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WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI

Z POŻÓŁKŁYCH KART...
(na dzień 10 lutego)

Już wielokrotnie obchodziliśmy na obczyźnie na
sze święta narodowe, urządzając akademie, wygła
szając okolicznościowe przemówienia i pisząc wie
le na łamach „Naszych Sygnałów”. W większości 
wypadków czerpiemy treść ze źródeł historycznych, 
dostępnych w polskich bibliotekach, z książek wy
dawanych na Emigracji, zrzadka trafiając na „uni
katy” pochodzące z okresu przedwojennego.

Tak się zdarzyło, że z tego okresu zachowałem 
wiele pamiątek, włącznie z czasopismami, a to dzięki 
przydziałowi na ORP „Błyskawica” w kwietnit) 
1939 r. Zbierałem te czasopisma, bo lubię zbierać 
wszystko, co ma związek z morzem. Niektóre cza
sopisma trzeba było nabywać „służbowo”. Należał 
do tej kategorii „Przegląd Morski”, „Morze”, póź
niej „Morze i Kolonie”. Potrącano za nie z góry! 
Wszystkie te zbiory przywędrowały do Szkocji. Na 
nieszczęście włócząc się po świecie tuż po wojnie, 
wiele z tych zbiorów straciłem, zwłaszcza w St. Zje
dnoczonych, gdzie wypożyczone, nikły bez śladu. 
Postanowiłem więc, że od tego co mi pozostało, o- 
dejdę najpierw ja, nie na odwrót! Pozostaną w Mu
zeum im gen W. Sikorskiego. Sięgam więc od czasu 
do czasu do marynarskiego kuferka, gdzie chowam 
rzeczy najcenniejsze. Leży tam „Kurier Bałtycki” z 
dnia 30-gosierpnia 1939 r. (Dzień odkotwiczenia 

„Błyskawicy”), RSO z czasów podchorążowskich i 
wiele innych cennych pamiątek.

Przeglądając „Przegląd Morski” z grudnia 1938 
roku, trafiłem, na pożółkłych już kartkach, na kilka 
pięknie napisanych artykułów. Jeden z nich, świetnie 
napisany przez nieżyjącego dziś kdr. Olgierda Żu
kowskiego (podówczas kpt. mar.)*)  (patrz Przyp. 
red.), jest niezwykle cennym zbiorem źródłowych 
informacji historycznych, odnoszących się do po
czątków Marynarki Wojennej i jej rozwoju w ciągu 
20 lat Niepodległości.

Z artykułu tego, pt. „Dwadzieścia lat!...” wybra
łem wyjątki tyczące narodowego święta „Za
ślubin Polski z Morzem”.

Oto co pisał nasz, nieodżałowany Kolega:

„.. .Dnia 28 czerwca 1919 roku Traktat Wersalski 
nareszcie został podpisany. Polskę jednak spotkał 
dotkliwy zawód. Przyznano nam wprawdzie upra

gniony dostęp do morza, pominięto natomiast 
Gdańsk, którego przyłączenie do Polski było tak 
bardzo konieczne. Fakt ten ogromnie zaważył na lo
sach rozbudowy Polskiej Marynarki, z Gdańskiem 
bowiem był związany (gotowy) port, stocznie i mo
żność budowy okrętów w kraju, jak również natych
miastowy kontakt ze światem drogą morską. Wpra
wdzie Traktat Wersalski przewidział możność za
warcia z Gdańskiem konwencji, lecz to nigdyby nie 
zastąpiło własnego portu. Gdańsk pozostał poza 
granicami Rzeczypospolitej, która musiała sobie na 
przyznanym wybrzeżu radzić sama, tworząc Polskę 
na morzu.. . z niczego.

. . .Nastaje rok 1920 obfitujący w liczne momenty 
historyczne, a jednocześnie najcięższy dla Państwa i 
Narodu. Marynarka Wojenn przebywa również ciężki 
okres rozproszenia swych wysiłków i ogromu pracy, 
związanej z objęciem właściwych jej obowiązków**)  
(patrz przyp. red.)

„...18 stycznia 1920 roku przypadł termin roz
poczęcia obejmowania Ziemi Pomorskiej i Wybrze
ża Morskiego. Już w przeddzień przekracza Woj
sko Polskie dawną granicę pruską i posuwa się w 
głąb kraju w dwóch grupach. Jedna pod dowódz
twem generała Józefa Hallera idzie lewym brzegiem 
Wisły. Do tej grupy należy I Batalion Morski, który 
w miarę zbliżania się chwil zajęcia Pomorza, został 
przerzucony z Modlina do Aleksandrowa. Druga, 
dowodzona przez generała Józefa Dowbór-Muśnic- 
kiego, obejmuje tereny położone wzdłuż prawego 
brzegu.

Zajmując kolejno, dzień po dniu, coraz to nowe 
miasta i miejscowości, w dniu 10 lutego 1920 roku 
grupa gen. Hallera dociera do Pucka. Jedyny ten, 
poza Helem, port Polski, zdany zaledwie do posto
ju statków rybackich, zajmuje I. Batalion Morski

Dzień ten staje się od tej chwili doniosłym i rado
snym momentem historycznym, bowiem prócz o- 
bjęcia w wieczyste posiadanie rozległego szlaku 
morskiego, mającego połączyć Polskę, ze światem, w 
dniu tym odbyła się podniosła uroczystość symboli- 
czna„Zaślubin Polski z Morzem”.

Tego dnia, o godz. 15.00 na dworzec kolejowy w 
Pucku, ozdobiony flagami i zielenią, przybywa po
ciąg wiozący generała Hallera, któremu towarzyszą: 
Konr-admirał Porębski, wyższe władze wojskowe 
oraz wojskowi delegaci Anglii, Francji i Włoch.

Powitany hymnem narodowym, generał Haller 
przechodzi przed frontem kompanii honorowej o
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raz licznych delegacji miejscowej ludności, poczem 
dosiada konia i, wśród radosnych i niemilknących o- 
krzyków, rusza ku morzu. Tu, niedaleko od han
garów lotniczych pozostałych po Niemcach, sta
nęły w ordynku, dokoła wysokiego masztu, ustawio
nego tuż na brzegu morza, I Batalion Morski, szwa
drony Ułanów Krechowieckich i baterie artylerii. U 
stóp masztu widnieją poczty sztandarowe. Nastrój 
poważny i radosny zarazem, mimo, iż dzień jest 
pochmurny i dżdżysty. Generał nie zatrzymując się, 
wjeżdża po pochyłym pomoście w fale Bałtyku, chwi
lę patrzy na daleki horyzont i wreszcie, widomie 
wzruszony, przemawia do zgromadzonych:

„Oto dziś dzień czci i chwały! Jest on dniem wol
ności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko 
nad ziemiami polskimi,, ale i nad morzem polskim. 
Naród czuje, że już go nie dusi hydra, która dotych
czas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed 
nami światy i wolne kraje.

Żeglarz polski będzie mógł od dziś wszędzie 
dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu 
otworem. Zawdzięczamy to przede wszystkim Mi
łosierdziu Bożemu, a potem tym wszystkim, którzy 
w walce nie ustawali do ostatniej chwili. My szczę
śliwsi. Cześć tym, którzy w tej wojnie polegli! Cześć 
tym żyjącym, którzy pracą, trudem i znojem wal
czą w szarej codziennej walce życia. Cześć całemu 
Narodowi Polskiemu, cześć tym narodom wolnym, 
które z wolnym narodoem polskim chciały żyć i w 
tych tytanicznych walkach, ramię przy ramieniu, z 
nami stały jako dobrzy sojusznicy. A teraz myśl na
sza niechaj zwróci się ku Warszawie, skąd rządy i- 
dą i iść będą przez całą Polskę. Zwróćmy oczy ku 
naszemu udzielnemu Sejmowi j wznieśmy okrzyk 
na chwałę Ojczyzny, Sejmu udzielnego, Naczelnika 
Państwa i Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego”.

W chwilę później odbył się akt poświęcenia Bande
ry Polskiej, którą przy dźwiękach hymnu narodo
wego wznieśli na maszt por. mar. Pławski i mat Wiś
niewski — jako symbol objęcia przez Polskę brze
gów Bałtyku. Pochyliły się sztandary, zanurzyły zlek- 
ka końce w falach — to Wojsko Polskie witało 
morze.

Po odprawieniu Mszy świętej generał Haller jesz
cze raz wrócił nad morze i rzucił w fale złoty pier
ścień — na znak Zaślubin Polski z Morzem. W koń
cu dokonano poświęcenia i wbicia w dno morskie 
słupa pamiątkowego, na którym widnieje napis:

„Roku Pańskiego 1920, dnia 10 lutego, Wojsko 
Polskie z gen. 'Hallerem na czele objęło w 
wieczyste posiadanie polskie morze”.

Następnie podpisano akt erekcyjny objęcia morza.

„Pragnę na tym miejscu dodać, że uroczystość 
objęcia Wybrzeża i 'Zaślubin z Bałtykiem’ rozeszła się 
szerokim echem po całym Kraju. Żeromski wydał w 
parę lat później swój cykl książek o morzu (Wisła, 
Międzymorze i Wiatr od Morza). Zrodziła się Legen
da Bałtyku! Feliks Nowoiejski porwał społeczeń
stwo swym „Hymnem do Bałtyku”, do którego sło
wa ułożył St. Myrius-Rybka. Na Wybrzeże wyległ 
cały Naród. Pojawiły się granatowe mundury i sza
re okręty, statki i dźwigi. Wyrósł z. bagien i piasków 
nadbrzeżnych nowoczesny port. Powstały też pieś
ni, którymi rozbrzmiewały pagórki oksywskie, gdy 
młode głosy potężnie śpiewały:

„. . .Na pancerniki wraże, pójdziemy jak na bal, 
My polscy marynarze, strażnicy morskich fal”.

Tak słowa Hymnu do Bałtyku, jak i ta myrynarska 
pieśń niosły w sobie proroctwo. Bałtyk spłynął krwią 
polskich marynarzy we wrześniu 1939 roku. ORP 
„Piorun” szedł, tańcząc na falach Atlantyku w maju 
1941 roku, bez lęku — na Bismarck’a.

*) Ś.p. Kdr. Olgierd Żukowski zajmował się bar
dzo czynnie historią Mar. Woj., pisząc często do 
, Przeglądu Morskiego” i innych przedwojennych 
czasopism. Był autorem książki pt. „Współczesne o- 
kręty wojenne”, która to książka zachwyciła naszego 
sławnego marynistę, Jerzego Pertka — kiedy był 
14-letnim chłopcem, „...świat dla mnie przestał ist
nieć” — napisał Pertek w swojej książce pt. „Narodzi
ny Pasji”, nadmieniając, że od Kdr. O. Żukowskiego 
otrzymał gratulacje z powodu wydania „Wielkich 
Dni Małej Floty”. Kdr. Żukowski opracował rów
nież w 1946 r. skrypt pt. „Trym, Stateczność i Załado
wanie statku”, jako podręcznik dla Kursu Oficerów 
Pokładowych Marynarki Handlowej.

Ś.P. Kdr. Olgierd Żukowski, oficer zasłużony dla 
Mar. Woj., należał do tej grupy młodych ludzi i gro
na Kolegów z Jego rocznika, którzy z entuzjaz
mem jęli się spraw morskich u zarania młodej Rze
czypospolitej, przeżywali te pierwsze lata przy pra
cy u podstaw, aby pisać później o tym co dla historii 
będzie zawsze ważne.

**) W tym czasie organizowano Batalion Morski, 
Flotylle Wiślaną oraz Flotyllę Pińską — w obliczu 
zbrojnego konfliktu pomiędzy Polską i bolszewic
ką Rosją,
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KAZIMIERA RAFALJK

BALLADA O KOMBATANCIE
Grudka ziemi ojczystej
I westchnienie „O, Chryste” 
I napis, że właśnie tu leży. 
Widział błysk łezki w oku, 
Kiedy patrzył z obłoków, 
Jak żegnają go bracia-żołnierze.

Nogi topią się w chmurze, 
Kiedy idzie ku górze, 
Do Piotrowej zdążając dziedziny. 
On Kombatant, choć stary. 
Pełen mocy i wiary, 
Że doczekał wyzwoleń godziny.

Nie doczekał, bo właśnie 
Sam nie wiedział, że zaśnie. 
By się w drodze do nieba obudzić, 
By ostatnim spojrzeniem.
Objąć słońce i ziemię
I dom własny i bliskich i ludzi.

Kiedy było już rano 
Stanął właśnie pod bramą
I zawołał: „Jam Kombatant, Kluczniku. 
Pytam w wielkiej pokorze, 
Znajdę miejsce gdzieś w nieba kąciku?”

Klucznik oczy przeciera, 
„Czego chcesz duszo teraz? 
Patrz zamknięte do nieba podwoje” 
„Jam Kombatant. Mój Boże, 
Otwórz proszę w pokorze, 
Zmarłem właśnie i dlatego tu stoję".

Kombatant? Kolego, 
A cóż to takiego?
Ty to w jakim wymawiasz języku? 
Kombatant powiadasz?
Muszę zaraz to zbadać, 
Co to znaczy w niebiańskim Słowniku".

Jest — „Woj” — Mąż Chrobrowy, 
Który w głębi dąbrowy, 
Lata walczył o wodzie i Chlebie. 
Jest —■ „Rycerz” — gotowy 
Oddać mienie i głowę, 
Gdy ojczyzna się znajdzie w potrzebie.

Jest — „Huzar” — Konnica 
Która w ciężkich przyłbicach, 
Uskrzydlona pędziła do boju. 
Jest — „Rycerz” — to siła 
Która granic broniła, 
Aby naród pracował w pokoju.

Jest — „Bojownik” — Ten stale 
Walczył z wrogiem wytrwale. 
Gdy o wolność chodziło narodu. 
Jest — „Powstaniec, Kosynier” — 
Który z kosą jedynie
Jak szaleniec wciąż rwał się do przodu.

Jest i — „Lotnik — brawura 
I odwaga gdzieś w chmurach 
Wypisana motoru warkotem. 
Boże ręce wpisały, 
Imię jego, gdy nie wrócił z powrotem.

Jest i — „Strzelec” — wytrwały, 
Co z piosenką kraj cały, 
Przeszedł drogą piaszczystą i borem, 
Co po polach i łąkach 
Jak szaleniec się błąkał. 
Aby dojść i zwyciężyć z honorem.

On to w walki godzinie, 
O tym myślał jedynie. 
By zaborcę wygonić z granicy, 
Z Oleandrów piechotą. 
Przecież szedł tylko po to, 
By się z wrogiem nareszcie rozliczyć.

Jest — „Marynarz” — niezłomny 
W falach morza ogromnych 
Nieugięty, odważny, walczący.
Jest — „Powstaniec Warszawy” — 
Który bój zaczął krwawy 
Nie armatą, ale sercem gorącym.

Biegł z. butelką benzyny. 
Szedł na czołgi i miny: 
Mąż, młodzieniec, niewiasta.

Walczył każdy przechodzeń 
O swą wolność na codzień, 
O swobodę dla ludzi i miasta.
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Są— „Dywizje, Oddziały” — 
Które świat przeszły cały, 
By pod wspólnym ustawić się znakiem. 
Aby w marszu wolności, 
Iść do Polski najprościej,
Znacząc wzgórza krwią własną — jak maki.

Oni w boju i w pieśni 
Sztandar w górę unieśli. 
Sztandar Chrobrych widoczny z daleka. 
Który stojąc na murze, 
Pod chmurami, w lazurze, 
Jest symbolem wolności człowieka.

Północ biła w zegarze
Kiedy ocknął się starzec,
W zamyśleniu powiada: „Kolego, 
Wiem co walka przez lata,

Teraz wiem kto Kobatant, 
Czym Ojczyzna i Wolność dla niego”.

Podniósł laskę, a z laski 
Posypały się blaski.
Kombatanta poświata pokryła, 
Znikły ziemia i cienie, 
On już nie był imieniem, 
Bo mu imię zakryła mogiła.

„Wejdź do nieba spokojnie, 
Pomówimy o wojnie, 
Bo już wiem, zrozumiałem to słowo. 
W niebie cisza jest głucha, 
Więc cię będę mógł słuchać 
Zanim zorza zapłonie na nowo”.

Haedo. 12.VII.1980.

ROMUALD N. TYMIŃSKI

HISTORIA BANDERY ORP „ŚLAZAK“
Operacja „Neptune” znana jako D-Day, a prze

de wszystkim jej pierwszy tydzień, był dla ORP 
„Ślązak” ze wszech miar chwalebnym okresem.

Długo oczekiwana inwazja Francji, stała się rze
czywistością 6-go czerwca, 1944 r.

Gdy w przeddzień „D-Day”, na 20 minut przed 
odkotwiczeniem na operacje ogłosiłem załodze cel 
wyjścia na morze. Załoga nagrodziła tę wiadomość 
entuzjastycznymi, długo nie milknącymi oklaskami.

5-ego czerwca, w nocy, ORP „Ślązak” był pierw
szym kontorpedowcem na brytyjskim odcinku lą
dowania, który przeszedł przez kanał wytratowany 
w polu minowym przez poławiacze min. H.M.S. 
Middleton był drugim. Oba te kontrtorpedowce, ka
żdy we własnym sektorze, ustawiły się pomiędzy 
brzegiem Normandii a poławiaczami min, by dać 
im osłonę na wypadek ataku sił nieprzyjacielskich. 
„Ślązak” patrolował w odległości około 10 mil 
morskich od Le Havre.

6-go czerwca . 1944 r. o godz. 06.30 ORP „Ślą
zak” podniósł banderę na maszcie i wszedł do ak
cji, wraz z innymi okrętami „Force S”, dowodzonej 
przez Rear Admirała, A.G. Talbofa.

Najpierw bombardowaliśmy umocnione pozycje 
nieprzyjacielskie wzdłuż plaż Ouistreham sur Mer, 

przed lądowaniem pierwszej fali inwazyjnej, amfi- 
bijnych czołgów. Wkrótce po tym, wraz z H.M.S. 
Middleton, „Ślązak” dał bliskie wsparcie Saperskim 
barkom inwazyjnym, podchodząc do brzegu na o- 
koło Im.m. Niemieckie baterie strzelały do naszej 
formacji gęstym, ale na szczęście, niecelnym og
niem. Widocznie były przytłoczone siłą bombardo
wania naszych okrętów.

Tuż przed wylądowaniem amfibijnych czołgów, 
w ślad za nimi barek saperskich, przenieśliśmy o- 
gień na cele drugorzędne, by nie razić sił własnych.

O godz. 10.45 nawiązaliśmy łączność radiową z 
F.O.B. Nr. 84 (Forward Observer of Bombardment) 
przy 41 Royal Marinę Commando. Był to oddział, 
który „Ślązak” miał wspomagać.

O godz. 12.50, na prośbę F.O.B., rozbiliśmy, og
niem bezpośrednim, oddział piechoty niemieckiej, 
zagradzający drogę „naszym” R.M. Commando.

W niespełna godzinę po tej udanej akcji, od godz. 
13.45 do 14.10, znowu wspomagaliśmy R.M. Com
mando bombardując, tym razem ogniem pośrednim, 
poprawianym przez F.O.B., pozycje nieprzyjaciel
skie.

