członków, stając się w ten spo

sób wyrazicielem poglądów i dążeń, oraz korzys
tając z autorytetu Światowej Polonii.
3) Rada nie posiada charakteru nadrzędnego wo
bec organizacji w niej reprezentowanych. Nie in
geruje w ich sprawy wewnętrzne i nie narzuca im 
programów i metoddziałania, anijednolitych oceni 
postaw wobec zachodzących wydarzeń.
ORGANIZACJA:
4) Członkami Rady ą prezesi organizacji krajo
wych oraz SPK, SWAP, ZHP i Kolo AK, oraz do
datkowo delegaci reprezentujący skupiska Polonii w

Stanach Zjednoczonych 
Kanadzie
W. Brytanii
Francji

5 delegatów
2 delegatów
2 delegatów
2 delegatów

5) Do Prezydium Rady Konferencja Polonii Jutra 
prosi Prezesów:
Kongresu Polonii Amerykańskiej
Kongresu 'Polonii Kanadyjskiej
Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii

W Prezydium obowiązuje zasada jednomyśl
ności.
6) Rada odbywa regularne zebrania co 18 
miesięcy. W miarę potrzeby mogą być zwoływane 
zebrania nadzwyczajne. W razie niemożności oso
bistego udziału danego prezesa organizacja mo
że dezygnować zastępcę, wyznaczonego delegatem.

Jak z powyższego wynika Konferencja w Toron
to nie utworzyła nowych „władz” a powołała Ra
dę Koordynacyjną dla zorganizowanej współpracy 
dla jasno zdefiniowanych celów.

Przyjęta zasada jednomyślności aczkolwiek mo
że wydawać się niedemokratyczną — ponieważ jed
nak odnosi się do ciała o charakterze konsultacyj
nym jest słuszną. Poszczególne krajowe organiza
cje polonijne i tak będą wykonywać swe prace jak 
im pozwolą warunki (lokalne.

Na zakończenie tego sprawozdania o konferen
cji „Polonia (1978— Polonia Jutra” niech nam bę
dzie wolno wyrazić podziękowanie pip. Grodzkim 
za ich udział w zorganizowaniu Konferencji i pra
cach mmej Konferencji. Zasłużyli sobie na wdzięcz
ność całej społeczności polskiej w wolnym świecie.

REDAKCJA N.S.
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WYNIKI KONKURSU „LITERACKIEGO" KOMITETU WYDAWNICZEGO

Stosując się do uchwały Komitetu Wydawnicze
go z roku ubiegłego o rozpisaniu wśród człon
ków SMW i Czytelników „Naszych Sygnałów, 
konkursu na opowiadanie, esej lub artykuł o tema
tyce dowolnej — Prezydium Zarządu Głównego 
S.M.W. na posiedzeniu w dniu 25 października 
1977 r. wyasygnowało na nagrody kwotę £40 — 
(pierwsza nagroda £25 — druga — £15.—). W „Na
szych Sygnałach7 nr 138 (wrzesień '1977 — luty 
1978) ukazało się odpowiednie ogłoszenie (str. 56), 
ustalające ostateczny termin nadsyłania prac do I- 
go maja 1978 r. Z kolei, na zebraniu Zarządu Głów
nego SMW, dnia 6 kwietnia 1978 r. ustalono skiad 
Jury Konkursowego w osobach: pani I. Bielatowicz, 
kol. kol. B. Markowski, J. Busiakiewicz i M. Hryn- 

. jewicz-Moczulski.
Do dnia I maja 78 r. wpłynęły tylko trzy prace 

oznaczone jak następuje: godło BARKA („Ostat
ni konwój mata Kotuły), godło KORAB („O zmie
rzchu) i godło PER YSKOP (,jPierwsza randka). 
Nieotworzene koperty z godłami, zawierające naz
wiska autorów zostały złożone w kasie pancernej Se
kretariatu, a prace rozdzielone od przeczytania 
członkom Jury Konkursowego. Każda z prac zosta
ła przeczytana przez wszystkich członków.

Na ostateczne zebranie Jury ustalono dzień 2 Lip
ca 1978 roko; przybyło tylko troje członków, a 
mianowicie: pani Irena Bielatowicz, kol. kol. J. Bu
siakiewicz i M. Hrynkiewicz-Moczulski. Kol. B. 
Markowski nie mógł być obecnym z powodu nie
przewidzianego wezwania do chorego pacjenta. Po 
krótkiej deliberacji powierzono przewodnictwo Ju
ry kol. M. Hrynkiewicz iMoczulskiemu, który w 
zagajeniu prosił kolegów o rzeczowe umotywowa
nie swojej decyzji dotyczącej wlosowania nad na
grodami. W wyniku dyskusji tak nad formą literac
ką jak i treścią każdej pracy przystąpiono do głoso
wania. Wclbec faktu, że uznano wszystkie prace za 
nadające się do nagrodzenia, ustalono że drugą 
nagrodę należy podzielić po połowie celem wyróż
nienia obu prac nie nagrodzonych nagrodą 1-szą.

