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ZJAZD MARYNARZY
MAJ — 1981

Światowy Zjazd Marynarzy został zaproponowa
ny przez Komisję Programową na Walnym Zebra
niu SMW w Londynie, w dniu 13.4.1980 r. W dniu 
22.4 na zebraniu Zarządu Głównego ustalono skład 
Komitetu Organizacyjnego, do którego weszli kole
dzy: Budzyński, Krzyżanowski, Wizła, Zubkowski 
i Jaraczewski (przewodniczący). Pierwsi trzej byli 
już poprzednio, w roku 1975, członkami podobnego 
Komitetu zajmującego się organizacją Światowego 
Zjazdu SMW. Ich udział w pracach organizacyjnych 
był szczęśliwym wydarzeniem, gdyż posiadane przez 
nich doświadczenie pozwoliło na szybkie uzgodnie
nie ogólnych ram programowych.

Jakkolwiek program Zjazdu 1975 roku stanowił 
wzór godny do naśladowania, zdecydowano jednak
że Zjazd 1981 r. będzie zakrojony na mniejszą 
skalę. Przyjęto bowiem zasadę, że tylko pierwszy i 
ostatni Zjazd zasługują na specjalne wyróżnienie, 
podczas gdy Zjazdy urządzane w międzyczasie win
ny być tylko miłymi, koleżeńskimi spotkaniami, po
zwalającymi na odnowienie lub kontynuowanie sta
rych przyjaźni, czy też nawet na rejestrację szczerb, 
jakie czas wśród nas wyrąbał. Postanowiono więc, 
że Zjazd 1981 będzie mniej okazały, bez wychodze
nia na zewnątrz, bez rozgłosu i prasy czy też radia 
—■ ogólnie biorąc — bez ludzi obcych, nawet naj
bardziej nam życzliwych i przyjaznych. Przyjęto 
więc tylko wzór, na którym oparto szczegóły. Orga
nizatorzy mieli nadzieję, że praca ich będzie uwień
czona sukcesem podobnym do tego, jaki uwieńczył 
Zjazd w 1975 roku, a więc brak słów krytyki, przy
jemne uczucie dobrej organizacji i istnienie serdecz
nego nastroju, jaki charakteryzować może jedynie 
zwarte i dobrane grono kolegów.

Komitet postanowił więc skoncentrować się nad 
tym, aby to wszystko, co nas łączyło w dawnych la
tach, pozostało w dalszym ciągu mocne i nieprzer
wane.

Komitet odbył kilka tylko zebrań, ustalając plan 
zasadniczy i pozostawiając szczegóły wykonawcom 
indywidualnie do rozpracowania. Współpracowano 
ściśle z Zarządem Głównym SMW, gdzie sprawoz
dania Komitetu były protokołowane. Sprawy bieżą
ce, korespondencja, administracja finansowa itp., 
były załatwiane przez biuro SMW.

W miarę upływu czasu i narastania potrzeb, Ko
mitet Organizacyjny zaprosił do współpracy kole
gów: Minkiewicza, Karnickiego i Poray-Wojciecho- 
wskiego. Trzeba było bowiem zająć się kwaterun
kiem przybywających, zorganizowaniem wycieczek 
do Plymouth i Portsmouth, urządzeniem Wystawy 
Marynarki Wojennej w Instytucie Polskim i Muzeum 
im. gen. W. Sikorskiego, wreszcie sporządzeniem 
projektów na Odznakę Zjazdu, Tablicę Pamiątko
wą, Program Zjazdu i Menu na obiad koleżeński. 
Zgłosili się także ochotniczo do pracy inni koledzy. 
Kol. Busiakiewicz załatwiał sprawę zamówienia ta
blicy, kol. Pawłowicz asystował mu przy nadzoro
waniu wmurowania jej w kościele św. Andrzeja Bo- 
boh. Kol. B. Jabłoński i koleżanka Halina Wójcik 
byli przez wiele tygodni zajęci pracą kancelaryjną, 
każdego dnia, załatwiając sprawy dla Komitetu Or
ganizacyjnego Zjazdu. Spraw tych zebrało się tak 
dużo, konieczność skrupulatnej kontroli okazała się 
tak bardzo potrzebna, że p. Barbara Iwaszkiewicz 
została zaproszona do pomocy, z której wywiązała 
się znakomicie, aż do samego dnia Zjazdu. Kol. Na- 
dratowski wygrzebał w pamięci firmę, która po
przednio wykonała zamówienie na krawaty i zajął 
się sprawą ponownego ich dostarczenia.

Wieńce zamówił kol. Busiakiewicz. Pani Marko
wska, na prośbę Haliny Wójcik, porozumiała się z 
rodziną ś.p. adm. J. Unruga w sprawie jednoczesne
go złożenia wieńców w Londynie (w Katedrze West- 
minsterskiej i na grobie ś.p. adm. J. Świrskiego) oraz 
w Montresor we Francji na grobie ś.p. adm. J. Un
ruga.

Trzeba było jeździć po Londynie w poszukiwaniu 
lokalu na Obiad Koleżeński, trzeba było umawiać 
się telefonicznie z wieloma ludźmi, pilnować wyko
nania druków, banderek, odznak. Trzeba było spę
dzić wiele późnych wieczorów na rozmowach z Pre
zesem i innymi członkami Zarządu Głównego. Se
kretarz. Zarządu, kol. B. Jabłoński przypominał, 
przynaglał, wskazywał na brak czasu — miał zupeł
ną rację. Zjawiało się bez liku problemów i trudno
ści. Umowy z kolegami w sprawie wygłaszania prze
mówień, ilość osób w Zjeździe, orkiestra, zespół ta
neczny, jaki lokal w centrum Londynu, jaki termin 
zgłoszeń. A tu nawaliły krawaty, bo firma je produ
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kująca dała złe kolory. Nie wykonano na czas ban- 
derek z powodu nawału pracy (ślub księcia Walii). 
Koszta obiadu! Trudno wyliczyć tu wszystkie kło
poty, przeszkody i trudności. Zjazd Marynarki Wo
jennej, choć ograniczony w skali planowania, był 
jednak przedsięwzięciem obfitującym w rozmaite 
niespodzianki.

Na całe szczęście wykonawcy programu nie ską
pili sił i czasu. Wszycy biorący udział w przygoto
waniach do Zjazdu mieli na uwadze, oprócz strony 
fzycznej organizacji, także i stronę uczuciową, która 
właściwie stanowi zasadniczą treść Zjazdu. Wszyscy 
też mieli nadzieję, że wysiłki te są warte trudu, bo 
prowadzą do zebrania się ludzi, których łączy wspól
nota celów i przeżyć. Ze smutkiem myśleliśmy o 
tych, którzy już ubyli spośród nas, i że nie wszyscy 
nasi koledzy, zamieszkali w różnych zakątkach świa
ta będą mogli wspólnie z nami przeżyć ten dzień. 
Nawet wielu Kolegów mieszkających w W. Bryta

nii nie mogło z różnych powodów wziąć udziału w 
tej uroczystości. Może być, że powodem nieobecno
ści niektórych były jakieś wady organizacyjne, do
brze więc byłoby, gdyby się wypowiedzieli szczerze 
przed następnym Zjazdem Marynarzy. Niech zgło
szą swoje uwagi na temat, jak według nich Zjazd 
powinien wyglądać.

Jest sprawą bezsprzecznie najważniejszą, że każ
dy z nas, gdziekolwiek go losy rzuciły, winien dać 
widomy znak zrozumienia i przyjęcia idei, głębi i 
mocy koleżeństwa i koleżeńskiej SOLIDARNOŚCI. 
Przyjechali ci z Wybrzeża, z Warszawy i Częstocho
wy; szkoda tylko że nie mogło być ich więcej. Ich 
obecność, na tle wiadomości napływających z Kra
ju i obecnej sytuacji tam panującej, ma i mieć bę
dzie specjalną wymowę i specjalny wydźwięk.

Andrzej Jaraczewski
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Poświęcenie Talblicy'Pamiątkowej Polskiej Marynarki Wojennej 
w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, dnia 2 maja 1981 r.
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Dr B. Markowski

MSZA ŚW. W KOŚCIELE
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W LONDYNIE

Przyjął się na emigracji zwyczaj, że Polacy roz
poczynają wszystkie swoje większe zebrania i ob
chody Mszą św., odprawianą w polskich kościołach. 
Podczas Mszy św. proszą Boga nie tylko o pomoc 
w przyszłych zebraniach czy obradach, ale modlą 
się za tych kolegów, którzy już opuścili służbę ziem
ską.

Jesteśmy pokoleniem wojennym. Ci co od nas 
odeszli, nasi najbliżsi przyjaciele i koledzy, to w zna
komitej większości marynarze i żołnierze, co oddali 
swe życie w obronie Ojczyzny.

Minęło od czasu wojny przeszło 40 lat, ale pa
mięć o nich głęboko wrosła w nasze serca i umysły. 
Pragniemy nie tylko modlić się za nich, pragniemy 
także oddać im cześć oraz starać się, by pamięć 
ich ofiary została przekazana następnym pokole
niom Polaków. Te pragnienia są nie tylko wyrazem 
uczuć każdego z nas, lecz są także jednym z celów 
założenia i istnienia naszego Stowarzyszenia, które 
przecież powstało —

„By pamięć o poległych nie zaginęła.
By pamięć o Polskiej Marynarce Wojennej 
przeszła do następnych pokoleń Polaków 
w nieskażonej formie”.

Pragniemy pamiętać jak również przekazać te 
uczucia o tych, co we wrześniu 1939 r., w krwawej 
obronie Polskiego Wybrzeża odali swe życie. Pra
gniemy pamiętać o Westerplatte, o Poczcie Polskiej 
w Gdańsku, o Obronie Gdyni i Helu, a szczególnie 
o poległych w największej bitwie Wybrzeża na Kę
pie Oksywskiej. Pragniemy pamiętać i czcić ofice
rów i marynarzy polskich okrętów, którzy od pierw
szego aż do ostatniego dnia wojny walczyli prawie 

na wszystkich morzach i oceanach świata. Walczyli 
i . . . ginęli. Ginęli u wybrzeży Anglii, ginęli na lodo
watych morzach północnych w obronie konwojów, 
ginęli na ciepłych wodach Morza Śródziemnego, gi
nęli rażeni pociskami wrogich okrętów — pociskami 
z powietrza i lądu.

Wszyscy ci nasi koledzy, którzy w otwartych bi
twach na lądzie i morzu zakończyli swoje sławne i 
godne życie bohaterską śmiercią za Ojczyznę, byli 
szczęśliwsi od tych, których śmierć męczeńską po
przedziły więzienia, tortury i pohańbienie. Pragnie
my pamiętać i modlić się za ofiary Pawiaka, Oświę
cimia, Treblinki, Katynia, Kołymy i innych miejsc 
ludobójstwa, znanych i nieznanych historii polskiej 
martyrologii.

Modlimy się i pamiętamy o tych nieszczęśliwych, 
którzy po zakończeniu wojny, pełni zapału wrócili 
do Kraju by go odbudować z ruiny. Zamiast uzna
nia za ich wojenny wysiłek spotkało ich więzienie, 
oszczerstwa, tortury a nierzadko śmierć.

Prosiliśmy Boga gorąco by przyjął ich ofiarę i dał 
zaznać pokoju i szczęścia tak ciężko doświadczanej 
Polsce. Wierzyliśmy i wierzymy, że tylko z Jego po
mocą to się stać może.

Głęboko wzruszeni złączyliśmy się we wspólnej 
modlitwie-hymnie: „Ojczyznę wolną racz nam wró
cić, Panie!”

Przed Mszą św. ksiądz proboszcz polskiego koś
cioła poświęcił Tablicę Pamiątkową, ufundowaną 
przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej.

Do tablic pamiątkowych innych oddziałów Pols
kich Sił Zbrojnych przybyła nowa tablica, aby pa
mięć o wkładzie Polskiej Marynarki w walce o wol
ność pozostała w umysłach i sercach polskiej mło
dzieży na obczyźnie.

Po Mszy św. duża grupa kolegów udała się na 
pobliski cmentarz londyński, by złożyć wieniec na 
grobie ś.p. admirała Jerzego Świrskiego, długoletnie
go i zasłużonego organizatora i szefa Polskiej Ma
rynarki.
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OTWARCIE ZJAZDU MARYNARKI WOJENNEJ
Liczna rzesza uczestników Zjazdu zebrała się o 

godz. 1230 w sobotę 2 maja w sali reprezentacyjnej 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskie
go przy 20 Princes Gate. Był wprawdzie ścisk, bo na
wet ta duża sala nie mogła pomieścić wygodnie 
wszystkich zebranych, ale nastrój był bardzo pod
niosły i uroczysty.

Zjazd został oficjalnie otwarty przez kol. Jana 
Busiakiewicza:

„Otwieram Walny Zjazd nie tylko członków, ale 
wszystkich marynarzy, którzy zechcieli się zebrać 
w tym lokalu. A obecnie proszę o zabranie głosu 
kol. Bohdana Wrońskiego, który jest najstar
szymi czllonkiem-założycielem żyjącym obec
nie, z legitymacją SMW Nr 2, jak również wielo
krotnym prezesem naszego Stowarzyszenia. Jemu 
odaję głos!”

Przemowa kol. Bohdana Wrońskiego

„Drodzy Państwo, jestem trochę zażenowany tym 
co powiedział prezes Busiakiewicz, a co gorsze, to 
zażenowanie powiększa moją normalną tremę, o 
której wszyscy, którzy mnie znają, dobrze wiedzą. 
Mam ją przed każdym publicznym wystąpieniem. 
Obowiązkiem tym jestem zaszczycony, a zaszczyt 
i obowiązek są pojęciami w ścisłej korelacji, i — jak 
Francuzi mówią — toute 1’honneur se pale.

Proszę Państwa, obowiązek ten jest wyjątkowo o- 
bowiązkiem serca. Na ogół lepiej jest, jeśli przemó
wienia wypływają z głowy a nie z serca. Są jednak 
specjalne okazje, takie szczególne, osobliwe chwile, 
że lepiej jest gdy mówi serce, aniżeli głowa. I my
ślę, że taką osobliwą chwilę przeżywamy tu w tej 
najdostojniejszej polskiej sali w W. Brytanii. Wybra
liśmy ją specjalnie, gdyż sądzimy, że żaden polski 
zjazd, żadne zgromadzenie Polaków w Londynie, 
nie powinny pominąć tej skondensowanej polskości, 
jaka się mieści w murach tego Instytutu. Skoncentro
wanej w wartości i skondensowanej w czasie. Mó
wię to dlatego, że Zjazd nasz jest Zjazdem pokole
nia Polaków, które można nazwać pokoleniem 
drugiej wojny światowej. Pokolenie to w roku 1919 
stanęło do walki w obronie całości granic Państwa 
Polskiego. A kiedy potem formy agresji i ich zakres 
się rozszerzyły, pokolenie to stanęło do walki już 
nie tylko o niepodległość i wolność, ale także o pra

wo do własnej kultury, do własnej prawdziwej his
torii, do własnej tożsamości narodowej. I dzisiaj w 
dalszym ciągu pokolenie to solidarnie — widzę na 
wielu klapach znaczek Solidarności — walczy ramię 
w ramię z następnym pokoleniem o te same ideały, 
wiedząc że walka nie jest skończona.

Dokumenty, archiwa, sztandary, pamiątki pierw
szego okresu tej walki są tutaj w Instytucie. Są mię
dzy nimi pamiątki j dokumenty Marynarki Wojen
nej, więc będziecie Państwo mieli okazję obejrzeć 
je i poświęcić im chwilę zadumy.

Jedni nazywają ten Instytut placówką Polski Wal
czącej, inni ambasadą Wolnej Polski. Może to i słu
szne, bo dziś na balkonie tego gmachu jest orzeł, 
który niegdyś zdobił polską ambasadę w Madrycie, 
i dziś też powiewa nad nim bandera wojenna z or
łem w koronie bandera „Burzy”. Są to nie tylko 
symbole, ale także zworniki i pomosty naszej łącz
ności z Ojczyzną, naszego związku z Krajem. Kiedy 
mówię Kraj, kiedy mówię Ojczyzna, to proszę Pań
stwa pamiętać, że my Kraj w myślach, nawet w 
snach, wymawiamy przez dużą literę. A chociaż 
Ojczyzna jest poza widnokręgiem fizycznym i nie 
można Jej dojrzeć, ani nawet dosięgnąć radarem, 
to jednak jest ona w widnokręgu naszych trosk, na
szej miłości i naszej modlitwy.

Wystarczy tu powtórzyć słowa hymnu-psalmu, u- 
słyszanego dziś w kościele:

Bo gdybym zapomniał o Tobie,
O! Jeruzalem święta,
Niechaj mi przyschnie język . . .”.

Rysują się pod powieką obrazy w tej chwili. Jakiś 
zakręt drogi, a za tym zakrętem sosnowy las się uka- 
że, poza nim kawałek plaży, a to już Jastarnia, już 
Hel. Jesteśmy szczęśliwi dziś, że z Polski wyśnionej, 
z owego sosnowego i piaszczystego Wybrzeża przy
jechali nasi Koledzy wraz z Małżonkami, że przy
wieźli z sobą zapach młodości, po której przyszły 
dla nich doświadczenia nieraz bardzo gorzkie, z tych 
czasów, kiedy nasze drogi się rozeszły.

Mała dla nich pociecha, że i nasze drogi nie zaw
sze były zasłane różami. Wiemy, że musieli poko
nać wiele przeszkód i trudności j jesteśmy Im wdzię
czni za to, a szczęśliwi, że choć nie w komplecie, to 
jednak znów jesteśmy razem. Razem, bo przyjechali 
nie tylko z Polski, z W. Brytanii, ale z całego niemal 
świata. Wczoraj, na przemiłym wieczorze, spotka-
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Otwarcie Zjazdu Marynarki Wojennej w Instytucie Polskim 
i Muzeum im. gen. Wł. Sikorskiego w Londynie 

Przemawia Prezes Kol. J. Busiakiewicz.
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łem mego towarzysza z pływań w czasie wojny, o- 
bieżyświata, który tak „en passant” przyleciał tu z 
Australii. Przybyła liczna grupa z półkuli Zachod
niej, z Belgii, z Francji, Szwajcarii, a jeżeli o jakimś 
kontynencie zapomniałem, to proszę mi wybaczyć, 
bo jestem trochę wzruszony.

Przybyliście Państwo zza morza, przywożąc pra
wdopodobnie inne koncepcje, inny styl życia pols
kiej diaspory, różniące się od tych, jakie mamy w W. 
Brytanii, ale mimo to więzy zadzierżgnięte w czasie, 
który dziś należy do innej epoki historycznej, są 
tak silne, że przezwyciężyły trudy, koszty i odleg
łość w czasie i przestrzeni. Pragnę Was zapewnić, 
że nasza radość z Waszego przyjazdu jest tym więk
sza, im większe są odległości w przestrzeni i długość 
rozłąki w czasie.

