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CO DALEJ...?
Przeglądając No 147 „Naszych. Sygnałów” podzie

lam entuzjazm Kolegów z całego świata co 
do organizacji Zjazdu i koleżeńskiego przyjaznego 
nastroju, który panował wśród uczestników.

Światowy Zjazd Marynarzy w 1981 r. pozostawił 
nam pewne zlecenia do wykonania. Nie chcę użyć 
słowa „testament”. Na testament jeszcze mamy czas.

Nasza Marynarka do klęski '1939 r. egzystowała 20 
lat. (Po czym bohaterski okres 5-letniej wojny, (the 
best yers oif our life), gdzie Marynarka zdała eg
zamin ze sprawności i poświęcenia.

I raptem, wszystkimi nam ziemia usunęła się spod 
nóg. Nie tylko Marynarka, którą budowaliśmy przez 
tych 25 lat, przestała istnieć. Cała nasza Rzeczpospo
lita, jaką znaliśmy, już nie egzystowała.

Resztkami naszej wspólnoty i naszego oddania 
się sprawie, stworzyła się Samopomoc Marynarki 
Wojennej — namiastka Marynarki.

Życie szło naprzód. Część nas wróciła do Polski, 
by rozczarować się do reszty lub przypłacić powrót 
życiem. Część emigrowała poza oceany, a reszta zo
stała, by stworzyć nowe życie w nowym kraju.

Garstka entuzjastów pozostała wierna Marynarce 
Wojennej i kontynuowała utrzymanie SMW — 
wbrew piętrzącym się co dzień trudnościom i tylko 
dzięki ich ogromnemu entuzjazmowi i poświęceniu 

Stowarzyszenie egzystowało nadal. My, a właściwie 
mami prawo mówić tylko o sobie, słyszeliśmy co ro

ku o Walnym: Zjeździe, podpisywaliśmy zrzeczenie 
się głosu na jednego z bywalców, płaciliśmy ma
lutką składkę, po napomnieniu, i może raz na dwa, 
trzy lata braliśmy udział w obiedzie oficerskim lub 
w potańcówce, urządzanej przez SMW. „Nasze Sy
gnały” albo się czytało albo nie.

Aż tu nagle, po 30-tu latach takiej egzystencji — 
Światowy Zjazd wszystkich Marynarzy Polskich z 
całego świata, Zjazd objął także Polskę, znowu by
liśmy wszyscy razem.

W rocznicę egzystencji Stowarzyszenia w 1981 
r. Zjazd Światowy drugi.

Te dwa Zjazdy — to kulminacyjny moment dzia
łalności Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Konsekwentnie człowiek zadaje sobie pytanie ■— 
I co dalej?

Marynarka egzystowała 25 lat, Stowarzyszenie e- 
gzystuje 36 lat.

Jak to się stało- i dlaczego? Bo Stowarzyszenie jest 
nam potrzebne.

Planujemy wyjazd do Polski w maju 1982 roku na 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Katedrze Warsza
wskiej i ołtarza wraz z tablicami w kościele na O- 
ksywiu.
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Wtedy, gdy słyszy się głosy o> likwidacji Stowa
rzyszenia — w tym samym czasie, Komandor, jeden 
z naszych kolegów" (widzeliśmy go na Zjeźdze) 
organizuje nowe koło Mar. Woj. w Kanadzie. Nie na
rzekajmy na nasze lata.

Całe grono naszej „młodzieży” zaczyna prze
chodzić na emeryturę. To też naturalną rzeczą dla 
nich jest zajęcie się czymś, na co oni dotychczas nie 
mieli czasu ani głowy.

Referendum, które rozpisaliśmy, da nam możność 
zredukować nasze „obroty” i przeorganizować się 
na coś mniejszego, ale uważam, że musimy zrobić 
jeszcze jeden wysiłek by Stowarzyszenie nadal eg
zystowało.

A może nie zabraknie nas na Trzeci Światowy 
Zjazd Polskiej Marynarki Wojennej!