Postanowiono także aby ogłoszenia przyznania 
nagród oraz otwarcia kopert z nazwiskami auto
rów dokonać w czasie mającej się odbyć tego dnia 
w godzinach popołudniowych „herbatki’ SMW, a 
to dla nadania większego rozgłosu konkursowi 
dla wprowadzenia momentu atrakcyjności do ze
brania towarzyskiego członków i gości SMW.

Opis przebiegu „herbatki” jako nie należący do 
lematu tego sprawozdania pozostawiamy komu in

nemu. Nadmienić jedynie można, że Jury Konkur
su, uprzywilejowane siedzeniem przy oddzielnym, 
.ccjalnym stoliku, rozpoczęło swoje „ostatnie po

siedzenie , wśród licznie zebranych uczestników 
^heiLatki’ w atmosferze zaciekawienia wynikami 
decyzji Jury.

Przewodniczący kol. M.Hrynkiewicz-Moczulski 
opi.ai pokrótce historję i przebieg działalności Ju
ry oraz jego decyzje, pozostawiając og.oszenie wy
ników g.osowania na chwilę późniejszą. Pani Irena 
Bielatowicz, w krótkim przemówieniu w charakte
rze, jak się wyraziła „laika w sprawach morskich” 
(ale nie literackich! — przypisek redakcji) opisała 
trudności na jakie natrafiła spotykając wiele słów i 
wyrażeń, k.órych znaczenia nie była pewna, co 
nie Ułatwiało jej sprawdzenia dokładności niektó
rych opisów. Jednakże, zakładając, że wszystko co 
czytała było napisane przez „fachowców” uznała, 
że jej rola, przede wszystkim oceny literackiej 
prac nadesłanych, na tym się w zasadzie kończy i 
z tego punktu widzenia głosowała. Kol. Busiakie
wicz przyznał, że jego głosowanie miało charakter 
spontaniczny, oraz podkreślił zjawisko jednako 
wego głosowania wszystkich członków Jury na 
poszczególne pkace bez uprzedniego porozumie
wania się ani wyrażania swoich opinii.

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości, 
że pracy oznaczonej godłem BARKA przyznano 
nagrodę 1-szą, zaś pozostałym pracom, oznaczo
nym godłami KORAB I PERYSKOP przyznano 
każdej po pół nagrody II-giej. Z kolei przystąpił do 
otwarcia kopert z nazwiskami autorów (w kolejno
ści alfabetycznej i w porządku odwrotnym do na
danej nagrody). Autorem pracy oznaczonej god
łem PERYSKOP — p.t. „Pierwsza Randka” okaza
ła się koleżanka p. Zofia Wisznicka-Pinto-iPereira 
zamieszkała w Portugalii. Autorem pracy oznaczo
nej god em KORAB — p.t. „O zmierzchu” okazał 
się kol. Bohdan Wroński z Londynu. (Obie prace 
otrzymały nagrodę drugą po połowie). Autorem 
pracy oznaczonej godłem BARKA — p.t. „Ostatni 
konwój mata Kotuiy” i odznaczonej nagrodą 1-szą 
okazał się też kol. Bohdan Wroński. Nagrodzone 
prace postanowiono przekazać do Komitetu Wy
dawniczego „Naszych Sygnałów’. Ożywiona dys
ku ja nad wynikami konkursu, oraz przeważająca 
opinia, żc konkurs podobny należy w przyszłości 
powtórzyć, zakończyły oficjalną część zebrania 
towarzyskiego.

M. Hrynkiewicz-Moczulsk i
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OSTATNI KONWÓ
(Rozdział większego opracowania jeszcze nie 

opublikowanego)

Już samo wyjście z portu było pechowe. Draśnię
to śrubą beczkę, później ster się zaciął i o mało 
co nie rozjechano trawlera. Obie „cała wsłecz” u- 
ratowały sytuację, ale trzeba było przejść na ster 
ręczny. Dowódca nie zawrócił, bo mechanik przy- 
rzekł usunąć awarię. Koło „kopy siana” pogoda 
zaczęła się wyraźnie psuć. Choć to jeszcze w fior
dzie, ale czuło się falę. Barometr spadł. Z radiosta
cji przyniesiono „gale warning”. Po usunięciu 
awarii steru zwiększono szybkość, aby jeszcze 
przed wyjściem na Atlantyk złapać konwój. O świ
cie dostrzeżono dymy. Czternaście statków. Eskor
tę, oprócz nas, stanowiły dwie korwety i jeden kcntr- 
tonpedowiec.

Wyszliśmy na pełne morze. Przepowiednia po
gody wyjątkowo sprawdziła się. Z chwilą wyjścia 
na ocean znaleźliśmy się w zachodnim sztormie.

Pierwszego dnia konwój trzymał się jako tako. 
Rozciągnął się wzdłuż i wszerz, ale jeszcze całość 
była w zasięgu widoczności. Eskorty jak owczar
ki usiłowały spędzić rozpierzchłe stado, ale bez 
skutku.