Witamy Was serdecznie i prosimy, abyście się czu
li swojsko, jak w rodzinie.

Kolegów z W. Brytanii właściwie witać nie trze
ba, bo winni się oni czuć współgospodarzami na
szego Zjazdu i starać się ułatwić i umilić życie tym 
zza morza. Grupę Kolegów z Plymouth, którzy nie 
zdążyli na czas a przybyli właśnie w tej chwili, wi
tam również serdecznie.

Pozostaje mi dorzucić do powitań rzecz najważ
niejszą, wprawdzie na końcu, ale jak mówią Angli
cy „last but not least”. Chcę bowiem specjalnie po
witać obecne tu panie (brawa), oraz te, które w gra
natowych mundurach i nie tyle stosowanych ale bar
dzo twarzowych kapeluszach lub bardziej jeszcze 
twarzowych czapeczkach z napisem „Marynarka 
Wojenna”, tworzyły nasz korpus „MEWEK”, jak 
również i te bez munduru, honi soit qui mai y pense, 
które na jakimś skrzyżowaniu dróg życiowych, czy 
to było na defiladzie w Świeciu nad Wisłą, czy na 
deptaku w Gdyni, czy na najpiękniejszym pomors
kim balu Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen
nej w Toruniu, czy też na dancingu w Plymouth, 
Glasgow, Dundee, czy po prostu w żagwiącym 
wrześniu w kantynie na Helu, związały wszystkie 
los z granatowym mundurem i stały się naszymi wier
nymi i niezawodnymi sojuszniczkami.

Pragniemy wszyscy na pewno, aby nasz Zjazd był 
sukcesem. To było troską i ambicją Zarządu Głów
nego, z Janem Busiakiewiczem na czele. Było to tak
że troską i ambicją Komitetu Organizacyjnego z An
drzejem Jaraczewskim na czele oraz architekta na
szej wystawy morskiej, Witolda Wojciechowskiego. 
Nikt nie szczędził czasu, trudu i zabiegów. Zostały 
stworzone ramy, które my sami i tylko my musimy 
wypełnić treścią, tworzywem składającym się z po

czucia koleżeństwa, przyjaźni i tradycji. Ale to nie 
wszystko. Sukces Zjazdu winien objawić się w dwóch 
płaszczyznach — w płaszczyźnie towarzysko-kole- 
żeńskiej i w płaszczyźnie społeczno-organizacyjnej. 
W ramach Zjazdu bowiem odbędzie się Walny 
Zjazd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, na któ
rym bdęą podejmowane ważne decyzje, dotyczące 
przyszłości naszego Stowarzyszenia. Należy życzyć 
Zjazdowi, aby obrady i decyzje były pobierane w at 
mosferze nie tylko koleżeństwa, ale i roztropności, w 
atmosferze szacunku dla dotychczasowej 36-letniej 
działalności Stowarzyszenia i poczucia odpowie
dzialności za jego przyszłość. Będzie to wymagało 
dobrej woli, poczucia rzeczywistości i wiele zdrowe
go rozsądku. Myślę, że jest nas stać na to i mam 
nadzieję, że tak się stanie. Tym akordem wiary i 
nadziei kończę swoje przemówienie, a ponieważ ist
nieje jeszcze trzecia cnota, tycząca serca, więc naj
ważniejsza, wobec tego od serca mówię: Witajcie!”

* * *

Zabiera głos kol. Jan Busiakiewicz oznajmiając, 
że w ostatniej chwili był proszony przez kol. dr. Bo
lesława Markowskiego o głos, dla oznajmienia serde
cznej niespodzianki, z którą chciałby się z Kolega
mi podzielić.

Niespodzianka kol. dr. B. Markowskiego

„Bohdanie, Jasiu, Kochani Koledzy. Nie wygło
szę przemowy, bo nje jestem do tego powołany. 
Kol. Wroński w bardzo serdecznych słowach po
wiedział wszystko, co ważne i nie można nic do te
go dodać. Ja chciałbym t łko uświadomić wszyst
kich naszych Kolegów i Gości, że brak dzisiaj po
śród nas naszych najwyższych przełożonych: adm. 
Świrskiego i adm. Unruga. Bóg powołał Ich na no
wą wachtę. Pozostali Oni w legendzie, pozostali w 
historii, pozostali w naszych wspomnieniach. Dzi
siaj nasza Delegacja złożyła wieniec na grobie ś.p. 
admirała Świrskiego, a w tym samym czasie syn ś.p. 
adm. Unruga, Horacy, złożył w naszym imieniu 
wieniec na grobie Ojca w Montresor we Francji, 
aby zaświadczyć, że istnieje wciąż więź, ta wspom
nieniowa i ta faktyczna pomiędzy Nimi, którzy już 
odeszli i nami, żyjącymi, którzyśmy Ich szanowali.

Pragnąłbym zrobić Państwu miłą niespodziankę, 
więc pokrótce, aby nie męczyć Państwa, szczególnie 
piękne Panie . . . Basiu! Gdzie ty jesteś? . .. Przed
stawiam wszystkim wnuczkę ś.p. admirała Unruga,

(Dokończenie na str. 10)
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Kol. Andrzej Jaraczewski składa wieniec na grobie ś.p. Admirała Jerzego Swirskiego 
na cmentarzu polskim w Londynie

Sobota, dnia 2 maja 1981 r.
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dr BOLESŁAW MARKOWSKI

WRAŻENIA Z OTWARCIA ZJAZDU

Otwarcie Zjazdu odbyło się w „Sali Marynarskiej” 
Polskiego Instytutu i Muzeum im. gen. W. Sikorskie
go. Nad wejściem do Instytutu powiewała bandera 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Dom Instytutu z pięknym widokiem na Kensing- 
ton Park, jest jednym z elegantszych domów w Lon
dynie, w sąsiedztwie ambasad różnych państw.

Mojemu synowi, który (ku memu zdziwieniu) na
łożył krawat i „wizytowe” ubranie, udało się zapar
kować na wprost wejścia.

Weszliśmy w duży tłum gości, po pięknych, re
prezentacyjnych schodach spieszących na pierwsze 
piętro. Wszystkie sale otwarte i przygotowane dla 
zwiedzających. Nasi Koledzy, szczególnie Ci z Kra
ju, z podziwem i ciekawością oglądają wspaniałą ko
lekcję bojowych sztandarów, zabytki i pamiątki tak 
drogie i tak bliskie sercom. (Szczególnie te marynar
skie i tak przecież znane).

Niektórzy zatrzymują się dłużej przed własnymi 
pamiątkami, które przed laty ofiarowali Instytuto
wi i udzielają objaśnień.

Gwar i radość ze spotkań, uściski i ucałowania. 
Grupa „polska” z Bohdanem Mańkowskim (i jego 
wyjątkowo uroczą żoną), z Aleksym i Julianem Czer
wińskimi oraz z kol. Goskiem przybyła dwoma sa
mochodami z Borysem Karnickim i Janką Bielako- 
wą (siostrą Czerwińskich). Z nabożeństwem de
lektuje się pięknymi eksponatami i wyczytuje załą
czone historie. Padają pytania, sypią się odpowie-

(Dokończenie ze str. 8)
Basię! (brawa), która wczoraj przyjechała i prosiła, 
aby w imieniu rodziny Unrugów mogła uczestniczyć 
w naszym Zjeździe. Powitajcie ją koledzy raz jesz
cze”.

Kol. B. Wroński prosi o „ostatnie słowo’:

„Zbiegiem okoliczności, dzień dzisiejszy, 2 maja, 
jest dramatyczną rocznicą zatopienia ORP „Ja
strząb” — 2 maja 1942 roku, 39 lat temu. Ponieważ 
zostały dokonape osobiste prezentacje, chciałem 
wskazać na obecność dwóch personae dramatis, 
kolegów Guzowskiego i Anczykowskiego. Dajcie 
im Państwo brawa!

dzi a wraz z nimi tu i ówdzie okrzyki zachwytu i . . . 
mniej lub bardziej głośne westchnienia.

Dochodzi jednak godz. 12.00. Jaś Busiakiewicz, 
tegoroczny prezes SMW, rozpoczyna program o- 
twarcia i prezentuje Bohdana Wrońskiego jako głó
wnego a właściwie jedynego mówcę. Bohdan, jak 
zwykle zresztą, z doskonałą dykcją i piękną polszczy
zną wita serdecznie zgromadzonych Kolegów, pod
kreślając, że gospodarzem dzisiejszej uroczystości 
został wybrany komandor Brunon Jabłoński, naj
starszy z obecnych oficer Polskiej Marynarki Wo
jennej.

Basia Unrug swoim wyglądem, urodą i ujmują
cym zachowaniem z punktu podbija serca nie tylko 
wszystkich panów, ale co ważniejsze wszystkich pań. 
Gubię ją w tłumie wymieniającą adresy, dziękującą 
za zaproszenia — uśmiechniętą.

W międzyczasie goście rozchodzą się po wszyst
kich salach. Panowie oglądają sztandary, portrety, 
broń. Panie oglądają — suknie innych pań. Gwar, 
wesołe okrzyki powitania w rodzaju „Witaj, witaj, 
nic się nie zmieniłeś, może przybyło ci trochę na wa
dze, ale za to ubyło ci sporo włosów”.

W jednej z grup stoi poważnie jakiś dobrze ubra
ny pan z interesującą, dobrze utrzymaną żeglarską 
brodą — czysty szwedzki typ. Któż to? — pytam 
Jasia B. — Nie poznajesz, to przecież kol. Guzow- 
ski, nie pamiętasz? Jakżesz, doskonale pamiętam ru
dawego podchorążego Guzowskiego z podróży na 
„Iskrze” w 1937 roku, gdy odbywał swoją pierwszą 
podróż morską na tym, jak dobrze nam wszystkim 
znanym, naszym okręcie szkolnym.

Ale spieszę się przywitać z innymi. Tutaj stoi Fe
lek Minkiewicz, z którym przeżyłem bitwę na Kępie 
Oksywskiej i długie lata niewoli. Też nic się nie 
zmienił. Zgrubiał trochę, wyłysiał trochę, ale jak za
wsze uśmiechnięty przyjacielsko, serdeczny. Jego żo
na, przemiła Kasia, zdobyła sobie już od razu ser
ca kolegów-marynarzy swoją serdecznością i gościn
nością. Nic dziwnego, że Ich dom jest zapchany go
śćmi. Przy wejściu na salę „urzęduje” Poray-Woj
ciechowski, gorączkowo coś zapisując. Nawet nie 
mam czasu powiedzieć mu, jak bardzo się cieszę, że 
zgodził się objąć po mnie redakcję „Naszych Syg
nałów”, bo muszę uściskać Włodka Łoskoczyńskie- 
go, którego znam z czasów .. . podchorążackich.
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Z wystawy Marynarki Wojennej „Niespodzianka”
kol. dr B. Markowskiego, Basia, wnuczka ś.p. Adm. Unruga, po jego prawej stronie.

Chyba jesteśmy najstarszymi przyjaciółmi . . . Nie
zupełnie — prostuje Włodek, gdyż właśnie obecnego 
tutaj Poraya poznałem jeszcze w Korpusie Kade
tów. Zbliżam się do sławnego „Beya” Tymińskiego, 
otoczonego dużą gromadą byłych podkomendnych 
z różnych, też sławnych okrętów. Łączą nas z Bey- 

em wspólne przeżycia sportowe i czasy, w których 
między innymi reprezentowaliśmy Flotę w zawo
dach szermierki. (Trzecim był bohaterski ś.p. kol. 
Piasecki). Dawne czasy! Dalekie wspomnienia, któ
re niewątpliwie dzielą wszyscy obecni. Dopytuję 
Tymińskiego o żonę, z którą przecież muszę się 
przywitać. Jest tam w rogu sali pod oknem. „Pę
dzę” do rogu pod oknem. Znajduję trzy panie zaję
te ożywioną rozmową. Otwieram ramiona, ściskam 
i całuję najładniejszą blondynkę, która z pewnym 

zdziwieniem i jakby z wahaniem oddaje uściski. 
Wracam do Beya i . . zastaję przy nim jego uroczą 
Panią!!, która wita mnie wyrzutem, że się jeszcze 
z nią nie przywitałem. Skonsternowany mamroczę, 
że Bey posłał mnie do tego rogu pod oknem •— 
gdzie, o hańbo, wycałowałem przez pomyłkę Bogu 
ducha winną nieznajomą Panią. „Pękamy” ze śmie
chu. Poprawiam się i znów nurkuję w tłum, gdzie 
pierwszy łapie mnie kol. Hłasko z Paryża, poważ
nie mi tłumacząc, iż największy czas bym skończył 
indeks „Naszych Sygnałów”. Uciekam od uzasadnio
nych nagan, bo przecież muszę się przywitać z mi
łymi gośćmi, Felkiem M. Kowalskim, Pappelbau- 
mem, Kazubkiem z Polski. Męski, jak zwykle, Hess 
ze ... świata. Kiedy ich widziałem ostatni raz? 
Wiem że dawno, ale wydaje mi się, że to było wczo-
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Koledzy na Wystawie Marynarki Wojennej

raj. Oddycham przy spotkaniu Wiesia Krzyżanows
kiego. Tego przynajmniej widuję częściej, zwykle 
w ciasnej kancelarii SMW, planującego coraz to 
nowe prace dla kolejnych zarządów Stowarzysze
nia. Nie mam czasu pogadać, bo i on i ja musimy 
przywitać się z poważnym, brodatym kolegą Piecho
wiakiem, bezbrodatym kolegą Wolffem, serdeczną 
(jak i wszystko wiedzącą co się dzieje w MSW) Ha
liną Wójcik, miłą panią Namieśnikowską z Kanady 
(właśnie zaprosiła Basię Unrug do Ottawy), Lusią 
Pitułko, która w pięknie skrojonym kostiumie wy
glądała wyjątkowo młodo. Jeszcze raz serdecznie 
mogę uściskać kol. Trzcińskiego, któremu własnorę
cznie amputowałem ramię jeszcze w czasach Szpi
tala Morskiego w Gdyni. Mój Boże, jakże to dawne 

czasy i jakież świeże spotkania i świeże wspomnie
nia. Budzą radość i ... łzy. Czuję się jednak trochę 
wyczerpany, a tu przecież jeszcze tylu kolegów, je
szcze tyle wspomnień, jeszcze tyle emocji. Czuję, że 
za chwilę rozkleję się zupełnie.

Nagle rozlega się na sali głośny brzęk stłuczonej 
szyby. Zebrani milkną. Na chwilę tylko, bo za mo
ment przychodzi wyjaśnienie, że to nie atak terrory
stów, tylko jeden ze starszych gości usiadł dla od
poczynku na szklanej gablotce, obliczonej tylko na 
eksponaty, a nie na marynarski ciężar.

Jeszcze mam czas i siły ucałować rączki pani 
Wrońskiej i pani Biskupskiej, z której mężem, kocha
nym przez wszystkich Bolciem, chodziłem do jed
nego gimnazjum (w Pabianicach). Już ściskam w 
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przelocie dłoń Ziembickiego, który chociaż jest jed
nym z najstarszych, wiernie uczęszcza na wszystkie 
nasze spotkania. Jeszcze pragnę uściskać trochę ko
legów, ale słyszę nagłe wołanie: — Bolek — doktor 
Markowski, szybko tutaj. To Jaś Busiakiewicz pod
niecony wzywa mnie na korytarz pierwszego piętra, 
gdzie grupa zebranych otacza wpół leżącego jedne
go z zebranych. Słyszę głosy — „zmarł tak nagle”! 
A może jeszcze żyje. Dajcie mu coś. Może wody? 
A może wynieść go na balkon? Trochę bezceremo
nialnie rozpycham zebrany tłum i staję nad zmar
łym. Jest nim Władzio Nadratowski, najstarszy a 
może najpracowitszy z nas wszystkich, który blady 
jak maca leży przytrzymywany przez kolegów. Rze
czywiście nieprzytomny. Odsuwam z pewną niecier
pliwością podawaną szklankę z wodą, i ku wyraź
nemu zgorszeniu pań proszę o szklankę whisky.

Znam go przecież dobrze i wiem, że co jak co, ale 
szklanka dobrej whisky na pewno mu pomoże. U- 
przejmy pracownik Instytutu natychmiast (niewiado
mo skąd) wydobywa szklanicę pełną „lekarstwa”, 
które, o dziwo, „zmarły” bez wahania wypija przy
najmniej do połowy. Wypija i po chwili otwiera 
oczy (teraz już prawie przytomny) i . .. zaczyna nas 
rugać, że robimy dużo zamieszania o nic. Przecież 
jemu nic nie jest i właśnie wybiera się na odświeża
jący spacer do Hyde Parku! Prawie siłą, przy po
mocy syna pakujemy go do mego auta i pomimo 
sprzeciwu odwożę go do „Ogniska”, gdzie zasiada
my do obiadu i gdzie po chwili duża grupa uczest
ników Zjazdu do nas dołącza.

Na tym skończyła się nieoficjalna i niedokończo
na część otwarcia Zjazdu — na tym kończę swój 
nieoficjalny i niedokończony reportaż.