B. Karnicki

OKRĘTY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1920-1946 

ALBUM PLANÓW

Nakładem Sigma Press inż. S. Piaskowskiego, który 
jest jednocześnie autorem, ukazała się książka, za
tytułowana ja)k w nagłówku.

Autor książki ORP 1920-1946 wybiega poza nor
my, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wybiega 
na tyle, że wymagają osobistego omówienia.

Z początku o autorze. Jest nim nasz kolega, czło
nek SMW, inż. Stanisław Piaskowski. Jego głównym 
celem jest opracowanie nie istniejącej otychczas 
monografii Polskiej Mar. Woj., nad którą zaczął pra
cować w 1973 r. W tym celu, w ciągu 8 lat, autor 
zdołał zebrać około 7500 zmikrofilmowanych doku
mentów, przeszło 3600 stron dokumentów i relacji w 
odbitkach kseroksowych, żbiór 450 książek i artyku
łów uzupełniających oraz kilkaset fotografii. „Okręty 
Rzeczypospolitej Polskiej” napisał i wydał w opar
ciu o ten materiał. Był nie tylko jej autorem, który 
■przeprowadził sam korekty i układ książki, ale jedno
cześnie drukarzem, ponieważ sam wydrukował ksią
żkę w swojej własnej drukarni, znanej pod nazwą 
„Sigma Press”. Ten ogrom pracy wykonał i wykonuje 
nadal niezmordowanie, osobiście, jedynie przy u- 
dziale małżonki, (pokrywając większość kosztów ze 
swoich skromnych zasobów pieniężnych. Jedyną 
pomoc finansową, którą otrzymał autor dotychczas, 

to doi. 700 — od Fundacji Kościuszkowskiej i doi. 
300 — od SMW w Nowym Yorku.

Tyle o autorze, a teraz o „ORP 1920-1946 Album 
Planów”. Podziwiać należy, (jak kol. Piaskowski po
trafił tak zwięźle, a jednocześnie wyczerpująco, tyle 
w tym albumie umieścić sylwetek, map, szkiców, pla
nów, faktów i dat. Właściwie jest tam wszystko, po
czynając od poczęcia Mar. Woj., aż do jej rozwiąza
nia w 1946 r. Jest to pewnego rodzaju encyklo
pedia Marynarki Wojennej w skrócie. Tak jak 
każdy wierzący powinien mieć swoją ksią
żeczkę do nabożeństwa, tak każdy kto miał zasz
czyt w tym okresie nosić granatowy mundur, po 
winien posiadać „Album OORP 1920-1946”. Wy
gląd książki jest ładny i estetyczny. Papier, druk, ry
sunki — pierwszorzędne i jak najbardziej godne 
pochwały. Koszt doi. il8.00, albo £8.00.1 nie powinno 
tu być żadnych usprawiedliwień, szczególnie dla 
tych, którzy są zapewne z natury oszczędni, że jest 
żbyt droga. Taką książkę kupuje się raz tylko w" ży
ciu. Można ją nabyć bezpośrednio u kolegi S. Pia
seckiego, Sigma Press, 416 McNutt, Albany, N.Y. 
12205 USA, albo zamówić w SMW w Londynie.

B. Jabłoński
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KPT MAR. WITOLD SĄGAJŁŁO

NAWRACAJ NA NAPOLEONA
Cz. I

Trafił mi do rąk niedawno „Szatan z 7-ej Klasy” 
Makuszyńskiego. I opis, gdy w trudnych chwilach 
odpowiadania z historii, pomagał delikwentowi 
szelpt „Nawracaj na Napoleona”, przypomniał mi 
sytuację do pewnego stopnia podobną. Sytuację w 
r. 1944, gdy w zetknięciu z Rosjanami ważyły się lo
sy formującej się wóczas w 2-ej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej w Polsce.