Następnego ranka doliczono się tylko ośmiu stat
ków, plus okręty eskorty. Reszta nie wiadomo, zo
stała w tyle, poszła naprzód czy wręcz na dno.

W ciągu dnia ubyło jeszcze cztery statki. Jedna 
z korwet zameldowała awarię maszyn.

Trzeciego ranka zostaliśmy sam na sam ze sztor
mem. A sztorm rozszalał się na całego. Fala o wy
sokości rzadko spotykanej nawet na północnym A- 
tlantyku; może lO-o, może 20o merowe rzucały 
potężne wały wody na pokład i nadbudówki, za
lewały zupełnie pomost. Siłę wiatru oceniano na 
12. Od czasu do czasu nadchodziły jeszcze silniej

sze podmuchy, — jakieś nadhuraganowe szkwały... 
Strzępiaste wierzchołki fal słonym śmigusem żale 
wały wachcie oczy, uszy, gardła i szatańskim chi
chotem szły dalej i dalej. Widoczność robiła się 
wtedy zero. Gwizd wichru w atenach, rejach, 
flaglinkach przeradzał się w jakiś jękliwy, nieprzy
jemny, prawie że straszny jazgot. Czasami wy
dawało się, że nastawał kilkusekundowy spokój. Ci
chło, sztorm jakby malał, ale był to tylko chwilo
wy omen, złuda, wywołana potrzebą psychiczne
go odprężenia ... bo za chwilę tym gwałtowniej 
walił w okręt. A ten giął się w wiązaniach, drżał

J MATA KOTUŁY
cle dziewiątej fali, rył dziobem, zapadał w głębo
kie jary, utworzone przez spiętrzone strome wody, 
które już, już miały zalać i pokryć wszystko — a- 
le dzięki cudownemu prawu pływalności wdrapy
wał się znowu na szczyt wodnego pogóra i trwał 
'-lej.

Okręt szedł kursem trzy czwarte do fali, szyb
kością kilku węzłów, taką tylko, aby okręt „słu
chał” steru, a możliwie najmniejszą, ąby jak naj
bardziej łagodzić pracę kadłuba.

Przy każdym silniejszym wstrząsie oficer wach
towy dawał komendę „dziesięć obrotów mniej", a 
po chwili usłyszawszy lamentliwy meldunek 
sternika „okręt słabo słucha steru”, rzucić zrezy
gnowanym głosem „dziesięć obrotów więcej”.

Wszyscy byli już u kresu zmęczenia.
Na wachtę, bez względu na kolejkę przychodzi

li tylko ci, którzy jeszcze mogli. Kucharze leżeli 
pokotem i cieplej strawy nie było. Zresztą amatorzy 
obiadu, usiłujący coś upitrasić, dawali wkrótce za 
wygraną. Ryż i mięso znajdowały się zaraz na po- 
k.adzie, a kibel za burtą.

W pomieszczeniach kiwały się hamaki i chlupo- 
tała woda. „Cierpiący” pokładali się po bakistich, 
aby mieć bliżej do drzwi, ale przeważnie nie nie 
udawało im się zdążyć na czas. „Fanatycy" pró
bowali doprowadzić do jakiego takiego porządku 
ogólny bałagan, ale przy większym przechyle 
wszystko leciało na łeb, a z korytarza woda — 
więc dawali spokój.

Zastępca dowódcy siedział na koi kontemplując 
pobojowisko, jakie po wachcie zastał w kabinie. 
Dwie szuflady, mimo że były zamknięte, wyleciały 
z komody, a ich zawartość pływała wesoło po 
wodzie, której było na kilka centymetrów. Przy 
przechyłach „fala" niosła wszystko to w kąt mię
dzy komodą a biurkiem!, to znów pod drzwiami. 
Wentylator w pozycji na bakier kręcił się na koi. 
Zgubiona przed tygodniem spinka leżała na biurku. 
Skąd się tam mogła wziąć? Mokre ubrania i bieliz
na porozwieszana to tam to sam, niby to schły. 
Skarpetki przywiązane do kaloryfera parowały.

Wszystkie ubrania przemoczone do ostatniej nit
ki. Najgorzej było na psiej wachcie, kiedy trzeba 
było umocować aparat torpedowy. Fala zerwała 
hamulec i aparat latał z burty na burtę. Groziło 
wyrwaniem z pokładu. Bóg wie, jaki byłby to bi
gos. Namęczyli się, że strach, nim wreszcie udało 
się aparat zahamować w pozycji na burtę. Przy
cięty i dokumentnie wymoczony w słonej wodzie 
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piekł go jak diabli. Trzeba by się znowu prze
brać, ale w co — myślał zastępca i zaczął ściągać 
ciężki od wilgoci mundur i sweter.

W korytarzu zachlupo‘ały kroki. Syinalista wsu
nął swoją oturbanioną kominiarką głowę:

„Dowódca prosi na pomost, awaria steru".
,.A niech to diabli!”
W swetrze, bez czapki dowlókł się na pomost. 

Tam już dowódca, manewrując maszynami usiło
wał utrzymać okręt pod falą.