Zanim upłynęło pół godziny, znowu otrzymaliśmy 
prośbę od F.O.B o pilne wsparcie artyleryjskie. Jak 
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wynikało z jego relacji, nieprzyjacielskie pozycje u- 
mocnione w lasku pod Lion-sur-Mer i w domach 
na wschód od lasku, spotkały huraganowym ogniem 
natarcie Commandosów i dosłownie przytłoczyły 
ich do ziemi. F.O.B. prosi o bombardowanie każde
go celu, po dwadzieścia minut. Tymczasem , Do
wódca Force „C” wydał rozkaz, by nie prowadzić 
bombardowań bez korygowania upadków salw 
przez Obserwatora. Zapytałem F.OB., czy będzie 
korygował nasz ogień. Na to, F.OB. oświadczył 
zdenerwowanym głosem, że to nie jest możliwe. Do
dał, że sytuacja jest poważna, że żaden z nich gło
wy nie może podnieść z „Fox-holes”, a ich zadanie 
jest niezwykle ważne (vital). Aby nie tracić czasu 
na uzyskanie zezwolenia na bombardowanie, i wo
bec powagi sytuacji, na własną odpowiedzialność ka
załem otworzyć ogień do wskazanych celów.

Po czterdziestu minutach naszego bombardowa
nia, F.O.B. podał, że Niemcy opuścili lasek, ale 
wciąż trzymają się w domach. Prosił o następne 
dwadzieścia minut ognia do tego celu, co z przyjem
nością uczyniliśmy.

Gdy powiadomiliśmy F.OB., że zakończyliśmy 
bombardowanie, usłyszeliśmy w mikrofonie jego en
tuzjastyczny głos: „I think you saved our bacon. 
Thank you. Stand by to do it again.”

W międzyczasie, Dowódca Force „S”, R. Admi
rał A. G. Talbot, do której O.R.P. „Ślązak na
leżał, nadał do nas sygnał: „Ślązak. Fine work”, 
a wieczorem, przed zakończeniem z nami łącznoś- 
radiowej, F.O.B. jeszcze raz nadał: „Thank you 
from the Royal Marines”.

W pierwszym dniu inwazji, ORP „Ślązak” wy
strzelił 951 pocisków półpancernych do celów lą
dowych. Niezależnie od tego, artyleria przeciwlot
nicza też wchodziła sporadycznie do akcji.

Pierwszy oficer artylerii, por. mar. Karol Mayer, 
wraz ze swoimi obsługami dział, miał obfite żniwo 
w tym pamiętnim dniu „krwi i chwały”.

Dnie następne, poza krótkim wejściem do Ports- 
mouth, po uzupełnienie amunicji, strawiliśmy na pa
trolach, akcjach przeciwlotniczych i gotowości do 
bombardowania celów lądowych, jako, że odizolo
wane niemieckie punkty oporu wciąż trwały w pasie 
przybrzeżnym, a baterie nieprzyjacielskie usiłowały 
ostrzeliwać plaże i okręty w pobliżu plaż.

We wczesnych godzinach 10-go czerwca, ORP 
„Ślązak”, będący na patrolu wraz z H.M.S. Ve- 
rulem, zaatakował trzy niemiecki ścigacze, podcho
dzące pod aliancką zonę operacyjną. Z odległości 
2000 jardów uzyskaliśmy trafienie pierwszą salwą. 
E-Boat zaczął dymić. Niestety. H.M.S. Yeluren za- 

manewrował niefortunnie, wszedł pomiędzy „Śląza
ka” i nieprzyjaciela i uniemożliwił nam dokończyć 
dzieła. E-Boaty przykryły się zasłoną dymną i znik
nęły w ciemnościach, w kierunku na Le Havre. Pod
słuchaliśmy tylko meldunek radiowy uszkodzonego 
ścigacza, że jego lewy motor był „kaput”.

Nasz pościg i kilkakrotne otwieranie ognia na ra
dar. nie przyniosły nam dalszego sukcesu.sfc

Podczas kiedy duch bojowy, dyscyplina i wyro
bienie obywatelskie, panujące wśród załogi ORP 
„Ślązak” zasługiwały na najwyższe uznanie, umy
sły wielu z nas były zaprzątnięte niepomyślnym o- 
brotem sytuacji politycznej, dotyczącej Polski.

W kwietniu, 1943 r., gdy generał W.Sikorski zwró
cił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
o zbadanie zbrodni katyńskiej, Stalin zerwał sto
sunki dyplomatyczne z Rządem Polskim na wygna
niu. Propaganda sowiecka oskarżyła Polskę o kola
borację z Niemcami.

Pod koniec 1943 r. doszły do nas wiadomości z 
konferencji w Teheranie (listopad-grudzień, 1943), 
w yniku której W. Churchill i F.D. Roosevelt ule
gli idei Stalina, by wschodnia część Polski (uprzed
nio przyznana Sowietom przez Hitlera), po za
kończeniu wojny pozostała przy Związku Sowiec 
kim.

Propaganda Gebibelsa podchwyciła tę wiadomość 
i w polskich audycjach z Niemiec, skierowanych do 
Polskich Sił Zbrojnych, podkreślała, że Polska zosta
ła zdradzona przez Wielką Brytanię i Stany Zjed
noczone. Wobec tego, polscy żołnierze powinni za
przestać walki, zgłosić się na linii frontu niemieckie
go, (hasło „Do domu”, miało im zapewnić przyjaz
ne przyjęcie i odesłanie do ich rodzin. Rzecz jasna, 
że nikt nie skorzystał z tego zaproszenia.).............. )

Równocześnie, prasa i radio brytyjskie zaczęły 
przemilczać fakty udziału i sukcesów Polskich 
Sił Zbrojnych w wysiłku wojennym, jak gdyby wsty
dliwie unikając możliwości urażenia „Wielkiego So
jusznika” — Stalina.

Mogę tu przytoczyć jaskrawy przykład sfałszo
wania faktów z frontu włoskiego, w dążeniu do u- 
niknięcia nawet wymienienia słowa — Polska.

Pewnego popołudnia (podczas trwania kampanii 
włoskiej), wstąpiłem w Londynie do kina, gdze 
podawano wiadomości prasowe, między innymi z 
walk we Włoszech. Głos reportera zaanonsował: 
„Brtish troops entering Bologna”. Tymczasem na e- 
kranie ukazały się oddziały piechoty polskiej, z o- 
rzełkami na hełmach, i polskie czołgi z szachowni
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cami. Ludność włoska witały oddziały oklaskami i 
okrzykami: „Bravo Polacchi”.

* * *
12-go czerwca ORP „Ślązak” wszedł do Ports

mouth. Dnia następnego po południu, przejeżdża
jąc koło ratusza (Guildhall)zobaczyłem, że wśród 
flag narodowych wszystkich aliantów, wspaniale de
korujących plac ratuszowy, brakowało flagi polskiej. 
Nic więc dziwnego, że takie pominięcie Polski (któ
ra miała być „natchnieniem narodów” i o którą wła
ściwie ta krwawa wojna się toczyła), zezłościło 
mnie bardzo.

Wróciłem na okręt, wezwałem szefa sygnalistów, 
bosmana Kazimierza Locha i zleciłem mu, aby mi 
dostarczył banderę, którą „Ślązak” miał podniesioną 
podczas operacji inwazyjnej. Potem napisa
łem odręcznie list, którego treść podaję poniżej i 
wraz z zapakowaną banderą posłałem go do Lord 
Mayor’a Portsmouth.

O.P.R. SLAZAK 
c/o G.P.O. London,

13th June, 1944. 
Dear Lord Mayor,

When walking past your Guildhall this afternoon, 
l noticed that among the many Allied Ensigns flying 
there, there was not that of Poland.

I belive this may be due to there not being a 
Polish Ensign available and so, 1 take the opportu- 
nity of presenting you with one worn by my ship 
at the recent landings in France.

I am, Sir
Yours respectfully, 

R. Tymiński, Commander P.N. 
Officer Commanding OR.P. Slazak.

The Lord Mayor,
The Guildhall, 
Portsmouth.

Po kilku dniach otrzymałem od Lord Mayor’a 
list.

Lord Mayor’s Parlour, 
Royal Beach Hotel,

Southsea.

15th June, 1944.

CONC1LLOR Sir Denis L. DALEY
LORD MAYOR

When I arrived back front London yesterday, I 
found our letter and the historie ensign which 

you very kindly sent me. Most of our Ensigns 
were destroyed in the Guildhall so that we have 
to make up as far as we can from borrowings front 
the Dockyard, and I am told that we had asked for 
Polish Ensign, but apparantly did not get it próba- 
bly because they didn’t have one available.

I would like to appreciate how much I value and 
will treasure on behalf of the City, the historie En
sign you have presented us with. Needless to say, it 
will be flying this morning, and on all gala days in 
the futurę, especially will it have a place of honour 
on that day when our Guildhall is reopened after 
being rebuilt, and 1 trust the day is not too far 
distant when we may give it its place of honour on 
the occasion when the Polish people again regain 
the freedom of their land.

Again with many thanks and kind regards, and 
all best wishes to yourself and your crew.

Yours very sincerely, /-/ Denis Daley
Lord Mayor 

Officer Commanding, 
O.R.P. „Slazak”, 
c/o G.P.O. LONDON.

Włożyłem ten list „ad akta prywatne” i sądziłem, 
że sprawa została zamknięta.

* * *
W ostatnich miesiącach 1955 roku, otrzymałem z 

Londynu numer „Dziennika Polskiego” (byłem wó
wczas w Pakistanie), w którym był opis wizyty w 
Portsmouth ORP „Błyskawica” i „Burza”, z wrze
śnia tego roku.

Autor opisu zanotował, że na polskiej banderze, 
dekorującej salę bankietową w Guidhall, gdzie od
było się przyjęcie na cześć wizytującego Dywizjonu 
Niszczycieli, korona na głowę orła była misternie 
zakryta, przyszyta łatką z czerwonego materiału 
flagowego.

Domyśliłem się, że była to bandera „Ślązaka”, 
którą posłałem Lord Mayr’owi Portsmouth w 
czercu, 1944 r. Napisałem do „Dziennika Polskie
go”, podając jak ta bandera dostała się do Guild
hall, Portsmouth. Nie wiem, czy było to wydruko
wane w „Dzienniku”.

❖ * *
Upłynęło lat jedenaście. Pracowałem w tym cza

sie na wyspie Grand Bahama.
22-go września, 1966 roku, w dzienniku „Evening 

News”, wychodzącym w Portsmouth, ukazał się ar
tykuł pod tytułem: „After 22 years, a proud flag 
has reappeared”. Podano w tym artykule, że niejaki 
P. Robert Gordon odkrył banderę ORP „Ślązak” 
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w pudle od narzędzi, danym jego synowi do zaba
wy, przez matkę P. Gordona. Pani Gordon (mat
ka), objęła „Star Inn” na Lakę Road w Prtsmouth 
i znalazła tam skrzynkę od narzędzi z flagami. W 
górnym rogu polskiej bandery był napis podający, że 
bandera ta była podniesiona przez polski kontrtor
pedowiec ORP „Ślązak” podczas lądowania wojsk 
alianckich 5-6 czerwca, 1944 r. we Francji. Była o- 
na sprezentowana Lord Mayorowi Portsmouth 
przez dowódcę „Ślązaka”. Nieoceniony Mecenas 
Władysław Nadratowski, dbający o to, by nic doty
czącego działalności Polskiej Marynarki Wojennej 
nie uszło uwagi, przysłał mi wycinek z „Evening 
News” i poprosił, bym podał w tej sprawie bardziej 
szczegółowe informacje.

Uczyniłem to w formie listu do P. Robert Gor
dona. Kopię tego listu wysłałem do Portsmouth „E- 
vening News” i do Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej. Opisałem okoliczności w jakich bandera zo
stała sprezentowana Lord Mayorowi Portsmouth, o- 
mówiłem nieścisłości, które ukazały się w prasie i 
poprosiłem P. Gordona, by mi banderę odesłał.

Posłałem mu pieniądze na pokrycie kosztów 
przesyłki.

P. Gordon dał mój list do przeczytania Lord Ma
yerowi Portsmouth. Lord Mayor napisał do mnie 
obszerny i miły list, w którym wyraził ubolewanie 
z powodu braku należytej opieki, ze strony władz 
miasta Portsmouth, nad historyczną banderą ORP 
„Ślązak”. Podkreślił uznanie dla wkładu Polskich 
Sił Zbrojnych do wojny („In our war effort”). Rów
nocześnie powiadomił mnie, że miasto Portsmouth 
przydzieliło działkę na jednym z cmentarzy, gdzie 

ma być wzniesiony pomnik ku czci powstańców z 
1830 r„ którzy w liczbie 212 osób wylądowali w 
tym porcie w styczniu, 1834 r. Sekretarz Komitetu 
budowy pomnika. P. Adam Adler, był w kontakcie 
z Lord Mayor’em i Stowarzyszeniem Marynarki 
Wojennej w tej sprawie. Lord Mayor zapytał mnie, 
czy zgodzę się, by bandera pozostała w posiadaniu 
miasta Portsmouth do czasu wybudowania pomni
ka. Podczas odsłonięcia pomnika (wykończenie któ
rego obliczano na początek 1969 r.) miasto Ports
mouth planowało doręczyć banderę Komitetowi 
Budowy Pomnika. Lord Mayor zwrócił mi „bank 
draft”, wysłany przeze mnie P. Gordon’owi na 
koszt przesyłki.

W odpowiedzi, zgodziłem się na tymczasowe za
trzymanie bandery przez miasto Portsmouth, na 
użycie jej podczas ceremonii odsłonięcia pomnika, 
poczem, zamiast odesłania jej do mnie, aby banderę 
sprezentowano Muzeum Generała Władysława Si
korskiego.

Nie wiem czy planowany pomnik został odsło
nięty, jak zamierzano. Nie wiem też, czy bojowa 
bandera „Ślązaka” nareszcie dotarła do właściwego 
miejsca spoczynku w Muzeum Gen. Sikorskiego.

Będę wdzięczny Komandorowi Bohdanowi 
Wrońskiemu, który w pewnym okresie wojny, chwa
lebnie dowodził „Ślązakiem”, by zechciał łaskawie 
upewnić się, czy peregrynacje tej naprawdę history
cznej bandery zostały pomyślnie zakończone.

Romuald N. Tymiński,
Toronto, Ont., Canada, 

Listopad, 1980.
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M.J. SERAFIN

FAŁSZERZ
Bardzo dawne wspomnienie

W artykule kol. J. Broniewicza pt. „Podkop pra
wie doskonały” znalazła się wzmianka o tym, że w 
przygotowaniach ucieczkowych brałem udział po
średni, gdyż byłem zajęty fałszowaniem dokumen
tów dla uciekinierów. Podzieliłem się paroma uwa
gami na ten temat z szanownym i najmilszym se
kretarzem, kmdr. B. Jabłońskim, który wyraził 
śwą opinię, że powinienem na ten temat napisać pa
rę słów, zwłaszcza, że w.w. artykuł kol. Broniewi
cza, który po otrzymaniu z Polski pozwoliłem so
bie przesłać do Londynu, będzie w najbliższych 
„N.S.” wykorzystany, a moje wspomnienia łączą 
się w dużym stopniu z opisami Jurka B.

Dawne to czasy, gdyż minęło 39 lat od momentu, 
kiedy rozpocząłem tę pracę, a więc w szczegóły 
trudno już wchodzić, gdyż wiele z nich zatarło się 
w pamięci.

Sprawa ucieczek w Niemczech zaczęła się z u- 
padkiem Polski i stale wielu uciekinierów wędrowa
ło po Rzeszy w najrozmaitszych kierunkach. Cóż 
z tego, kiedy pierwszy lepszy policjant, lub nawet 
kolejarz, chcąc wylegitymować podejrzanych osob
ników nie otrzymawszy najmniejszego świstka pa
pieru z pieczęcią, z „wroną”, odrazu aresztował u- 
ciekinierów. Taki los spotkał naszych przyjaciół — 
J. Broniewicza i Noego Jagusiewicza w parę mie
sięcy po rozpoczęciu niewoli, jak również Jędrusia 
Giertycha, który chyba był rekordzistą w dziale u- 
cieczek, mając na swoim koncie, o ile mnie pamięć 
nie myli, 16 prób i udanych ucieczek.

Mała dygresja: temu ostatniemu pieczętowałem 
wszystkie jego manuskrypty książek, które później 
wydawał w Anglii, jako że, przeszły przez cenzu
rę obozową — inaczej skonfiskowanoby mu przy 
pierwszej rewizji.

Te nieudane ucieczki z powodu jakiegokolwiek 
papierka spowodowały, że zaczęto przemyśliwać 
jakby można produkować coś takiego w obozie. 
Maszyn do pisania nie było no i naturalnie żadnych 
powielaczy takoż.

W obozie w Lubece, w 41 r. zauważyłem, że na
turalnie pokryjomu, gdzieś coś piszą. Na woskowym 
papierze, używając jako atramentu skrobane
go ołówka chemicznego pomieszanego z cukrem, 
wypisywano teksty posługując się na wzór liter pi

sma maszynowego kartkę z jakiegoś rozkazu o- 
bozowego. Po skończonym „zaświadczeniu”, aby 
je jak najbardziej wykorzystać i wyprodukować jak 
największą ilość kopii, trzeba było odbić to na „po
wielaczu”. Do tego służyły galaretki owocowe (o- 
trzymywane w paczkach z domu) wylane na gład
ką powierzchnię — cukier pisma wżerał się w ga
laretkę, po czym można było wyciągnąć kilka, lub 
kilkanaście kopii. W ten sam sposób sporządzało 
się kliszę pieczęci. Jedynie z podpisami nie było 
kłopotu, gdyż podpisywał kto chciał. Wielkim mi
nusem galaretek owocowych było to, że barwiły 
swoim kolorem papier, na którym robiono kopie. 
Ale i tu znalazło się rozwiązanie — zaczęto odpa
rowywać płynną żelatynę do zastrzyków, otrzymy
waną z izby chorych od przyjaciów lekarzy.

W krótkim czasie i ja dołączyłem do tej grupki 
fałszerzy, tylko, że widocznie mając większy ta
lent i więcej cierpliwości przetrwałem innych kole
gów z tej branży i moja praca trwała bez przerwy 
dwa lata. Każdy papierek, który zjawił się jakimś 
cudem w obozie każdy z grupy ucieczkowej chciał 
mieć, a ta najbliższa grupa liczyła około 30 osób. 
Był naprzykład taki dokument, wykonany na sza
rym brystolu, gdzie na ostatniej stronie były uwagi 
i wskazówki wypisane w 14 językach z cyrylicą i 
gtagolicą (?) włącznie. Szary kolor otrzymywałem 
przez kąpiel papieru w rozpuszczonym tuszu. Na
stępnie odbijało się starym sposobem te instrukcje 
pociągając każdą literę piórkiem i rozwodnionym 
tuszem. Rozwodnionym, aby „druk” nie pozosta
wał błyszczący a tylko matowy naśladując druk nor
malny. Kiedyś zjawił się jakiś druk dokumentu na 
żółtym papierze — ten rodzaj papieru otrzymywa
łem kąpiąc papier biały w wywarze z łupin cebuli.