W drugiej połowie lipca, tego roku jasnym się sta
wało, że dni nas oddzielają od chwili rozpoczęcia 
akcji „Burza”. Niemcy byli w odwrocie. Zza Wisły 
dochodził nieustający huk dział. Łączność z pra
wym 'brzegiem rzeki dawała obraz zmieniającej się 
ciągle sytuacji. Dawała jednocześnie ponury obraz 
losów kolegów z Ziem Wschodnich. Bolszewicy roz
brajali, deportowali, mordowali jawnie, podstępnie, 
indywidualnie i masowo żołnierzy Armii Krajowej. 
Żołnierzy, którzy wypełniali swój obowiązek ujaw
niania się i nawiązywania współpracy z wojskiem 
sowieckimi, nikczemnie mordowano.

Z fragmentów odtworzyliśmy, z inspektorem San- 
doimiersko-Opatowskim, śp. ppłk. Żółkiewskim, trzy 
wyraźne fazy stosunków polsko-sowieckich.

I faza. Nawiązanie łączności z wojskiem sowiec
kim. Wspólna walka z Niemcami i wspieranie się aż 
do chwili osiągnięcia nakazanego celu przez oddzia
ły szturmowe Armii Czerwonej.

II faza przychodziła, gdy w pewnej odległości od 
kul, nadchodziły sztaby operacyjne, a z nimi 
NKWD. W fazie tej następowało rozpracowanie 
dowódców, a potem wiadome, powyżej wspomnia
ne konsekwencje.

III faza — przeważnie w ziemi, a w najlepszymi 
wypadku — na Syberii.

W tych warunkach nie wyglądało na. to, by kon
centracja i ujawnienie się wobec Rosjan doprowa
dzić mogły do rezultatów przyjemnych. Ale rozkaz 
rozkazem, a poza tym koniecznym się stawało roz
ładowanie energii potencjalnej nagromadzonej 
przez tyle lat w hamowanych, żądnych bicia Niem
ców, żołnierzach.

Początek koncentracji dla 2-ej Dywizji Sando
mierskiej naznaczony został na dzień 24 lipca, w 
gajówce pod Klimontowem, na południe od Opato
wa.

Dotarłam do Klimontowa 23-go. Teren nabity był 
wojskiem i Kałmukamii Właisowa. Ostrzelali tylko 
raz. Siedliśmy więc z Linem (ppłk. Żółkiewskim) i 
Kretem, szefem jego wywiadu na gajówce. Roboty 
było huk. Baraniny też. Wódeczności jeszcze wię
cej. Wpierw zaczął ściągać 2 |pp. Leg. Z trudnościa
mi. Kompania z Dwikoz, po rozbiciu grupy żan
darmerii niemieckiej, została otoczona i rozbita pod 
Wyigiezłowem. Kompania Jędrusiów (sformowana 
przez pseudo Jędrusia w r. 1940 w okolicy Rakowa 
i w tejże okolicy skutecznie przez 4 lata działają
ca), uganiała za Niemcami, Niemcy za nią. W za
sadzce pod Staszowem Jędrusie zlikwidowali Do
wództwo Pionierów IV Panzer Armee. Walter z 
Sandomierza rąbał Niemców pojedyńczo na szosie, 
Kruk, major Wiktorowski dca 2-go pp. Leg. przebi
jał się pod Klimontów w walce. Nurt (ś.p. por. Ka
szyński, dca oddziału wydzielonego Komendy Głó
wnej AK) stał gdzieś pod Łagowem. O 3-im batalio
nie Pochmurnego, ciągnącego zza Staszowa — brak 
wiadomości. 2-gi batalion z kompanią Zawiszy jako 
trzonem, był w rejonie Modliborzyc. Zaczęło wspa
niale działać rozpoznanie. Porównaliśmy rozloko
wanie npla rozpracowane na podstawie meldunków 
własnych z mapą dowództwa pionierów. Oleata z 
jednej mapy pokrywaśa dokładnie dyslokację npla 
na drugiej. Różniły się tylko kolory oznaczeń. Bol
szewicy przekroczyli Wisłę pod Baranowem. Niem
cy zaczynali konsolidację u podnóża Wyżyny San
domierskiej, półkolem od Dwikoz na Sandomierz - 
Staszów —< Bogorię —< Iwaniska.