„Panie kapitanie” — zwrócił się do zastępcy — 
„trzeba przejść na ster ręczny. Niech pan idzie 
do maszynki sterowej i wszystko zorganizuje. Te
lefon przemókł i nie działa. Rura głosowa już za
lana. Niech pan weźmie gońca i przez niego zamel
duje na pomost o sytuacji”.

„Tak jest. Kto na ochotnika pójdzie na rufę?”. 
Zawrócił się zastępca do obsady pomostu.

Pójście na rufę było w tych warunkach nielada 
wyprawą. Fale przelewały się przez pokład, zmia
tając wszystko co słabsze. Łódź zniknęła w nocy, 
tak, że nikt tego nie zauważył, zostały tylko po
gięte szlubbelki. Aparat torpedowy potarmoszony, 
bombę głębinową z lewego miotacza wyrwało, ru
fowa nadbudówka wygięta jak od uderzenia tara
nem. Co prawda pouakłudano sztormliny, ale kto 
da radę utrzymać się jak przyjdzie fala? Maszyniści 
udając się na wachtę muszą przejść kawałek po
kładu, ale tylko kawałek, a tu teraz, przez całą 
długość okrętu. Nie kwapiono się więc na wezwa
nie zastępcy. On jeszcze raz powiódł wzrokiem 
dokoła. Jedynie Kotuła patrzył mu w oczy. Uśmie
chnęli się obaj.

„No, to ja pójdę, panie kapitanie”.
„Dobrze, chodźmy”.
Przy wyjściu z korytarza dziobowego spotkali 

bosmana okrętowego i tak we trzech, trzymając 
się sztormliny zaczęli się posuwać ku rufie. Naj- 
nieprzyjemniej było przy aparacie torpedowym. 
Aparat był umocowany a burtę trzeba było 
przejść pod rurami, przejść to znaczyło przeczoł- 
gać się. Wyczekali spokojniejszego momentu i ko
lejno prześlizgnęli się. Najpierw bosman, później 
zastępca, na końcu Kotuła. Tuż przed nadbudówką 
lufową fala zalała ich zupełnie. Ale trzymając się 
sztormliny, oparli się o drugi aparat torpedowy i 
jakoś wytrzymali. Tylko już ani suchej nitki.

Od nadbudówki rufowej do wejścia do maszynki 
sterowej był właściwie najtrudniejszy kawałek dro
gi. Trzeba było szybko przeskoczyć koło działa 
numer cztery, otworzyć właz do przedziału maszyn
ki sterowej i możliwie jak najszybciej zejść po trapie 
w dół.

Na rufowej nadbudówce kończyły się sztormliny. 
Zastępca zarządził: „Wyczekamy sposobnej chwili 
— ja skoczę pierwszy, a wy za mną”. Wszyscy 
trzej czuli jakieś sportowe zacięcie w tej wyprawie 
na rufę. ,,No jazda” — krzyknął zastępca i skoczył. 
Przebiegł kilka kroków, przy dziale cztery fala 
zakryła go zupełnie, unosząc prawie na wysokość 
maski działa. Oślepiony, zachłyśnięty wodą, roz
paczliwymi ruchami rąk namacał lufę działa i przy
warł do stali całą siłą instynktu i strachu. . .

Kiedy fala przeszła — ujrzał za maską bosma
na, który wskazując palcem na morze i otwartymi 
szeroko ustami łapiąc powietrze, wykrztusił: „Koko- 
tułę zmyło za burtę . .

Z awarią steru, w taką pogodę, żadnej szansy ra
tunku — przeszło przez głowę zastępcy, który 
tylko bezwiednie powtórzył „Kotułę zmyło za 
burtę . . .”

B. Wroński
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PIERWSZA RANDKA
Cza; włóki się wprost nieznośnie. Było jeszcze 

wczesne popołudnie i tyle je zcze godzin brako
wało do 18.30, kiedy miała przyjechać Judy. Był jak 
w gorączce, a jednocześnie ogarniało g> znużenie 
Nie wiedział jak czas oczekiwania wypełnić i nie 
byl w stanie niczym się zająć. Błąkał się bez celu 
z ką‘a w kąt i po raz nie wiem który wszedł do 
dużego gościnnego pokoju, gdzie na jed ,ym z łóżek 
leżał rozłożony jego mundur, krawat i bielizna w 
kolejności nakładania. Raz jeszcze zrobił general
ny przegląd, przetarł chusteczką guziki munduru, 
choć świeciły jak złoto, podniósł z dywanu jeden 
but i drugi, uważnie przykładając się czy nie znaj-

; matowej plamki na nieskazitelnie błyszczą
cej powierzchni ale nie znalazł. Pastuje prze
cież od paru dni i szczotkował zawzięcie. Wszyst
ko było gotowe i w porządku.