Kiedy chyba w 42 roku, zlikwidowano obóz w 
Colditz przyjechał stamtąd mistrz fałszerzy, wspo
mniany przez Jurka Broniewicza „Szeryf” Nident- 
hal, z którym odrazu nawiązałem i najserdeczniej
sze stosunki i najściślejszą współpracę. Miałem 
wzór jakiegoś dokumentu wykonanego na brązo
wym kartoniku, ale pisany cały gotykiem. Okazało 
się, że gotyk jest b. łatwy do pisania wprost piór
kiem i tuszem. Karton się znalazł. Minusem tego 
było, że ta jakaś legitymacja musiała mieć fotogra



10 NASZE SYGNAŁY

fię. Natychmiast znalazł się fotograf, który przy 
pomocy „camera oscura” dokonywał zdjęć i robił 
odbitki na przemycanym do obozu przez „wach- 
manów” papierze. Główną monetą były w tym cza
sie papierosy angielskie i amerykańskie, rzadziej 
czekolada i mydło.

Może nie od rzeczy będzie wspomnieć tu, że w 
listopadzie 41 wyskoczyłem pod Hamburgiem z po
ciągu przenoszącego obóz z jednego miejsca na 
drugie. Byłem we wspomnianym przez Broniewicza 
Lucusiem Masłochą i trzeci w naszej grupie był kpt. 
mar. handl. Janusz Nowakowski. Intencją naszą by
ło starać się przedostać z Gdyni do Szwecji, ale po
nieważ port był prawie nieczynny z powodu epide
mii tyfusu zmieniliśmy kierunek na Warszawę, ma
jąc trochę, niewystarczających wskazówek miejsco
wej ludności. W Działdowie, na granicy General 
Gouvernement w czasie rewizji w pociągu (jecha
liśmy bez żadnego papierka) wpadłem ja i Masłó- 
cha. Janusz dotarł do Warszawy i tam przypad
kiem dostał się na listy zakładnicze i podobno roz
strzelano go. W Gdyni spotkałem starego znajome
go bsmt. Kłosa, którego wielu z nas zna z pływań 
na „Iskrze”. Chciałem też odwiedzić kpt. mar. dr. 
A. Dolatowskiego, ale mnie odradzono, że jego dom 
jest pod obserwacją.

No, ale wracam do roku 43-go do „podkopu pra
wie doskonałego”. Kiedy zgodnie z opisem Bronie
wicza zobaczyłem reflektory i posłyszałem strza
ły nie poleciałem na dworzec do Lubeki, jak to zro
biło wielu kolegów, gdzie zaraz zostali wyłapani, 
a na pierwszą noc i dzień zaszyłem się w łanach 
zbóż, na drugą noc przeniosłem się do lasku w prze
ciwnym kierunku od Lulbeki do Bad Schwartan i 
dopiero z tejże miejscowości do Hamburga. Mia
łem tam od przyjaciół Belgów pewny adres „Inteli
gent Service”. Należało wziąć tramwaj nr. taki a ta
ki, jechać do ostatniego przystanku, tam, przy to
rach kolejowych będzie mała uliczka, na niej dwa 
duże domy, a w jednym z nich francusko — belgijs
kie „arbutskomando”. Wszystko się zgadzało: i 
tramwaj, uliczka, domy, tylko nie było tego kom- 
mando i nic nie mógł mi pomóc ksiądz Piotr, do 
którego miałem się zwrócić. Ponieważ kręciłem się 
przy torach kolejowych zrewidowali mi papiery 
dwaj kolejarze, którzy nie zauważyli że z rozpo
czynającym się deszczem zaczynały się rozpusz
czać niektóre litery pisane cukrem. Wróciłem więc 
na dworzec i pociągiem, którym jechało moc żoł
nierzy, śpiąc na podłodze pojechałem do Berlina, 
gdzie już miałem „adres” (u pp. T. na Planufer Str). 
Właściwie szefem berlińskim był ten por. kawalerii, 

który sporo wcześniej wyprowadził w mundurze 
niemieckim w obozie w Woldenbergu 5 kolegów do 
szpitala, a później niby na rozprawę do Warszawy. 
Punkt berliński nie zorganizowany, właściwie bez 
żadnej pomocy i ułatwień. Była jedynie kupka legi
tymacji fabrycznych „Fabryki drutu i kabli” w Bę
dzinie. Spotkałem Polaka, uciekiniera z robót, który 
miał dowód osobisty (na kartce papieru) z Ilkenan 
(Olkusz). Zrobiłem więc sobie piękny komplet, lep
szy niż oryginał. Pani T. wypisała mi wszystko na 
maszynie, a zdjęcia zrobiłem w automacie w kolej
ce podziemnej (Państwo T. pracowali w banku). Po
dobno państwo T. zostali aresztowani i rozstrzela
ni, gdyż przy rewizji w jakimś obozie znaleziono 
u jakiegoś majora ich adres. Tegoż majora również 
zgładzono.

Ponieważ pobyt w Berlinie się przedłużał, a pa
piery dla mnie z Warszawy nie przychodziły, gdzie 
wysłano moje zdjęcia i dane, przy pomocy przygo
dnego znajomego pojechałem do Kalisza, gdzie 
panna Felicja H. skomunikowała mnie z innymi pa
nienkami. Jedną z ważniejszych była śliczna pa
nienka sparaliżowana na wózku. Od niej dostałem 
błogosławieństwo na drogę i pieniądze, oraz, adres 
jakiegoś podoficera w Łodzi. Stwierdziłem, że moje 
dokumenty były doskonałe. W pociągu pospiesz
nym Berlin — Wrocław badania przez Gestapo nie 
budziły zastrzeżeń (Polakom nie wolno było po
dróżować pociągami pospiesznymi — jechałem ja
ko „ungeklert”, (określenie używane w tym czasie w 
Niemczech) jak również z Kalisza do Łodzi.

W Łodzi zidentyfikował mnie wysoki szczupły, 
chyba ppor. balonów Zbyszek, który uciekł uprzed
nio z. obozu w Itachoe, zamurowany wraz z paro
ma kolegami na poddaszu budynku koszarowego.

„Wpadłem” na ekwipunku jaki tego dnia otrzy
małem z Ruchu Oporu (chyba AK — nie zdąży
łem się zorientować i nikt mnie nie informował) 
mianowicie na sztuce materiału na ubranie, którego 
pochodzenia nie umiałem wyjaśnić. Wszystkie kwit
ki żywnościowe, zdaje się, angielskie i większość 
pieniędzy wyrzuciłem do pierwszej lepszej bramy 
w czasie przeprowadzania mnie z jednego komisa
riatu do drugiego. W czasie badań w Policji Krymi
nalnej, Kilińskiego 152 musiałem tamtejszemu se
kretarzowi (Kamiński) udawadniać, że moje doku
menty są fałszywe, gdyż nie chciał wierzyć. Prakty
ka 2 lat nie poszła na marne. Musiałem wykazać 
fałszywość dokumentów, gdyż zastraszono mnie, że 
chcieli uważać mnie za szpiega angielskiego.

Po powrocie po 6 tygodniach do Lubeki sąd wo
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jenny ukarał mnie tymi 6 tygodniami spędzonymi w 
więzieniach w Łodzi, głównie w Radogoszczy.

W późniejszych czasach ucieczki ustały, gdyż 
groziła za nie kara śmierci (patrz artykuł Jurka B.). 
Jednocześnie więc i skończyło się fałszowanie. Po
nowne ucieczki, już z transportów przenoszących 
obozy w ostatniej chwili nie wiadomo po co i gdzie 
miały już więcej szans, gdyż nadchodził Paton, a 
wielu ludzi na skutek bombardowań poruszało się 
bez dokumentów.

W marcu 1980 zmarł w Szkocji Konrad Rożek.
W czerwcu 1980 zmarł w Szkocji kol. Stanisław 

Król.

30 marca 1980 po długiej chorobie zmarł w Sydney, 
Australia st. bsm. Stanisław Sienkiewicz.

6 stycznia 1981 zmarł w Gdyni kmdr. ppor. pi
lot Roman Borowiec w wieku 77 lat.

2 stycznia 1981 zmarł w Trójmieściu ppor. rez. 
kpt Ż.W. Bohdan Korsak. Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu katolickim w Sopocie.

23 stycznia 1981 zmarł śmiercią tragiczną w wy
padku samochodowym por. mar. Jan Gosiewski.

Dnia 8 sierpnia 1980 zmarł nagle w Plymouth 
mat Józef Błaszczyk. Pochowany został na cmen
tarzu Weston Mill-Plymouth.

Cześć Ich pamięci.

ZYGMUNT MOTŁOCH

OJCZYZNA

Ojczyzno moja! Jestem jak dziecko zgubione, 
A morze ciemne i obce i groźne;
We dnie i w nocy biją fale słone 
I wiatry wieją bezlitosne, mroźne.

Gdziem jest zbłąkany na tym krańcu świata?
I o co walczę? Dla czyjej ginę chwały? 
Jaki mój los? Jaką moja strata, 
Gdy z tęsknot, żalu włosy już zbielały?

Dzięki Ci Panie, żeś w dobrotliwości 
Zezwolił żyć i życiem Ciebie chwalić; 
Jam tak zgubiony i w mej samotności, 
Na obcych wodach. Jak się Tobie żalić?

Dzięki Ci Panie, żeś mi mieć zezwolił 
Miłość w mym sercu dla morza i Matki, 
Ojczyzny mojej; żeś mi je zespolić 
Dał i spleść razem jako w wieńcu kwiatki.

Tak Ciebie Matko wszędzie wypatruję, 
Na wodach zimnych i tam gdzie żar z nieba 
Morza ociepla; sól mi oczy khaje, 
A fale niosą tam gdzie bić się trzeba.

Tylko bandera, broń i pokład.. . Twoje, 
Dają mi ufność; są kręgiem miłości, 
Trudem codziennym i nielekkim znojem, 
Dla Twojej chwały, dla Twojej wolności.

O.R.P. “GROM” (pod Narwikiem)
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bZ., NOWACKI

NA STRUNACH WSPOMNIEŃ
Czak ucieka nam bardzo szybko i jak wieści gło

szą skończy się nawet SMW, koło którego całe lata 
lata — tyle, tyle lat pracy włożyło grono naszych 
kolegów londyńskich, poświęcając wiele czasu i wy
siłku.

Dlatego cześć Wam i chwała — podziękowanie i 
wdzięczność!

Pozostały tylko wspomnienia z przeszłości, te 
piękne czasy młodości z długich lat zaokrętowania, 
smutne i tragiczne z lat wojny — napadu na naszą 
Ojczyznę dwóch barbarzyńskich systemów totali
tarnych.

Sojusze? owszem były, ale na papierze!
A oto okruchy wspomnień!
Rok 1926. Zamach stanu przez J. Piłsudskiego. 

Mar. Woj. po stronie rządu. Jesteśmy w Modlinie, u- 
zbrojeni, gotowi do odjazdu na Warszawę. Do wy
jazdu nie doszło. Zginęło wielu ludzi.

Flotylla Pińska — Pińsk. Dca kmdr. Blinstrop od- 
daje d-two komandorowi Witoldowi Zajączkowskiem

Pod rozkazami tego wspaniałego organizatora 
Flotylla szybko się rozwija. Stałe wyjazdy, desan
ty, alarmy, strzelaniną.

Strój kąpielowy ną wyjazdach, sporty, gimnasty
ka, wiosłowanie, żaglowanie, wszyscy opaleni na 
brązowo.

W nocy, podczas ćwiczeń Pina-Prypeć-Horyń„ 
często nasze monitory grzęzły na mieliznach.

Inspektorem Flotylli był generał generał Rybak.
Jestem na monitorze „Warszawa” — Dca por. mar. 

Kopiec. Reda X, w pobliżu Mostów Wolańskich, za
powiedziany przegląd przez insp. gen. Rybaka. 
Strój Nr. 1 pokład, kabiny, działa lśnią czystością.

Motorówka podchodzi do burty „Warszawy”, 
świst trapowy i Generał wchodzi na pokład. Oficero
wie rzędem przy trapie — generał wita się z ofice- 
cami. Por. mar. książę Puzyna — „chłop z chłopa” 
— odpowiada gen. Rybakowi.

Ale w tej chwili słychać silny, dziarski świst melo
dii „Warszawianki” z otwartego luku maszynowego 
na rufie.

Kto to gwiżdże podczas inspekcji? — krzyknął ge
nerał. Dać mi tego człowieka. Jeden z oficerów po
szedł na pokład. Z luku wychodzi kier. masz. bosm. 
Piotruś Kunc.

„Dlaczego gwiżdżecie podczas inspekcji?” — za
gadnął generał. Ja nie wiedziałem, że już jest inspekcja 
— mówi Kunc. Generał zwraca się do d-cy okrętu i 

mówi: 6 dni aresztu i zaraz, go motorówką odstawić 
do Pińska.

Inspekcja generała przeszła na 100%, ale d-ca Pio
trusia do aresztu nie wysłał. Bo jakżesz, ktoby w 
noce księżycowe, pełne komarów, walczył z nimi? 
Jedynie i tylko Piotruś wychodził wtedy na pokład 
z wielką kawaleryjską szablą, maszerował po po
kładzie, ciął w lewo, w prawo — świst szabli i wielki 
krzyk sakra-ment. Ogólnie łubiany był w załodze.

Okrętem sztabowym był „Admirał Dickman”, na 
którym stale zaokrętowany był D-ca Flotylli, kmdr. 
Witold Zajączkowski.

Było wtedy kilka ucieczek marynarzy do Rosji. 
Dłuższa to historia do jej opisu. Z nazwisk pamię
tam: Mikulski — Boleżko.

Ryby łowiono za pomocą ładunków ogłuszają
cych. Wyciągane sumy 9 klg. nie były rzadkością.

Na nartach wodnych jeździł świetnie przystojny i 
pełen energii por. mar. Wojciech Francki.

Będąc na „Grupie Motorówek", której dowódcą 
był por. mar. Doroszewski, dwie motorówki zosta
ły wydzielone do specjalnych zadań, pomiarów oraz 
lepszego rozpoznania terenów Polesia.

M.4 i M. 26., woziliśmy kilku warszawskich spe
cjalistów od pomiarów. — Spanie pod namiotem na 
lądzie. W pobliżu Sienkiewicz, w nocy napadło na 
nas stado wilków. Mieliśmy karabiny. Nigdy nie 
zapomnę tego polowania w nocy. Rozpalono ognis
ko.

Ze względu na dużą ilość komarów dostawaliśmy 
specjalne maski. W zimie wykłady — teoria, musz
tra i służba wartownicza.

W tym czasie nastąpiło kilka, po sobie następu
jących, samobójstw. D-ca Flotylli zarządził specjalne 
wykłady. Kino i koncerty orkiestry Mar. Woj.

Pożarów było wiele. W gaszeniu większych poża
rów brała straż Mar. Woj. Dzwony okrętowe uderza
ły na alarm, ludzie biegli do szopy pożarowej. Becz
ki na kołach i sprzęt strażacki zabierając — ludzie 
biegli na miejsca pożaru.

Gdynia — z wioski rybackiej tworzył się port. 
Budowano nadbrzeża, mola, pogłębiano baseny por
towe. Przybywało mieszkańców.

W porcie wojennym na Oksywiu stare poniemiec
kie torpedowce, ustawicznie skrobane, pielęgnowa
ne, miniowane służyły do szkolenia załóg.

Kapitan Hulewicz, d-ca „Kujawiaka”, gdy z portu 
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wychodził marynarze krzyczeli: „Hulaj wychodzi 
z portu”. Zgrabny „Kujawiak” tylko mignął. Pół — 
cała naprzód, i pozostały w porcie rozkołysane fa
lą jednostki.

Zakupiony stary francuski krążownik „D‘Endtrecas- 
teaux”, we Francji, któremu dano nazwę „Włady
sław IV”, następnie zamieniono na nazwę ORP „Bał
tyk”, wybitnie przyczynił się do groźniejszego wy
glądu portu Mar. Woj. Stojąc na czterech kotwicach, 
służył jako hulk mieszkalny oraz pomieszczenie 
szkoły Spec. Morskich.

Zostałem przeokrętowany na ORP „Mazur”, któ
ry został okrętem szkoleniowym artylerii. Dwa mie
siące staliśmy w małej stoczni w Gdyni, w porcie 
handlowym, celem przebudowy okrętu. Dobudowa
no dużą kabinę na dziobie — i zmieniono wiele u- 
rządzeń.

D-cą „Mazura” był kmdr Włodzimierz Steyer. O- 
ficerowie, podczas pobytu w stoczni, nie nocowali 
na okręcie.

Mieliśmy tu stale pełno marynarskich dziewczy
nek, które schodziły ze statków handlowych, odcho
dzących w morze w dzień lub w nocy. Nasi maryna
rze z załogi (zwłaszcza w nocy) zabierali i ukrywa
li te „ptaszki” dla swej wątpliwej przyjemności. By
ły to kobiety młode, ale często pijane, wymęczone i 
brudne (jakże przykry, beznadziejny widok całko
witego upadku kobiety).

Dca kmdr. Steyer, miał dużą kolekcję fajek na 
specjalnych wieszakach w swej kabinie, zmieniając 
je przy paleniu kilka razy dziennie.

Przy dobijaniu do molo często krzyczał z most
ku do bosmana pokładowego: „jak daleko do molo?” 
Bosm pokł. Bindek, w stopniu bosmanmata, krzy
czał: „Nie mam daszka — nie widzę”.

1929 r„ lipiec, przeokrętowanie na ORP „Ślązak”.
Dca kmdr. ppor. Bolesław Sokołowski, wymagają

cy, staranny, robił w niedzielę przegląd-inspekcję, 
w białych rękawiczkach. Interesował się każdymn 
członkiem załogi.

30 lipca przybyły do Gdyni i stały na redzie dwa 
włoskie krążowniki: „Pisa” i „Feruccio”.

Pierwsza wystawa krajowa w Poznaniu. Wyciecz
kę na wystawę prowadził nasz Dowódca, bawiliśmy 
w Poznaniu 5 dni.

W załodze był st. mar. Roman Stoma — dobry ma
rynarz, ale robiący niesamowite wyczyny. Oto jeden 
z nich:

5 minut przed 8-mą załoga w zbiórce do podnie
sienia bandery. D-ca, oficerowie na pokładzie — 
i oto na trapie wejściowym ukazuje się Roman Sto
ma. Buty na rękach, całe ubranie granatowe obłożo

ne białym pierzem, bez czapki, wchodzi na pokład, 
gdy czas upłynął. Roman salutuje ręką do czoła. Za
łoga buchnęła śmiechem. D-ca zzieleniał ze złości 
— raport karny, 14 dni aresztu ścisłego.

W drugiej połowie sierpnia „Iskra” przywiozła na 
pokładzie Kubalę i zwłoki majora Idzikowskiego.. 
Specjalny wagon podstawiony obok D-twa Floty za
bierał zwłoki majora Idzikowskiego. Lotnicy nasi 
mieli przelecieć Atlantyk razem z lotnikami fran
cuskimi. Katastrofa na na Azorach.

W październiku 1929 przeżyłem największy 
sztorm na Bałtyku. Oficjalna wizyta dywizjonu torpe
dowców do Danii — Kopenhaga. ORP „Ślązak”, 
„Krakowiak”, „Podhalanin”.