Zaczynało być ciasno. Po podciągnięciu Jędrusiów 
i Tarniny poszliśmy przez Jurkowice na Bogorię. 
Prowadzili Jędrusie z Józefem na czele. Ich teren. 
Trzeba było ich widzieć. Noc. Ciemno. Poprzez 
dukty leśne, polne ścieżki, na przełaj, przez jary 
lessowe i rozpadliny, prowadzili jak po szosie. Nic 
dziwnego. Ich był teren przez 4 lata. Odpoczęliś
my w Byczynie pod Bogorią. Następnej nocy, omi
nąwszy Bogorię, o którą „niechcący” zawadził Jęd
ruś, powodując nieprzytomną strzelaninę Niemców, 
przeskoczyliśmy ipod Cebrem szosę i oparliśmy się 
w Niemirowie. Zameldował się Zawisza. Nawiązał 
łączność Nurt. Doszedł goniec od 3-go batalionu 
Pochmurnego. Pochmurny nawiązał kontakt z Ros- 
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jamami. Dał im rozpracowanie Staszowa. Razem 
uderzyli. Razem opanowali miasto. Podczas gdy 
Armia. Czerwona rabowała sklepy, Pochmurny buch
nął co się dało z wziętego sprzętu i oderwał się, bio- 
rąc kierunek na nas.

2 pułk piechoty Ziemi Sandomierskiej i zalążek 2 
dywizji piechoty AK stał się faktem.

Rosjanie pomału szli naprzód. Rozgorzał bój o 
Bogorię. Niemcy natarcie odparli. Ich prawe skrzyd
ło ubezpieczała załoga w Cebrze. Ponieważ wy
wiad doniósł, że następuje przegrupowanie sił npla 
i Ceber jest obsadzony chwilowo tylko częścią ad
ministracyjną kompanii, skoczył nań Siwy (por. 
Mandziara) z 70 ochotnikami Rozpoznanie było z 
godz. 16.00 Siwy skoczył o godz. 19.00. O godz. 
18.00 przyszła w międzyczasie do Cebra kompania 
172 pułku grenadierów ze Stuttgartu. Ale jak. ude
rzyli — poszli jak w masło. 29 jeńców, całe uzbro
jenie, tabor z zapasami mundurów, papierosów, ko
niaku i amunicji, dostały się w nasze ręce.

Otóż Staszó w i Ceber miały się stać zalążkiem te
matu napoleońskiego całej historii.

W południe 4-go sierpnia 1944 roku, zadudniły 
przed bramą domu w Szumsku, gąsienice sześciu, 
oblepionych szarą masą żołnierzy, czołgów T-34. 
Za nimi szły 4 półpancerne carriers GMC (madę in 
USA, co według licznych (tłumaczeń „znaczyt w 
Stalingradzie”), z bronią plot amerykańską, z ame
rykańskimi radiostacjami itd. Zetknęliśmy się z pat
rolem rozpoznawczym 117 (Brygady Pancernej 
Gwardii im. Stalina.

Parę słów — co i jak, i gdzie. Nu sławno, że bije- 
cie Giermańca. Wet my tutaj jemu i pckażemy.

Poszli. Za nimi szła imasa — ciągle gwardii. Dob
rani. Wyposażeni. Szli jak niekończący się na koł
nierzu sznur wszy. Rozleli się na cały teren. 5 czoł
gów poszło bez rozpoznania na Jałowęsy - Zoch- 
cin - Sadowię. Przeszli szosę Opatów - Kielce, dosz
ły do Bodzechowa, zawrócili na Ostrowiec. Przed 
miastem zostały zniszczone.