WYSTAWA MARYNARKI WOJENNEJ
Idea urządzenia Wystawy Marynarki Wojennej 

powstała dość dawno; przymierała okresowo, to 
znów odżywała, aż wreszcie znalazła się w Progra
mie Zjazdu Marynarki Wojennej ‘81’, równocześnie 
z ideą fundacji Tablicy Pamiątkowej SMW. Pro
gram ten został zdecydowany w październiku 1980 
roku. Jego treścią były poszczególne fragmenty, któ
re pod troskliwym okiem kol. Andrzeja Jaraczew- 
skiego zostały ściśle sformułowane i troskliwie póź
niej wykonane. Choć w perspektywie czasu okres 
pomiędzy październikiem 1980 a majem 1981 roku 
wydawał się wystarczająco długi, niemniej jednak 
trzeba było przystąpić do działania bez zwłoki, gdyż 
oprócz urządzenia wystawy należało również wyko
nać projekty na Tablicę Pamiątkową, Odznakę Zja
zdu, jego Program wraz z obiadowym Menu. Te 
ostatnie zabrały nieco czasu, ale w rezultacie zosta
ły sporządzone w styczniu 1981 r. i odesłane do 
Londynu do aprobaty i wykonania. Pozostała więc 
sprawa zasadnicza, mianowicie wybór eksponatów 
z dość licznych, prywatnych zbiorów, oraz sporzą
dzenie opisów i wyjaśnień tak, aby zwiedzający Wy
stawę nie potrzebowali zastanawiać się na co pa
trzą. Eksponatów zebrało się sporo. Większość foto
grafii została rozmieszczona na planszach z odpo
wiednimi tytułami, np. „Trumna na pokładzie”, 
„Nasi wodzowie”,, „Żywioły”, „Kontrasty”, Pod
niesienie i spuszczenie bandery na ORP ,Garland” 
itp. Wyciągnięte zostały z bezpiecznego schowka ta
kie unikaty, jak „Kurier Bałtycki z 30..1939 r.”, a

kwarela kopenhaska ORP „Garland”, maipa działań 
bojowych OORP „Błyskawica”, „Garland” i „Or- 
kn”, ,Przegląd Morski” z grudnia 1938 roku, RSO 
z roku 1933, kilka numerów „Morza” oraz ,Morza 
i Kolonii” z 1937 roku. Dołączono do tego istne 
curiosa w postaci nagrody sportowej mistrzostwa 
Floty w „szpadzie oficerskiej” z roku 1937, w czym 
brał także udział Borys Karnicki, srebrną bransole
tę promocji 13 rocznika oficerów Marynarki Wojen
nej, dwumiesięczną gażę ppor. marynarki z roku 
1939 — w polskich pieniądzach przedwojennych — 
i inne osobiste drobiazgi zbierane od oku 1922, któ
re wędrowały ze zbieraczem po całym świecie. Ogó-, 
łem przygotowano około 150 eksponatów ze źródeł 
prywatnych jako dodatek do istniejącego już zbioru 
pamiątek Marynarki Wojennej w Instytucie.

Urządzenie Wystawy zabrało dokładnie 7 dni. 
Nieporęczne, duże paki przywiezione na dworzec 
kolejowy Euston, zostały odstawione przy wydatnej 
pomocy prezesa, Jasia Busiakiewicza, do Instytutu 
Polskiego i Muzeum im .gen. W. Sikorskiego.

Praca nad zorganizowaniem Wystawy została roz
poczęta następnego dnia. Dzięki przychylnemu u- 
stosunkowaniu się władz Instytutu do idei Wysta
wy, a przede wszystkim dzięki fachowej pomocy ze 
strony p. Stanisława Żurakowskiego, robota poszła 
szparko. Ogołocono ściany i gabloty salonu repre
zentacyjnego Instytutu z eksponatów nie-marynars- 
kich i zapełniono powstałą pustkę tym, co zostało 
przywiezione. Dzięki p. Żurakowskiemu znalazła się 
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drabina, papier, pineski, taśmy klejne i inne „para- 
fernalia” konieczne do wykonania pracy. Sala re
prezentacyjna zmieniła charakter. Z archiwum In
stytutu dopożyczono ważne dokumenty i ekspona
ty Marynarki Wojennej, między innymi „Dziennik 
Działań Bojowych ORP „Wilk”, pisany ręką kmdr. 
Krawczyka (dziś już ś.p.), Księgę Sygnałową Floty, 
model ORP „Sokół” i jego „lolly Rogers”, orygina
ły umów polsko-brytyjskich itp. Praca nad wystawą 
została zakończona o godz. 1200, tuż przed otwar
ciem Zjazdu w sobotę dnia 2 maja 1981 r. Zabrało 
to równe 7 dni czasu.

W trakcie przygotowywania Wystawy pojawiły 
się refleksje. Naszych marynarskich zbiorów jest w 
Instytucie bardzo niewiele. Choć nieliczne, są one 
bezcenne, jak np. oryginalna mapa „Orła”, herby 
okrętów i inne. Istnieje wielka potrzeba uzupełnie
nia zbiorów, aby stały się one w pełni świadectwem 
wkładu Marynarki Wojennej w czasie II wojny 
światowej. W porównaniu do zbiorów Wojska i in
nych części Sił Zbrojnych, nasze zbiory są istotnie 

niepozorne i niewystarczające. Należałoby więc po
lepszyć tę sytuację i uzyskać więcej miejsca w tejże 
sali. Polska Marynarka Wojenna zasłużyła sobie na 
chwalebne miejsce w Instytucie, nie tylko bogac
twem działań bojowych, ale także faktem, że w cią
gu wojny reprezentowała Polskie Siły Zbrojne 
bez przerwy — każdego dnia, od pierwszego do os
tatniego strzału.

Nie będzie chyba trudności w zebraniu odpowied
nich eksponatów i zapełnieniu nimi reszty ścian i 
gablot sali reprezentacyjnej Instytutu. Sala Marynar
ki Wojennej, odpowiednio urządzona, miałaby wów
czas bardziej jednolity charakter i dała potomności 
zbiór pamiątek godnych poszanowania przez przy
szłe pokolenia, dla najmłodszej, ale okrytej chwałą 
części Polskich Sił Zbrojnych. lest to idea, którą po
winien zainteresować się Zarząd Główny SMW, jak 
również wszyscy Koledzy, którzy ideę tę rozu
mieją i zechcą ją wesprzeć słowem i czynem.

Witold Poray-Wojciechowski
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OBIAD KOLEŻEŃSKI
W olbrzymiej sali (Thames Suitę) West Centre 

Hotel przy Lillie Road, Fulham, o godz. 19.00 w so
botę dnia 2 maja zebrali się marynarze i ich Goście 
by wziąć udział w weselszej części Programu Zjazdu. 
Przy jednej ze ścian obszerny bar obficie zaopa
trzony, przy drugiej podium dla orkiestry, a wokół 
lśniącej posadzki do tańca, pięknie nakryte, udeko
rowane bukietami banderek stoliki. Przy każdym z 
nich może usiąść 12 pań i panów.

Przy barze miły, bezmała rodzinny nastrój. Roz
wiązały się języki, popłynęły wspomnienia, powróci
ła młodość pomimo siwych czupryn; panie, jak 
kwiaty w prześlicznych toaletach, panowie surowiej 
przyodziani; na wszystkich twarzach uśmiechy, mi
ły rozgwar wszędzie; tu i ówdzie ramiona męskie 
złączone iprzy wychylaniu kielicha „braterstwa”.

Wielką i miłą niespodzianką jest polska orkiestra 
i polski zespół taneczny w strojach regionalnych. 
Rozkwitły barwy, gdy uśmiechnięci polscy tance
rze produkowali krakowiaka, mazura, kujawiaka. 
Brawa bito głośno i długo.

Rozmieszczenie stołów pozwoliło na „dryf” bie
siadnikom wedle upodobania, zwłaszcza gdy przy
szedł czas tańca. Bawili się wszyscy, większość tań
czyła. Po doskonałym obiedzie podlanym dobrym 
winem i morzem mocniejszych napitków tańczono 
z werwą, lecz godnie i z uśmiechem na twarzach. 
Chyba nigdy dotąd nie bawiono się tak od czasów 
wspaniałych balów w kasynie na Oksywiu. Nie było 
wprawdzie mundurów i złota, ale pozostał ten sam 
marynarski szyk i ta sama godność. Koledzy z Pol
ski i zróżnych krańców świata stanowili jedność, 
która nas, marynarzy tak bardzo cechuje. Czuliśmy 
się wszyscy braćmi, którzy spotkali się dla wy
kazania wspólnoty, bez względu na to gdzie nas 
rzucił los. Z całą pewnością każdy z nas postanowił 
sobie, że za lat kilka znów się spotkamy, bez wzglę
du na odległość czasu i przestrzeni, bez względu na 
siwe włosy i inne znamiona „dojrzałości”, które tak 
mało znaczą wobec serc gorących.

Po wetach przemowy:

Kol. Bruno Jabłoński, niejako „starszy na re
dzie”, dał początek:

. Szanowni Państwo, a raczej urocze Panie i Dro
dzy Koledzy! Witam zebranych bardzo serdecznie 
i z całego serca. Witam szczególnie Kolegów z Pol

ski, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Kana
dy i starej, wolnej Europy oraz przekazuję najlep
sze pozdrowienia wszystkim tym, który na nasz 
światowy zjazd przybyć nie mogli. Cieszę się, że 
więzy powstałe w Marynarce Wojennej Niepodległej 
Polski przetrwały próbę czasu, czego dowodem jest 
ilość obecnych na sali. Przetrwały i będą trwały one 
— jestem przekonany — tak długo, jak długo bę
dziemy istnieli na tym świecie. Drodzy Koledzy, je
stem dumny że należę do Waszego grona.

Na zakończenie chcialbym powiedzieć jeszcze pa
rę słów dlaczego jakiś tam Jabłoński, a nie kto in
ny wita zebranych na Światowym Zjeździe. Posłużę 
się przykładem historycznym, a później analogią. 
Na przełomie XVIII i XIX wieku toczyły się omal 
nieustannie wojny pomiędzy W. Brytanią, Francją, 
Hiszpanią i Stanami Zjednoczonymi. W krótkich o- 
kresach pokoju, oficerów bez przydziału spisywano 
na ląd na 1 /2 poborów. Tym niemniej, czy to na lą
dzie, czy na okręcie, awanse odbywały się według 
starszeństwa. Otóż spisano na ląd pewnego admira
ła (nazwiska i lat nie pamiętam), którym był ponad 
25 lat, mieszkając zapewne w jakimś pułkowym dwo
rku i który już przekroczył 80 lat. Właśnie wtedy 
wybuchła nowa zawierucha i na gwałt zaczęto mo
bilizować tzw. wówczas „channel fleet” i poszuki
wać dla tej floty dowódcy. Odszukano listę star
szeństwa i okazało się, że najstarszym na niej admi
rałem jest ten właśnie, o którym przed chwilą była 
mowa. Pomimo wieku wyznaczono go na dowódcę, 
i co najciekawsze ze swoich obowiązków wywiązał 
się bardzo poprawnie.

A teraz analogia w naszych szeregach. Czas zro
bił swoje — i stwierdzono, że najstarszym oficerem 
Marynarki Wojennej w Londynie jestem właśnie ja. 
Wobec tego przewodniczący Światowego Zjazdu, 
kol. Jaraczewski poprosił mnie pięknie, abym w tym 
charakterze powitał obecnych. Nie pomogły wymó
wki, że do tej roli zupełnie się nie nadaję, przema
wiać nie umiem, tupetu nie mam i w ogóle każdy 
inny na pewno będzie lepszy ode mnie. Odpowiedź 
była prosta: uroczystość chwili wymaga by zrobił 
to najstarszy. Stąd Jabłoński. Zdaję sobie sprawę, 
że zbyt dużo mówię o sobie, w ten sposób jednak 
chciałem poprosić o pobłażanie i przyznaję, rad 
byłbym, gdyby koledzy uznali, że tak jak ten stary 
admirał, z nałożonych obowiązków wywiązałem się 
poprawnie”.
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Z kolei przemówił kol. Bohdan Wroński:
„Jest czas rodzenia, czas sadzenia i czas wycina

nia tego, co było sadzone. Jest czas rozrzucania ka
mieni i czas ich zbierania.

Drogie Panie i Koledzy,
Za motto swojego przemówienia wziąłem wyją

tek z początku 3. Rozdziału Księgi Eklezjasty Sta
rego Testamentu, a to z dwóch przyczyn. Po pier
wsze, okazje takie jak dzisiejsza, zjazdy, rocznice i 
jubileusze, siłą faktu są związane z czasem, a prze
de wszystkim z jego przemijaniem, upływem, śpie
waliśmy za czasów młodości „Upływa szybko ży
cie”. Po drugie, ten mądry Izraelita przed z górą 
2000 lat nie tyle określił co to jest istota czasu — 
dotychczas nie jest to nawet naukowo zdefiniowane 
— ale okiem filozofa i piórem poety określił rolę 
czasu. Jest czas na wszystko i wszystko ma swój 
czas.

Tak przyszedł czas na nasz Zjazd i na dzisiejszy 
wieczór. A wzgląd drugi to ten, że ostatni wiersz 
wersetu, tyczący kamieni, wydaje mi się bardzo ak
tualny właśnie na dzisiejszy wieczór. Patrząc tu na 
moich sąsiadów w oczach niektórych z nich wi
dzę zdziwienie, a w niektórych przerażenie. Chcę 
Państwu od razu powiedzieć, że nie mam na myśli 
zbierania kamieni brukowych, ani kamieni, z któ
rych budowane są płoty czy mury na moor’sach De- 

vonu czy Yorku. Mam na myśli zbieranie kamieni cen
nych, kamieni szlachetnych.

A więc zbierajmy diamenty naszych sukcesów, 
granaty naszych trafnych salw i agaty salw chybio
nych, heliotropy naszych młodzieńczych ekstrawa
gancji i ametysty naszych doświadczeń wieku doj
rzałego. Zbierajmy bursztyny naszej tęsknoty za 
ojczystym brzegiem i lazuryty naszej nostalgii. A 
kiedy wśród tych kamieni znajdziemy kamień mą
drości, ów kamień filozoficzny, który podobno przy
wraca młodość, nie żądajmy odeń za dużo, niech 
nam tylko zatrzyma czas, albo może więcej, niech 
nas przeniesie w czas, który św. Augustyn nazywa 
czasem teraźniejszym przeszłym.

Jeślibyście znaleźli kanciasty kamuszek rzucony 
przez dowcipnego sąsiada z jego ogródka, nie od
rzucajcie go. Bądźcie wielkoduszni, bo nużby się 
trzeba było tłumaczyć na łamach „Naszych Sygna
łów”; raczej dołączcie go do kamieni życiowych 
mielizn. Układajcie te kamienie w mozaikę, we wzór 
który się sam wywzorzy. A cóż ma być lepiszczem 
tej mozaiki? Wydaje mi się, że to samo, o czym mó
wiłem dziś rano. To poczucie więzi, poczucie pew
nej tożsamości, która jest treścią wewnętrznej wspól

noty, która na zewnątrz jest innością. Treścią jej jest 
koleżeństwo, tradycja, wspólne przeżycia. Ale to je
szcze nie wszystko, bo to wszyscy posiadają. Jest 
natomiast jeszcze coś szczególnego, coś specjalnego, 
coś marynarskiego, co nas i naszą wspólnotę odróż
nia od innych wspólnot. Najlepiej chyba zdefinio
wał to coś Konrad Korzeniowski — pozwolą Pań
stwo że przeczytam kilka słów:

„Służba na morzu i służba w świątyni, obie są oder
wane od próżności i błędów tego świata, co nie 
ma surowego zakonu. Ludzie morza dobrze się 
wzajemnie rozumieją w poglądach na rzeczy zie
mskie, bo prostota jest dobrym doradcą, a udu
chowienie wychowawcą niezłym. Usposobienie 
złożone z niewinności i sceptycyzmu, to wspólna 
cecha żeglarzy z dodatkiem nadspodziewanie by
strego oka na motyw postępowania ludzkiego, tak 
jakby byli bezinteresownymi widzami gry jakiejś”. 
Proszę Państwa, nim zachęcę Was do układania 

mozaiki, chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy wie
czór, tak wspaniale zaczęty, jeszcze wspanialej po
winien się zakończyć, ponieważ gościmy kuzyna Po
sejdona — Gostka. W regionalnej kaszubskiej lite
raturze Gosk, albo Gostek występuje jako pan mo
rza, a mitologia polska nie wymyśliła, nie zdobyła 
się na innego bożka. A ten bożek jest dziś między 
nami. Czytał ślicznie dziś rano lekcję w czasie Mszy 
św. Przyjechał znad Bałtyku powozem z muszli per
łowej, przyciągnęły go delfiny, wysiadł na Westmin- 
ster Pier, ale ponieważ przybył incognito, nie było 
oficjalnego przyjęcia, aż dopiero tutaj!” (brawa).

Przemawia kol. Jan Gosk:
„Dobry wieczór Państwu. Nie ukrywam tego że 

przybywam z tamtego świata, wprawdzie nie w 
zgrzebnej koszuli, bez puchacza na ramieniu i bez 
zbyt długich włosów, bo te co mam, są krótkie, 
i ani też jako bożek, co usiłowano mi tu imputo
wać, bez tridenta czyli trójzęba w ręku zresztą z 
takim widelcem zapewne byłyby — mam wrażenie 
— zainteresowane władze celne i potraktowały
by to jako broń terrorystyczną, którą by mi ode
brano. Wobec powyższego przybywam w stroju, jak 
mi się wydaje, normalnym. Muszka po formie, gu
ziki świecące, marynarskie —■ a nie, przepraszam — 
guziki czarne odpruto mi w domu przed przyby
ciem tutaj; wnuczka mała, która się nie dawno uro
dziła, dostała to do zabawy. Mam syna, który jest 
zamiłowanym marynistą i zaczyna tę karierę mary
nistyczną ... od guzika Może jednak to się dobrze 
skończy.
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Proszę Państwa, nie jest to zresztą żaden podej
rzany symbol, te czarne guziki. Nie! Już jeżeli jes
teśmy przy symbolach, to proszę zauważyć, że ros
nąca popularność w świecie odnośnie naszych losów, 
popularność naszego kraju, w tej chwili dotyczy o- 
czywiście spraw czysto jakichś zewnętrznych; jak 
się dowiaduję w ostatniej chwili, są kraje, które no
szą się z. zamiarem zmiany godła państwowego. Tak! 
Jest taki kraj, który ma sierp i młot, a ma zmienić na 
sierpień i młot. Jak to będzie wyglądało, w jakich 
to symbolach potraktują ten Sierpień, to już jest 
rzecz malarzy. Niech oni się martwią. My, poeci — 
bo istotnie poezja, to rzecz piękna, więc jak tu nie 
sięgnąć do niej:

Łuna nad nami, groza, piękno,
Zaparty oddech, łzy wzruszenia,
Z ugiętym karkiem świat przyklęknął . .

oto fragment moich skromnych wynurzeń poetyc
kich, które się ukazały pod pseudonimem Jana 
Wołgatego, bo pod takim pseudonimem również 
Kraj występuje. Ale już w tej chwili zdejmuję mas
kę i już jako Jan Gosk występuję przed Państwem. 
Więc właśnie chcialem to tylko powiedzieć, że od 
poezji niedaleko do spraw historycznych — tu mnie 
usiłował mój znakomity przedmówca włączyć w kar
ty mitologii. Myślę, że nic z tego nie będzie. Tu — 
moim zdaniem — jest brak jakiejś istotnej motywa
cji. Ja mam tyle z bogami, co z kosmosem i z po
dróżami kosmicznymi co najmniej. Niemniej jednak, 
tego rodzaju zestawienia szalenie mnie krępują. Isto
tnie nazywam się Gosk i tego nie ukrywam. Istot
nie w mitologii kaszubskiej termin ten został przy
jęty na wyobrażenie Neptuna czy Posejdona. Nato
miast ja nie bardzo wierzę we wszelkiego rodzaju 
połączenia munduru i spraw boskich i spraw Nowe
go czy Starego Testamentu i mitologii. Nie wyobra
żam sobie, jak mundur wojskowy mógłby zmieścić 
się w jednej szafie z mitologią czy Starym Testamen
tem; najlepszym dowodem jest to, że nasz obecny 
premier nazywa się laruzelski a nie leruzalemski. 
Więc nie ma to nic wspólnego z jakimiś tam wierze
niami i z religią. Tak samo moje skromne nazwisko 
Gosk; w tej chwili nie chciałbym się bronić, jako 
że pod tym względem daje się zauważyć wielka od
wilż. Prawda i sprawy wiary nie są traktowane tak 
rygorystycznie jak dawniej, niemniej jednak nie do
szukałem się w sobie żadnych pierwiastków nieziem
skich.