D-ca Dywizjonu, kmdr. Stankiewicz, na „Ślązku” 
— zwany pseudo „Bykiem” 11 października wyszli
śmy z portu — fala duża.. Odprowadzający nas 
„Kujawiak” pod Hulewiczem, ledwo zdołał zrobić 
zwrot do portu. W nocy Bałtyk szalał straszną siłą 
wiatru i potężną falą. Masy wody zalewały szalupy, 
komin. Woda w kabinach. Linki sygnałowe od reji 
wyły niemiłosiernie jakąś okropną melodię potępie
nia. Fale powykręcały relingi na dziobie. Prawy K.M. 
razem z podstawą — zerwany — wpadł do morza. 
W jednej małej kabinie jechali zaokrętowani pod
chorążowie. Walizki ich przewalały się na podłodze. 
Pamiętam bosmanmata podch. Franciszka Pitułko,, 
który tak świetnie w wojnie jako Dowódca „Burzy” 
przysporzył sławy Mar. Wojennej.

Ale oto, przy silnych przechyłach i zapadach czu
łego na falę torpedowca, zluzowała się i wysunęła 
powoli torpeda z lewego aparatu torpedowego. „Za
łoga na pokład” — krzyczy bosman Galas. 30% zało
gi poruszało się, reszta leżała wymiotując.

Kuchnia nie urzęduje, można spożywać tylko su
chy prowiant. W nocy stan morza się wzmaga. Ra- 
diotel. Niklewski stale lata na pomost z radio sygna
łami, które wołają S.O.S.. D-ca Dywizjonu — „Byk” 
— dzień i noc na pomoście, ordynans donosi mu 
kanapki i wódkę na pomost.

Najwięcej interesują się nami stacje niemieckie.
Prawa kotwica się zluzowała (były to duże kot

wice admiralicji, leżące na stalowych poduszkach na 
dziobie okrętu).

Zluzowana kotwica przy szalonych podrzutach o- 
krętu uszkadzała pokład. Wielkie ryzyko — kto na 
ochotnika? Stasio Leszczyński, akrobata okrętowy — 
ryzykując życiem, zalewany potężnymi bałwana
mi, jednak kotwicę umocował. Zyskał duże uznanie 
i kieliszek wódki od „Byka”.

Podrzucanie na fali dziobu i łoskot upadają
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cego kadłuba, lub wibracja wynurzonych śrub 
okrętowych to stale jedna i ta sama melodia. 
„Dywizion” „sztormował” idąc kursem najwięcej 
odpowiadającym czułym na falę torpedowcom. 
Zdarzeń było wiele.

Ale nareszcie Kopenhaga. Na molo polskie dziew
częta. Przy cumowaniu krzyczą nam kiwając rącz 
kami, że w prasie duńskiej piszą że wiele statków — 
zatonęło.

Cała załoga w ten dzień zajęła się sprzątaniem. Ku
charze stale gotowali, wizyty oficerów duńskiej 
Mar. Woj. z D-cą Floty na czele.

Na drugi dzień wyjście na ląd — idę do banku z 
Franiem dla zmiany pieniędzy. Bank był zamknięty. 
Franio ze złości złapał za olbrzymią klamkę na któ
rej była osadzona głowa lwa — trzask i główka lwa 
znalazła się w kieszeni Frania. Był to znany osi
łek okrętowy, spec torpedysta, Franciszek Warner.

Wieczór spędzam w słynnej Tivoli aż do północy. 
W dzień wizyty w mieście, w browarach, gdzie 
można było pić piwo ile kto chciał. W mesach ofi
cerskich, na torpedowcach, odbyło się przyjęcie dla 
duńskich oficerów Mar. Woj. Kucharz Michałowski 
miał pełne ręce roboty.

Raz, powracając po ćwiczeniach w nocy, załoga 
„Ślązaka” zobaczyła pożar na morzu. D-ca naka
zał kurs na ogień.

Olbrzymi kuter rybacki palił się, objęty zupełnie 
ogniem. Alarm pożarowy na „Ślązaku”, kuter zo
stał zalany wodą i odholowany do Jastarni.

Inny wypadek: Okręt na redzie przed portem 
Puck. Nad wodą duży pułap gęstej mgły. Woduje hy- 
droplan, minął pas mgły, potem silnym uderzeniem 
w wodę rozleciał się w kawałki.

Alarm! Szalupa spada w wodę. Wiosłujemy. Na 
wodzie skrzydła. Na szczęście mieliśmy marynarza 
co świetnie nurkował. Wyciągnął jednego lotnika, 
którego udało się odratować. Drugi już nie żył.

W marcu 1930 r. dostałem znów przydział na 
„Kujawiaka”.

W maju tego roku zostałem wyznaczony do gru
py marynarzy jako załoga na będący w końcowej 
budowie K.T. „Wicher”.

Francuskie dwa statki „Pologne” i S/S „Virginia” 
utrzymywały komunikację pasażerską Gdynia-Le 
Havre.

16 maja 1930 r. odpływaliśmy na S/S Pologne z 
Gdyni. Silny sztorm na Morzu Północnym. Do por
tu Le Havre przybyliśmy z dużym opóźnieniem, na
stępnie pociągiem z Le Havre do Cherburga.

Base Maritime Polonaise — Cherbourg France — 

kontrtorpedowiec „Wicher" — D-ca Kmdr. por. T. 
P. Morgenstern.

Wielka baza francuskiej Mar. Woj. Zaokrętowali
śmy się na „Wicher”, który stał w basenie łodzi 
podwodnych.

Wstawianie dział, aparatów torpedowych, próby 
maszyn itp. odbywały się w Kanale La Manche. Pły
waliśmy wtedy jeszcze pod francuską banderą. Pod
czas próby szybkości.

Zdarzało się, że przy 34 w. robiliśmy pętlę w oko
ło oceanicznych linowców. Widok był wspaniały.

Czerwiec — na redzie portu — stanęły na kotwi
cy 3 amerykańskie krążowniki: „Arkansas”, „Utah” 
i „Florida”.

Transportowiec „Wilia” przywozi nam umundu
rowanie i inne rzeczy. Próby dział w morzu, z po
myślnym wynikiem szybkostrzelności, dzięki wy
szkoleniu przez bosm. Stan. Brychy.

W dniu 8 lipca wyjście do Brestu — półwysep 
bretoński — celem załadowania torped i amunicji do 
dział.

Wchodząc do portu mijamy angielski pancernik 
HMS „Nelson”, który stał na redzie.

Wieczorem bal na „Nelsonie”. Olbrzymie kutry 
motorowe z „Nelsona” zwożą elitę fransuskich 
dam, oficerów mar. franc. oraz cywilnych gości. 
HMS „Nelson” w gali świetlanej kolorowej — or
kiestra na pokładzie. Czar nocy lipcowej, kolorów, 
strojnych dam, muzyki i śpiewu. Spędzamy wieczór 
w olbrzymi cyrku. Program nader bogaty.

12 lipca, sobota. Wielka gala na „Wichrze”. Msza 
św., poświęcenie bandery. Na „Wichrze” wesoło i 
wiele osób z lądu.

14 lipca żegnamy Brest — kurs Gdynia.
16 lipca rano, godz. 10-ta, wpływamy do portu 

woj. Oksywie. Ze wszystkich okrętów załogi zebra
ne na pokładach oglądają nową jednostkę Mar. Woj.

Odezwała się syrena okrętowa „Wichra” — Ogól
ny śmiech na okrętach — syrena po prostu beczała 
jakąś dziką, żałosną melodię. Jakby ten okręt prze
czuwał — mając stanowisko ogniowe obok „Lwiej 
Jamy” na Helu (wrzesień 1939) — widziałem ten 
przykry widok, jak pod bombami tonął „Wicher”.

Przyjazd do Polski pierwszego nowoczesnego 
kontrtorpedowca, był pięknym, historycznym zda
rzeniem.

Uzupełniono pełny stan załogi i rozpoczęto in
tensywne szkolenie. Przy końcu lipca wchodzą do 
portu dwie angielskie kanonierki: „Chaplin” i ,/Men- 
dota”.

W sierpniu przygotowanie do wyjazdu Ha Esto-
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nii — port Tallin — jako eskorta S/S Polonia, na któ
rej Prezydent Ignacy Mościcki wizytował państwo 
Estońskie.

19 sierpnia wyjazd do Tallina w składzie: S/S Po
lonia, eskorta: ORP „Wicher” oraz Dywizjon Tor
pedowców, w składzie: „Mazur”, „Krakowiak”, 
„Ślązak”, .Podhalanin”.

W Tallinie wizyty przyjęcia, zwiedzanie okrętów 
przez ludność miasta.

W drodze powrotnej „Wicher” pozostał, aby po
kazać swą maksymalną szybkość. Gdy „Polonia” zni
knęła na horyzoncie „Wicher” rozpoczął na „całą 
naprzód”. Był piękny słoneczny dzień. „Wicher” 
minął „Polonię” w bliskiej odległości. Na pokładzie 
„Polonii” elita w leżakach.

I znów przeokrętowanie na „Mazura”.
„Mazur był okrętem szkoleniowym artylerii. Tu 

odbywały się kursy artyleryjskie. D-ca „Mazura”, 
kmdr Steyer zdaje obowiązki kpt. Ziembicki obej
muje. Zastępcą został por. mar. Wojciech Francki.

W pewien dzień „Mazur” wyszedł z portu. D-ca 
zobaczył, że „Ślązak” strzelał ćwiczebnymi torpe
dami i kazał nadać na „Ślązaka” sygnał: „Możemy 
wam służyć za cel” — propozycja została przyjęta. 
Uzgodniono kursy i szybkość.

W odpowiedniej chwili „Ślązak” wystrzelił ćwi
czebną torpedę. Torpeda zamiast przejść pod ka
dłubem uderzyła w lewą burtę, przy kotłowni, ro
biąc dziurę w burcie naszego starego torpedowca. 
„Mazur” został storpedowany! Wszystkie pompy w 
ruch! Cała naprzód! Przy wejściu do portu przechył 
30°.

Holownik „Ursus” podchodzi i uruchamia potęż
ne pompy ssące. Nurkowie zakładają plaster.

Do portu wchodzi D-ca Floty interesując się zda
rzeniem. A potem naprawa w stoczni.

Na „Mazurze” kursy artylerii, teoria, strzelanie i 
ćwiczenia na znaczniku.

W kwietniu 1932 r. zostałem znów zaliczony do 
załogi „Burzy”. Dano nam po 250 zł. na ubrania 
cywilne. Jechaliśmy trasą Poznań-Berlin-Paryż. Od
jazd z Gdyni 16 kwietnia 1932 r„ godz. 19.13. Do
wódcą transportu był por. mar. Puzyna, szefem zaś 
bosman Niklewski (radio). Czas odjazdu nadchodzi, 
Niklewskiego nie ma, bileter nie chce nas wpuścić na 
peron. Puzyna zdenerwowany krzyczy: może Ni
klewski oddał teczkę komu? W ostatniej chwili wpa
damy na peron. Dyżurny ruchu wyszedł odpra
wić express —- Puzyna do niego, prosi o małą zwlo
kę. Ledwo weszliśmy — express ruszył. Niklewskie
go nie ma. Express wpada do Gdańka — Niklewski 
na peronie, taksówką gonił express i zdążył.

Poznań, 1.32 w nocy, trzeba czekać na pociąg do 
Zbąszynia. Wychodzimy z dworca — gość wsiada do 
taksówki, taksówka rusza, strzał — taksówka staje. 
Szofer otwiera drzwi, a na siedzeniu trup osunięty 
z rewolwerem. Policja, dochodzenia.

0.4.35 Zbąszyń — 9.20 Koln, granica belgijska, 
odprawa celna. 6.45 Paryż. Puzyna zebrał całą grupę, 
mówiąc, że mamy cały dzień wolny do wieczora, do 
pociągu na Cherbourg.

Wszyscy mają być na dworcu o godz. 18.00
Zwiedzaliśmy Paryż, a o oznaczonej godzinie by

liśmy na dworcu. Brakowało dwóch ludzi.
Odjechaliśmy do Cherbourga. Na dworcu w Cher- 

bourgu czekał na nas D-ca ORP „Burza”, kmdr, 
por. Bolesław Sokołowski.

I znów: Base Maritime Polonaise — Cherbourg. 
France. „Burza” stała w tym samym basenie łodzi 
podwodnych co poprzednio „Wicher”. Z-cą d-cy był 
kłt. Aleksander Hulewicz.

Wstawianie dział, apar. torp. — próby maszyn; 
strzelanie z dział, praca porządkowa. Szefem art. był 
bosman Kolibaba.

W wolne dni wycieczka do Paryża.
Maj — zamordowanie prezydenta Francji Doume- 

ra przez Gorgułowa. Robotnicy w Arsenale mówią 
nam, że Polak zamordował prezydenta Francji.

7 lipca 32 r. — wielka katastrofa francuskiej łodzi 
podwodne „Promethee”. Pamiętam był gorący 
dzień, jedliśmy obiad na pokładzie okrętu. I w tym 
czasie otworzono zwodzony most i z basenu wy
płynęła nowa, łódź podwodna „iPromethee” na próby.

Około godz. 3 ppoł. pierwsza wiadomość o zato
nięciu.

Cały Cherbourg wstrząśnięty tą wiadomością — 
rodziny, żony z dziećmi pod Arsenałem, płacz, roz
pacz..

70 ludzi załogi zatonęło. D-ca nie dawał żadnej 
komendy do zanurzenia. Wyratowanych, co byli w 
kiosku łodzi, D-cę i 6 ludzi przywiózł do Arsenału 
kuter rybacki.

D-cę aresztowano. Kto otworzył balasty przy o- 
twartych lukach? Wezwano włoskie towarzystwo 
„Artigio” do wydobywania okrętów na dużych głę
bokościach. Łódź leżała na głębokości 70 metrów.

Żałoba w całej Francji — śmierć Prezydenta i zato
nięcie „Promethee” — Cherbourg w czerni flag. Za
miast radości, wesela, tańców na ulicach jakie zaw
sze urządzano 14 lipca w Święto Narodowe — po
dwójna żałoba.

Łódź podwodna „Promethee” leżała skośnie na 
skałach, nie wydobywano jej z powodu dużych tru
dności kosztów i prądów. D-cę sąd Admiralski unie
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winnił. 14 lipca małe statki woziły na miejsce zato
nięcia rodziny, które rzucały wieńce i kwiaty do wo
dy.

W wolnym czasie bawiliśmy się wesoło na fran
cuskich plażach.

Oficer artylerii — por. mar. Mieszkowski. 1 dzia
ło — Karol Stasiński; 2-gie — Wróbel; 3-cie — Lassa, 

4-te — Giełda. Ja miałem Centralę artyleryjską.
W dn. 10 sierpnia wielka gala, ksiądz polski, Msza 

św. na okręcie. Dzień gości, oficerów francuskiej 
mar. woj. oraz z Ambasady Polskiej w Paryżu. Po
święcenie okrętu, zmiana bandery z francuskiej na 
polską.

14 sierpnia wyjazd — kurs na Brest (półwysep 
Bretoński).

15-go reda i zakotwiczenie — ładowanie amunicji 
do dział.

16-go odjazd do Gdyni — wielka mgła — postój 
na kotwicy.

19-go sierpnia, piątek, 1932 — weszliśmy do Gdyni 
do portu wojennego. Wizyty, powitania, uzu
pełnienie załogi.

24 sierpnia — oficjalna wizyta w Szwecji — Sto- 
ckholm, w składzie: Dywizjon KT „Wicher”, „Bu

rza” oraz łodzi podwodnych — Żbik”, „Ryś” i 
,W'ilk”.

Była to pierwsza wizyta nowych jednostek floty 
Mar. Woj.

Zaczęły się poważne kłopoty z Gdańskiem, przy 
wjeździe do portu w kanale rzucano kamieniami 
na pokład. Patrole, wysyłane do miasta były zacze
piane przez Niemców. Marynarze chodzili grupami.

Traktat Wersalski nie przyznał Polsce Gdańska, 
przyznał tylko pewne uprawnienia (nadbrzeża jako 
teren eksterytorialny), a na nim magazyny wojskowe 
(teren Westerplatte).

Polska Mar. Woj. miała prawo witania obcych flot 
wizytujących Gdańsk. Policja portowa składała się 
z Niemców, ale podlegała Radzie Portu, gdzie Polska 
miała swych reprezentantów.

W 1933 r„ gdy Hitler objął władzę, senat gdański 
zlikwidował policję portową samorzutnie. W dniu 
16.11.1933 r. Marszałek Piłsudski wysłał dodatkowo 
120 ludzi (było 82) na Westerplatte. Stało się to 
światową sensacją. Polskę oskarżono o prowokację.

Pamiętam, jakie zaskoczenie i zdziwienie wywołał 
widok naszych kontrtorpedowców, wchodzących 
do Gdańska. Doszło do tego, że „Wicher” i „Burza” 
chodziły do doków w Libawie.

FAKT HISTORYCZNY, KTÓREGO NIE BYŁO
W 145 nr. „Naszych Sygnałów” (wrzesień-grudzień 

1980) ukazał się artykuł S. Pohoreckiego pt. „Zer
wana tajemnica”. Artykuł ten ma charakter relacji 
z. prawdziwego wydarzenia, jakim był wyjazd kil
ku oficerów marynarki we wrześniu kutrem rybac
kim z Oksywia do Lipawy.

Ponieważ w artykule tym podane są nazwiska i o- 
pisane pewne fakty, może on być uważany za źródło, 
czy co najmniej przyczynek historyczny.

Artykuły, relacje, wspomnienia ogłaszane na la
mach „Naszych Sygnałów” cieszą się opinią wiary
godności i są (specjalnie w Kraju) uważana za źród
ło historyczne. Z tego względu postaram się po
niżej dokonać analizy krytycznej artykułu Pohorec
kiego — to znaczy wykazać w jakim stopniu zasłu
guje on na miano „źródła historycznego” w odnie
sieniu do „faktu historycznego”, jakim była decy
zja Dowódcy Floty wysłania komandora Hrynie
wieckiego z misją uwolnienia „Orła” z internowania. 
Bo fakt staje się dopiero faktem historycznym, jeśli 
zostanie zapisany przez historyka. Tysiące Rzymian 
przekroczyło Rubikon — ale tylko przekroczenie 
Cezara zoestało zapisane i stało się „faktem history

cznym”. Zapis Pohoreckiego stworzył „fakt history
czny”.

Ponieważ nie wszyscy czytelnicy mają pod ręką 
poprzedni numer „N.S.”, może nie wszyscy artykuł 
Pohoreckiego czytali — przytaczam tu pierwszą 
część, dla mojej analizy istotną:

„Któregoś dnia, na początku września 1939 roku, 
wczesnym rankiem dowiedzieliśmy się z „Eteru”, 
że Estończycy zainternowali ORP „Orła”, rozbroili 
go i pozbawili najważniejszego sprzętu nawiga
cyjnego. W godzinę później, admirał Unrug przy
słał najszybszą motorówkę z Helu po kdr. St. Hry
niewieckiego, oficera do specjalnych zleceń D-cy 
Floty. W parę godzin później, kmdr, odnalazł niżej 
podpisanego, czyli swojego adiutanta, właśnie wykań
czającego z kimś dużą butelkę Courvoisier’a bos
ki trunek, zje czy nie zje. Komandor chwycił mnie 
za rękę i szybko pociągnął na drugą stronę sali. Po 
jego wyrazie twarzy poznałem, że coś się szykuje, 
nareszcie. . .
Zaglądnąwszy za kotary, czy aby ktoś nie podsłuchu 

je, szeptem powiedział: pan mi da słowo honoru, że 
to co powiem zatrzyma pan w tajemnicy aż do od
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wołania. Admirał rozkazał mi pojechać z kilkoma 
oficerami, kutrem rybackim do Talina. Po czym do
wolnym sposobem, uwolnić „Orła”. Prośbą, perswa
zją, oszustwem, przekupstwem, lub też par 
force, nie licząc się z własnym lub cudzym życiem. 
Cel uświęca środki.