Zaczęli żądać rozpoznania. Dawaliśmy im. Nume
ry Wielkich Jednostek, miejsca postoju sztabów, 
pułków, kompanii i posterunków. Wiedzieli przez 
nas gdzie, ilu ludzi okopanych, z jakim uzbroje
niem, w jakim wieku, w jakim nastroju. Zaczęły się 
wypady wspólne. Nurt poszedł z nimi na Nieskó- 
rzów. Mały siadł z nimi w Łagowie. Zawiszy zażą
dali na wsparcie natarcia na Baćkowice. Wszystko 
szło jak z płatka. 1-a faza była w toku. Nic dziwne
go, że stosunki się zacieśniały. Ze słów wynikały roz
mowy. Najpierw o Niemcach, o walce. Potem prze

życia osobiste. Potem to tu to tam, ot tak sobie, od 
niechcenia, zaczęły padać słowa, zdania, na tematy 
polityczne. Zaczęło to potem narastać i narastać, aż 
zamilkły słowa o nieprzyjacielu, o walce. Tylko 
PKWN, Tylko Osóbka, tylko Bierut, Wasilewska 
zdrada, pany, szlachta, ucisk, faszyzm. Lekkie na
mawianie poszczególnych dowódców na przejście 
do Berlinga, bo (przecież zaplecze, broń itd. Z naszej 
strony stwierdzenia, że nie wiedzą, że żołnierski obo
wiązek, rozkaz, że Dca, że Kruk. O dowódcy dy
wizji nic nie wiedzieli. O Kruku huczało w okolicy 
już dawniej, za czasów okupacji niemieckiej w tej 
tzw . Rzeczpospoltej Rakowskiej.

Dowódca batalionu rosyjskiego wydał obiad. Za
częli na nim politruki namawiać na Berlinga. Nic 
nie wyszło. Wydał pułkownik obiad. Znowu namowy. 
W ostrzejszym już tonie. Nic nie wyszło. Zaczęli do
magać się Kruka. A Kruk nie kwapił się. Zawsze się 
okazywało, że na patrolu, że na odprawie i to zaw
sze w przeciwnej stronie tak że gońcy się ciągle z 
nim mijali. Zaczynało być duszno.

Dziwnymi, zupełnie z innej planety, ludźmi są 
Rosjanie. Długa niewola tatarska nie zmieniła bar
wy skóry. Nie zmieniła ich również na Azjatów o 
wyraźnym obliczu. Wyszedł z tej niewoli dziwny 
konglomerat szczerości i hipokryzji dumy i płasz
czenia się, dobroci i okrucieństwa, zdolności i głu
poty. A Bolszewizm z całym aparatem1 propagandy 
i upłynniania mas zrobił z Rosjan ludzi, których 
ludzkość kończy się po obu stronach bardzo; wąs
kiego korytarza alpercepcji zjawisk i pojęć. Dziecko 
rozumie pewne rzeczy pewnych nie. Z Rosjaninem 
można rozmawiać tylko w wypadku gdy rozmowa 
obraca się w bardzo wąskim korytarzu myśli i po
jęć. Wyjść z tego korytarza — to Rosjanin nie to że 
nie rozumie o czym się mówi. Do jego świadomoś'"' 
to nie dochodzi.

Dusznej się stawało.
Z okolic Staszowa zaczęły nadchodzić wiadomo#'- 

ci o aresztowaniach. Tak członków jak i nieczłon- 
ków tajnych organizacji. Józef dowódca Jędrusiów 
poszedł nad Wisłę (twierdził że miał tam gdzieś za
melinowany ckm, którego nie zdążył zabrać. W li 
jemniczeni twierdzili, że inne czynniki były tam 
czynne). Aresztowany — zwiał. Rosjanie coraz 
mocniej zaczynali naciskać. Jak pod różdżką czaro
dziejską znikały miłe uśmiechy i poklepywania po 
ramionach. Stosunki jednak pozostawały jeszcze 
corect. Okręg Kielecki zapowiadał instrukcje, któ
re nie nadchodziły. Postanowiliśmy grać na zwłokę 
odskakując na niemiecką stronę frontu i tam cze



NASZE SYGNAŁY 5

kać na dalsze rozkazy i w ogóle na dalszy rozwój 
sytuacj.i Na długiej rozmowie nocnej zapadła de
cyzja: dca dywizji nie ujawni się i Rosjanom roz
broić się nie damy.