Proszę Państwa, co chciałem jeszcze powiedzieć, 
będąc tak zaskoczony uwagą mojego zacnego Kole
gi kmdr. Wrońskiego, to na zakończenie mego wy

stąpienia wspomnę, że przywożę Państwu pewne 
inne sprawy. Mianowicie przekazały mi siły, rów
nież podwodne, pewne „posłanie”, bo to teraz u nas 
w Polsce bardzo ładnie się nazywa. Nikt nie mówi, 
tylko przesyła „posłanie”, albo posyła „przesłanie”. 
Wiec pełno tych „posłań”, (tylko proszę nie mylić 
z pościelą — tą do spania), ale wszyscy tylko jakieś 
„posłania” robią, więc i ja też mam takie „posłanie” 
i chciałem Państwu coś zaprezentować na ten te
mat.

Otóż nasza kuzynka — jeżeli już jestem takim 
Goskiem, podejrzewanym o to, że jestem bożkiem 
— nasza kuzynka lastarnia, jakby nie było księżni
czka podwodna, przesłała mi oto swoją notatkę, któ
rą pozwolę sobie Państwu przeczytać, ale nie wiem 
jak mi to pójdzie, bo nie wziąłem z sobą okularów. 
Dam sobie jednak radę. My, bogowie, musimy so
bie w każdej sytuacji dawać radę. Otów wiersz: 
„Ucieczka przed Jastarnią":

„Powie ktoś, że dowcip zna, lecz w wersji innej, 
Trudno; ja mu na to — czy znał waść Jastarnię,

Tę księżniczkę naziemską, mieszkającą na dnie, 
Co z wody wyskoczyła przed wilkiem Fintrynne, 
Karmiąc dziecię na ręku, a biust miała spory; 
Niezmieszana —■ spod kiosku pyta się Krawczyka: 
Czy można Pana prosić o załogi wykaz? .......
Wszak jedzie tam z wami mój przyjaciel, Borys. 
Nie wydali. Aliści odczuł potem Sokół, .......
Jak się wlokła na Maltę za nim krok po kroku.

W końcu złapała, ale się wywinął
Z jej objęć, czy z sieci tam, pod Navarino”.

To jest takie posłanie, więc jeszcze wszystkim Ko
legom żyjącym do dziś wspomnieniami starej Gdyni 
przedwojennej, oraz sezonu letniego, który się wła
śnie zbliża. Ten sezon będzie, oczywiście, inny w 
tym roku od tego, który pamiętamy z roku 1939. 
Niemniej jednak chciałem dodać jeszcze trochę tego 
kolorytu i podać Wam jak to było przed wojną, 
jak ta Gdynia wyglądała.

Oto krótki wierszyk zatytułowany „Kąpiel”. Pro
szę posłuchać:

O, kaj do wieczornych kąpieli, 
Kiedy miliony słońca kamer 
Pogasił księżyc gdyński w bieli, 
A w morzu tonął kacenjamer.

Wódą, szampanem z bąbelkami
Oblewał nimfy, wrzeszcząc, Krzywiec.
Hej, nowe gwiazdy, jedzcie z nami 
Stąd, Wielkim Wozem, na Oksywie.
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A na zakończenie, proszę Państwa, aby zbytnio 
nie nudzić, coś z historii, a mianowicie, że historia 
rzecz ważna, musimy do niej ciągle nawracać. Jak 
mi się z.daje, przekazy historyczne powinny również 
uwzględnić choć kilka postaci z naszej panoramy 
więc kto i jak przeszedł do historii:

„Abraham na mównicy, że nigdy do zguby, 
Arciszewski na Kurierze z Mężnickim za grubym; 
Bortnowski, że go Dąbek w ząbek nie rozumiał, 
Bosman Dąbek — nie rodzina — w sztormie jak 

dąb szumiał;
Balcerowicz przez messdressu nieco ciasne pachy, 
Conrad Joseph, nie Józef, jakby chcialy Lachy; 
Graban — szef, hm . .. który kandydatów nie 

zwalniał na stronę, 
Haller przez wrzucony do morza pierścionek;
Flagowi admirałów, wszak każdy z nich coś miał, 
Kto najprzystojniejszy, ech, Kon by się tam

uśmiał;
Jan z Kolna, nasz polski Kolumb za Jagiellończyka 
Jan Korzekwjans na koniu co brykał;
Jagiełło, że po Grunwaldzie na Gdańsk się nie 

puścił, 
Pani J., że się puszczała, bo mąż był za gnuśny; 
Jacek Dehnel na sprośnych, przy piwie

półsłówkach, 
Konarski podchorążych głaszczący po główkach; 
Król Stefan na Batorym pędzący do USA, 
Wiadomo, po pożyczkę — nadzieja w Polusach;
I autor złotej myśli „Jak bandzie tak bandzie”, 
Marszałek na dwóch statkach, Jadwidze i

Wandzie;
Mat Radwan z pogryzionym kotwicznym

łańcuchem, 
Szef sztabu w marszo-biegach i w słońcu

i w pluchę; 
Komisarz Sokół, prawie Orzeł, a nie żadna kania, 
Z orzełkami na emblemach słynnych z haftowania, 
Ma Krauze i Ruszkowski na sznyclach bez kartek, 
Taka jedna w sportowej, świętująca w czwartek; 
Św. Wojciech bez głowy, którą stracił w Prusiech, 
Kossakowski, co z Maskoty zjeżdżał na obrusie, 
A nie musiał bo Musiał dyrektor był wyrozumiały 
Dla tańców Derwisza i ogni Kupały.
Napoleon nie cesarz Francji, lecz Korson, 
Interesant portu z bardzo grubą forsą;
Przepraszam, Szolc Nartowski w czas wojny, pan 

na siedmiu młynach, 
Splendoru i zazdrości niektórych przy-Trzyna;
Szewc, pan Czesław co karierę na kurierkach robił

Tymiński, Pięcio-Bej i sto innych hobby;
Zygmunt Stary, że nie chciał odwalać się z Żoną, 
w morzu, jak Mościcki, pro publico bono;
Władek czwarty, co kaprów nagradzał tak hojnie, 
Wreszcie Kwiatkowski z uzdą skradzioną po

wojnie.
Takich złodziejstw i innych do dziś widać skutki, 
W górze rąbnęły także różne krasnoludki.
Wpisać do mego rejestru odwagi nie staje 
Tych, których porwał obcy taniec —sztajer; 
Do historii, którędy, towarzysze, wara!
Chyba jako przestroga infekcji lub zaraz.
Jest taki, co was kocha i uwiecznił ten się, 
Historio, daj przeskoczyć płot Leszkowi Wałęsie.

Przypadł wszystkim do serca ten Gosk-bożek ka
szubski. Dostał więc długo nie milknące brawa za 
swadę, dowcip, jeu d’esprit i jeu de mots.

Z kolei przemówił kol. Bohdan Mańkowski:

„Jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj pomiędzy 
tymi, którzy stworzyli legendę. My, których Wrze
sień polskiej jesieni zostawił na Wybrzeżu, my mieli
śmy tę wojnę bez piosenek; nie rozkwitały pęki bia
łych róż w Babim Dole, nie rozwijał się rozmaryn w 
Jastarni. Po tym Wrześniu zostały trzy mocne wy
razy, bogate w męstwo, w chwałę bogate i cenę, za 
którą oddaliśmy morze: — Kępa Oksywska, Hel i 
Westerplatte. Polska jesień wyrzuciła nas na 5 lat 
na śmietnik wojny, a na tym śmietniku, aby ura
tować się od choroby drutów, stworzyliśmy sobie 
iluzję życia. Była to naprawdę iluzja, ale wieczorem, 
kiedy leżałem na pryczy, myślałem sobie: „Gdzie 
jesteś teraz, kochana Armado? Na jakiej obcej poty
kasz się fali? Kto wam na piersi bojowe zakłada 
czerwień walecznych i błękit Militari?”

Aż przyszedł pierwszy dzień wolności, pierwszy 
dzień, który pokazał nam krajobraz po bitwie. Ten 
krajobraz po bitwie trzeba było zmienić w gmach 
Ojczyzny, odbudować ten gmach i przez następne 
5 lat gmach ten budowaliśmy. Budowaliśmy do mo
mentu, kiedy się zwalił dach, zabijając najwierniej
szych naszych Kolegów. Do dziś pamiętam kroki 
mego przyjaciela, Kazika Bartoszyńskiego, który 
szedł korytarzem więziennym w Szczecinie, przecho
dząc obok mojej celi, kiedy szedł na swoją ostatnią 
pielgrzymkę.

Nie wiem czy na jego trumnie — czy w ogóle 
miał trumnę — była biało-czerwona bandera, czy 
była biało-czerwona flaga, ale wiem, że ani na trum
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nie Przybyszewskiego, ani na trumnie Mieszkows- 
kiego nie było biało-czerwonej flagi.

Nie dożyli oni tego 3 Maja, tego jutra, trzeciego 
maja 1981 roku, kiedy nad całą Polską, nad Zam-

Królewskim, nad Wawelem, nad Stocznią, nad 
Kopalnią powiewa dziś solidarnie biało-czerwona 
flaga. Ta biało-czerwona flaga, o której tak pięk
nie napisał Gałczyński:

PIEŚŃ O FLADZE

Jedna była — gdzie? Pod Tobrukiem, 
Druga była — gdzie? Pod Narwikiem. 
Trzecia była pod Monte Cassino. 
A każda jak zorza szalona, 
biało-czerwona, biało-czerwona, 
czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
biało-czerwona.

Zebrały się nocą flagi.
Flaga fladze dodaje odwagi: 
No, no nie bądź taka zmartwiona. 
Nie pomogą i moce piekła: 
jam ciebie, tyś mnie urzekła, 
nie zmogą cię bombą ni złotem 
i na zawsze zachowasz swą cnotę. 
I nigdy nie będziesz biała, 
i. nigdy nie będziesz czerwona, 
zostaniesz biało-czerwoną 
jak wielka zorza szalona, 
czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
najukochańsza, najmilsza, 
biało-czerwona.

Tak mówiły do siebie flagi 
i raz po raz strzelił karabin, 
zrobił dziurę w czerwieni i w bieli. 
Lecz wołały flagi: — Nie płaczcie! 
Choćby jeden strzępek na maszcie, 
nikt się zmienić barw nie ośmieli. 
Zostaniemy biało-czerwone, 
flagi święte, flagi szalone.
Spod Tobruku czy spod Murmańska,

Niech nas pędzi dola cygańska, 
zostaniemy biało-czerwone, 
nie spoczniemy, biało-czerwone, 
czerwone jak puchar wina, 
białe, jak śnieżna lawina, 
biało-czerwone.

O północy przy zielonych stolikach 
modliły się diabły do cyfr.
Były szyfry i ordery, i muzyka 
i stukał tajny szyfr.
Diabły w sercu swoim głupim, bo niedobrym, 
rozwiązywały biało-czerwony problem.

Łkała flaga: — Czym powinna 
zginąć, bo jestem inna?
Bo nie taka dyplomatyczna 
bo tragiczna, bo nostalgiczna, 
ho od mgieł i od tkliwej rozpaczy, 
i od serca, które nic nie znaczy, 
flaga jak ballada Szopenowska, 
co ją tkała sama Matka Boska.

Ale wtedy przyszła dziewczyna 
i uniosła flagę wysoko, 
hej, wysoko, ku samym obłokom! 
Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina, 
jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława, 
i Warszawa, moja Warszawa, 
Warszawa jak piosnka natchniona, 
Warszawa biało-czerwona, 
czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
biało-czerwona, biało-czerwona, hej, biało-czerwona.
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Wiesław Krzytan owski

ZJAZD
CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH 

W PLYMOUTH

Zebrania Komisji Sepcjalnej 23.4 j Zarządu Głów
nego 28.4 br. oraz niespodziewany nawał pracy w 
biurze (bo trzeba zarobić na życie i kieliszek wód
ki z kolegami) i przy przygotowaniach do Świato
wego Zjazdu Marynarki Wojennej sprawiły, że na 
rejestrację i oficjalną lampkę wina przyszedłem po
rządnie zmęczony. Marzyłem raczej o wygodnym 
fotelu i przyjemnie ogłupiających programach TV, 
niż o czterech fascynujących ale wyczerpujących 
dniach w miłym gronie starych kolegów. Słuchałem 
więc przemówień, roznosiłem wieńce, bawiłem się 
na balu w West Central Hotelu, a na Walnym Zjeź- 
dzie Stowarzyszenia nawet głos zabrałem. Lecz nad
szedł moment odprężenia.

W poniedziałek 4 maja jedziemy z tradycyjną już 
wizytą do Plymouth. Podbieram zakwaterowanych 
w mym kącie Londynu, pp. J. Czerwińskich i S. Buj- 
niewicza nieco przed godz. 7 rano jesteśmy przed 
Domem Lotników, skąd mamy za chwilę wyruszyć. 
Czeka tam dość już duża grupa kolegów (było nas 
przecież 47), którą opiekuje się niezmordowany or
ganizator Zjazdu Światowego, Andrzej Jaraczews- 
ki. Nie pomogły zapewnienia, że wyjedziemy punk
tualnie, że się nie pogubimy i że . . . będziemy grze
czni. Andrzej jest z nami o świcie, by nam życzyć 
miłej wycieczki i upewnić osobiście, że wszystko jest 
w porządku. Sprawdzam listę obecnych, skreślam 
tych, którym sił zabrakło na czwarty dzień spotka
nia. Ustalamy, że niepalący zajmą frontowe miejs
ca w autobusie, a palacze w tyle. Od razu życzliwi 
koledzy proponują, by ci z fajkami za autobusem 
biegli, bo w ten sposób powietrza nie zatrują. Nie 
przejmuję się tym, i razem z kolegą fajczarzem, Ste
fanem Wolffem, pakujemy się do autobusu. Stefan, 
który wczoraj został wybrany do zarządu, przygo
towuje się do emerytury. Kupił więc mieszkanie na 
Shepherds Bush, bo żona mu się zbuntowała i nie 
chce uprawiać ogródka. A że Stefan jest takim ogro
dnikiem, który nawet za trzy lata, gdy będzie miał 
już całe dnie wolne, czasu na hortikulturę nie znaj
dzie, musiał się zgodzić na zmianę mieszkania. Są 
też z nami Tadek Budzyński i Alfred Piechowiak, 
też wczoraj wybrani do Zarządu.

Lista biorących udział w wycieczce ma swoje za
bawne nieścisłości. Jest na niej Aleksander Knecz- 
ke, kiedyś z ORP „Ryś”, szef działu elektrycznego 
i dumny ojciec syna jedynaka, a od lat 11 na eme
ryturze w Szwecji. Ale kol. Farbisz, mimo że figuru
je na liście, nie dołączył do nas, bo się rozchorował. 
Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i jak- 
najszybszego spotkania, by odbić sobie straconą oka
zję. Dziękujemy mu, że na swoje miejsce przysłał 
Jarosława Pizuńskiego z ORP „Sęp”, a obecnie w 
Holmbi, też w Szwecji, gdzie po latach pracy w fir
mie budowlanej, zasłużenie odpoczywa.

Pani Lidia Jedyńska miała być z córką. Ale za
miast córy widzimy Wisię Hobot. Jurek Hobot za
znacza, że jeśli Wisia za córkę pani Lidii ma biegać, 
to chyba tę starszą. Choć obie panie na młodsze 
siostry wyglądają, zgadzamy się mówić do Wisi „có
ruchno”. Dla p. Jedyńskiej, Hermanównej z domu, 
dzień dzisiejszy to wcale pamiętna rocznica, bo jej 
ojciec, kmdr Herman, w 1940 roku właśnie w tym 
dniu na „Gromie” tonął. Taki był splot okolicznoś
ci, że został czasowo na ,Grom” przeokrętowany 
z „Błyskawicy”. A my odkotwiczamy spod Lotni
ków w pochmurny, poniedziałkowy ranek, pełni 
mimo wczesnej godziny humoru i przekonania, że 
mamy przed sobą dzień przemiły i pamiętny.

W parę minut autobus wyjeżdża z londyńskich 
ulic na autostradę M4. Następne światła, na których 
możemy stanąć, są w Plymouth — informuje mnie 
siedzący obok Tadeusz Hermaszewski, elektronicz
ny specjalista SMW, który nasze obchody utrwala 
na taśmach. Na naszym bankiecie w sobotę był z 
żoną. Czwórka jego dzieci jest już na uniwersyte
tach, a najmłodsza kończy gimnazjum. Obok niego 
siedzi Paweł Galla, stary przyjaciel z „Pioruna” któ
ry skupuje i eksportuje najrozmaitsze krany i krani
ki w podlondyńskim Edmonton. A spokojny Mułek 
Pawłowicz stwierdza, że już nie pływa, chyba że po 
przeprowadzce do Bognor Regis, gdzie się właśnie 
przenosi, skorzysta z zaproszenia Romana Dulli, 
który w Chichester urzęduje ze swym jachtem. Ży
czymy im pomyślnych wiatrów i walimy na zachód. 
Fali nie ma na M4, a o 9 rano wychodzi zza chmur 
słoneczko i robi nam się jeszcze weselej. A w auto
busie jest kilka miejsc wolnych więc się przesiada
my; ruszamy się, by nogi rozprostować i z kole
gami pogadać. Przypominam, jak sześć lat temu 
koledzy z Francji osobnym autobusem jechali do 
Plymouth. Ale i dziś jest ich paru, bo contrę maitre 
w hucie, Jan Dolny, kiedyś z „Kujawiaka”, „Bu
rzy” i ..Błyskawicy” dołączył do nas w Marsylii. A
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Mietek Maj, z czarującą p. Marie, przyjechali z Ar
ras, gdzie Mietek skupował i sprzedawał nierdzew
ne metale. Choć z Francji do marynarki wstąpili 
Zygmunt Pudlicki, artylerzysta z „Pioruna”, któ
ry pływa w szkockiej linii żeglugowej norweskiego 
pochodzenia i który z żoną Hanią osiedlił się Whit- 
stable (przy ostrygach), oraz Florian Wizła z p. Ró
żą nigdy jeszcze marynarskiej okazji nie opuścili. 
Najciekawsze jednak są losy Józefa Dudka, który 
z Francji dołączył do załogi maszynowej na „Pio
runie”, „Orkanie” i „Dragonie”. A po wojnie w 
1949 roku wyemigrował do ... Częstochowy i stam
tąd z żoną na nasz Zjazd przyjechał, przywożąc po
zdrowienia od częstochowskich pioruniarzy, Alfre
da Gila, torpedysty i Mariana Gindy z maszynowej 
załogi.