Proszę wybrać kilku oficerów-pistoletów, ochot
ników rzekomo na wyjazd (nazwa nieczytelna) 
tam rzeczywiście jest ich brak. Komendant portu 
przekazał nam z zarekwirowanych, najnowszy ku
ter rybacki, „Albatros”. Właścicieli braci Krugie
rów zabierzemy ze sobą, im powiemy, że idzie
my po flotę angielską, która zbliża się do Gdyni — 
pilotować. Pośpiech. Dziś o zmroku odkotwiczymy. 
Poprzednio proszę załadować na kuter trzy skrzynie, 
które przywiozłem z Helu. Pozostawić przy nich 
jakiegoś pewnego st. mar., lub podoficera pod bro
nią. (st. mar. Wiśniewski). Proszę się spieszyć, ma 
Pan dużo do zrobienia w bardzo krótkim czasie. Ro
zkaz, panie komandorze.

Podczas sporego deszczu w Babim Dole, o godz. 
7.30, „Albatros” podniósł swoją kotwicę, wybierając 
się na nieznaną wyprawę. Załoga jego składała się z: 
kmdr. Hryniewieckiego, kapt. mar. Łomidzego i 
poruczników — Turka Kozłowskiego i mnie., dwóch 
braci Krugierów, oraz st. mar. Wiśniewskiego. Za
wartość trzech skrzyń pozostawia czytelnikom 
do zgadnięcia. Ze swej strony mogę nadmienić, że 
nie znajdowały się tam torpedy. Poprzednio braku
jącą baterię na kutrze uzupełniłem moją, z polskie
go Fiata.

Zaraz po wyruszeniu wyłonił się drobny kłopot. 
Na kutrze nie było tablicy rozdzielczej. Wszystkie 
światła paliły się równocześnie. Myśmy mieli mieć 
wszystko zaciemnione, za wyjątkiem kompsu i po
mieszczeń pod pokładem. Wyciągnięcie żarówek ze 
świateł na pokładzie nie było skomplikowane, a ten 
piąty, ten najsłodszy, Jurek K. wdrapał się na 
maszt jak koteczek i jednym uderzeniem młotka 
unieruchomił światło topowe.

Szczęśliwie przeszedłszy dwie blokady niemiec
kie, naookoło Helu, ścigaczy i torpedowców, poło- 
pożyliśmy się na kurs północny, aby odejść od wy
brzeży. Następnego poranka zmieniliśmy kurs na 
wschodni. Bracia Krugierzy natychmiast to zauwa
żyli. Zrócili się do mnie z uwagą: „Panie Englezy do 
nas z estu ne idą”. Po paru minutach motor stanął. 
„Nicht gud, ne chody”.

Komandor „uruchomił motor nadzwyczaj szyb
ko”. Zawezwawszy Krugierów na pokład i ruszając 
Mauzerem pod ich nosami, poprzez zęby powie
dział: jak za dziesięć minut motor nie zaskoczy, wa

lę w wasze łby i wyrzucam was za burtę z niezłym 
balastem. Wówczas nikt nie zdradzi nas ewentual
nie przed Niemcami. Udawaliśmy rybaków. Nie u- 
płynęło dziesięć minut, motor był z powrotem na 
chodzie.

Następny dzień przeszedł spokojnie, spotkaliśmy 
jedynie z daleka pasażera niemieckiego. Później w 
połowie nocy dał się usłyszeć szum fali załamującej 
się na wybrzeżu. Sonda ręczna pokazała pięć met
rów głębokości. Narada, co robić? Latarnia libawska 
nie ukazuje się. Na kutrze nie zrobiono kompensa
cji. Gdzie jesteśmy. Czy stanąć na kotwicy, pocze
kać do rana i w dzień się określić. Może się okazać, 
że obok stoją niemieckie okręty, gdzieś pod Kró
lewcem. Postanowiliśmy położyć się na północno- 
wschodnie kursy. Po paru godzinach pokaza
ła się latarnia libawska. Na samym sektorze wy- 
brzeżnym była zaciemniona.

O świcie wychodzi na pokład podniecony S. 
Uniechowski. Przed chwilą Królewiec podał, że „O- 
rzeł” uciekł o własnych siłach z Tallina. Pozostała 
nam druga perspektywa nakazana przez Admirała. 
Dowolna droga.

Po zakończeniu w Libawie, niedaleko sowiec
kiego krążownika „Kirov”, zostaliśmy zaproszeni 
przez mar. woj. łotewską na typowy, gościnny i mi
ły obiad marynarek wojennych na Bałtyku.”.

Co w powyższym opowiadaniu uderza:
1/ brak określenia czasu wydarzenia. „Któregoś 

dnia na początku września”, „Z godzinę później. Je
dynie dokładnie podany jest czas podniesienia kot
wicy przez „Albatrosa” — mianowicie 7.30. Z po
przedniego tematu wynika, że to było wieczorem, 
ale też z tego tekstu wynika, że to było „któregoś 
dnia” (cała akcja, od wiadomości z eteru do odkotwi- 
czenia „Albatrosa” odbywa się tego samego dnia).

2/ Tajemniczość nieraz groteskowa, jak np. w sce
nie za kotarami j słowem honoru, albo do dziś dnia 
nie zerwanymi pieczęciami tajemnicy trzech skrzyń.

3/ Brak jakiegokolwiek sensu w planowaniu takie
go przedsięwzięcia, oraz przedstawiona w opisie — 
więcej niż żenująca — jego organizacja.

Zajmę się punktem pierwszym t.zn. umieszcze
niem w czasie tej całej hostorii.

W tym celu przypomnę kilka dat i godzin z dzie
jów „Orła”.

14 września, o godz. 21.30 „Orzeł” przybył na 
redę Tallina.

15 września po południu „Orzeł został interno- 
wyny.

18 września, o godz. 03 „Orzeł” wymknął się z 
Tallina.
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Zakładając, że wiadomości z „Eteru” szły szybko 
za wydarzeniami o internowaniu „Orła” można było 
się dowiedzieć, jeżeli to był wczesny ranek — 16-go 
— a więc już raczej w połowie, a nie na początku 
września.

Możemy więc ustalić datę wyjścia „Albatrosa” z 
Babiego Dołu — 16 września, godz. 19.30. Przeżywa
my na „Albatrosie” różne przygody w nocy z 16 na 
17. Rano, 17, zmieniamy kurs na wschód. Jesteśmy 
świadkami sabotażu i energicznej akcji Komandora, 
poza tym dzień mija spokojnie. W połowie nocy, 
t.zn. 17 na 18 słyszymy szum fali załamującej na na 
wybrzeżu. Zmieniamy kurs na północno-wschodni, 
po paru godzinach widzimy latarnię w Lipawie.

O świcie wychodzi na pokład podniecony Unie- 
chowski i powiada, że słyszał z Królewca, że ,,O- 
rzeł” uciekł o własnych siłach. Jak wynika z naszych 
czasowych kalkulacji musiało to być 18 września jo 
świcie, a więc w parę godzin po wymknięciu się „Or
ła” z Tallina. Teoretycznie rzecz biorąc, wiadomość 
możliwa — a więc wszystko się zgadza. Zakotwicze
nie w Lipawie znowu jest bezcelowe, ale to nieważ
na drobostka.

Relację swą napisał Pohorecki po latach czterdzie
stu i te czy inne nieścisłości czasowe byłyby 
nieważne. Ważną rzeczą w tej relacji jest to, co nie 
mogło się w ciągu czterdziestu lat czy zamglić w pa
mięci, mianowicie koncepcja i rozkaz Dowódcy 
Floty uwolnienia „Orła” chłopcami z „Albatrosa”. 
Oficerów uczestników wyprawy żyje jeszcze dwóch 
— Pohorecki i Koziołkowski. Myślę, że Koziołkow- 
ski się odezwie.

Ale istnieją w tej sprawie dwie relacje — jedna Ko- 
ziołkowskiego i druga Łomidzego.

Kpt. mar. Wiktor Łomidze był w tym czasie za
stępcą dowódcy ORP .Gryf”. 3 września został 
lekko ranny i odszedł do szpitala na Helu. W nocy 
z 4 na 5 września około 80 rannych ewakuowano 
do szpitala w Gdyni w tej liczbie i kpt. Łomidze.

I teraz przytaczamy wyjątki z relacji kpt. Łomi
dze:

Dn. 13.IX. dowiedziałem się, że Gdynia tej nocy 
ma być oddana n-plowi. Niechcąc dostać się do nie
woli, kazałem się wypisać i zameldowałem się w 
Gdyni u kmdr. por. Hryniewieckiego. Rana jeszcze 
nie była zagojona, więc przydziału żadnego nie do
stałem. Tak samo dużo oficerów i szeregowych ma
rynarki nie dostało przydziałów z braku broni i 
stanowisk.

Dn. 14.IX. kmdr. por. Hryniewiecki zapropono
wał mnie, czy nie chcialbym spróbować przedrzeć 
się wraz z nim morzem do kraju. Sytuacja przed

stawiała się beznadziejnie. Poddanie się Oksywia 
wobec niemożności dalszej obrony było kwestią 
paru dni, a więc znowu perspektywa trafienia do nie
woli. Nie mając żadnego przydziału, zgodziłem się 
na propozycję. Pojechaliśmy do Babiego Dołu, gdzie 
otrzymaliśmy telefoniczne zezwolenie D-cy Floty 
na tę imprezę z tym, żeby wziąć jak najwięcej ofi
cerów marynarki.

Naszym zamiarem było przedrzeć się morzem do 
Łotwy i po zgłoszeniu się jako cywile, przedostać 
się do kraju, celem wstąpienia do różnych oddzia
łów broni.

Dn. 14.IX, ok. godz.. 20.00 załadowaliśmy się na 
kuter „Albatros” i przy dość silnym wietrze i drob
nym deszczu wyszliśmy w morze trzymając kurs 
na Hel, a później na północ. Cała zatoka była oświet
lona przez łuny pożarów od palących się okolicz
nych wsi.

Nasze przedarcie się przez linię dozoru okrętów 
n-plskich, uważam za niezwykłe szczęście, w prze
ciwnym razie musieliby nas spostrzec, ponieważ 
motor okropnie hałasował, a z komina sypały się i- 
skry. Po odejściu ok. 60 mil na północ, zrobiliśmy 
zwrot na Libawę. Dla zmylenia n-pla szliśmy pod 
żaglem, poza tym przemalowaliśmy port macierzys
ty na estoński.

W relacji kpt. Łomidze, pisanej w lutym 1940 r., 
a więc w pięć miesięcy po wypadkach, zakradł się 
jeden wytłumaczalny zresztą, błąd czasowy.

Łomidze pisze: „. . .dnia 13.IX dowiedziałem się, 
że Gdynia tej nocy ma być oddana nplowi. . . itd”.

Gdynia została opuszczona przez nasze oddzia
ły w nocy 12/13 września — czyli Łomidze dowie
dział się o zamiarze wycofania 12 i dlatego podane 
przez niego daty należy cofnąć o jeden dzień, a więc 
zameldował się u kmdr. Hryniewieckiego 12, a nie 13 
i usłyszał propozycję kmdra Hryniewieckiego prze
darcia się do kraju via Łotwa, oraz, wyjścia „Albatro
sa” nie 14 a 13 września..

Dla poparcia tego rozumowania istnieje relacja 
ówczesnego por. mar. Jerzego Koziołkowskiego. 
Relacja ta w formie pamiętnika pisana była po kil
ku dniach po przeżywanych wypadkach. Por. Ko
ziołkowski w nocy z 11 na 12 września przywiózł 
kutrem z Helu do Babiego Dołu amunicję. 12 wrześ
nia spędził w Gdyni i w nocy z 12 na 13 września 
wrócił z wycofującymi się oddziałami na Oksywie. 
Po skomunikowaniu się z Dowództwem Floty na 
Helu, że tej nocy kutra, którym miał wrócić na Hel 
nie będzie, ,Koziołkowski następny dzień t.j. 13 
września spędził na Oksywiu i teraz przytaczam 
wyjątki z jego relacji
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„13 rano odwiozłem walizki do Babiego Dołu na 
przechowanie do wieczora — powrót na Oksywie, 
spotkanie w kasynie Hryniewieckiego, Łomidzego, 
Pohoreckiego. Włóczenie się z Kobierzyckim po 
porcie. W międzyczasie, nocą, przerwano komunika
cję z Gdynią (zerwano most), nie mogłem się do
stać do miasta.

Po południu nadszedł telefon z Babiego Dołu od 
Hryniewieckiego, wzywający Uniechowskiego, Si
wickiego i mnie do wykonania specjalnego zadania 
(z poleceniem zabrania wszystkich rzeczy). Nie 
miałem najmniejszej intencji do wykonywania spec
jalnych zadań, chciałem wracać na Hel, po drodze 
miałem zawieźć komisarza Sokoła*)  i personel 
Infu na Hel — namawiałem Kobierzyckiego by 
jechał też do Babiego Dołu, nie chciał. Ponieważ Si
wicki był zajęty przygotowaniem blach na samocho
dy pancerne, został więc Uniechowski, postarał się 
o samochód i namówił mnie na wcześniejszy wy
jazd”. Tu następuje opis przejazdu w czasie ciężkie
go bombardowania i dalszy ciąg relacji. „Znaleźliś
my Hryniewieckiego nad morzem i dowiedzieliśmy 
się jaki był tajemniczy cel naszego przyjazdu: u- 
cieczka kutrem do jakiegoś portu neutralnego. 
Zgodziłem się natychmiast”. . . „Na redzie stały dwa 
kutry rybackie, ściągnięte tegoż dnia przez Poho
reckiego już pod obstrzałem z Redy!”. Następnie o- 
p:s przygotowań Koziołkowskiego do wyprawy i 
dalszy ciąg relacji: „Zmrok zapadł szybko, niebo 
zachmurzone, padał deszcz, dość silna fala — stwa
rzały korzystne warunki do ucieczki. Było nas 
9-ciu, Łomidze, Uniechowski, Pohorecki, ja, 2 ma
rynarzy i 2 braci Kaszubów, właścicieli kutra. Pod
nieśliśmy kotwicę, zapuścili motor i w drogę! Cała 
Kępa Oksywska od Oksywia aż po Mechelinki stała 
w jednej nieprzerwanej łunie pożaru, o 2 kim od 
Babiego Dołu w stronę Redy toczyły się walki. Oko
ło godz. 22.00 byliśmy koło Helu — ciemne zarysy 
półwyspu przesunęły się koło nas i zniknęły w de
szczu. Otulony płaszczem gumowym i kocem usa
dowiłem się na dziobie kutra „na oku”. Szliśmy na 
Nord z zamiarem dojścia do Hoborgu. Motor hała
sował niemożliwie. Od czasu do czasu z rury wy
dechowej sypały się iskry. Przechodziliśmy przez 
miejsce, w którym oopp stawiały miny (zanurzenie 
kutra 3 metry, miny również były na 3-ch metrach) 
zaś cała zatoka pełna była kutrów pościgowych i 
traulerów. Wychodziliśmy w środę, 13-go lutego. 
Siedziałem „na oku” całą noc do rana przemokną
wszy do nitki, zmarznięty na kość, wytężając wzrok 
czy nie spotkamy kogoś po drodze. Szczęście 
sprzyjało. W ciągu nocy spotkaliśmy dwa parowce 

idące ze światłami, minęliśmy w dużej odległości.. 
Rano, zmęczony do ostateczności, rzuciłem się spać 
(trzy noce prawie bez spania). Zbudziłem się po po
łudniu. Pogoda przez cały czas była jak najlepsza 
dla nas. Silna fala, słaba widoczność. W międzycza- 
se zmieniliśmy kurs: po odejściu kilkudziesięciu 
mil na Nord od Helu, Hryniewiecki zdecydował się 
nie iść do Szwecji, a do Lipawy” — i dalej — „Przed 
wieczorem stanął motor, podnieśliśmy żagle, wiatr 
był jednak mierny — Kaszubi po godzinie napra
wili motor i ruszyliśmy dalej. Po zmroku głębokości 
zaczęły się zmniejszać — wreszcie ujrzeliśmy cie
mny pas lądu, a jednocześnie sonda pokazała głębo
kość 5 metrów. Brzeg był zupełnie ciemny, byliśmy 
w w elkiej rozterce, czy nie trafiliśmy na brzeg nie
miecki, roztrząsaliśmy możliwości czy Łotwa nie po
gasiła latarni, zawróciliśmy trochę na morze, 
na głębszą wodę i skierowaliśmy się na północ. Po 
godznie byliśmy już pod Lipawą jasno oświetloną. 
O godz. 22.00 weszliśmy do awanportu i stanęliśmy 
na kotwicy. Ucieczka udała się znakomicie — mi- 
mio ciężkich warunków trafiliśmy bardzo dobrze 
na Lipawę. Hryniewieckiego wiódł przysłowiowy 
„dobry nos marynarza”.

Tyle z relacji Koziołkowskiego.
Opisy pobytu na Łotwie podane przez 3-ech auto

rów różnią się w szczegółach — ale ta sprawa nie jest 
przedmiotem mojej analizy.

W mojej analizie starałem się ustalić czas wyjścia 
„Albatrosa” z Babiego Dołu na wyprawę.

Z opowieści Pohoreckiego wynika, że było to 16 
września, godz. 19.30. Relacje Koziołkowskiego i 
Łomidzego bezspornie ustalają ten czas na 13 wrze
śnia, godz. 19.00-20.00.

Oczywistym więc jest, że D-ca Floty nie mógł 13 
września rano polecieć czy rozkazać zorganizowa
nie wyprawy, aby „dowolnym sposobem uwolnić 
„Orła” — ’w tym czasie „Orzeł” był na morzu.

Według zgodnych w tym względzie relacji Ko
ziołkowskiego i Łomidzego „Albatros” wszedł do 
Lipawy 14 września o godz. 22.00 Mniej więcej w 
tym czasie „Orzeł” wchodził na redę Tallina.

Przedstawiony przez Pohoreckiego przebieg wy
darzeń, które miały miejsce „Któregoś dnia, na po
czątku września 1939 roku”, a w szczególności ge
neza tych wydarzeń jest jego wymysłem, a który 
wplątał osobę Dowódcy Floty i kmdr. Hryniewiec
kiego. „Tajemnica” wyprawy jest wyjaśniona. Pozo- 
staje do wyjaśnienia po co to Pohorecki napisał. Czy
tając jego artykuł początkowo myślałem, że to prima 
aprilisowy żart, ale kiedy na końcu artykułu zobaczy- 
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tern czerwiec 1980 — uważałem za stosowne zabrać 
głos. Sama decyzja wzięcia udziału w tej wyprawie 
wymagała determinacji, odwagi osobistej i odwagi 
powzięcia ryzyka. Po co to jeszcze koloryzować 
legendą jakiej misji!