Wolno podszedł do lustra. Wybrał ten pokój na 
swoją dzisiejszą uibieralnię właśnie dla tego potrój
nego lustra, sięgającego podłogi, by mógł — gdy się 
już wystroi, przyjrzeć się sobie od głowy do stóp 
z bliska i z daleka. Pamiętny zresztą był ten pokój 
i te lustra, pełne radosnych wspomnień. To tu po
dziwiali siebie, on i jego koledzy, w nowiutkich i 
jakże pięknych mundurach podporuczników Ma
rynarki Wojennej, szykując się do gala kolacji, któ
rą ciołka gotowa'a na dole ku uczczeniu ich pro
mocji. Z jakąż słuszną dumą, a zarazem młodzień
czą radością spoglądali ukradkiem na swoje odbi
cia w lustrze, pokrywając to poważną rozmową o 
przyszłośii i paląc papierosy tylko po o. by migać 
przed oczyma złotym galonem. Wąski był jeszcze 
i pojedynczy, ale był to pierwszy galon do następ
nych!

Po skończeniu Podchorążówki ciotka zaprosiła 
cały kurs na urlop do siebie. Cały kurs! Było ich 
raptem czterech i to jeden nie mógł przyjechać. Ale 
świetny to był urlop. Bawili się na całego i mieli ca
ły ten duży i wygodny dom na przedmieściu Lon 
dynu dla siebie, bo gdy wstawali ciotka od dawna 
by’a w pracy, a gdy wracali z miasta — już spała. 
Jakby jej nie było. Tyle tylko, że każdego ranka 
lodówka i spiżarnia były na nowo zaopatrzone w 
prowianty, a w nocy znajdowali koło swych łóżek 
szklanki z mlekiem i — na wszelki wypadek — 
pastylki aspiryny przykryte rymowanymi życze
niami ..dobrej nocy”. Było to tak względnie niedaw
no i tak dawno zarazem. Od tego czasu tyle prze
żył j tyle się nauczył. Został zaokrętowany, prze

szedł chrzest morski i jeśli uważa! siebie za nie
zupełnie jeszcze doświadczonego „wilka”, to przy
pisać należało tylko jego skromności. Ale miałby 
co opowiadać!

Przysunął twarz blisko do lustra, pogładził ledwo 
widoczny puch na policzkach. — Warto się ogo
lić — pomyślał — ale po kąpieli. Mam czas.

Przechylił głowę, przyjrzał się sobie z jednej 
i z drugiej strony,, wyjął grzebyk z kieszeni i za
czął przedzielać włosy. Ten przedziałek nie dawał 
mu spokoju. Zrobić go z lewej, czy z prawej? Wy
żej, czy niżej? Nie mógł się zdecydować, a prze
cież każdy szczegół był tak ważny dla oczarowa
nia Judy. Ciotka ani rusz nie chciała tego zrozu
mieć i gdy od paru wieczorów prezentował się jej 
w coraz to innym uczesaniu, ubawiona zbyła go 
wreszcie słowami, że nie widzi różnicy, bo przy 
regularności jego twarzy z każdym przedziałkiem 
mu do twarzy. 1 tak to do dziś nie rozstrzygnął 
tego ważnego zagadnienia. Zirytował się na ciotkę 
i na siebie, odrzucił grzebyk i wyszedł z pokoju. 
Przechodząc kolo swego, przez uchylone drzwi 
zobaczył, że łóżko swoje posłał bardzo niedbale, 
ale nie chciało mu się poprawić. Dostanie burę, to 
dostanie.

Zszedł na parter i przez ogromny salon wyszedł 
do ogrodu. Dzień był pogodny i słońce grało świat
łami na liściach drzew owocowych i kolorami tęczy 
na rabatach z kwiatami. Na widok pomidorów, ce
bul i innych sałat rosnących pomiędzy wspaniałymi 
różami, wpadł w dobry humor, wyobrażając sobie 
zgorszone oblicze właścicielki tej pięknej rezyden
cji (by'a okropną snobką 1, gdyby zobaczyła co ciot
ka w jej ogrodzie wyprawia! A sama, nie oszpe
ciła to i ogrodu i domu dobudowując do niego ten 
monstrualny kloc betonowy? Zachciało się jej schro
nu. ale jej nerwy i tak nie wytrzymały nalotów. 
Ze strachu przed bombami uciekła na wieś i nie
długo potem wynajęła ciotce całą tę posiadłość 
wraz z ruchomościami i to za byle co. byle tylko 
dom był zamieszkały i ogrzewany.

Ogród był na dwóch poziomach połączonych 
schodkami, nad którymi tukiem wznosiła się mała 
pergoła. gęto obrośnięta ciemno-czerwonymi ró
żami. Usiadł na stopniach, a przed oczyma za
majaczyła mu Judy taka. jaką ją zaskoczył pod 
tą pergolą, gdy razem z ciotką zbierały płatki ró
żane na konfitury. Zrobił im wtedy niespodziankę 
zjawiając się niespodzianie na swój poprzedni ur



NASZE SYGNAŁY 49

lop. Kiedy się zbliżał do domu uszu jego doszły 
śmiechy i rozmowa w ogrodzie, tam więc skierował 
swoje kroki, ale gdy obszedł narożnik, stanął 
jak wryty. Judy na schodkach była wspięta na pal
cach, wdzięcznie wygięta podniesieniem obu ramion 
wysoko w górę i starała się pochwycić najwyżej ros
nące kwiaty. Jej jasne włosy i sukienka odbijały się 
od czerwieni róż, a odchylona w tył sylwetka od
słaniała każdy zarys jej smukłej postaci. Pamiętał 
do dziś, jaki ogarnął go żar. Po raz pierwszyzoba- 
czył i odczuł jak była ładna i jak ponętna! A prze
cież znał ją od dawna.