Telegraficznie skrócone dzieje życia kol. Dudka 
przenoszą nas z Francji do Polski, skąd naprawdę 
miło nam mieć aż tylu kolegów. Jest kmdr Włady
sław Trzciński, który po obronie Oksywia pierwszy 
powrócił z morskim batalionem do Gdyni nad Bał
tyk. A z 1937 promocji szóstki nawigatorów: Lesz
czyński, flagowy Frankowskiego, Szczepański na 
„Gryfie”, Tyc, Michalkiewicz i Lee na Zachodzie, 
jest były nawigator z „Wichra”, kmdr Julian Czer
wiński z żoną Małgorzatą. Kmdr Czerwiński przy
prowadził „Iskrę” do Gdyni w 1948 roku i przez 
długie lata nią dowodził. Dziś jedzie z nami, by u 
Staszka Lee zatrzymać się w Devonie. Stefan Buj- 
niewicz przez 32 lata był głównym nawigatorem 
Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich; przy
jechał z Oliwy, aby w Plymouth wspomnieć młode 
lata.

Podróż przerywamy w Leigh Delamere, gdzie 
spragnieni mogą się orzeźwić filiżanką kawy, a ci, 
którzy czasu na śniadanie nie mieli posilają się an
gielskim „egg and bacon”. Oczywiście pytania się 
nie kończą. Gdzie teraz mieszkasz, jak ci się powo
dzi, jak żona i dzieci, jak rodzina? T tak dowiaduję 
się, że nasza pierwsza sekretarka, p. Zofia Proszek, 
kiedyś Siemaszko, mieszka obecnie w Kanadzie pod 
Foronto, skąd przez kwaterę wraz z pp. Maj u Boh- 
danostwa Wrońskich jedzie przypomnieć sobie 
Plymouth. Z Kanady jest też Tadeusz Woszczyński, 
który mieszka w Kapuskasing, co mi uprzejmie tłu
maczy, że po indiańsku znaczy zakręt na rzece. A 
rzeką spławiają drzewo do dużej papierni, gdzie Ta
deusz produkuje papier na New York Times. Dla 
p. Elżbiety Namieśniowskiej, jest to sentymentalna 
podróż; w roku 1975 jechała tędy z mężem. Wspo
mina, że przy przeźroczach z poprzedniego Zjazdu 

śmiechom i anegdotom nie było końca. Dziś też pa
ni Elżbieta zawzięcie fotografując utrwala ważniej
sze i weselsze momenty podróży. Ale grupie kanadyj
skiej przewodzi najmłodszy chyba osiedleniem, bo 
dopiero od dwóch lat mieszkający w Toronto kmdr 
Romuald Tymiński. Organizuje tam Koło Marynar
skie, które 10 lutego miało zebranie u pp. Berna- 
sów a z inicjatywy pani Bernas Ireny rozszerza się 
nie tylko liczebnie ale i terenowo. Werbujące kon
takty to Józef Hołub z 1 działa na „Ślązaku” i cór
ka kmdr. Zajączkowskiego, ip. Janina Curtis. Koło, 
by nie być w konkurencji z chicagowskim ośrod
kiem, jest Kołem Wielkich Jezior-Wschód, bo nawet 
ze Stanów Zjednoczonych zgłosił w nim swój udział 
Jerzy Pieńkowski.

Stany Zjednoczone przystojnie reprezentuje Wil
helm Pacewicz; mówi mi, że mieszka w Bellevue 
pod Seatle w stanie Washington. Nie musi mi tak 
dokładnie tłumaczyć, bo moja firma tam właśnie 
wybudowała największy na świecie budynek. Kole
ga Pacewicz zgaduje, że pracuję w firmie The Au
stin Company, bo on w tym największym budynku 
pracuje dla Boeing Aircraft Company jako Interro- 
gation Engineer od instrumentacji elektronicznej. 
Świat jest mały — a Pacewicza Boeing swym „jumbo 
jets” jeszcze bardziej go zmniejsza. Kostek Siema
szko z Chicago chwali się fotografiami dwóch sy
nów i dwóch córek. Wszyscy są entuzjastami pols
kich tańców ludowych. A jako stary fachowiec 
stwierdza, że choć może muzyczna strona sobotnich 
występów mogłaby być lepsza, zachwycony jest en
tuzjazmem i doskonałą wiernością odtworzenia przez 
młody zespół, który uświetnił nasz bankiet. Jest Ma- 
lanowicz z żoną, przyjechał aż z Longbeach w Ka
lifornii, dokąd, po znalezieniu sobie żony w Manche
ster w roku 1949, wyemigrował w roku 1951. Dziś 
szuka kolegów ze ścigaczy „Krakowiaka”, „Drago
na” i „Conrada”, na których służył podczas wojny.

Kol. Hermaszewski umila nam podróż świetnymi 
nagraniami na taśmie. Słuchamy piosenek: „Choć 
burza huczy wkoło nas”, „Jak szybko mijają chwi
le” i „Chociaż każdy z nas jest młody”. To ostatnie 
przyjmujemy jako oczywiste. Ale szum motoru i 
gwar rozmów uniemożliwia kontynuowanie koncer
tu. Pogoda dopisuje wspaniale, autobus pędzi jak 
szalony; jesteśmy już na autostradzie M3, ale Ply
mouth nie jest wyszczególniany na drogowych zna
kach. Zaczynamy się niepokoić czy zdążymy na po
łudnie do Albert Gate. Z prywatnych zakładów 
przechodzimy na ogólną zabawę: komu najdokład
niej uda się przewidzieć czas zakotwiczenia w Ply
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mouth. Kieszeń mi pęcznieje od zebranych dziesię- 
ciopenówek. A rozpiętość przepowiedni jest od go
dziny 11.55 do 13.27. Negocjacje z kierowcami, że 
„dam ci pół wygranej, jak staniesz przy Albert Ga
le o specjalnej godzinie”, są śmiechem przerywane, 
i mój stary zegarek, który dostałem za dobre świa
dectwo, gdy miałem lat 16, (jakże to dawno temu), 
ma podać oficjalny czas. Napięcie rośnie gdy mija
my Exeter. Plymouth zjawia się na znakach drogo
wych. Amatorzy-nawigatorzy obliczają E.T.A., ale 
zakłady już są zanotowane i zmieniać ich nie moż
na. Los spłatał nam figla, bo już wjeżdżamy do Ply
mouth, gdzie jako że dzień to wolny od pracy, ru
chu wielkiego nie ma. Autobus nasz zatrzymuje się 
przed bramą o godz. 12.13 (jak przewidziane przez 
kolegów Piechowiaka, Pudlickiego i Wizłę), ale to 
nie jest jeszcze Albert Gate. Cztery minuty zajęło 
by zawrócić i pod okiem lokalnego posterunkowe
go zaparkować przy Albert Gate o 12.17, przyno
sząc wygraną p. Jadwidze Bechyne i kolegom Wo- 
szczyńskiemu i Wróblowi. Czesław Wróbel, starszy 
marynarz, pokładowy z ORP „Błyskawica”, przyje
chał na Zjazd z Colchester wraz z żoną, a p. Bechy
ne jest kierowniczką Domu Marynarza w Hove, 
gdzie, jak mnie zapewnia, olbrzymi pokój na par
terze zarezerwowany dla członków SMW jest za
mówiony przez, kolegów spragnionych morskiego 
powietrza na cały sezon letni.

W Plymouth przy Albert Gate jest bardzo liczna 
grupa kolegów z żonami i już dorosłym, młodszym 
pokoleniem, czekająca na nas od co najmniej 45 
minut w ślicznej, słonecznej i radosnej atmosferze. 
Witają nas prezes kol. Tadeusz Sroka z R. Chechło- 
wskim, F. Preisnerem i L. Wolnym i prowadzą nas 
parę kroków pod tablicę Marynarki Wojennej. P. 
Lusia Pitulko mówi mi, że była na uroczystości 
przeniesienia tablicy na obecne miejsce, chyba w ro
ku 1969. Wieniec imieniem przyjezdnych składa 
kmdr R.N. Tymiński wraz z komdr. J. Czerwińs
kim i kol. J. Dudkiem. P. E. Namieśniowska i cała 
grupa fotografów-amatorów robią zdjęcia z mo
mentu składania wieńca, w który wetknięto z ramie
nia Koła Plymouth banderkę, ocaloną ze Światowe
go Zjazdu Marynarki Wojennej.

Goście są porywani przez kolegów z Plymouth, 
tak, że do autobusu wsiada już znacznie mniejsza 
grupa, z pilotem kol. Janem Modzelewskim, który 
w parę minut doprowadza nas do Klubu Marynar
skiego na posiłek i wino. Oczywiście nie o wszyst
kich kolegach uda mi się tu napisać, gdyż było ich 
tylu, że drzwi do sali nie dały się zamknąć. Na pro

gu spotkaliśmy Władysława Kacprowicza, który ja
ko oficer imprezowy Koła organizował przyjazd u- 
czestników na Światowy Zjazd Marynarki Wojen
nej i na Walny Zjazd SMW do Londynu, gdzie w 
sobotę na bankiecie byli z nami Roman Chechłow- 
ski, Liz Gajda, Bolesław i Sylwia Hincke, Władys
ław i Audrey Kacprowicz, Michał i Muriel Kozicz, 
Franciszek i Joy Preisner, Tadeusz i Helen Sroka, 
Ryszard Sroka, Piotr Wiśniewski i Leon Wolny. 
Warto przypomnieć, że wczoraj na Zjazd przybyli 
jeszcze: Maks Mościcki, Stanisław Potapowicz, Zby
szko Paź, Stefan Romański, Albin Szymusik i Mi
chał Zajkowski. Wszyscy są tu dzisiaj z nami i z po
dziwu godnym entuzjazmem pełnią funkcje gospo
darzy. Panie Chechłowska, Goryluk Kacprowicz, 
Kopyra, Sroka, Szymusik i Wiszniewska dbają by 
wszyscy dostali „lunch”, a panie Hincke i Kozicz 
dbają by nam w gardłach nie zaschło. Pani Julia 
Jones przybrała stoły kwiatami. Spotykam Janka 
Gajdę, ostatniego gospodarza marynarskiego działa 
z „Pioruna”. Zbyszko Paź, który wczoraj sekreta
rzował na Walnym Zjeździe, uwija się między na
mi, informuje i wyjaśnia. Dołączam na chwilę do 
Franciszka Rumińskiego i Wilhelma Pacewicza, ale 
przeszli na język francuski więc dołączam do czaru
jącej Joy Preisner, ozdoby nie tylko naszej mary
narskiej społeczności ale i WRNS. Opowiada mi o- 
na, że Niusiek od wczorajszego wyjazdu z Londynu 
nie wypuścił z ręki wydanej ostatnio książki Boh
dana Wrońskiego „Wspomnienia płyną jak okręt”, 
która go wprost urzekła. Gdy pytam Niuśka o dal
szy program dnia, radzi mi zwrócić się do Tadka 
Sroki, gdyż on tu jest prezesem, zaś Niusiek jest tylko 
członkiem zwyczajnym. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że tu w Plymouth tak gospodarze, jak i my goście 
jesteśmy jedną, wcale liczną grupą członków zwy
czajnych i dlatego tak dobrze się ze sobą czujemy. 
Nie mamy problemów administracyjnych czy finan
sowych i nie grozi nam przeto żadne przesilenie or
ganizacyjne czy statutowe. Niusiek podsuwa mi po
mysł na tytuł do tego reportażu. Tadek Sroka ścią
ga nas do największego pokoju na iparę minut oficjal
nego powitania.

Tadeusz Sroka wita obecnych i prosi, by za po
średnictwem „Naszych Sygnałów” pozdrowić od ko
legów z Plymouth wszystkich członków SMW, któ
rzy nie mogli być razem z nami. Przypomina, że 
Plymouth był naszą główną bazą podczas wojny, a 
dziś w nim istnieje jedyny polski Klub Marynarski, 
gdzie można manifestować solidarność marynars
ką i przywiązanie do Polski. Spełniamy ochoczo to



NASZE SYGNAŁY 23

ast „Solidarność z Polską”, nagradzając przedmów
cę oklaskami. Imieniem gości przemawia najstar
szy, kmdr Tymiński. Wspomina, jak to właśnie do 
Plymouth przyprowadził z Coetąuidan 96 podofice
rów i marynarzy. Jak potem obsadził Pomerola Dul- 
lą, Szypurą 1 Świtem. A potem na najszczęśliwszym 
wg Komandora i najlepszym okręcie, na „Śląza
ku”, wyszedł stąd na Dieppe, na Sycylię czy na D- 
Day. Oczywiście „partyzanci” innych okrętów prze
rywają, więc Komandor musi im też przyznać, że 
wszystkie okręty były doskonałe. ORP „Conrad” 
też miał bazę w Devenport i tu był zdany R.N. jako 
okręt, który ostatni spuścił polską banderę przy 
dźwiękach hymnu narodowego w wykonaniu orkie
stry Piechoty Morskiej, a „white ensigne” nie został 
podniesiony z rozkazu Admirała aż o godzinie 8 ra
no dnia następnego. Dziś w Kole, którego Klub u- 
dekorowany obrazami, fotografiami i pamiątkami 
z naszych okrętów świadczy o przywiązaniu do tra
dycji marynarki, kmdr Tymiński imieniem wszyu 
stkich Kolegów składa im „życzenia pomyślności na 
długie lata dalszej pracy”. Śpiewamy „sto lat” kole
gom w Plymouth i z inicjatywy kol. Sroki nasz 
Hymn Narodowy.

Po południu jedziemy z naszymi przewodnikami, 
kol. Preisnerem i Sroką do przystani, i o godz. 3 
statkiem spacerowym objeżdżamy port. Widzimy 
stare wodowisko gdzie stały „Flying Boats”. Przeje
żdżamy przy „flagstaff steps” skąd dryftery dowozi
ły na nas ORP „Gdynia” i wojenne okręty. Zgadu
jemy, na której beczce stała „Gdynia”. Nowe okręty 
zadziwiają nas nieco brakiem artylerii; dział na nich 
nie widać, a co dziwi nas jeszcze bardziej — nie ma 
„bulaji”. Mechanicznie wentylowane, nawet w por
cie nowe fregaty nie mają iluminatorów. Spod stare
go Brunnel-Bridge i nowszego Saltash-Bridge wraca
my do przystani, by autobusem objechać miasto. 
Wspominamy zniszczony bombami podczas wojny 
„pier”, gdzie entuzjaści chodzili na tany. Stare i kie
dyś najlepsze hotele „Duke of Cornwall” i „Conti
nental” do dziś są czynne. Sławna Union Street, 
gdzie podczas wojny było 56 barów i znacznie jesz
cze więcej chętnych i życzliwych dziewcząt, wygląda 
nieco inaczej. Mijamy kino „Odeon”, plac „Octa- 
gon”, Pałace Theatre, AdmiraFs House, gdzie w 1975 
roku byliśmy na „lunchu”, „Brown Bear Bar” kiedyś 
młodszego Wciślickiego, kino „Forum” i na Fore 
Street dobijamy do koszar Marynarki Wojennej oraz 
obok położonej dawnej Komendy Morskiej Połud
nie z messą oficerską w Centrum Wyszkolenia Spe
cjalistów Floty. Oszołomieni wracamy do Klubu na 

podwieczorek i ostatnie rozmowy. Zamieniam kil
ka słów z Maksem Mościckim (łatwe to do spa
miętania nazwisko) i Jankiem Mazurem, który trzy 
lata temu wrócił z Chicago na stare lata do „rodzin
nego” Plymouth. Zbieramy się na wspólne śpiewy. 
Dzielnie wspierani sopranami pań śpiewamy „Choć 
burza huczy wkoło nas", a potem „Jak szybko mija 
ją chwile”. Kończymy „Góralem” i na życzenie pani 
Pitułko śpiewamy „Rotę”. Kolegów gospodarzy że
gnamy trzykrotnym „hip-hip-hurra! i po ostatnim 
uścisku prawicy pakujemy się z żalem w autobus. 
Odkotwiczenie — notuję z kronikarską dokładnoś
cią — miało miejsce o godz. 18.03.

Nie wszyscy z nami wracają. W Plymouth pozo- 
staje p ęć osób, między innymi prezes Koła Glas
gow, Mieczysław Zawada, zadowolony, że kol. Wro
ński i Busiakiewicz są w Zarządzie i bardzo zado
wolony ze Światowego Zjazdu, który jego zdaniem 
był lepszy niż pierwszy. Innego zdania był technik 
szkolny (ongiś z „Krakowiaka”) Zygmunt Zdrojew
ski, który pozostawiwszy w Lanark sześcioro dzieci, 
przyjechał na Zjazd z żoną-Irlandką. Według niego 
ten pierwszy Zjazd był lepszy. Wracamy spokojnie. 
Ciche rozmowy między sąsiadami wypełniają nam 
pierwszą część drogi powrotnej. Nie wszystkie roz
mowy są na wesoły temat. Jan Żuraw, do niedawna 
hotelarz w Brighton opowiada, że 11 lat temu zmarł 
jego syn mając 22 lata, właśnie po ukończonych stu
diach. Z Albinem Kubickim wspominamy zmarłe
go niedawno jego poprzednika na stanowisku szefa 
radiostacji na „Piorunie”, Romana Szymańskiego. 
Gdy mijamy Bristol Albin dorzuca, że tu pod Bris
tolem uczy jego syn. Lwowianin Józef Moszoro, któ
ry teraz prowadzi sklep kontynentalny, służył na 
ORP „Ślązak”. Obok siedzi potężny Władek Żuraw
ski, który — jak fama głosi — musiał być przeokrę- 
towany z „Błyskawicy” i „Krakowiaka” na ORP 
„Dragon”, bo na kontrtorpedowcach nie było wy
starczająco dużej czapki na jego głowę.