Pohorecki jako historyk nie stworzył „faktu his
torycznego”. Bohdan Wroński

*) Franciszek Sokół był komisarzem rządowym 
miasta Gdyni.

KRONIKARZ

POLSKIE ŻAGLOWCE
Epoka żaglowców, po przesileniu w połowie u- 

biegłego stulecia, minęła u jego schyłku. Zniknęły 
irzypokładowe „liniowce” typu „Victory”, zniknęły 
szypkie klipery rodzaju „Cutty Sark” i wielkie, peł- 
nożaglowce pasażersko-towarowe. Odeszły bezpo
wrotnie, wyparte węglem, ropą naftową, parą i śru
bą oraz. . . lepszą organizacją transportu morskiego. 
Ale też nie zniknęły bez śladu. Tu i ówdzie żeglo
wały po morzach i oceanach świata wielkie szkune- 
ry Ericsonowskie transportujące pszenicę z Austra
lii do Europy, żaglowce przybrzeżnej żeglugi, sta
tki rybackie i pilotowe i wreszcie żaglowce szkolne, 
tak marynarki wojennej, jak i handlowej, wie
lu pańszw świata.

W okresie Niepodległości Polska dokonała w spra
wach morza iście herkulesowego wysiłku, tak w za
gospodarowaniu Wybrzeża, jak i w dziedzinie szko
lenia przyszłych kadr oficerów Mar. Woj. i Mar. 
Handl., używając żaglowców. Władze Mar. Woj. i 
Handlowej wychodziły ze słusznego założenia, że 
przyszli oficerowie, mający objąć odpowiedzialne 
stanowiska na okrętach R.P. i statkach handlowych, 
winni zapoznać się z żywiołem „od podstaw”. Przy
szli Dowódcy OORP, Kapitanowie statków i szypro
wie większych jednostek rybackich rozpoczynali 
od tych podstaw, szorując do białości drewniane po
kłady, wspinając się (biegiem) na wanty i wykonu
jąc setki czynności o każdej porze roku, w dzień 
czy w nocy, przy każdym stanie morza i sile wiat
ru, rzygając i śmiejąc się z tego. Cel tego wszyst
kiego był nader jasny: eliminacja spośród masy kan
dydatów tych, którzy nie potrafili sprostać niełat
wemu zadaniu, jakim było wykonanie obowiązku 
bez względu na własne słabości, a wobec żywiołu i 
potrzeby.

Nie dziwota, że wielu kandydatów odpadało w 
tej próbie. Pozostawali ci, którzy siłą woli, lub nie- 
czułością na „kiwanie”, przeszli przez egzamin 
Neptuna, a wszyscy w morzu zakochani, młodzi lu
dzie dedykowani idei Polski Morskiej, może nawet 
romantycy, ale silni poczuciem obowiązku, wyznaw
cy idei wyrażonej następującymi strofami:

„A gdy wiesz jak morka gwiżdże na piszczelach 
rej. 

Jak sztorm leci wodą, przejmuje ulewą;
Gdy wiesz jak fala bije, grzmi, syczy i śpiewa, 
To powrócisz na morze i na wiatr. O hej!

Ściągnie cię na ocean tęsknota włóczęgi, 
Jeden ląd się zapada, drugi ląd wynurza, 
Drogę wskazują gwiazdy, słońce, wiatrów róża, 
A po morzu gna passat, wiatr jak wino tęgi.

Jeśli tylko wiesz, jak pokład ślizga się, zapada. 
Jak nad dziobem widmowo mżą welony piany. 
Ta jedna, żeglarzu, jest dla ciebie rada,
Kąp się w szkwale-szampanie, pij i bądź pijany”.

Przewracając moje zbiory, sięgające okresu przed
wojennego, zebrałem trochę materiału, aby u schyłku 
istnienia naszego Stowarzyszenia raz jeszcze wró
cić myślą wstecz do czasów młodości, lat nieskalanej 
idei Morza i. . . Polskich Żaglowców. To co zebrałem 
i podaję, jest tylko skrótem, nie wyczerpującym, 
bynajmniej, bogatej w zdarzenia historii każdego z 
tych żaglowców, a więc: „Iskry, „Lwowa”, „Daru Po
morza”, ..Zawiszy Czarnego” i „Elemki”.

ORP ,Iskra” był żaglowcem szkolnym Mar. Woj. 
Wielu z nas rozpoczynało naukę rzemiosła mors
kiego na pokładzie tego okrętu..

„Iskra”, trz.y-masztowy szkuner-barkentyna o 
wyporności 348 ton, został zbudowany w 1917 ro
ku w Holandii, w stoczni G. Muller w Foxhol. Zao
patrzony w dwucylindrowy, dwutaktowy motor 
Diesla, został spuszczony na wodę pod nazwą 
„Vlissingen”, zarejestrowany w Groningen przez 
firmę Zeevat Maatschappis. Statek ten kursował pod 
flagą holenderską początkowo u wybrzeży Holan
dii, po wojnie 1914-1918 zaś rejon żeglugi obejmo
wał Płd. Wschodnie wybrzeża Anglii. W r. 1925 sta
tek został zakupiony przez firmę A. Kennedy & 
Son — Glasgow — i po zmianie nazwy na „St. 
Blane”, był użyty w kabotażu pomiędzy Szkocją i 
kontynentem Europy.
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ORP Iskra

W r. 1926 „St. Blane" „zniknął” w czasie rejsu z 
Grangemouth do Hall, żeglując pod balastem, i po 
paru dniach „odnalazł się” na M. Północnym i przy
holowany do Hull. Lloyd stwierdził, że statek nie 
użył w tym rejsie żagli, polegając wyłącznie na Die
slu, który zawiódł.

W roku 1927 został sprzedany Rządowi Polskie
mu. Po odpowiednich przeróbkach żaglowiec ten 
jako ORP „Iskra” stał się okrętem szkolnym Mar. 
Woj. Jestem pewien, że żyją jeszcze Koledzy, któ
rzy przyprowadzili „St. Blane” ze Szkocji do Gdy
ni. Dobrze byłoby mieć ich wspomnienia z tego 
pierwszego rejsu, bo ponoć obfitował on w niezwy
kłe przygody. Dobrze byłoby także zarejestrować 
na lamach naszego czasopisma ciekawsze zdarzenia 
z podróży kandydatów i podchorążych, jak i zało
gi stałej z okresu 1927-1939.

W roku 1933, jesienią, jako kandydat do SPMW, 
wstąpiłem poraź pierwszy na pokład tego okrętu, a 

mój zachwyt wyraził się wierszem z r. 1934 (rok 
tryumfu Żwirki i Wigury), napisanym na cześć 
„ISKRA”: —

Zoczyli ja na redzie. Na kotwicy stała, 
Lśniąca w słońcu, wysmukla i piękna jak zorza. 
Promieniała czystością, jasna śnieżnobiała. 
Rusałka wodnych szlaków, śliczna panna morza.

Maszyny niebios sięgały, a zwinięte żagle 
Nad pokładem, leniwie, tęskniły do słońca. . .
Ahoy, Chłopcy! Do czynu! Wiatr się zerwał nagle, 
Do lin wszyscy! Już wokół grzmi fala pieniąca.

Poszły gafie pod niebo. Żagle, jak bociany, 
Wiatr zabrały i skrzydła na niebie rozpięły;
Wnet u burty nawietrznej rozlały się piany.
A grzywacze potężne ckręt w taniec wzię y.
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Rozpostarła się pustka, idą skośnie fale.
Pokład pnie się po grzbietach, w wąwozy zapada, 
Dziób w pianach orze wodę, wznosi się zuchwale, 
A miecz-bukszpryt na groźbę, pchnięciem odpowiada.

Już wokół pełne morze; tu linią szeroką 
Horyzont odciął ostro ciemną toń od nieba;
Za rufą mgła okrywa porty nad Zatoką, 
A przed dziobem Przygoda, Żywioł i Potrzeba.

Ahoy! Baczność! Z Zachodu czarny szkwał nadchodzi; 
Rozperliło s ę morze, biją fale w burty.
W ten szkwał! Bić go czołem! Nie dać się powodzi, 
Rozerwać i zwyciężyć zapienione nurty.

Do żagli! Biec po wantach, do topsli zerwanych. 
Zmienić płótna i liny założyć na naglach.
Na spardeki! Do refów sztywnych, solą zlanych. 
Rąk zabrakło? To zębów spróbować na żaglach!

Szkwał przeszedł, znikła groźba, tylko wiatr zacina. 
Zgarnia fale i rzuca spiętrzone w kolebie;
Bukszpryt skośnie kliwrami horyzont przecina.
A topsle jak motyle tańcują po niebie.

O! Młodości radosna, pełna sił i wiary,
Prąca z wiatrem Przygody, pod żaglami Marzeń, 
Nie licząca się z groźbą, nie pomna ofiary. 
Bieży tropem wspaniałych, bohaterskich zdarzeń.

Z Bałtyku na Ocean, na sine pustynie, 
Tam, gdzie prądy zaniosą; tam, gdzie przestrzeń wola 
Witać nowy widnokrąg, nim ten, znany, zginie, 
Iść naprzód i wytrwale szlakiem Jana z Kolna.

lak sierpem, rzucić kursem przez błękitne wody. 
Pobić rekord Kolumba, doścignąć Cabota;
Z Magellanem o lepsze pójść rejsem w zawody
1 doświadczeń nazbierać, jak wór pełen złota.

Zmoczyć żagle monsunem, wysuszyć w passacie; 
Przedrzeć się przez huragan, zwyciężać w tajfunach, 
W tropikach barwić okręt w złotej słońca szacie 
I dotykać groźnych zwałów lodu na biegunach. . .

Do żagli! Czas już wracać, kurs wiedzie do Gdyni; 
Czas opuścić przestrzenie, szkwały, sztormy, prądy, 
Czas pokłonić się Polsce, Matce-Gospodyni, 
Witać własne wybrzeża, żegnać obce lądy.

Z Atlantyku na Bałtyk, na wody ojczyste;
Doświadczeń złoto w dłoniach, a w ramionach siła; 
W sercach miłość jak ogień i pragnienia czyste. 
By Ojczyzna na wieczność nad Bałtykiem była.

Wojna zastała „Iskrę" w Casablanca. Ogólna sytua
cja dyktowała niejako pozostanie okrętu w tym por
cie, jednakże postawa załogi przeważyła. Oficero
wie, podchorążowie i załoga stała, zdecydowali do
łączyć do załóg „Błyskawicy”, „Groma”, „Burzy” i 
„Wilka” w W. Brytanii. W rezultacie „Iskra”, wbrew 
życzeniom władz francuskich, wyrwała się po prostu 
z portu na Dieslu, a potem pod żaglami i zawinęła do 
Gibraltaru, mimo niebezpieczeństw ze strony czy
hających na n'ą niemieckich okrętów podwodnych. 
W Gibraltarze ORP ISKRA służył jako baza 
Obrony Wybrzeża, przejęty dla tego celu przez 
władze brytyjskie. Po wojnie okręt powrócił do 
Kraju. Dziś już go nie ma, poszedł na złom.

„Lwów” — trzymasztowy bark, pierwszy z ża
glowców Niepodległej Polski; w 1869 r. spuszczo
ny na wodę w stoczni R.G. Glover & Co., w Birken- 
head, jako pelnożaglowiec o stalowym kadłubie, pod 
nazwą „Chinsura”, z przeznaczeniem dla Linii O- 
krętowej T.J. Brocklebank w Liverpool. Wyporność 
1226 ton, mocny kadłub, długi spardek rufowy, do
skonałe, pełne ożaglowanie, maszty ze stengami. O- 
gólnie statek ten był zakwalifikowany jako dobry, 
choć niezbyt szybki i zwrotny.

W roku 1883 statek został sprzedany firmie Hu
ghes & Co.„ w Liverpool i służył tej linii przez 10 
lat, poczem został sprzedany włoskiej firmie, dla 
której pracował pod nazwą „Lucco”.

w r. 1898, po uszkodzeniu masztów, statek zmie
ni właściciela, którym stała się firma P. Landberg & 
Zoon w Batawii. Po przeróbkach i zmianie nazwy na 
„Nest”, statek pracował dla tej firmy do roku 1920, 
w którym to roku został sprzedany firmie J.I.A. 
van Meel w Rotterdamie z rejestracją statku w Sura- 
baya. Jednakże w tym samym roku firma ta sprze
dała statek Rządowi Polskiemu.

Przejęty przez Polską Marynarkę Handlową i na
zwany „Lwów”, żaglowiec ten stał się „kolebką na
wigatorów”, jako statek Państwowej Szkoły Mors
kiej w Tczewie, z bazą w Gdyni.

„Lwów” został zaopatrzony w dwa motory po
mocnicze o mocy 180 KM każdy, napędzający dwie 
śruby. Zmieniono również ożaglowanie tylnego masz
tu, skutkiem czego pelnożaglowiec stał się barkiem. 
W okresie 1920-1929/30 „Lwów” odbył wiele rejsów 
pod polską banderą (około 63.000 mM).

Po 61 latach pracy na morzu, ten weteran minio
nej epoki żaglowców został przekazany Polskiej 
Marynarce Wojennej i umieszczony w porcie Floty 
na Oksywiu, gdzie jako hulk mieszkalny dla Dywi
zjonu OOP przetrwał do 1938 r.
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SS Lwów

„Lwów” i jego koniec (rok 1938)
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Będąc w tym czasie, jako młody oficer, na ORP 
„Mewa”, zrobiłem serię „ostatnich” zdjęć „Lwowa”; 
masa pociętych blach na molo płd., smutna pamiąt
ka po tym zasłużonym żaglowcu.

„Dar Pomorza”: — ten piękny żaglowiec upiększał 
od czasu do czasu redę Gdyni, a w międzyczasie 
przecinał fale mórz i oceanów świata, wzbudzając 
zachwyt znawców tak swą sylwetką, jak i sprawnoś
cią załogi. Piękna ta trzymasztowa fregata, była sta
tkiem szkotntm opaństwowej Szkoły Morskiej w Gdy
ni i ma również bardzo ciekawą historię.

Spuszczony na wodę w 1909 roku w stoczni 
Blohim & Voss w Hamburgu, jako statek szkolny dla 
Deutschęr Schulshiffverein, pod nazwą „Prinzess 
Eitel Friedrich”, dołączył do siostrzanej „Grossher- 
zogin Elizabeth”, tworząc piękną flotyllę żaglow

ców wraz ze zbudowanym później „Grossherzog 
Friedrich August”.

Jako statek szkolny miał załogę złożoną z kade
tów i uczniów, pierwsi predystynowani do stopni o- 
ficerskich, pozostali do niższych funkcji..

Po I wojnie światowej statek przypadł w udziale 
Francji, gdzie po kilku latach bezczynności, prze
szedł w r. 1921 w ręce Societe Anonyme de Naviga- 
tion „Les Navires Ecoles Francais” i zmienił nazwę 
dopiero w r. 1926 na „Colbert”, z bazą w St. Naza- 
ire. W tym samym roku statek został sprzedany ba
ronowi de Forrest i bazowany w Nantes. Ambitne 
plany przebudowania statku na luksusowy jacht 
spełzły na niczym, z powodu trudności znalezie
nia załogi dla pełnożaglowej fregaty i, w rezultacie, 
statek pozostał bezczynny do roku 1929. w którym 

SS Dar 
Pomorza
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to roku Rząd Polski nabył go za pieniądze zebrane 
wśród społeczeństwa polskiego. Słusznie też został 
nazwany „Dar Pomorza"! Po oddaniu „Lwowa” do 
dyspozycji Mar. Woj., „Dar Pomorza" przejął jego 
funkcje jako statek szkolny Mar. Handlowej.

W dniu 26 grudnia 1929 r„ statek ten, wówczas 
pod nazwą „Pomorze”, opuścił St. Nazaire na holu 
SS „Polzee”. Z powodu bardzo silnego sztormu sta
tek zakotwiczył u wybrzeży Francji i po przetrwa
niu sztormu, z pomocą drugiego holownika, przy
był do celu dnia 9 stycznia 1930 r.

Przeróbki ograniczyły się do wstawienia silnika 
o mocy 430 KM i przygotowania pomieszczeń dla 
200 osób. Dano pełne ożaglowanie o łącznej powierz
chni 1900m2 oraz podniesiono nadbudówki. Pomie

szczenia uczniów znajdowały się w międzypokła- 
dziu, oficerskie kabiny zaś mieściły się w nadbu
dówce rufowej.

„DAR FIOMOIRZA” wsławił się dalekimi podró
żami, w tym rejs dookoła świata via Przylądek 
Horn. Wojnę przebył w Szwecji. W r. 1972 odniósł 
wspaniały sukces, zwyciężając w regatach dużych 
żaglowców (Operation Sail).

Ostatni raz widziałem „Dar Pomorza” na redzie 
w Gdyni, podczas mego pobytu na Wybrzeżu, w le- 
cie 1980 r. Wyglądał, jak zwykle, pięknie. Dowie
działem się też, że ten piękny żaglowiec, dziś liczą
cy sobie 72 lata, ma podzielić los „Iskry” i „Lwo
wa”.

„Zawicza Czarny”: — szkuner-jacht, został spusz
czony na wodę w 1902 r. w stoczni Holm & Gustafs- 
son w Ran (Szwecja), pod nazwą „Petrea”. Do roku 
1920 był własnością J. Pottersen’a (Helsingborg). No
wy właściciel, A. Svenson (Halmstad) cieszył się stat
kiem dwa lata, poczem jacht wrócił do swej macie

rzystej bazy pod flagą prywatną A.R. RawalFa, bez 
zmiany nazwy.

W roku 1934 został zakupiony przez Rząd Pols
ki dla Związku Harcerstwa. Harcerze Morscy sami do
konali licznych przeróbek dla przystosowania jach
tu dla celów szkoleniowych. Dodano motor dwu- 

SS Zawisza 
Czarny



26 NASZE SYGNAŁY

cylindrowy, dwutaktowy. Ożaglowanie odnowiono, 
i łącznie z bryfokiem na przednim maszcie, powie
rzchnia żagli wynosiła nieco ponad 430m2. Wypor
ność około 170 ton. Malowany na biało, jak inne pol
skie żaglowce, ten, trzymasztowy szkuner, z dzio
bem ozdob onym masywnymi „skrzydłami”, wy
glądał bardzo pięknie. Długoletnim kapitanem „Za
wiszy Czarnego” był entuzjasta Morza i spraw 
morskich oraz wspaniały wychowawca młodzieży, 
gen. Mariusz Zaruski. Pod jego dowództwem statek 
odbył kilkanaście szkolnych podróży o łącznym 
dystansie około 20.000 mM.

W czasie wojny został zabrany przez Niemców i 
służył jako statek szkolny dla Kriegsmarine. Po 
wojnie wrócił do Kraju. Próby remontu nie przy
niosły pożądanych rezultatów, a to ze względu na 
wiek statku i stan drewnianego kadłuba.

„Zawisza Czarny" zakończył swój żywot śmiercią 
„marynarską”. Został zatopiony na wodach ojczys
tych w akwenie Zatoki Gdańskiej.