Kiedy wstąpił do Marynarki Wojennej, ciotka 
mieszkała na wsi nad Tamizą, a sąsiadami jej byli 
rodzice Judy. Poznał więc ją w czasie jednego ze 
swych urlopów. Judy była starsza od niego o parę 
lat — co wtedy znaczyło wiele, miała dobrą posa
dę i kosztowny samochód. Była urocza, ale on wte
dy był żółtodziobem i nie dziewczyny były mu w 
głowie. Wołał pływać łódką, gonić na rowerze i wy
prawiać sztubackie figle. Jakoś niedługo potem, kie
dy był już w Podchorążówce, ciotka z Judy serdecz
nie zaprzyjaźnione ze sobą, spędzały swój krótki 
urlop w Torąuay, a że do Plymouth było niedaleko, 
ciotka zaprosiła go. by dołączył do nich na długi 
,,weeik-end”.

Przyjechał zaraz po obiedzie i panie spotkały 
go na dworcu i zabrały do hotelu. Hotel był oka
zały, tradycyjnie angielski, ale gości było w nim 
mało i służba mocno zredukowana. Wiadomo, była 
wojna. Ledwie zdążył pięknie wykaligrafować w 
książce przyjezdnych: „Admirał” i zaczynał dopi
sywać swoje imię i nazwisko, gdy ciołka zaniepoko
jona jego śmiechem, szybko przysunęła się do nie
go i usłyszał groźny szept.

— Wymaż to natychmiast! Jak ci nie wstyd!
No i potem było i o honorze noszenia mundu

ru Marynarki Wojennej i o godności zachowania i 
. . . tramtadrata i tramtadrata, ale już nie słuchał. 
Ciotka zepsuła mu humor. Wieczorem jednak i 
ona i Judy tak się śmiały, że musiały uciec z salo
nu.

Bvło to przed kolacją i zaopatrzywszy się w 
trunki w barze, weszli do zimowego ogrodu. Pa
nie szły naprzód, w kierunku salonu, gdzie już 
goście hotelowi rozsiedli się dostojnie, ale jego u- 
wagę zwróciła ogromna, czerwono-niebieska pa
puga, siędząca na drążku przed klatką. Pozostał 
więc w tyle, a że w pobliżu nie było nikogo, przy
bliżył się do kolorowej piękności i podsunął jej swój 
napitek. Ptaszysko widać przyzwyczajone do po
częstunków. ale przez pręty klatki, skorzystało 
natychmiast z wyjątkowej okazji, okropnymi pazu

rami i zakrzywionym dziobem uchwyciło szklankę 
i w mgnieniu oka wychyliło całą zawartość. Pod
wójny gin! Trochę przestraszony tym co zrobił, wy
szarpaną! ze szponów szklankę i czym prędzej 
przyłączył się do pań. W sam czas! Skutek po
częstunku nie dał czekać na siebie.

Sakralną niemal ciszę panującą w salonie, a któ
ra w Anglii towarzyszy celebrowaniu popijania 
whi ky. czy ginu przed wieczorem, przerwał nag
le wrzask mrożący krew w żyłach. Towarzystwo 
znieruchomiało. Brwi na godnych obliczach unios
ły się wysoko, ale żaden dźwięk nie wydarł się z 
zaciśniętych ust. Z brytyjską flegmą goście czeka
li, aż spokój powróci. A papuga gwizdnąwszy pa
rę razy dla dodania sóbie ochoty, rozwrzeszczała 
się na nowo jakby ją obdzierano ze skóry, Skrze
czała i rechotała ze schrypniętej gardzieli. Ze 
wszystkich stron starzy kelnerzy puścili się truchci
kiem do ogrodu zimowego, ale ptaszysko nie da
wało się pochwycić. Upojone widocznym powodze
niem, łopotało skrzydłami, podskakiwało na drąż
ku przewalając się z łapy na łapę, drapało pazu
rami co śmielsze ręce, dziobało i darło się i darło! 
Wreszcie ktoś bardziej pomysłowy przybegł z 
czarną płathta do zaciemniania oikien, zarzucił 
papudze na głowę i tak pokonaną i wpakowaną do 
klatki, w tryumfie wyniesiono do dalszych regio
nów.

Zaaferowany zarządzający przepraszał towarzy
stwo w salonie. Nie wiedział co się papużce stało, 
zawsze taka spokojna, była ulubienicą gości, męż
na nawet powiedzieć, atrakcją hotelu. Kawał był 
dobry i udał się lepiej niż się mógł spodziewać, tym 
bardziej, że papuga po długim śnie, obudziła się 
w doskonałej formie.