Już na autostradzie M4 zatrzymujemy się na ko
lację. Łyżka gorącej strawy i wcale niezła kawa po
prawiają humory, a ploteczki krążą, że żona Czesła
wa Zielonki (też ze „Ślązaka”), pani Alfreda, rów
nież z marynarki, obchodzi jutro swoje urodziny. 
Nie pytamy się, które to urodziny. Przyznajemy jej 
dwadzieścia jeden lat i z całego serca śpiewamy „Sto 
lat” już dzisiaj, bo wiadomo że przed północą 
będziemy w Londynie. Do oficjalnego napiwku, 
przekazanego przez Andrzeja Jaraczewskiego, do
rzucamy jeszcze parę funtów dla kierowców auto
busu, którzy szybko i szczęśliwie przewieźli nas w



24 NASZE SYGNAŁY

obie strony. Pod Domem Lotników jesteśmy o 11 
wieczorem. Zadowoleni, szczęśliwi wzajemnie życzy
my sobie ,,do zobaczenia na następnym Światowym 
Zjeździe Marynarki Wojennej za parę niezadługich 
lat”.

Przemówienie kol. Tadeusza Sroki
Prezesa Koła SMW Plymouth

Oficjalne otwarcie tego Zjazdu już się odbyło w 
Londynie, ale ja jako prezes Koła Plymouth w imie
niu Zarządu i członków Koła Plymouth chciałem po
wiedzieć kilka słów.

Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że taka 
ilość osób zjechała się tu ze wszystkich stron świa
ta. Jesteśmy dumni, że mogliśmy Was przywitać tu
taj. Jak wszystkim wiadomo, Plymouth było główną 
bazą Polskiej Marynarki Wojennej. Najlepszą bazą. 
Tutaj jest tablica poległych polskich Marynarzy, tu
taj spoczywają Marynarze, którzy zginęli od ran W 
czasie walk, tutaj jest nasz Klub, jedyny Klub w 
ogóle w świecie, który jest czysto marynarski. Wszy
scy członkowie to eksmarynarze. Nasz Klub, jak 
panowie widzicie, jest pełen charakteru marynars
kiego. Prawda. Dlatego witam was wszystkich tu
taj i mam nadzieję, że wywieziecie stąd miłe wra
żenia i wspomnienia. Ponieważ wczoraj był dzień 3 
Maja, który zwykłe obchodzimy nader uroczyście, 
mam nadzieję że i dzień dzisiejszy stanie się też 
obchodem 3 Maja. 4 maja zginął ORP „Grom”. Ja 
i kilku z nas — nie widzę ich na razie — jestem tu- 
tutaj, tak jak i Wiśniewski. Byliśmy jednymi z załogi 
„Gromu” i uratowaliśmy się. Aby nadać temu Zjaz 
dowi więcej oficjalnego charakteru, chciałbym za 
pośrednictwem „Naszych Sygnałów” przekazać po
zdrowienia dla wszystkich tych, którzy nie mogą 
być tu dzisiaj z nami. Trzech z naszych Kolegów 
jest ciężko chorych; mamy tutaj karty „Get well” 
i prosiłbym o ich podpisanie przez wszystkich tutaj 
zebranych z życzeniami powrotu do zdrowia, co za
pewne podniesie ich nieco na duchu.

Poza tym znając obecną sytuację w Polsce nie 
będziemy wiele się nad nią rozwodzić, ale wiem, że 
wszyscy jesteśmy solidarni z Rodakami w Kraju. 
Wobec tego chcę wznieść toast — Niech żyje Solidar
ność i Polska.

Przemówienie kol. R. Tymińskiego

Proszę Kolegów i Koleżanek wraz z małżonkami, 
przyjaciółkami, krewnymi czy dziećmi! Przywożę 

pozdrowienia z Londynu aczkolwiek obecnie miesz
kam teraz w Kanadzie, i jako, zdaje się, najstarsze 
mu wśród tu obecnych przypada mi honor odpowie 
dzenia kol. Prezesowi na jego bardzo miłe słowa 
przywitania, skierowane do nas wszystkich.

Tak się składa, że baza w Devenport była rów
nież i moją bazą, to tutaj przywiozłem na Boże Na
rodzenie 1939 roku 96 podoficerów i marynarzy z 
Camp de Coetąuidan w W. Brytanii i ci marynarze 
byli dużym zasiłkiem dla naszej małej floty. Później 
z tego Camp de Coetąuidan przybyło ponad 300 
ochotników, co było nieocenionym zastrzykiem dla 
nas wszystkich, którzy tę wojnę razem przeżywali. 
Przez parę miesięcy byłem na ORP „Gdynia” a po
tem, przez parę miesięcy w tejże bazie byłem do
wódcą „Patrol Ship Pomerol”; kto był na Pomero- 
lu ze mną? Ha, ha, aha, ha. Pomerol odznaczał się 
tym, że był to uzbrojony francuski okręt obsadzony 
przez polską załogę i dowodzony przeze mnie jako 
Polaka z obecnym tu panem por. Dullą jako na
wigatorem, z Antkiem Szypurą jako artylerzystą i 
ze Szmidtem jako mechanikiem. Resztę stanowili 
sami Anglicy RNVR, którzy bardzo niewiele mieli 
do czynienia z morzem i długo musiałem sam pro
wadzić nawigację, bo inaczej nie trafilibyśmy do te
go portu. Potem, kiedy objąłem ORP „Ślązak” w 
r. 1942, to była nasza baza. Ślązacy, proszę podnieść 
rękę. „Ślązak” był jednym z najszczęśliwszych okrę
tów naszej floty. Moim zdaniem był najlepszym o- 
krętem naszej floty — a, a, a! Koledzy, inne okręty 
były również dobre, ale mój był dla mnie najlepszy. 
Świetny okręt, bardzo dobry okręt. Wszystkie okrę
ty były doskonałe, ale dla mnie był „Ślązak” najlep- f 
szym. Zrobiliśmy szczęśliwie rejs na Dieppe w roku 
1942, zrobiliśmy lądowanie na Sycylii, Salerno i 
D-Day i wyszliśmy z uszkodzeniami ale z całym 
okrętem. Niestety, straciliśmy w Dieppe 3 ludzi za
bitych a 12 zostało rannych, ale okręt wyszedł cało. 
Kiedy objąłem ORP „Conrad” — Conradowcy, ilu 
was tu jest? — ORP „Conrad” też miał bazę tu, w 
Devenport, a ja, niestety, miałem smutną misję prze
kazania tego okrętu Brytyjczykom i to był okręt Rze
czypospolitej Polskiej, który ostatni spuścił swoją 
banderę. I miejscowy C. inC. Plymouth, którym był 
admirał Whitle (?) nie orientował się, że były to dla 
nas tragiczne momenty. I kiedy łącznikowy przy
szedł do mnie by powiedzieć mi, „Tomorrow you 
pay off”, rzekłem mu: „Czego ty się cieszysz? Dla 
nas to jest smutny dzień, my tracimy spod naszych 
stóp pokład ostatniego okrętu i w tej chwili nie wie
my gdzie jesteśmy. To nie jest żadne „pay off”, i »
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za rok dostajesz inny okręt. To jest koniec naszej 
marynarki tu na tym terenie”. Łącznikowy poszedł 
do admirała, który osobiście — jak panowie Conra- 
dowcy pamiętają — przyszedł na okręt, przyjął z 
naszych rąk ORP Conrad i przysłał orkiestrę Royal 
Marines by nam zagrali Hymn Rzeczypospolitej 
Polskiej przy spuszczaniu bandery i zarządził, aby 
w tym dniu White Ensign nie został podniesiony. 
Czyli Conrad pozostał bez bandery od 3.30 po po
łudniu — był to bodajże 26 września 1946 — do 
godz. 8 rano następnego dnia. Był to bardzo ładny 
gest ze strony admirała Whitle (?). Przykry moment, 
ale ja oceniłem ten gest. Teraz, po tylu latach, je
steśmy tu gośćmi tego Koła, które stanowi niezwy
kle ważną i prężną placówkę nie tylko kombatanc
ką, ale wojenno-morską. Jestem szczęśliwy, że mogę 
tu widzieć tyle pamiątek, tyle obrazów malowanych 
przez członka właśnie tego Stowarzyszenia i jestem 
bardzo szczęśliwy, że mogłem przylecieć z Kanady 
do W. Brytanii, aby wziąć udział w tym światowym 
Zjeździe. Specjalnie chciałem przyjechać to du Ply

mouth, ażeby spotkać się z Kolegami, z którymi ty
le się przeżyło. I bardzo, bardzo doceniam osobiś
cie to, że wszyscy nasi Koledzy, którzy tu mieszkają, 
którzy są członkami tego Koła, tyle serca wkładają 
w ten swój Związek i nasz ogólny wojenno-morski 
Związek Stowarzyszenia Marynarki. Życzę Wam 
wszystkim, moi koledzy, wielu, wielu lat miłej współ
pracy koleżeńskiej; sobie życzę możliwości odwie
dzenia was jeszcze nie tylko raz, ale wiele razy.

Sto lat ...

B. Karnicki

WYCIECZKA DO PORTSMOUTH

W ramach Światowego Zjazdu odbyła się wyciecz
ka do Portsmouth. Zgłoszonych w porę było tylko 
osiem osób. Ponieważ trzeba było uzgodnić z Do
wództwem Flotylli ilość uczestników, podwoiłem tę 
cyfrę i zgłosiłem 16 chętnych.

Na dzień przed wyjazdem skompletowałem całą 
szesnastkę w czterech samochodach. Kłopotowscy, 
Gliński i Aleksy Czerwiński w drugim, Mańkowscy 
i Gosk w samochodzie mojej żony a Guzowscy i 
Hedinger w moim. Nie mogliśmy zabrać kol. Hryn- 
kiewicz-Moczulskiego, bo zgłosił się w ostatniej 
chwili. Żałowaliśmy tego bardzo, a szczególnie za
przyjaźnieni z nim od młodych lat Mańkowscy.

Wiceadmirał R.R. Sąuires, Flag Officer Submari- 
nes, wyznaczył kierownika Muzeum, komandora 
P.R. Compton-Halla i jego zastępcę Mr. Gus Brit- 
tona do zajęcia się nami i do oprowadzania.

Punktualnie o godz. 11.00 spotkaliśmy się wszys
cy przy głównej bramie „dockyardu”. Brakowało 
tylko Basi Kłopotowskiej, która tego dnia była nie
dysponowana. Spotkał nas Mr. Gus Britton. Spośród 
dziesięciu panów sześciu było eks-podwodników.

Zwiedziliśmy HMS Victory. Wielu z nas widzia
ło ten słynny symbol chwały Brytyjskiej Marynarki 
po raz pierwszy. Aleksego Czerwińskiego i Mańkow
skiego szczególnie interesowała lina kotwiczna a ra
czej węzeł jakim ta lina była przymocowana do kot
wicy. Chodzi o to, że pod tablicą projektowaną w 
Katedrze Warszawskiej ma być umieszczona kotwi
ca Admiralicji. Stąd zainteresowanie się węzłem. 
Zrobiiliśmy parę zdjęć, które wyszły dobrze, ale wę
zła na nich nie widać.

Wyobrażałem sobie, że z „Dockyardu” na Bazę 
Okrętów Podwodnych zabierze nas motorówka co- 
najmniej — admiralska. W rzeczywistości był to cy
wilny, obdrapany holownik, który regularnie kurso
wał przez, zatokę.

W messie oficerskiej flotylli ogólny „drink”, po 
czym przeszliśmy do głównej messy starego portu 
„Blockhouse”. Obejrzeliśmy portrety słynnych admi
rałów i dowódców okrętów podwodnych, pamiątki 
po admirale Max Hortonie: w gablotce obsypany 
brylantami Krzyż z Mieczami św. Anny, i złotą pa
pierośnicę z brylantowym monogramem cara Mi
kołaja IJ. Robota Faberge. Horton otrzymał te pre
zenty osobiście od cara za to, że przeszedł na Bał
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tyk w czasie pierwszej wojny światowej. W czasie 
inspekcji ORP „Wilk” w 1939 roku, Horton z dumą 
powiedział: „Ja też przeszedłem przez. Cieśniny Du
ńskie”. Pokazałem wszystkim stół bilardowy, na któ
rym sypiał Romanowski zmęczony życiem. Gdy o- 
glądałem te stare kąty, starałem się przeanalizować 
swoje wrażenia, wyczuć jakieś wzruszenie, tak czę
sto opisywane w powieściach i pamiętnikach innych 
starych wojaków, a tu nic! Może dlatego, że tak 
mało się tu zmieniło; miałem wrażenie że byłem tu 
wczoraj, że jestem u siebie w domu i że nie egzy
stuje tych czterdzieści lat, nas dzielących.

Obiad mieliśmy podany w starej, mahoniem obitej 
sali jadalnej, błyszczącej czystością i wypolerowa
nym srebrem. Na naszą cześć podano białe i czer
wone wino oraz „Beuf Strogonoff”.

Po obiedzie zwiedziliśmy okręt podwodny 3000 
ton. Tu dopiero okazały się trudności przy wchodze
niu, schodzeniu i przełażeniu z pomieszczenia do 
pomieszczenia. Nie wiadomo było czy wchodzić gło
wą naprzód czy też wpierw nogami. Okręty obecne 
budowane są na zanurzenie do 30 metrów, więc 
włazy są o połowę mniejsze od tych, któreśmy mie
li na naszych okrętach. Lata też dawały się we zna
ki starym podwodnikom. Guzowski oświadczył, że 

po tygodniowym zapoznaniu się z okrętem, mógłby 
nim dowodzić. Ja jestem bardziej zardzewiały. Na
wet bym nie próbował.

Potem zwiedziliśmy Muzeum Okrętów Podwod
nych, bardzo bogato i przejrzyście ułożone. Muze
um to dostało materiał dotyczący naszych okrętów 
podwodnych, między innymi fotografie „Jolly Ro
ger”, ORP „Sokół” i ORP „Dzik” oraz fotografie 
załóg. Dział polski jest obecnie opracowany przez 
dyrektora Muzeum, komandora Compton Halla. 
Dużo nam w tym pomógł Lt. George Taylor RNVR, 
były oficer łącznikowy ORP „Sokół”, dostarczając 
materiały historyczne i fotografie.

Po Muzeum oglądnęliśmy kaplicę Fortu Block- 
house, gdzie umieszczone są marmurowe tablice 
z nazwami okrętów, które zginęły w pierwszej i 
drugiej wojnie światowej. Upamiętnione tam są na
sze ORP „Orzeł” i ORP „Jastrząb”.

Pożegnaliśmy naszych miłych gospodarzy i tym 
samym holowniczkiem powróciliśmy do „Dockyar- 
du”. Stąd samochodami do Londynu, gdzie na za
kończenie wycieczki moja żona przyjęła wszystkich 
improwizowaną kolacją: bigos i kieliszek żytniej 
wódki. Dostawcy żytniej — A. Czerwiński, Mańko
wski i Gosk.
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LISTA UCZESTNIKÓW 
ŚWIATOWEGO ZJAZDU MARYNARZY 

1-3 Maja 1981

Anczykowski Józef z żoną — Chislehurst W.B.
Andruszko Bronisław z żoną i synem, Ponterfact WB
Bechyne Jadwiga — Hove, W.B.
Bednarz Jan z żoną — Londyn W.B.
Bannach Zygmunt z żoną — W.B.
Bratkowski Robert z żoną — Southport W.B.
Biliński Józef — Londyn
Biedrzycki Bogdan z żoną — Londyn
Bielak Janina z mężem — Londyn
Brzózka Aleksander — Londyn

ti Budzyński Tadeusz — Londyn
Bujniewicz Stefan — Gdańsk-Oliwa

- Busiakiewicz Jan z żoną — Londyn
Chechłowski Roman — Plymouth
Cygan Wincenty — Glasgow

W Czerwiński Aleksy — Warszawa
Czerwiński Julian z żoną — Gdynia
Domański Kazimierz — Newcastle upon Tyne 
Dolny Jan — Chateauneuf-les Martiąues, Francja 
Dudek Jozef z żoną — Częstochowa
Dulla Roman — Bognor Regis
Gajda Jan z żoną — Plymouth
Galla Paweł z żoną — Londyn
Gliński Oskar — Toronto, Kanada
Głowa Zbigniew z żoną — Westciiff-on-Sea

? Gosk Jan — Sopot
Grochowski Aleksander — Crail, Szkocja
Guzowski Andrzej z żoną — San Francisco, Kali

fornia
\ Hedinger Jerzy — Edmonton, Kanada

H Hermaszewski Tadeusz z żoną — Hounslow
Hess Kazimierz — New York
Hincke Bolesław z żoną — Plymouth

v Hłasko Michał — Paryż
Hobot Jerzy z żoną — Londyn
Jagusiewicz Zbigniew z żoną i córką — Sherborne 

- Jabłoński Brunon z żoną — Londyn
L Jaraczewski Andrzej z żoną i synem — Londyn
— Jedyński Ryszard z żoną i córkami — Londyn 

Kacprowicz Władysław z żoną — Plymouth
, Kaczmarek Florian z żoną — Londyn

Karnicki Borys z żoną — Londyn
Kazubek Czesław — Gdynia
Kłopotowski Andrzej z żoną — Londyn
Kmiecik Stefan z żoną — Londyn
Kneczke Aleksander — Eskilstuna, Szwecja 
Kowalski Zbigniew — Gdynia

Kozicz Michał z żoną — Plymouth 
Kozłowski Walter — Okehampton 
Krasucki Jerzy z żoną — Umina, Australia 
Kraszewski Kazimierz — Warszawa 
Krzywoszyński J. z żoną — Gloucester 
Krzyżanowski Wiesław z żoną — Londyn 
Kubicki Albin z żoną — Wembley 
Kutek Ita — Londyn
Lesisz Tadeusz z żoną — Cheadle, W.B.
Lewiński Stanisław z żoną — Southport 
Liber Edward z żoną — Hounslow 
Limonlenko Włodzimierz z żoną — Brighton 
Labuda Jan — Cheriton Bishop, Devon 
Łoskoczyński Włodzimierz z żoną — Edynburg 
Malanowicz Józef z żoną — Long Beach, Kalifornia 
Mańkowski Bohdan z żoną — Warszawa 
Maj Mieczysław z żoną — Arras, Francja 
Minkiewicz Feliks z żoną — Londyn
Miszewski Krzysztof z żoną — Sax mundham, W.B. 
Moczulski-Hrynkiewicz Mariusz — Londyn 
Mossakowski Zenon — Rixensart, Belgia 
Motłoch Zygmunt — Glasgow 
Nadratowski Władysław — Londyn 
Namieśniowska Elżbieta — Ottawa, Kanada 
Opeldus B. z rodziną — Cholton cum Hardy, Man

chester
Pacewicz Wilhelm — Bellevue, USA 
Pappelbaum Edmund — Gdynia 
Pawłowicz Jerzy z córką — Londyn 
Piechowiak Alfred — Oxford
Pizuński Jarosław — Flyinge, Szwecja
Piątek Antoni — Londyn 
Pitułko Felicja — Londyn 
Plezia Zbigniew z żoną i z córką — Londyn 
Ponikiewski Andrzej z żoną — Londyn 
Preisner Franciszek z żoną — Plymouth 
Proszek Zofia — Cambridge, Kanada
Przybyliński Czesław — Douglas, Isle of Man 
Pudlicki Zygmunt z żoną — Wistable, W.B. 
Rochowczyk Józef z żoną — New York 
Rudzki Józef — Warszawa
Rybarczyk Bronisław z żoną — Garelochhead, Szko

cja
Sałkowski Jan z żoną — Londyn
Sawicki Mikołaj z żoną — Pontefrat, W. Br. 
Siemaszko Konstanty z synem — Chicago 
Śliwiński Władysław — Delgany, Irlandia 
Seifert Hilda — Londyn 
Schlauberg F. — Folkestone
Sroka Tadeusz z żoną i synem — Plymouth 
Surzyn Piotr z rodziną — Burton-on-Trent
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Szczęsny Kazimierz z żoną — Gdynia
Szramik J.A. z żoną — Londyn
Tomaszewski S. — Crediton, Devon
Traszko Stanisław z żoną — Londyn

V Trzciński Władysław — Gdynia
t Tumaniszwili Jerzy — Beavercreek, USA 

Tymiński Romuald z żoną — Toronto, Kanada 
Wasilewski Mieczysław — Lausanne, Szwajcaria 
Wiśniewski Paweł — Plymouth
Wizla Florian z żoną — Londyn
Wojciechowski-Poray Witold — Glasgow
Wójcik Halina — Londyn
Wolff Stefan — Londyn
Wnorowski S. z żoną — Anglia
Wolny Leon — Plymouth
Woszczyński Tadeusz — Kapuskasing, Kanada
Wróbel Czesław z żoną — Manningtree, Essex 
Wroński Bohdan z żoną — Londyn
Zaborski Ludwik z żoną — Warszawa
Zawada M. — Glasgow
Zdrojewski Zygmunt — Glasgow
Zielonka Czesław z żoną — Hornchurch, Essex
Ziembicki Ludwik — Chislehurst, W.B.
Zubkowski Konstanty z żoną i córką — Londyn 
Żuraw Jan — Brighton
Żurawski Władysław — Norwood Green, Middx.