Został zastąpiony nowym żaglowcem, przebudo
wanym ze statku rybackiego „Cietrzew”, nazwany 
jak poprzednik — „Zawisza Czarny” i spełniający tę 
samą rolę statku szkolnego, z bazą w Kołobrzegu.

„Elemka”: — o tym statku wiem niewiele i nie 
posiadam w swoich zbiorach bliższych informacji, 
poza bardzo ogólnikowymi. Może który z Kolegów 
zechce zapełnić tę lukę.

Ten 5-masztowy szkuner o drewnianym kadłu
bie był zbudowany w Kanadzie. W roku 1934 zos
tał zakupiony z funduszów Ligi Morskiej i Koloni- 
jalnej. Duży ten żaglowiec o wyporności około 2200 
ton, niósł ożaglowanie o ogólnej powierzchni 2500 
m2. Dwa motory o mocy 600 KM każdy, napędza
ły dwie śruby. Statek posiadał dwa pokłady i 4 łado
wnie; spełniał podwójną rolę — jako statek handlo
wy i szkolny zarazem.

Niestety, żaglowiec ten nie miał szczęścia (a jakie 
jest ono ważne dla okrętu i ludzi, wie o tym każdy 
z nas!). Odbył, zdaje się, tylko jedną dłuższą pod
róż na Morze Śródziemne, do Egiptu. W czasie tej 
podróży kadłub zaczął przepuszczać wodę i w re
zultacie statek został uznany za niezdolny do dale
komorskiej żeglugi. Przez pewien czas służył jako 
baza dla Harcerzy Morskich, został ostatecznie 
sprzedany, aby wkrótce potem, nowy armator połupał 
drewniany statek na opał!

SS Elemka
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Z KOLEGAMI
Kpt. mar. Maciej Bocheński pisze (list z września 

1980): „30 lipca — podczas uroczystości ogłoszenia 
niepodległości Vanuatu (Ex nowych Hebryd) — pro
wadziłem defiladę małych jednostek — (zanurze
nie mniejsze niż 3 m.) z portu wewnętrznego Vila. 
Dokładnie o 16.00 przed trybuną spuściliśmy bry
tyjską i francuską banderę i podnieśliśmy banderę 
Vanuatu. Opowiadają, że ludzie płakali ze wzru
szenia. Za mną szły statki ex-rządu brytyjskiego, ma
te jednostki obcych marynarek, jednostki firm han
dlowych, wiele jachtów prywatnych no i reszta ło
dzi i najróżniejszych wodotworów”.

W uroczystościach uczestniczyły okręty USA, A- 
ustralii, Nowej Zelandii, Fidżi, Francji oraz Paupura - 
Nowa Gwinea. Na lądzie i w powietrzu odbyły się 
też defilady.

Kpt. Maciej Bocheński był więc polskim „oficja
łem”, tak jak z górą przed 100 laty znany obieży
świat, Sygurd Wiśniewski, który asystował w korona
cji króla Fidżi — Cakoubu. . . Historia powtarza się.

Z kol. Serafinem z Buenos Aires komunikujemy 
się dosyć często listownie. Dzielimy się wiadomoś
ciami smutnymi i radosnymi oraz przekazujemy so
bie wiadomości o kolegach. Skutek jest taki, że gdy 
dostaję od niego list, jest to jakby list od dobrego 
dawnego przyjaciela, pomimo, że w gruncie rzeczy 
osobiście z sobą bardzo mało mieliśmy do czynie
nia. Ostatnio korespondencja była bardziej ożywio
na, ponieważ namówiłem go, aby zechciał napisać 
artykuł, który właśnie znajduje się w tym zeszycie 
„Naszych Sygnałów” pt. „Fałszerz” i uzupełniający 
poprzedni artykuł Broniewicza pt. „Podkop prawie 
doskonały”.

To samo dzieje się z moją korespondencją z kol. 
J. Czerwińskim. Jest on dla nas niewyczerpaną ko
palnią wiadomości o kolegach w Kraju (niestety ze 
zgonami włącznie), a ze swojej strony często nas 
prosi o rozmaite szczegóły i daty, które staramy 
się w miarę możności mu dostarczać. Czasem wy-

PO ŚWIECIE
maga to z naszej strony trochę extra pracy, któ
rą nazywamy ślicznie po angielsku „research”, ale to 
jest warte grzechu. Przy okazji dowiadujemy się 
od niego również o sprawach, o których tu nie mie
liśmy pojęcia, a mianowicie, że przy Komendzie Kra
jowej istniał wydział wywiadu morskiego, bezpo
średnio podległy tej komendzie o kryptonimie „Al
fa”.

W swoim liście do nas p. W. Patyna (siostra ś.p. 
Michalskiego, który zginął na „Orkanie”), wyraża 
swój wielki smutek z powodu przewidzianego koń
ca SMW. Pisze tak, jakby miała stracić kogoś bardzo 
bliskiego. Chciałbym tu p. Patynę pocieszyć i zapew
nić, że w innej formie organizacyjnej Stowarzysze
nie jednak trwać będzie.

W grudniu odezwał się nasz drogi kolega i jeden 
z najstarszych, mianowicie W. Januszewski z Ar
gentyny. Jego ostatnie listy pod względem zdro
wia były naogół dosyć pesymistyczne. Tym większą 
radość sprawił ostatni, w którym nam zakomuniko
wał, że się czuje znacznie lepiej.

Kol. Wizła w swoim liście do p. Haliny, z grudnia, 
po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, prosił po
dać w „Naszych Sygnałach”, że odwiedził w Los An
geles kol. Tadeusza Nowickiego, który zajmuje wyso
kie stanowisko, jest profesorem i pracuje przy 
rakietach odrzutowych jak również prowadzi 
radio Wolnej Polski, które jest nadawane w nie
dziele, w przeciągu mniej więcej 1 godziny. 
Prosił pozdrowić wszystkich kolegów w Londynie 
oraz życzyć im Wesołych Świąt i pomyślnego 
Nowego Roku.

Poniżej podajemy list napisany do nas przez 
p. John G. Tarryer’a.:

„Dear Sirs, Further to my telephone call this 
morning, I enclose a (very samall) contribution of £2
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— to help the relief fund for the brave people of 
Poland.

Until I read my newspaper yesterday I did not 
Know that the Polish community in England was 
collecting money for Poland — if I had known I 
would have organised a collection before Christmas 
from my friends. If I can help after the holiday plea
se let me know..

This is a small token of friendship from an English
man who served in the British Marines at the end of 
the war, and who will always remember the great 
quoalities and loalty of our Polish friends. Happy 
Christmas and God bless you”. Czek p. Tarryer zos
tał odesłany na fundusz pomocy dla Polski.

W związku z naszym obiadem oficerskim, otrzy
maliśmy parę słów od kmdr. S. Lasockiego, który 
wyraził żal, że nie może w nim wziąć udziału ze 
względów rodzinnych. Przyjemnie było usłyszeć o 
koledze Lasockim po tylu latach milczenia i w ten 
sposób dowiedzieć się, że on przynajmniej czuje się 
dobrze i jest zdrowy.

Generał Jerzy Wołkowiicki pięknie podziękował 
Stowarzyszeniu Mar. Woj. za pamięć i złożone ży
czenia w dniu jego urodzin, w którym to dniu ukoń
czył lat 98. Generała Wołkowickiego, jako byłego 
kmdr. por. Sztabu Generalnego poczytujemy jako 
naszego najstarszego Kolegę.

Otrzymaliśmy życzenia świąteczne od Kolegów 
z Polski, datowane z grudnia.Życzenia podpisali 
Koledzy: Sulisz, Kazubek, Szczęsny, Dehnel, Bła
żewicz, Wąsowicz., Kon, Gosk, Prowans, Kowalski, 
Czerwiński, Trzciński, Pappelbaum, Wajda, Jeżow
ski, Sonnenfeld, Rostkowski

Utrzymujemy korespondencję z kol. Hfessem, któ
ry, jak wszyscy dobrzy Polacy, z napięciem śledzi 
sytuację w Polsce. Na dowód zainteresowania Polską 
w USA przysłał nawet miesięcznik z podobizną na 
frontowej stronie Lecha Wałęsy.

Przynajmniej raz do roku daje znać o sobie z A- 
fryki Południowej kol. Kobierzycki. Zawiadamia z 
żalem, że nie będzie mógł przyjechać na Światowy 
Zjazd Mar. Woj. Wymieniamy z nim rozmaite poglą
dy na sytuację światową w rezultacie jednak kol. 
Kobierzycki doszedł do przekonania, że w Połud
niowej Afryce jest najlepiej i nie ma narazie zamia
ru urlopować w starej Europie. Pisze również, że 
polski element napływowy w Afryce daje sobie świe

tnie radę co pięknie świadczy o polskich możliwoś
ciach.

Kol. Szalewicz, który stale mieszka w Casablan
ce, przysłał nam swoje najlepsze życzenia oraz za
wiadomił, że już więcej nie pływa. W dodatku do
dał, że Afryka Afryką i klimat klimatem, jednak jest 
tam w zimie zimno i często siedzi w płaszczu w 
mieszkaniu, a w nocy śpi po trzema kocami. Trudno 
sią dziwić ponieważ w tamtejszych domach ogrze
wania tak jakby nie było.

W swym liście z grudnia, zawiadamia nas kol. Bar- 
llewicz, że ukończył lat 80. Niestety, on jak również 
jego żona, bardzo niedomagają i jest im w gruncie 
rzeczy ciężko. Możemy mu jedynie z całego serca 
życzyć, aby wreszcie otrzymał pokój w domu, który 
się nazywa bodajże Dom Spokojnej Starości i wte
dy mógłby trochę odetchnąć od obowiązków pielę
gniarsko gospodarskich.

Kol. Hłasko pisuje do nas dosyć często. Miano
wicie stara się za naszym pośrednictwem uzupełnić 
komplet „Naszych Sygnałów” tak, abyśmy mogli go 
ofiarować Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jest to 
zadanie nielada, o ile wziąć pod uwagę, że brakuje 
nam 9 zeszytów drukowanych oraz 72 odbijanych 
na szapirografie. Napewno jednak zrobimy wszyst 
ko co w naszej mocy, aby taki komplet uzyskać.

Tak się złożyło, że nawiązaliśmy stosunkowo oży
wioną korespondencję z kol. Marianem Kadulskim, 
na rozmaite, obchodzące go tematy. Przedtem ogra
niczał się jedynie do podawania swoich adresów — 
w zimie w Maladze, a w lecie w Norwegii.

Od kol. Gila z Częstochowy otrzymaliśmy list da
towany 10-go stycznia, w którym daje znać o 
sobie oraz o stanie swojego zdrowia. Życzymy mu 
jak najbardziej dojścia do całkowitego zdrowia.

Kol. Pohorecki o nas nie zapomina, aczkolwiek 
po cichu należy stwierdzić, że od czasu wstąpienia 
w ponowne związki małżeńskie, pisuje do nas rza
dziej. Stąd wniosek, że żyje mu się bardzo dobrze, 
czego mu życzymy nadal — jego Małżonce oraz u- 
kochanej psinie.

Kol. Jerzy Tumaniszwili pisze:

. .Chciałbym podzielić się uwagami na temat 
wniosku likwidacji naszego Stowarzyszenia. Oso-
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biście nie widzę powodu do tak drastycznego kro
ku, bo ta nasza maleńka Wspólnota jest dla nas 
wszystkich, nielicznych już na świecie rozproszo
nych, tym mocnym ogniwem, łączącym, ważnym i 
potrzebnym. Będę się starał wziąć udział w zebra
niu majowym i w obradach.

A teraz parę słów o sobie. Już od 4 lat jesteśmy na 
własnym. Po latach rozmaitych sukcesów w prze
myśle medycznym, czego ukoronowaniem było sta 
nowisko Głównego Dyrektora firmy „President Pio
neer Rubber Co”., przyszedł czas, kiedy pewnego 
dnia postanowiliśmy przeciąć wszelkie więzy łą
czące nas z tym przedsiębiorstwem, w którym 
pracowałem 26 lat; rzucić tytuły, uposażenie wy
sokie nawet na stosunki amerykańskie, i odejść 
na swoje. Niektórzy moi znajomi, do dnia dzisiej
szego, nie mogą zrozumieć co spowodowało tak 
niespodziewaną decyzję. Tego nie można określić 
w kilku zdaniach, ani nawet wytłumaczyć. Może 
krok ten był podyktowany tym, że mieliśmy dość ży
cia poddanego nieustannym presjom, życia w 
środowisku, w którym czuliśmy się nieswojo..

Przenieśliśmy się w dziewiczo piękny kraj w sta
nie Oregon. Są tu góry, lasy, jeziora, grzyby, stru
mienie, jelenie, sarny, niedźwiedzie i dziki, a także ko

joty, łagodny klimat i masa kwiatów. Kupiliśmy 
starą, rozwaloną farmę, którą zaczęliśmy odbudo
wywać. Wkrótce potem dołączył do nas nasz syn. 
Stefan, z żoną i synem Aleksandrem, który już skoń
czył 14 lat. Ostatnio doszlusowała nasza córka, El- 
Żb eta, z mężem Maksem Sendekiem i trojgiem dzie
ci, wśród nich Pawełek, który skończył 14 lat.

A więc jesteśmy razem na rodzinnej farmie, któ
ra wraz z tym co dzieci dokupiły, ma teraz 70 a- 
krów obszaru, podzielonego w połowie na łąki i las. 
Płynie tu strumień, z którego stworzyliśmy dwa sta
wy zarybiając je pstrągami. Jest stadko krów i wołów 
(20 sztuk), ale wydaje mi się, że w przyszłości skieru
jemy nasze wysiłki na produkcję drzewek-choinek. 
jak również na rozbudowę stawów dla hodowli ryb. 
Narazie są to tylko plany; obecnie pracujemy 
nad odbudową budynków, przy czym Stefan i Maks 
wznoszą dla swych rodzin domki na terenach stano
wiących rodzinną farmę.

Życzymy kol. Tumaniszwilemu pełni zadowolenia 
z życia na łonie natury, powodzenia w zagospoda
rowaniu rodzinnej siedziby i. .. smacznych pstrą
gów z własnych „srebrzystych potoków” Oregonu. 
(Red.)
Los Angeles 3 lutego 1981

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

Dnia 8 lutego, o godz. 4-tej po poł. odbyła się 
w sali błękitnej na pierwszym piętrze w Stowarzy
szeniu Lotników, herbatka towarzyska w związ
ku z obchodem Święta Marynarki Wojennej. U- 
dział w herbatce wzięło około 60 osób. Odczytano 
życzenia od tych, którzy nie mogli wziąć udziału w 
tym spotkaniu, a mianowicie bardzo pięknie wyka
ligrafowane życzenia od naszego najstarszego Ko
legi, gen bryg. Jerzego Wołkowickiego oraz od pa
ni Zofii Wisznickiej Pinto Pereira wraz z małżon
kiem, który jest komandorem portugalskiej Marynar
ki Wojennej.

Było jak zwykle bardzo gwarno, ale jednocześnie 
mieliśmy okazję spotkać bardzo rzadko widywanych 
kolegów.

Również dnia 8-go lutego, Święto Marynarki Wo
jennej obchodziło Koło Brighton,

15-go lutego, w niedzielę, o godz. 12-ej, została 
odprawiona Msza św. zamówiona przez Stowarzy
szenie w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, 
dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych Kle- 
gów.

Dnia 15-go lutego Koło Glasgow miało swoje u- 
rocz.ystości, związane z 61-szą rocznicą Zaślubin Pol
ski z Morzem. Program zaczynał się o godz. 10-ej 
od złożenia wieńca na grobach zmarłych Kolegów, 
a później z uroczystej Mszy św. na intencję pole
głych w wojnie i zmarłych marynarzy, w koście
le św. Szymona.

Natomiast po południu — z akademii w Domu 
Polskim im. Gen. Sikorskiego. Po akademii był obiad 
koleżeński i na zakończenie , wieczorem zabawa 
marynarska w Domu SPK.
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Odznaczenia

Koledzy, którzy są uprawnieni do Medalu za 
bitwę pod Dunkierką, mogą go nabyć, o ile się zgło
szą do: Monsieur Leon Blaizot, 17 bis rue de Cerisien 
92700 Colombes, France. Wiadomość pochodzi od 
sekretarza Amicale Anciens Marins Polonais de Fran
ce — kol. E. Łapawa.

Nasz kol. Teodor Farbisz, jako weteran walk o nie
podległość Polski w latach 1914-1921 został mia
nowany tytularnym ppor. Marynarki Wojennej.

W grudniu 1980 r. obchodzono 50-lecie kapłań
stwa ks. kan. Bolesława Klementowskiego, który z 
tej okazji otrzymał błogosławieństwo Papieskie.

Por. mar. rez. kol. Leon Śliwiński, który jest 
jednocześnie francuskim podpułkownikiem honoro
wym został dekorowany Komandorią Legii Hono
rowej przez ministra dla spraw kombatantów. Od
znaczenie otrzymał za udział w ruchu oporu w o- 
kupowanej Francji przez Niemców, Należał od do 

sieci wywiadu utworzonej z inicjatywy Marynarki 
Wojennej przez wówczas por. mar. inż. Jekiela, 

który był jej kierownikiem. Po aresztowaniu Jekiela, 
kierownictwo sieci, która później została nazwana 
F2, objął Leon Śliwiński aż do chwili jego areszto
wania.

Jest to jedyna sieć, która od samego początku, aż do 
oswobodzenia Francji była czynna i oddała ogrom
ne usługi aliantom w ogóle, a Anglikom w szczegół 
ności.

Zgodnie z utartą już tradycją, dnia 10 - go lu
tego, pod tablicą pamiątkową w Katedrze Westmin- 
sterskiej został złożony wieniec. Przy tej samej o- 
kazji, drugi został złożony na grobie wielkiego 
przyjaciela, ś.p. Kardynała Heenan’a.

Na ręce kol. Nadratowskiego nadeszły podzięko
wania od Admirała Floty, Sir Terence Lewin’a oraz 
od komandora, który jest redaktorem morskim po
czytnego pisma „Daily Telegraph”.