Od tych wakacji w Torquay nie widział Judy 
przez bardzo długi czas, choć ona co najmniej 
raz na tydzień odwiedzała ciotkę i zostawała na 
noc. Mijali się po prostu aż do tego pamiętnego 
dnia różo-brania. Odtąd śnił o niej po nocach i wy
marzył sobie, że ją zanrosi do jakiejś pełnej nastro
ju restauracji, gdzie będzie grała dyskretna muzy
ka, a więc weźmie ją w tańcu w ramiona i podbi- 
je jej serce. Tańczył przecież tak dobrze. Zaczął 
bierać pieniądze, oszczędzać bardziej niż zwy
kle. bo postanowił olśnić Judv nie tylko sobąą, ale 
i wystawnością przyjęcia. Wypytywał też pilnie 
bywalców londyńskich lokali o najelegantsze res
tauracje. Trapiła go tylko jedna obawa, czy Judy 
zechce przyjąć jego zaproszenie? Nie widziała go 
przecież odkąd dorósł. Zaraz więc po obecnym 
przyjeździe do ciotki zwierzył się jej ze swych 
planów i obaw. Ciotka uspokoiła go mówiąc, że 
Judy by'a świetnym kompanem, że lubiła go i z 
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pewnością zgodzi się poświęcić mu wieczór, w 
końcu zaofiarowała się sama o tym z Judy pomó
wić. No i wszystko zostało pomyślnie załatwione, 
ale, że Judy była wyjątkowo zajęta dopiero dziś, 
w przeddzień jego wyjazdu miał nastąpić ten wy
śniony wieczór.

Słońce przygrzewało coraz mocniej i zachciało 
mu się p:ć. W lodówce znalazł zimne piwo, wypił 
je duszkiem i z drugą szklanką wrócił do swych 
rozmyślań na schodkach w ogrodzie. Jak to będzie, 
gdy Judy przyjdzie? Ruch na ulicach w tej dziel
nicy piawie nie istniał, ucieczka przed bombami 
by'a prawie powszechna, więc może usłyszy jej sa- 
m chód z daleka i będzie czekał na n;ą pr y 
furtce, strojny, w swym pięknym mundurze? Czy 
też zbiegnie ze schodów gdy zapuka do drzwi i 
powita ją w progu? Uściśnie jej rękę, czy odważy 
się ją pocałować? Ach, usta Judy. Judy. Oczy 
zaczęły mu się coraz silniej przymykać. Ciepło 
popołudnia i piwo działały coraz mocniej.

— Prześpię się chyba — pomyślał — mam jesz
cze czas.

Wszedł do domu, starannie pozamykał wszyst
kie drzwi od ogrodu i już nawpół uśpiony zrzucił 
marynarkę w swoim pokoju i zwalił się na łóżko. 
Za chwilę już chrapał.

* * *
O 18.45 ciotka zatelefonowała do domu, by prze

prosić Judy za swoją nieobecność. Niestety, praca 
zatrzymała ją w biurze, nie tylko do tej pory, 
ale miała jej jeszcze na parę godzin, lepiej więc 
by nie czekali na nią i jechali na kolację, gdy będą 
gotowi. Przeglądając papiery, długo trzymała ter
koczącą słuchawkę przy uchu — zdziwiona, że jej 
goście tak wcześnie zdążyli wyjechaćl ale, że ro
bota była pilna wróciła do niej i wraz o nich za
pomniała.

* * *
Judy była przed drzwiami punktualnie o 18.30. 

Stukała początkowo cierpliwie, potem uporczywie 
coraz mocnie' i mocniej. Obeszła dom dookoła 
‘prawdziwszy, że i od ogrodu wszystkie drzwi 
były pozamykane, wróciła więc do wejściowych i 
wtedy usłysza'a telefon dzwoniący wewnątrz, raz 
po raz. To dopiero upewniło ją, że dom był pusty. 
Zastukała jeszcze parę razy bez skutku i nie ro
zumiejąc co mogło się zdarzyć, wsiadła do samo
chodu i odjechała. Przeczucie, a może i żal zmar
nowanego wieczoru zatrzymały ją jednak przy 
najbliższej budce telefoniczni ' połączyła się z 
domem