DONACJE NA ZJAZD MARYNARKI 
WOJENNEJ

I. Busiakiewicz 10.00
A. Kłopotowski 100.00
J. Lubelfeld 10.13
J. Stein 17.00
T. Łubieński 41.50
K. Domański 12.25
L. Ziembicki 2.00
R. Tymiński 53.00
J. Rochowczyk 66.53
R. Dulla 50.00
T. Budzyński 2.75
J. Pawłowicz 2.50
J. Krasucki 3.25
M. Wasilewski 7.50
W. Żurawski 50.00
K. Łowczynowski 5.00
O. Gliński 5.55
J. Tumaniszwili 1.65
K. Siemaszko 2.00
J. Malan 2.86
T. Farbisz 8.00

Razem £453.47

Ofiarodawcom serdeczne dzięki składa Komitet Or
ganizacyjny Światowego Zjazdu Marynarzy Pols
kiej Marynarki Wojennej.

Zjazd Marynarki Wojennej 1981

ROZLICZENIE

WPŁYWY:

PN AWF 500.00
Dary od Kolegów
Wpłaty na udział w Zjeździe plus wycie-

453.47

czki (Portsmouth, Plymouth), ibander- 
ki, bandery i krawaty 3072.19

Zwrot różnicy z Koła Plymouth 35.50

Razem £4060.41

WYDATKI:

Mc Pherson — małe banderki 180.00
Orkiestra 150.00
Odznaka Zjazdu 423.20
Transport Londyn-Plymouth 390.00
Menu i Programy (druk) 161.00
Ognisko — herbatka 179.50
Wydatki związane z Wystawą 60.00
Hotel 8.50
, Centre Hotel” — obiad 1785.00
Grupa taneczna „Tatry” 80.00
Wieczór piątkowy w „Domu Lotników” 188.00
Krawaty
Różne: wycieczka do Portsmouth, zwrot

72.58

za benzynę itp. 142.27
Rachunek Koła Plymouth 264.40

Razem £ 4084.45

Do zapłacenia: rachunek za banderki i
podstawki 200.00
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Dla Komitetu Organizacyjnego Zjazdu łączę ży
czenia pomyślnej pracy i sukcesu. Wyrazy szacunku 
dla Zarządu SMW oraz serdeczne pozdrowienia dla 
wszystkich kolegów.

Jerzy Broniewicz. — Puławy 
*

Serdeczne pozdrowienia i życzenia pomyślności 
wszelakich łączę

Feliks Jasłowski — Ancaster, Kanada 
*

Najlepsze życzenia dla Kolegów oraz pomyślnych 
obrad

Kazimierz Kowalewski — Nowy Jork 
*

Życzę wszelkich sukcesów na Walnym, Zebraniu 
Tadeusz Kubiakowski — Cambridge, Anglia

*

Zasyłam Kolegom bardzo serdeczne pozdrowie
nia

Tomasz Appel — Sydney, Australia

Oboje z żoną przesyłamy serdeczne pozdrowie
nia i życzymy przyjemnych obrad

Tadeusz Bernas — Toronto, Kanada
*

Moc pozdrowień i „good luck”. Żałuję, że nie 
mogę osobiście wziąć udziału.

Tadeusz Rowiński — Los Angeles, USA
*

Życzę pomyślności i zasyłam pozdrowienia

Antoni Sitko — Cambridge, Mass. USA
*

Hi! Everybody!

Stanisław Pohorecki — Brownsville, USA 
*

Żałuję bardzo, że nie jestem w stanie uczestni
czyć w koleżeńskim Zjeździe w maju 1981 r. Za 
wielki to dla mnie wysiłek w moim wieku, jak rów
nież brak odpowiednich finansów. Załączam serde
czne pozdrowienia wszystkim Kolegom na Zjeździe.

Czesław Wnorowski — Los Angeles, USA

i Życzenia

Pozwalam sobie przesłać moc serdecznych po
zdrowień.

Stary przyjaciel z Okehampton

Wincenty Lasek — Prestatyn, Walia

Pozdrowienia dla uczestników Zjazdu Marynarzy 
Polskiej Marynarki Wojennej przesyła

J. Wierzchowski — Szczecin

Z okazji „Światowego Zjazdu Polskiej Marynar
ki Wojennej” przesyłam moje serdeczne życzenia z 
dalekiej Ojczyzny

J. Grzonka — Gdynia, Chylonia
*

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Opatrzność Boska pozwoliła jeszcze raz zebrać 

się, aby spędzić razem kilka radosnych chwil. Z po
mocą Bożą może następny Zjazd będzie w Gdyni 
na Oksywiu. Życzę przyjemnego spędzenia czasu. 
Cały czas myślami będę z Wami.

Ściskam dłonie
F. Rydzewski — Paryż 

*
Na ręce Zarządu Głównego oraz Panów Organi

zatorów Światowego Zjazdu Marynarzy PMW po
zwalam sobie złożyć serdeczne podziękowanie oraz 
wyrazy wdzięczności za pomoc, opiekę i przyjęcie 
w czasie Zjazdu od 2 i 3 maja br.

Biorąc udział w uroczystościach Zjazdu przeżyłem 
głęboko wiele wzruszeń, których się nie zapomina. 
Krótkotrwały pobyt w Londynie dał mi możność 
przebywania w atmosferze dawnych lat.

Łączę wyrazy wdzięczności i głębokiego poważa
nia

Józef Rudzki — Warszawa

*
Serdecznie dziękuję za przysłanie mi zaproszenia 

na Zjazd. Miałem przez jakiś czas nadzieję, że mi się 
uda w nim wziąć udział, ale teraz widzę, że wyjazd 
za granicę (służbowy) nieodwołalnie mi przeszkodzi. 
Zasyłam wobec tego Wam wszystkim najlepsze ży
czenia i z żalem rezygnuję ze Zjazdu.

Pozdrowienia
Jerzy Lisowski —- Londyn
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Dziękuję Prezesowi i Zarządowi za udzielenie mi 
pewnych możliwości na wyjazd do Londynu dla 
wzięcia udziału w Walnym Zjeździe.

Ja nie czuję się zbyt dobrze, i doktor polecił mi 
nie opuszczać domu gdy się czuję słabym.

Serdecznie pozdrawiam przybyłych na Zjazd Świa
towy Marynarki Wojennej.

Dla przybyłych z Polski: — niechaj serdecznie po
zdrowią pozostałych w Kraju Kolegów i niech wszy
scy bronią tego Pierścienia, który symbolizuje na- 
srą wolność na świecie. Ja go broniłem przez 25 lat 
od 1918 roku.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia

Władysław Duch — Glasgow
*

AMICLE DES ANCIENS MAR1NS POLONAIS 
DE FRANCE

Siege Social: Cafe Belle-Vue, 62590 Oignies

Francja, 27.4.1981

Do Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Z okazji Światowego Zjazdu Marynarzy Polskiej 
Marynarki Wojennej Amicale byłych Polskich ma
rynarzy z Francji zasyła swoje najserdeczniejsze po
zdrowienia dla wszystkich byłych towarzyszów bro
ni i składa życzenia owocnych obrad i szczęśliwych 
decyzji co do utrzymania jak najmocniejszych kon
taktów pomiędzy byłymi ludźmi morza.

H. Piotrowski 
Prezes Amicale

*
W imieniu Stowarzyszenia Weteranów Marynar

ki Wojennej w Stanach Zjednoczonych, pragnę zło
żyć nasze najlepsze życzenia, aby Światowy Zjazd 
Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej spełnił pra
gnienia i nadzieje tych szczęśliwych, co mogą być 
obecni i tych bardzo nieszczęśliwych, co z różnych 
i na pewno poważnych powodów nie mogli wziąć 
udziału w tej tak specjalnej dla nas wszystkich uro
czystości.

Na pewno wola Boga pozwoli nam spotkać się 
jeszcze nie jeden raz, bo (nie zgadzam się z Andrze
jem Jaraczewskim) grzeszników to już mało pomię
dzy nami zostało, a marzyć o przyjemnościach przy
szłego spotkania to przecież nie jest grzechem.

Wiele naszych serdecznych myśli będzie Wam to
warzyszyło w dyskusjach i decyzjach, bo to chyba 
wszystko, co na taką odległość jesteśmy w stanie za
ofiarować.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Tadeusz W. Jekiel — N. York
*

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Zjazd, ale 
obawiam się, że jestem zmuszony zrezygnować. Po
wody są różne. Pierwszy to ten, że zaproszenie przy
szło trochę późno i już poprzednio przyjąłem od 
mojej córki i zięcia propozycję mego przyjazdu do 
Anglii w po owie s enpnia br. oraz jednocześnie łą
czę to zaproszenie z zaproszeniem przesłanym mi 
przez RAF Harrowbeer Memoriał Committee na 
odkrycie tablicy pamiątkowej dla dywizjonów lata
jących z tego lotniska na operacje.

Ponieważ w czasie wojny, między innymi latałem 
w dywizjonie 302 właśnie z tego lotniska, stąd to po
łączenie.

Już dawno wystąpiłem z. prośbą o paszport, i nie 
ma niestety zwyczaju dawania paszportu dwa razy 
do roku na wyjazdy turystyczne, nie mówiąc o po
ważnych kosztach z tym związanych.

Bardzo mi przykro, że nie zobaczymy się na Zjeź
dzie (może ostatnim) i przesyłam najlepsze życzenia 
wspaniałych wspomnień, jakie zawsze mają miejsce 
przy takich spotkaniach.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich i u- 
całowanie rączek dla Pani Haliny Wójcik, która za
wsze o mnie pamięta

Witold Wronka — Warszawa

. U ❖
Antokol, 27.4.1981

PREZYDIUM ŚWIATOWEGO ZJAZDU 
MARYNARZY

Nie będąc w stanie z powodu wieku (99-ty rok 
życia) przybyć na Światowy Zjazd Marynarzy, prze
syłam najlepsze życzenia doniosłych obrad.

Nie niszczmy przedwcześnie marynarskiego kole
żeństwa.

Marynarz z 1901 roku
Jerzy Wołkowicki 

gen. bryg.
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21 marca 1981

Szanowny Panie Prezesie i drodzy Koledzy,

Bardzo żałuję, że warunki nie pozwalają mi na 
wzięcie udziału w Walnym Zjeździe, może jedynej 
okazji do spotkania „Wesołej marynarskiej wiary”, 
jak to głosiła rekrucka piosenka. Poszczególnych 
Kolegów spotykałem w Polsce, Anglii, Argentynie, 
Hiszpanii, Rodezji, ale to były zdarzenia rzadkie i 
niespodziewane. Ale żelby spotkać całą wiarę w jed
nym miejscu, to dopiero radość niemała, która mo
że się już więcej nie zdarzyć. Korzystam z tej oka
zji aby przekazać na ręce Pana Prezesa życzenia 
owocnych obrad i serdeczne pozdrowienia wszyst
kim Kolegom, o losach których dowiaduję się tylko 
z listów do „Naszych Sygnałów”.

Mam nadzieję, że zmiana Stowarzyszenia z akcji 
charytatywnej na towarzyską pozwoli utrzymać kon- 
taikt z Kolegami rozsianymi po świecie.

Życząc owocnych obrad i przyjemnego spędzenia 
czasu w gronie Kolegów

kreślę się z szacunkiem

M. Kobierzycki — Johannesburg, Poł. Afryka

*
15 kwietnia 1981 

Drogi Panie Komandorze,

Na ręce Pana przesyłam dla Zarządu Głównego 
i dla Komitetu Organizacyjnego z Panem Porucz
nikiem Andrzejem Jaraczewskim na czele, bardzo 
serdeczne podziękowania za zaproszenie na Świa
towy Zjazd Marynarzy Polskiej Marynarki Wojen
nej, z którego jednak — choć z wielkim żalem — 
skorzystać nie możemy. Złączymy się tylko myślą 
serdeczną z wszystkimi Uczestnikami w tych dniach 
uroczystych i przesyłamy Im serdeczne pozdrowie
nia i życzenia jak najbardziej przyjemnego i udanego 
spotkania.

Jednocześnie proszę Pana Komandora o przeka
zanie Planu Przewodniczącemu 36 Walnego Zjaz
du Członków i Delegatów Stowarzyszenia moich ży
czeń; by obrady przyniosły jak najbardziej pomyśl
ne rozwiązanie problemów naszego Stowarzyszenia; 
najserdeczniejsze podziękowania ustępującemu Za
rządowi za jego niestrudzone wysiłki utrzymania 
„Naszych Sygnałów” na tak wysokim poziomie i 
całą tak ofiarną pracę dla dobra nas wszystkich, 
oraz życzenia „Szczęść Boże” dla przyszłego Zarzą
du.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Pana Koman
dora i wszystkich Przyjaciół w SMW od męża mego 
i od siebie.

Zofia Wisznicka Pinto-Pereira
*

Bardzo cenię sobie pamięć o mnie i zaproszenie 
na Światowy Zjazd Marynarzy Polskiej Marynarki 
Wojennej.

Żałuję, że z powodu moich dolegliwości po prze
bytym ciężkim zapaleniu płuc nie będę mógł wziąć 
udziału w Zjeździe. Jestem w tej sytuacji, że 3 Maja 
odbędzie się w kościele św. Andrzeja Boboli odsło
nięcie i poświęcenie witraża przez ks. Władysława 
Kardynała Rubina z napisem: „Lotnicy Bogu i Oj
czyźnie”. Z powodu wciąż trwającej słabości orga
nizmu nie mogę pozostać w Londynie przez 3 dni, 
a na odsłonięciu Witraża muszę być obecny.

Wybaczcie, Drodzy Koledzy, że choć naprawdę 
jestem związany wspólnotą uczuć ze wspaniałą, bra
tnią organizacją, jaką jest Stowarzyszenie Marynar
ki Wojennej — nie będę obecny. Zastąpi mnie Wice
prezes SLP.

W czasie wojny Polska Marynarka Wojenna i Pol
skie Siły Powietrzne wykazały całemu światu, że 
prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny jest walka o 
Jej byt i wolność. Uczyniliśmy to wraz z całymi 
Polskimi Siłami Zbrojnymi z nadzieją, że będzie 
nam dozwolone powrócić na ziemię ojczystą. Nie
stety, tak się nie stało. Jesteśmy jednak dumni, że 
umiłowanie Ojczyzny kontynuują nasi bracia w Pol
sce, którzy w niezwykle ciężkich warunkach, pod 
bokiem odwiecznego wroga Polski, podjęli walkę o 
wolność.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia Zjazdowi 
Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, Maryna
rzy zasłużonych w historii Polski, która uwidoczni 
w swych pierwszych kartach patriotyzm, więc bez
graniczne oddanie dla dobra Polskiej Sprawy.

Moim zawołaniem jest zawsze wiara w dobrą 
przyszłość Polski.

Sursum Corda!
A.K. Gabszewicz 

Prezes SLP
*

21 kwietnia 1981

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Światowy 
Zjazd Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej.

Traktuję to zaproszenie jako zaszczyt dla mnie. 
Piszę to dlatego, że będąc z Sekretariatem SMW od 
wielu lat „pod wspólnym dachem” doznałem, kiedy 
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byłem Sekretarzem SLP wiele zrozumienia w na
szych kombatanckich sprawach, które nigdy nie ró
żniły się między nami. Ta wspólnota poglądów zaw
sze mnie przekonywała, że te nasze dwie organiza
cje kombatanckie są wzorem dla spokojnej, w mej 
myśli wartościowej, pracy w życiu na obczyźnie.

Miłe słowa pragnę skierować do Pani Haliny 
Wójcik, która nie odmówiła mi nigdy pomocy gdy 
o nią prosiłem. Będąc długoletnim pracownikiem 
administracyjnym i społecznym zawsze podziwiałem 
Jej dobre serce i dobrą wolę. Wiem jak wiele Pani 
Halina poświęciła umiłowanemu Stowarzyszeniu.

Z okazji Zjazdu pragnę podziękować Pani Hali
nie za cenną współpracę.

Drogim Kolegom zebranym z okazji Zjazdu pod 
przewodnictwem komandora J. Busiakiewicza u bo
ku zasłużonego mecenasa W. Nadratowskiego, prze
syłam najserdeczniejsze życzenia.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Z. Matraś 

*
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Ze względu na chorobę serca, astmę, rozedmę 

pjuc i cały szereg innych dolegliwości, które odbie
rają mi możność przybyć do Was na XXXVI Walny 
Zjazd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Lon
dynie, przyjmiljcie moje najszczersze życzenia po
myślnych i zgodnych obrad, uwieńczonych decyzją 
pozostawienia przy życiu Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej na okres długich lat, aż do następne
go Zjazdu, który odbędzie się w Wolnej i Niepodleg
łej Polsce, dla których to celów pozostaliśmy na 
przymusowej emigracji, odmawiając powrotu do 
Drogiej nam Ojczyzny. Szczęść Wam Boże!