KOMISJA OPIEKI

Na nasz apel gwiazdkowy wpłynęły następujące su- Liga Morska Oddz. 5. 24.05
my od Kolegów: Z. Pudlicki

B. Żukowski
15.00
5.00

£ P. Galla 2.00
W. Fara 9.12 A. Skiba 5.00
K. Domański 11.05 J. Giertych 5.00
Z. Jagusiewicz 12.00 K. Idzikowski 5.00
T. Jaszkowski 13.94 T. Mindak 10.00
K. Hess 15.99 A. Górski 10.00
W. Nadratowski 10.00 Mrs. M. Mentryka 2.00
B. Karnicki 10.00 C. Przybyliński 10.00
A. Wacięga 10.00 10.00 Dr B. Danielewicz 10.00
S. Dzik-Jurasz 5.00 T. Frabisz 46.64
S. Tabaka 25.00 P. Surzyn 20.00
Zdanowski (dla uczczenia zmarłych i F. Balicki 10.00

poległych Kolegów) 11.00 Dr W. Limonienko 10.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski (zamiast życzeń) 5.00 T. Łubieński 20.00
M. Sawicki 5.00 J. Wańkowski 15.00
M. Wasilewski 5.00 A. Trzyna 22.00
W. Lasek 2.00 F. Jabłoński 10.00
E. Pawłowski 3.00 F. Minkiewicz 15.00
T. Budzyński 10.00 Z. Mossakowski 12.96
J. Kiłaczycka 10.00 Z. Plezia 10.00
J Anczykowski 10.00 A. Grochowscy 8.00
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A. Kłopotowski 30.00 Anonomowo 1.00
B. Andruszko 5.00 S. Traszko 10.00
S. Wolff 7.00 A. Hubicka 10.00
Koło SMW Brighton 5.00 l.Z. Nowacki 3.09
J. Bechyne 2.00 C. Wnorowski 4.03
C. Iwiński 3.00 T. Kubiakowski 3.00
Z. Morgenstern 10.00 A. Biskupska 5.00
A.Reyman 5.00 J. Pawłowicz. 10.00
K. Grocholski 5.00 J. Krawczyński 10.00
W. Pstruszeński 4.40 T. Hermaszewski 3.00
F. Pitułko 5.00 R. Dulla 15.00
L. Śliwiński 25.00 W. Ostoja-Starzewski 2.00
W. Morgan 5.00 B. Wroński 5.00
R. Jedyński 5.00 M. Maj 10.00
Dr J. Hofman 10.00 F. Wizła 5.00
S. Dąbrowski 5.00 T. Paczkowski 5.00
J. Mączka 2.00 H. Komorowska 5.00
H. Adamiak 5.00 B. Francki 10.00
K. Szalewicz 41.45 A. Kwaśnica 3.00
M. Kadulski 8.29 Anonimowo 3.33
J. Jędroszczyk 5.00 T. Woszczyński 10.00
H.Kamiński 10.00 W. Śliwiński 38.53

K. Brożek 10.00 Liga Morska Oddz. gen. Kwaśniewskiego 1.97
J. Pizuński 18.58 J. Hupert 8.18
A. Kubicki 3.00 Dr T. Rowiński 10.15
B. Karczewski 3.00 T. Jekiel 20.60
T. Lesisz 5.00 P. Żelazny 8.18
B. Bratkowski 5.00 Dr K. Boreyko 14.29
F.Kaczmarek 5.00 Z. Proszek 4.74
J. Stein 10.00 A. Cwalina 6.46
R. Tymiński 15.00 F. Jasłowski 20.00
J. Frohlke 5.00 A. Browarski 5.00
A. Ponikiewski 10.00 T. Bernas 15.00
K. Łowczynowski 5.00 Leg:on Młodych Polek 81.73
D. Szczerbik 41.55 P. Cieślak 1.66
M. Kobierzycki 30.00 J. Wróbel 20.00
M. Zawada 3.00 Anonimowo 5.50
L. Zdrojewski 1.00 L. Sitko 3.94
R. Okoński 1.00 J. Tumaniszwili 10.06
Lady Mary Moncreiffe 10.00 T. Appel 10.00
A. Kneczke 5.00 T. Jaszkowski 5.00
E. Nowak 10.00 T. Maleszka 5.00
Anonimowo 5.00 T. Sroka 3.00
J. Busiakiewiczowie 10.00 L. Wolny 2.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 10.00 J. Kałuża 2.00
J. Bednarz 3.50 R. Chechłowski 1.00
L. Stróżniak 8.25 E. Szczepański 10.37
H. Chwalibóg 2.00 L. Śliwiński 15.00
J. Lubelfeld 10.09
S. Lewiński 5.00 WszystkimKo legom składamy serdeczne podzię-
B. Opeldus 5.00 kowanie za przesłane dary.
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Na Fundusz ..Naszych Sygnałów" wpłacili kol.kol.:

Maria Kuhn 
T. Farbisz 
Z. Pudlicki 
K.Brożek 
I. Bednarz

£
4.18
9.37
5.00

10.19
3.50.

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

APEL

Apelujemy do Kolegów raz jeszcze, aby ci, którzy 
nie mają kompletów „Naszych Sygnałów" ani ich nie 
zbierają, a może mają pojedyńcze numery „rozrzu
cone” wśród swoich książek i papierów, aby zechcie- 
li łaskawie sprawdzić, czy nie posiadają nume
rów: 73, 75, 76, 78, 100.JJ3 i 130.' t7tS

O ile ktoś posiada te numery, a nie jest zbieraczem 

i może rozstać się z nimi bez specjalnego sentymen
tu, bardzo prosimy o przysłanie ich do SMW Lon
dyn. Otrzymanie tych numerów pozwoli nam na u- 
zupełnienie całości i przekazanie jej do Boiblioteki 
Narodowej.

Prosimy również Kolegów, którzy posiadają 
pełne komplety „N.S.”, o zgłoszenie swych nazwisk 
i adresów do SMW, dla uzupełnienia kartoteki. Prag
nęlibyśmy zaopatrzyć główne Biblioteki na Zachodzie 
w komplety naszego czasopisma — jak również, z 
czasem, Muzeum w Gdyni. Mamy nadzieję, że posia
dacze pełnych kompletów zechcą je dla tego celu 
przekazać do SMW teraz, lub w przyszłości do 
przeorganizowanej Społeczności Mar. Wj., gdy po 
temu przyjdzie czas.

Obecny redaktor „N.S.” — kol. W. Poray-Wojcie
chowski, w Glasgow, prosi również o nadesłanie mu 
brakujących numerów: 1-71, 74-76, 78-80, 81-86, 89- 
91, 95. /

Komplet „N.S” jest niezmiernie ważny dla jego 
pracy redaktorskiej teraz i w przyszłości.

Z TEKI REDAKCJI

„.. DZIECI PISZĄ. .

Prezes Koła SMW Glasgow, M. Zawada, wręczył 
mi niedawno kopię listu otrzymanego drogą okręż
ną, a tyczącego ORP „Ślązak”. Po przeczytaniu te
go listu zdecydowałem umieścić go na łamach „Na
szych Sygnałów”, a to z dwóch przyczyn: jedną z 
nich jest chęć znalezienia autora tego listu, z uwagi 
na nieczytelny podpis, drugą zaś jest podanie do 
wiadomości ogółowi Kolegów, jakie uczucia powsta
wały w sercach młodych Polaków, gdy ujrzeli okręt, 
pod polską banderą, W służbie konwojowej.

Autor listu był chłopcem w 1943 r. Po ewakuacji 
z Rosji dostał się do W. Brytanii, osiedlił w Glasgo- 
wie, a list jego tyczy fragmentu jego podróży z Blis
kiego Wschodu. Przytaczam ten list w całości.

„Gdy płynąłem z Rosji do Anglii... podczas woj
ny, rok 1943,. Morze Śródziemne, promienie połu
dniowego słońca igrają z falami, malując tęczowymi 

barwami słoną wodę, rozpryskującą się o burtę stat
ku. Leżę na pokładzie i obserwuję morze, a na nim 
uganiające się okręty wojenne, stanowiące eskortę 
naszego konwoju, w czym dwa polskie ścigacze *).  
Wytężam wzrok starając się rozpoznać, ale próżny 
wysiłek, są za daleko! Leżę na pokładzie, ale nagle z 
rozmyślań budzi mnie dziwny hałas. Pasażerowie le
żący obok mnie zrywają się z pokładu, więc zrywam 
się i ja, przechylam w stronę burty. Tuż przy burcie 
naszego statku sunie Polski Okręt. Białoczerwona 
Bandera dumnie trzepocze na wietrze.

Z trudem odczytuję napis: „Ślązak”. Anglicy za
sypują mnie pytaniami o Polską Marynarkę. Staram 
się objaśnić ich jak mogę, ale ze wstydem przyznaję, 
że sam dużo nie wiem. „Ślązak” przepływa koło nas 
o jakie 200 metrów. Widać leżących ha pokładzie 
marynarzy. Krzyczę coś do nich po polsku, ale wy- 
daje mi się, że mnie nie słyszą. Płyną jeszcze chwilę 
koło naszego statku i, nagle ze świstem przecina 
powietrze, jakby pocisk wystrzelony z pokładu „Ślą- 
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żaka”. Na naszym statku powstaje panika, ludzie w 
strachu uciekają, myśląc, że to pocisk nieprzyjaciel
ski; tymczasem to coś wystrzelone ze „Ślązaka” 
upada z brzękiem na pokład i toczy się pod moje 
nogi. Stracha mam okropnego, ale schylam się by 
podnieść ten przedmiot — cóż za zdziwienie — 
rzekomy pocisk niepzryjacielski okazuje się zwy
kłą puszką od konserw, na której widnieje napis: 
..Dla grupy Rodaków od marynarzy polskich”.

Zbiera się nasza polska grupa i gorączkowo, ze 
wzruszeniem, otwieramy puszkę. Podważam nożem 
wieczko, które odlatuje. Z puszki wysypują się jakieś 
papiery, a więc jest bardzo serdeczny list od kapita
na. który, nawiasem mówiąc, jest dowódcą całego na
szego konwoju i pisemko okrętowe, wydane na 
„Ślązaku”, pisane na maszynie z licznymi rysunka
mi. Wygląda zachęcająco, ponieważ jest jej parę e- 
gzemplarzy; chwytam jeden i zaczynam szybko 
przeglądać. Są tam wesołe śpiewki marynarskie, 
wierszyki o Neptunie, są opisy z walk na morzu, 
komunikaty wojenne i polityczne. Cały ten bogaty 
materiał opracowany jest przez samych marynarzy.

Strasznie dumny, obnoszę gazetkę i pokazuję 
Anglikom, niech wiedzą, że nasi marynarze nie tyl
ko potrafią łupić Niemców, ale jeszcze znajdują czas 
na wydawanie pisemka, które napewno niejednemu 
z nich dało wiele przyjemnych chwil, zastępując 
polską książkę, o którą na obczyźnie, a cóż dopiero 
na morzu, tak bardzo trudno”. 

gen. Wł. Sikorskiego — dla udokumentowania i pod
kreślenia wkładu Marynarki Wojennej w ostatniej woj
nie. Niech przyszłe pokolenia czują się dumne 
z tego wkładu — jak ów chłopiec, który spotkał 
ORP „Ślązak” na Morzu Śródziemnym.

Proszę bardzo o liczne odpowiedzi na mój apel!

Witold Poray-Wojciechowski
Red. „N.S.”

* Autor listu nie rozróżnia! typów jednostek wo
jennych (przyp. red.)

Listy do Redakcji
Redakcja „N.S.” otrzymała od kol. C. Wronow

skiego „Oświadczenie”, które podajemy w całości:

C. Wnorowski
3400 West Adams
Los Angeles, CAL.,
90018. Los Angeles, 3.II.81.

OŚWIADCZENIE
List powyższy, przeczytany przez byłych człon

ków załogi ORP „Ślązak”, oprócz wzruszenia, 
przyniesie również wspomnienia z lat dawnych, a 
może nawet spowoduje, że odpowiedzą nań na ła
mach „Naszych Sygnałów”, dając więcej szczegółów 
tego zdarzenia.

Korzystając z tej okazji, APELUJĘ jako redaktor 
„Naszych Sygnałów” do byłych członków załogi 
ORP „Ślązak” i innych okrętów, które wydawały w 
czasie wojny „Gazetki Okrętowe”, aby zechcieli prze
słać na moje ręce oryginały (lub fotokopie) tych, 
dziś bezcennych publikacji, mających ogromną 
wartość historyczną i dokumentalną.

Chodzi mi nie tylko o „Gazetki”, ale o wszelkiego 
rodzaju pamiątki, zdjęcia, wycinki z prasy i perio
dyków. Dziś, w przededniu rozwiązania Stowarzy

szenia Marynarki Wojennej, nadszedł czas, aby wspól
nym wysiłkiem zebrać wszelkie materiały i, 
po wykorzystaniu ich w naszym czasopiśmie, oddać 
je tam, gdzie się powinny znaleźć, do Muzeum im.

W moich wspomnieniach o „Początkach mojej 
służby w Marynarce Wojennej” w nr. 144 „Naszych 
Sygnałów” napisałem:

„. . przypuszczam, że pomylono mnie z podcho
rążym Ż, który prawdopodobnie figurował na liście 
tuż za mną i został awansowany, który aczkolwiek był 
dobry w ćwiczeniach praktycznych, w gruncie rze
czy był umysłowo ograniczony”.

Z kolegą Olgierdem Żukowskim, jak również z je
go żoną łączyła nas długotrwała przyjaźń podczas 
naszej długoletniej służby w Marynarce Wojennej.

Mieliśmy wiele wspólnych przeżyć. W tych cza
sach uważałem Olgierda za normalnie inteligentnego 
i doświadczonego oficera Marynarki.

Ale wówczas w roku 1920, a więc 60 lat temu, w 
podchorążówce nie znałem go bliżej i wydawał mi 
si ę ograniczony, tym bardziej, że dzieliła nas duża 
różnica lat. Ja miałem 29 lat, a Olgierd prawdopodob
nie niewiele więcej ponad 20,
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Ponieważ byłem wówczas bardzo rozgoryczony 
pominięciem mego awansu, więc uległem niesprawied- 
I wym podejrzeniom. Jednak niezależnie od po
wyższego tłumaczenia nie powinienem był obecnie 
w ten sposób wspominać o Koledze, jak wówczas o 
nim myślałem. 60 lat temu. I chociaż nie wymieniłem 
jego nazw.aska. oznaczając go tylko literą Ż., 
sądząc, że jest to wystarczający anonim, to jednak po
pełniłem krzywdzący nietakt w stosunku do śp. Ko
legi i jego rodziny, za który najmocniej p. Połę Żu
kowską i Jej rodzinę przepraszam i proszę o wyba
czenie.

Czesław Wnorowski

Zalesie Stare 17.12.1980.

Serdeczne Bóg zapłać Kolegom za prezent świą
teczny. Ze łzami w oczach z radości przyjąłem ten 
prezent, bo jednak po tylu latach Szanowni Kole
dzy o mnie pamiętacie. Jeszcze raz dziękuję i ży
czę Wam Szanowni Koledzy dużo zdrowia, szczę
ścia oraz fortuny na obczyźnie. Niech Was Bóg ob
darza zdrowiem i szczęściem — życzę tego z ca
łego serca.

B. marynarz z ORP „Piorun”

Gdynia, grudzień, 1980.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadcho
dzącego Nowego Roku, przesyłam serdeczne ży
czenia zdrowia, zadowolenia i radości. Jednocześ
nie donoszę o otrzymaniu prezentu świątecznego, 
który jest dla mnie i mojej rodziny wielką radością i 
pomocą i za który z całego serca dziękuję.

J.D.

Koźle 18.12.1980.

Przed kilku dniami otrzymałem dar świąteczny, 
za który Panom bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo 
się przydadzą te pieniądze, gdyż drożyzna z każ
dym dniem większa, a renta, którą dostaję nie bardzo 
wystarcza.

Dlatego za każdym razem, gdy otrzymam czek 
cteszę się i wzrusza mnie to, że jednak o mnie pa
miętacie. Straciłam syna, ale jego przyjaciele wciąż o 
mnie myślą. Niech Wam Bóg zapłaci!

B.
Elbląg 1.1.1981.

Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami na No
wy Rok 1981 — błogosławieństwa Bożego, zdrowia. 

radości i wszystkiego co najlepsze dla Szanownego 
Zarządu Stowarzyszenia Mar. Woj. i ich Rodzin i 
wszystkich członków. Pragnę z głębi serca złożyć 
Wam Kochani najgorętsze podziękowania za przy
słany prezent świąteczny.

Brak mi wprost słów na wyrażenie mojej wdzięcz
ności. Niech Wam Bóg miłosierny za Wasze ofiarne 
serca wynagrodzi. Ja, póki żyć będę, nie zapomnę o 
Was w moich modlitwach — o moich Dobrodzie
jach.

Oby ten Nowy Rok 1981 był rokiem szczególne
go miłosierdzia Bożego i opieki Naszej Matki Jasno
górskiej — nie tylko dla Was Kochani, ale i dla naszej 
ukochanej Ojczyzny i całego świata. Niech sprawie
dliwość Boża zatryumfuje i miłość Boża zamieszka 
w sercach wszystkich ludzi.

Kończąc, jeszcze raz najgoręcej dziękuję i łączę 
wyrazy najgłębszego szacunku.

J.B.

Katowice 12.12.1980.

Drodzy Przyjaciele, dziękuję serdecznie za oka
zywaną mi, jak co roku, pamięć i udzielanie mi po
mocy finansowej. Brak mi słów wdzięczności. Jesz- 
czeraz serdeczne Bóg zapłać.

Nad krajem naszym ojczystym przedzierają się 
promyki słońca, choć w biedzie i opłakanej sytua
cji gospodarczej , napawa to nadzieją, z drugiej 
zaś strony gromadzą się czarne chmury, które ni
czego dobrego nie wróżą. Oby Bóg utrwalił to, co 
zostało zapoczątkowane.

Przy okazji, dziękując jeszcze raz za wszystko, 
co jest Waszym udziałem dla mojej osoby — zasy
łam szczere pozdrowienia i życzenia świąteczne i 
noworoczne dla Zarządu, Komisji Opieki, zdrowia i 
pomyślości.

Z poważaniem
M.E.

Toronto, 14 luty, 1981.

Zebrani w dniu 14 lutego 1981 roku, ku uczczeniu 
Święta Marynarki Wojennej ślemy Zarządowi i 
Członkom Stowarzyszenia Marynarki Wojennej ser
deczne koleżeńskie pozdrowienia. J.N. Tymińska, 
K.C. Pieńkowska, Janina Milisiewicz, Irena Bernas, 
Jerzy Pieńkowski, Feliks Jasłowski, R.N. Tymiński, 
Oskar Gliński, Janina Jasłowska, Maria Brodzka, T. 
Bernas. Stanisław Brodzki.
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SPROSTOWANIA 
DO Nr. 145

Str. 32 ponad listem B. Jabłońskiego do Redakto
ra:

„Poniżej podajemy przedruk listu, który ukazał 
się w „Tygodniku Powszechnym” z 5.10.1980 r. 
podp. Bohdan Mańkowski.

Str. 34, punkt 3, kol. 1: „Uzupełnienia i sprosto
wania” winien brzmieć:

„Str. 35, kol. 2 wiersz 13/14 od dołu: błędna in
formacja i błędne imię: nie kpt. mar. Stefan Roma
nowski zginął w Detzu, przy oswobodzeniu Oflagu 
IIC Woldenberg; zginął kpt. mar. Marian Romanow
ski i to nie w Detzu, lecz 27.09.1944 w Oflagu IVB 
Dósel, podczas nalotu i bombardowania lotniczego 

aliantów. Oficer o imieniu i nazwisku Stefan Roma
nowski nie służył w Mar. Woj.”

Str. 34, punkt 3, kol. 2, wiersz 12 od góry, nazwis
ko winno być Siwicki.

Str. 26, kol. 2, wiersz 12 od góry: słowo „uchyle- 
n a” — winno być „uchwalenia”.

A WIZO

Wyszła obecnie książka B. Wrońskiego pt. 
„WSPOMNIENIA PŁYNĄ JAK OKRĘTY”. Ksią
żka ta jest zbiorem opowiadań, wyciągów z kart 
„Dzienników Okrętowych”, listów i wspomnień o- 
sobistych autora.

Do nabycia w polskich księgarniach.
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