Poprzednie stukania i dzwonienie telefonu wyr
wały go już z głębokiego snu, ale dopiero -ten os
tatni telefon otrzeźwił go zupełnie. Poderwał się z 
łóżka jak oparzony, dopadł 'słuchawki, a gdy u- 
słyszał głos Judy pytający co się stało i że już zre
zygnowała z wieczoru i jest w drodze do siebie, 
zaczął ją błagać by wracała, że już biegnie na jej 
spotkanie. Nieprzytomny, w biegu pochwycił mary
narkę i naciągając ją po drodze, przesadził scho
dy po trzy na raz. zatrzasnął drzwi wejściowe za 
sobą i co sił pogonił naprzeciw Judy. Jedna tylko 
myśl rozsadzała mu skronie: zdoła ją przebłagać, 
czy może obraziła się już na zawsze? To też kie
dy samochód zatrzymał się -przy nim i Judy o- 
tworzyła mu drzwiczki, bezładnie w urywanych 
słowach zaczął ją przepraszać, -rosić najgoręcej 
by się nie gniewała. Ale błękitne oczy Judy nie były 
gniewne, przeciwnie, z widocznym i coraz więk
szym rozbawieniem przyglądały się jemu. Było na 
co patrzeć! Zapuchnię-te od snu oczy w rozgorącz
kowanej twarzy, rozczochrana czupryna i w 
kołnierzyk i krawa! mocno przekrzywiony i w 
nie -lepszym stanie kratkowane spodnie! Jakżeż był 
niepodobny do tego wytwornego -podporucznika, 
który szykował się do jej podboju! Nieświadom 
swego wyglądu, widząc, że Judy się śmieje, nabrał 
animuszu i już w doskonałej komitywie podjechali 
przed sam dom.

Wyskoczył z samochodu, wyciągnął 'jej walizkę 
i szarmanckim gestem szeroko otworzył furkę 
-przed nią, ale gdy sięgnął do kieszeni (po klucze 
świat jakby się zawalił mu -pod nogami. . kluczy 
nie było! Gorączkowo zaczął przeszukiwać wszys
tkie kieszenie i raptem przypomniał sobie, że przed 
snem automatycznie je opróżnił i wszystkie 
drobiazgi wraz z portfelem rzucił na toaletkę! 
Stał osłupiały, pobladły i z takim przerażeniem w 
twarzy, że Judy odgadując co się stało wybuchnę- 
ła śmiechem, aż łzy popłynęły po jej policzkach.

—, Nie masz kluczy?
— Nie mam! Co ja teraz zrobię? — wyjąkał z 

taką rozpaczą, że Judy natychmiast obróciła wszys
tko w żart.

— Toż to prawdziwa przygoda! Śmiej się z niej! 
Nic stra znego się nie stało; -musimy tylko zmie
nić program wieczoru, bo ani ty po sportowemu 
— tu znowu zakrz-tusiła się ze śmiechu — ani ja 
z pracy nie możemy tak ubrani -pokazać isię w żad
nej eleganckiej restauracji. Możesz sobie wyobra
zić jakby nas przyjęto? No, widzisz, sam już do
ceniasz cały komizm naszej sytuacji. . . Gdzie więc 
myślisz spędzimy wieczór?
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- Ależ ja nie mam nawet pieniędzy!
— Ale ja mam. — Zwrócisz mi je, gdy wrócimy 

tu na noc — dodała prędko, widząc zmarszczkę 
na jego czole. — Wiesz co? Zjemy coś w Lyorfs 
Corner House i pojedziemy do kina.

I tak zrobili.

Jak to w życiu bywa, nigdy już nie nadarzyła 
mu się okazja zaproszenia Judy na wieczór. Drogi 
ich życia rozeszły się zupełnie.

Zofia Wiszniewska-Pereiza

W 138 numerze Naszych Sygnałów podaliśmy 
do wiadomości Kolegów, że Witold Wojciechowski 
opracowuje drugi tom poezji i zamieściliśmy jeden 
z wierszy pt. „Trumna na pokładzie”. Z tomu 
„Passaty i Sztormy”, który już ukazał się w dru
ku, czerpiemy wiersz i do tego numeru.

Redakcja

TAKIE TO ŻYCIE

„Jutro będziemy w porcie; już dosyć podróży. 
Odpoczniemy sobie ,po sztormach i wietrze, 
A i pamięć po burzach ląd nam jakoś zetrze. 
Co jak co, ale morze człekowi nie służy”.

Byli w barze i w cyrku, byli w kinie także. 
Forsy masę wydali i pili, a pili, 
Gdy zabrakło rozrywek, no to się pobili, 
A gdy zaś wytrzeźwieli, było źle, a jakże!

Trzeba było zapłacić 1 za wszystko bulić. 
Bo i w cyrku był rozruch, i w kinie i w barze.

A policja, bez serca, za rozruchy karze, 
Więc z powrotem na pokład, by się gdzieś 

przytulić.
„Jutro w podróż idziemy; czas tu się tak 

dłuży, 
Odpoczniemy na morzu po cyrku i barze, 
A i pamięć o bójce jakoś się zamaże, 
Co jak co, ale ziemia człekowi nie służy’.

Wyszli z portu i z wichrem wzięli się za bary, 
W taniec z groźnym żywiołem, ale bez obawy, 
Bo na morzu jest praca i nie ma zabawy, 
Ni barów, kin i cyrków, policji i kary.

Jeśli chcecie im pomóc, to tylko modłami, 
Więc składajcie je ludzie, jak przysięgę 

w sądzie. 
Za wszystkich marynarzy, którzy są na lądzie, 
Bo ci, co są na morzu, dadzą radę sami.

Na pokładzie ORP GARLAND, sierpień 1940 r.
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