Z. Kraszewski — Australia
PS. Mimo 3-krotnego pobytu w szpitalu, ostat

nio 15-22 marca br. i stałej opieki lekarskiej, pracu

ję dalej społecznie jako kierownik w Szkole Pols
kiej oraz sekretarz Koła SPK No. 2. w Adelajdzie. 
Przez 30 lat upadam i wstaję, aby spełniać swe obo
wiązki, dla których pozostałem na emigracji.

*

Płk. Leon Śliwiński powiadamia uprzejmie Kolegów 
ze Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, że podczas 
Zjazdu Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej w 
dniu 3 maja 1981 r., w Velez-Malaga, podczas uro
czystego wprowadzenia obrazu Najświętszej Panny 
Częstochowskiej, odmówione zostaną podczas Mszy 
św. modlitwy na intencję 'Polskich Marynarzy z Ma
rynarki Wojennej, zmarłych i żyjących, których Ma
tka Boska, Królowa Polski, była Patronką, co po
twierdzono w Votum złożonym na Jasnej Górze w 
sierpniu 1978 roku.

Kopia obrazu została namalowana przez W. Żoł- 
nierowicza, którego pędzla podobny obraz znajduje 
się w kościele polskim w Paryżu przy rue St. Hono- 
re.

*

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Naprawdę i z przykrością komunikuję, 
Że słabo i choro się czuję.
Jeść, pić, palić to jeszcze się chce, 
Ale doktorska opinia: nie, nie, nie i nie! 
Z koleżankami — to chyba w pokera 
Oczywiście, mając dobrego partnera.
Zaś pracować to bez względu na opinię tak, tak, tak 
Bo inaczej forsy będzie brak.
Żonę też napadła poważna zmora
I musi być w domu na rozkaz doktora.
Koleżeństwo, radźcie i bawcie się wesoło.
Ja będę z Wami jedynie myślowo.

K.C. Idzikowski
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ECHA I
Szanowni i Drodzy Koledzy,
Po powrocie do Kraju ze wzruszeniem wspomi

nam Światowy Zjazd Marynarzy w Londynie w 
dniach od 2 do 4 maja br.

Niezależnie od doskonałej i precyzyjnej organi
zacji tego Zjazdu, klimat koleżeńskiej serdeczności 
i gościnność z jaką zostaliśmy przyjęci, pozostawi
ły niezatarte wrażenie.

Wspominam również niezmiernie interesujący po
byt w Portsmouth, który dla Kolegów-podwodni- 
ków musiał być szczególnie wzruszający.

Mam nadzieję, że w maju przyszłego roku uda 
się nam zrealizować zamiar poświęcenia tablicy pa
miątkowej Marynarki Wojennej w Archikatedrze 
Warszawskiej i spodziewam się znów spotkać przy 
tej okazji kolegów marynarzy kombatantów 2 woj
ny światowej.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję i łączę pozdrowie
nia dla wszystkich Kolegów rozsianych po świecie.

Bohdan Mańkowski*
30 maja 1981 r.

Veni, vidi . ..
. . . natomiast Vici może powiedzieć Zarząd 
SMW za udaną organizację szczytu majowego 1981 
roku. Nie ma co do tego chyba nikt żadnych wąt
pliwości. Kiedy po przyjeździe do Kraju usłyszałem 
komunikat z głośnika radiowego, że „państwowa 
dyspozycja mocy ogłasza na dzień dzisiejszy stopień 
zasilania” ileś tam —■ zaraz z ulgą pomyślałem;, że 
mój rezerwuar został w ostatnich dniach zasilony, 
a tym samym mniej obciążam rezerwy państwowe. 
I stało się to za sprawą Zjazdu. Niechybnie. I mniej 
straszny mi burzy czas, której to burzy kumulusy raz 
się oddalą, to zbliżą na odległość strzałów zupełnie 
indywidualnych, bardzo różnych przewidywań.

Po prostu stałem się silniejszy. Nie zdziwię się 
przeto, jeśli mój nadworny docent zapisze mi jako 
niezbędną kurację udział w kolejnym Zjeździe. Po- 
każę wtedy taką receptę w urzędzie paszporto
wym. Musi to przyspieszyć wydanie glejtu, do cho
lery! Zresztą czas tzw. Odnowy zrobi swoją dodat
kową kupkę. Bądźmi optymistami!

Nasz Zjazd był potrzebny. Różnił się jednak od 
innych tego rodzaju imprez rozrywkowych, że 
nikt nikogo tam nie obalał, nie było frakcji, oddol
nych inicjatyw ani haseł o potrzebie rozliczeń z mi
nionym okresem. Wybaczcie, że sięgam po te po-

NOWINY
równania, lecz zjazdową partyjną tematyką w Kra
ju nad Wisłą chleb smaruje się co dzień. W każdym 
razie działo się tak w chwili kiedy to pisałem. Co 
będzie, gdy się ukaże drukiem w „Sygnałach” — po
zostawiam wróżkom. A w Londynie na pierwsze 
śniadanie mój szwagier Borys zaserwował mi sopocką 
polędwicę. Voila! Mnie, Sopocianina nie zatkało to 
mniej od widoku czarnego kciuka, podniesionego 
prawie tryumfalnie przez kolejarza-murzyna, który 
tak mnie witał i mój znaczek Solidarności na dwor
cu Charing-Cross.

Zdumienia później rozszerzały nam oczy raz po 
raz, wygładzając bruzdy na obliczach. Nic dziwne
go, że i paniom spotkania przypadły do gustu. Lawi
na — „ochów”, „achów” i „jak się masz stary” nio
sła niekiedy (dla mnie przynajmniej) małe źdźbła 
smuteczków, niedosytków ... że to tak krótko trwa, 
że przerwana w pół zdania gadka przy pomocy nie
winnego „przepraszam cię na chwileczkę” już się 
może nigdy nie sklei, że sięgnięcie po dolewkę Jasia 
Wędrowniczka oddali mi już rozmówcę na parę lat, 
czy może..........Nie, nie . . . nikogo nie mam zamia
ru obsmucać. Ja bowiem już dawno powiedziałem, 
że jestem spakowany na ten rejs po najspokojniej
szym z oceanów i chciałbym żeby zdawkowe „do 
widzenia” były dla wszystkich stałą i wspólną na
dzieją spotkań tam, gdzie żadne sputniki już nie do
trą .. .

Bardzo przepraszam Panie Komandorze Wroński, 
za ten odskok. Wracam do sali Instytutu im. Gen. 
Sikorskiego.

Nie zapomnę słów Pana na otwarciu, że z wid
nokręgu waszych spojrzeń na obczyźnie Kraj chy
ba nigdy nie zniknie. Cieszy nas, przybyłych z Wy
brzeża, z Warszawy, że pomogliśmy choć w małym 
stopniu oczom Waszym spojrzeć i widzieć to, co się 
stało w naszej wspólnej zawsze Ojczyźnie.

To był chyba główny moment. Apel pod ban
derą wojenną „Burzy”. Pan, Komandorze, przed 
frontem posiwiałych marynarzy, raport z wykona
nych a nie nakazanych funkcji, wyrównany rytm 
tych samych serc skroś różnic elektrokardiogramo- 
wych.

Kiedy obok fotografii naszych oksywskich tablic 
zatopionych okrętów stanęło dwóch z „Jastrzębia” 
— Anczykowski i Guzowski — pozując do zdjęcia, 
było mi bardzo, ale to bardzo miło, że właśnie obok, 
na fortepianie, znalazł się dowód, chyba jedyny na 
świecie, że i o tym fatalnym epizodzie wojennym. 
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ludzkim poświęceniu i ofierze (był to akurat dzień 
rocznicy zatopienia) przypominamy rodakom. Po
tem był bankiet.

Parogodzinny seans spirytualistyczno-konwersa- 
cyjno-taneczny. A menu? Lepszego chyba nie będzie 
na wezelu królewicza. Słodki krem, który postawio
no przede mną padł ofiarą krótkotrwałej na szczęś
cie depresji. „Co? Ty tu małmazję wtranżalasz, a 
w Kraju Twoi w kolejce po nać pietruszki od 5 ra
no stoją? . . . Może jeszcze tańczyć ci się zachciewa, 
przeniewierco?” I kopniak w sumieniu. Na to ja, 
że nie, że my nie tancory i dwa palce jak do przy
sięgi buch w ten krem. Limonienko, bardzo po 
ang elsku zgorszony, wstał i poczołgał się do tanga 
„Jalousie”, a mnie Jadzia Anczykowska otarła pal
ce serwetą i łzę z oka (już inną serwetą), mówiąc: 
„Masz rację. To szkodzi na trzustkę, ale Józek bar
dzo to lubi”. Odpowiedziałem cicho, że ja też lubię, 
ale dziś nic z tych rzeczy. Pokuta za długi pań
stwowe Gierka. Może ktoś z Anglików patrzy i się 
wzruszy.

Żałuję tylko bardzo, że moje orędzie jako bożka 
kaszubskiego morza mniej okazale wyszło niż się te
go spodziewał zapewne mój odkrywca, nieoceniony 
kmdr Wroński wszystkiemu winien nieszczęsny 
mikrofon, który właśnie mnie, starego radiowca, zi
gnorował i połowę sali (pozbawił rozkoszy słucha
nia.

Łopotem biało-czerwonej z wiersza Gałczyńskiego 
kmdr Mańkowski przekonał całą salę, że można 
sforsować i mikrofon, gdy się bardzo chce. A niech 
tam, starszy rangą. Należy mu się posłuch. Jakby 
dla wyrównania krzywdy zaprosił mnie potem Jó
zek Biliński przed mikrofony aż samej BBC. He, he, 
to ci frajda! Mówić z Londynu do narodu. (W dro
dze powrotnej na Okęciu po wylądowaniu próbo
wałem mówić sopranem, żeby mnie nie poznał ta
ki ktoś z podniesionym kołnierzem, ale mnie celni
czka zgasiła: — Panie Gie, niech się pan nie wygłu
pia. Niech cienko śpiewają ci, no wie pan .. .).

Niezapomniany wypad do Portsmouth.
Na „Victory”, oddychając pełną piersią historii 

pomyślałem sobie z żalem, że my w Polsce mało 
wi.emy o Nelsonie. Żeby nie te jego imienia zrazy z 
kaszą gryczaną ... Co ja gaidam? Jakie zrazy? Le
genda w „Trybunę Ludu” owinięta.

HMS „Doplhin”. Z wizyty w bazie, prócz wspa
niałych wspomnień — piękny krawat. Albo widok 
dzielnych naszych podwodnych ułanów, stojących 
kolejno do peryskopu: Karnicki, Anczykowski, Gu- 
zowski, Kłopotowski. Gliński, Hedinger kręcili po

dobno tak, jak na patrolach. Tylko kapelusze zasu
nięte na tył łysin jakby podpowiadały nieśmiało: 
„dziękuję, spocznij”!

Czas kończyć przydługą spowiedź. Dziękuję i ja 
Wam bardzo, najdrożsi. Po tych dniach majowych 
zostanie wiele wspomnień, mała banderka i dobry 
uśmiech, o którym powiedział Parandowski, że „łą
czy ludzi ten błahy skurcz mięśnia jarzmowego twa
rzy i znaczy więcej niż wielotomowy traktat . . .”.

Dziękuję.

Sopot, maj 1981M R. Jan Gosk
*

Gdynia, 18 maja 1981

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Marynarki Wojennej w Londynie

Serdecznie dziękuję za zaproszeni e mnie na Świa
towy Zjazd Polskiej Marynarki Wojennej, na któ
rym miałem możność spotkania się z Kolegami po 
42 latach, a nawet po 52 latach.

Oni to rozsławili Polską Marynarkę Wojenną w 
czasie II wojny światowej. Wspomnienia wspólnej 
służby z lat dawnych i tych, w których razem z Wa
mi nie miałem możności brać udziału — pozostaną 
mi na zawsze w pamięci. Niejedna łza uroniona przy 
spotkaniu, a potem przy pożegnaniu jest dowodem 
więzi, która nas łączy we wspólnej sprawie służenia 
Ojczyźnie.

Dziękuję również Wszystkim za Ich ogromny 
wkład pracy w organizacji Zjazdu, za okazaną ży
czliwość, gościnność i za wszelkie ułatwienia w cza
sie pobytu, jak również za stworzenie serdecznej at
mosfery, która przez cały czas Zjazdu była naszym 
udziałem.

A Nowemu Zarządowi życzę owocnej działalno
ści w Jego zaszczytnej pracy.

Szczęść Wam Boże! W. Trzciński
*

Oliwa, 20.5.1981
Już od kilku dni przebywam w Kraju, a ciągle je

szcze jestem pod wrażeniem przeżyć doznanych w 
czasie Zjazdu. Odżyły wspomnienia tamtych, tak od
ległych przecież dni, wspólnych doświadczeń i trosk, 
radości i niepokoju, których nawet po tylu latach 
zapomnieć nie sposób. Odnowiły się wizerunki twa
rzy Kolegów, wówczas jeszcze tak młodych, powró
ciły uczucia starych przyjaźni. Niezapomniane są ta
kie chwile, kiedy znów spotykają się ludzie, których 
tak mocno zbliżyły dole i niedole wojenne. Łącz
ność taka jest prawdziwie trwała.



NASZE SYGNAŁY 35

Wdzięczny jestem Stowarzyszeniu, a szczególnie 
Organizatorom Zjazdu, że tak umiejętnie ułożony 
został program, dobrane i rozmieszczone w czasie 
jego trwania poszczególne punkty, zarówno te uro
czyste, poważne jak i te bardziej rozrywkowe. Cie
szę się bardzo, że tym razem mogłem uczestniczyć 
w Zjeździe i wyrażam nadzieję, że będą jeszcze na
stępne. Przecież nasza wewnętrzna młodość ciągle 
jest taka sama. Wiem ponadto, że wielu jeszcze Ko
legów, zarówno w Kraju jak i w wielu zakamarkach 
naszego globu nie mogło stawić się w Londynie z 
ważnych powodów, dobrze więc by było urządzić 
jeszcze jedną zbiórkę.

Serdecznie dziękuję za tyle mocnych wrażeń i od
czuć doznanych w dniach 2. 3 i 4 maja w Londynie, 
jak i za tak pełne zrozumienia potraktowanie ucze
stnictwa w Zjeździe Kolegów z Kraju.

Załączam wyrazy szacunku i ukłony

Stefan Bujniewicz — Gdańsk-Oliwa
*

Drodzy Koledzy,
Nieobecny na Zjeździe ciałem, jestem z Wami 

myślami i duchem —■ i czuję, że jestem Wam. winien 
wytłumaczenie za moje nastawienie. Minęło pół wie
ku cd chwili mego wstąpienia w służbę Białego Orle, 
nad-Kotwicą i podczas działań bojowych nie by
łem jedynym, który czuł konflikt pomiędzy obowią
zkiem narodowym a sumieniem religijnym. Kuba 
Krawczyk, wykonując atak na konwój pod Norwe
gią w 1940 roku, odwrócił głowę od peryskopu w 
momencie odpalania (torped — przyp. red.) ze sło
wami: — „Ci biedni ludzie nie wiedzą, że za parę 
chwil przestaną żyć . . .!” Ten moment refleksji 
przegapił kąt strzału i tamci „biedni ludzie” nie 
przestali żyć, a konsekwencje były u podstawy póź
niejszej tragedii Krawczyka. Ja sam nie miałem żad
nego wahania w momencie komendy „Pal”, ale bez
słowne odmawianie „Wieczny odpoczynek” po sal
wie nie uspokoiło sumienia po dzień dzisiejszy. W 
napisanej przeze mnie elegi w latach 1950-ych u- 
żyłem zwrotki:

„Leć, biała Mewo, i wracaj nad morze, 
Ostaw mnie w pokorze . . .
Nade mną wyroki spełniają się Boże . . .”.

Różni ludzie przeżywają rozmaicie te same wy
darzenia. Polak-legalista, Paweł Włodkowic już w 
XV wieku głosił tezę „wojny sprawiedliwej” i nasze 
morskie boje były udziałem takiej sprawiedliwej 
wojny, której wynik przywrócił władanie Polski nad 

słowiańskim Pomorzem. Ale każda wojna, sprawie
dliwa czy nie, łamie odwieczne przykazanie „Nie za
bijaj! ...” i za każde złamanie obowiązuje pokuta 
osobista, wcześniej czy później, czy to w tym życiu 
czy w przyszłym. Kiedy ORP „Sokół” przewrócił 
się w suchym doku w Gibraltarze po ucieczce z 
Malty przez moje niedopatrzenie wyważenia okrętu 
z wyładowanymi bateriami, a Dowódca Okrętu, Bo
rys, nawet mnie nie zganił — udzieliłem sam sobie 
5 dni aresztu kabinowego, spożywając posiłki nie 
w messie, a w kabinie, mimo nalegań tak Borysa jak 
i angielskich kolegów . . .

Wybaczcie więc i dzisiaj, że wolę wspominać Was 
jako Rycerzy Morza w całej krasie młodości i buń- 
czuczności łat 40-tych . . . Niech pamięć o dumnych 
Okrętach Rzeczypospolitej i ich wiernych załogach 
idzie w pokolenia ... ale ostawcie pustelnikom od
bywać ich pokutę . . .

Jeden z Was
Jerzy Koziołkowski 

Floryda, 1-3 maja 1981 r.
*

Zjazd Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej 
nie tylko odnowił więź koleżeńską, ale także uczcił 
ideę Polski Morskiej i ideę Niepodległej Ojczyzny, 
dla 'której pracowali i ginęli nasi Koledzy. Jeśli „Le
genda Bałtyku” zamieniła się w epos czynu, stało się 
tak dlatego, że każdy rzetelny marynarz polski wy
konał swój obowiązek. Pamięć o tym została utrwa
lona. Za pracę nad tym utrwaleniem należy się po
dzięka tym, którzy ideę morza przyjęli, choć mary
narzami nie byli. Walny Zjazd pamiętał i o nich.

(Red. N.S.)

LIST DO P. Jł. PETERKA

Londyn, 27 maja 1981 
Szanowny Panie,

W imieniu Prezydium Walnego Zjazdu SMW i ze
branych Kolegów, przesyłamy Drogiemu Panu sło
wa szczerego uznania za Jego działalność maryni- 
styczno-pisarską oraz serdeczne życzenia zdrowia i 
siły do dalszej owocnej pracy nad udokumentowa
niem i rozpowszechnieniem chwały Polskiej Mary
narki Wojennej.

Łączę wyrazy szacunku i serdeczny uścisk dłoni
Bohdan Wroński

Przew. Walnego Zebrania Członków SMW
WPan Jerzy Pertek
Poznań
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