By przejść na drugą stronę frontu trzeba było 
przeskoczyć góry Świętokrzyskie. Na północ 3 km 
od nich ciągnę’a się wzdłuż traktu Opatów - Słupia 
nowa linia pozycji niemiećkich. 'Przełęcze już były 
zaminowane. Bataliony dostały rozkaz zgrupowa
nia, się w lesie koło wsi Wszachów 2 km na połud
nie od szosy Opatów - Kielce. 11-go sierpnia o godz. 
18.00 naznaczył dca dywizji odprawę celem omó
wienia marszruty i ew. przebicia się przez stano
wiska niemieckie.

Zaraz po zaczęciu odprawy zjawił się major i ka
pitan NKWD i oznajmił że generał dca dywizji 
zaprasza Kruka i wszystkich oficerów na rozmowę. 
Posiedział na odprawie (płk Lin-Żółkiewski wy
szedł na świeże powietrze) i powiedział że za pół 
godziny wróci by zabrać Kruka co do którego był 
przekonany że był naszym dowódcą dywizji o któ
rym wszyscy trąbili.

Za pół godziny wrócili obaj z 12-ma żołnierzami 
którzy mieli jakoby służyć zą przewodników”. Ma
jor głośno zapowiadał tak by go wszyscy słyszeli 
że generał sowiecki prosi na odprawę wojenną nie 
tylko Kruka ale i wszystkich oficerów. Odpowie
działem mu krótko że u nas nie ma zwyczaju by 
oddziały zostawały bez oficerów. Pojedzie tylko 
major Kruk.

A Kruk do mnie: Jedzcie i wy. Znacie dobrze ro
syjski i zawsze we dwóch raźniej. Pomyślałem i zgo
dziłem się. Płk. Lin pomyślał i powiedział: Jedź. Ale 
wracajcie. Z lasu zjawiło się jeszcze ze dwudziestu 
mołojców” do pomocy w przewodzeniu. I w tej 
licznej milczącej eskorcie zagłębiliśmy się z Kru
kiem w ciemny, cichy las Wszachowski.

Część druga

— Wiesz co kolego, mówił Kruk dobrze że je- 
dziemy we dwójkę. Ja ich znam i wiem z jakiej 
beczki ich zażywać. Wy znacie ich język — po
radzimy sobie jakoś.

—• Co do beczki, to obawiam się, że oni mają 
przygotowaną swoją. I to z tych lepszych. A jaki 
znacie na nich sposób?

— Z nim to trzeba, mówić, wyglądać i myśleć jak 
idiota. Takich to zostawiają w spokoju.

— No talk, z tym się zgadzam, mówię. Ale z tym 
idiotą to u mnie gorzej. Co prawda bliskie otocze

nie twierdzi, że nigdy nie potrzebowałbym udawać 
takowego, ale zawsze uważałem, że są to złośliwe 
plotki, nie odpowiadające rzeczywistości. Poza tym 
nie chodzi tylko o nas, ale i o resztę. Zresztą pomyś
limy wpierw co i w jakiej formie będą od nas żądać.

Zamilkliśmy. Dudniły tylko miękko kopyta końs
kie po mchu leśnym. Sylwetki konnych „przewod
ników”, jak zjawy majaczyły w półmroku. Koń Hu- 
ragana, gońcą bojowego Kruka, prychał na dobry 
znak w nasze plecy.

— Będą namawiać na Berlinga.
— Hm ...
— A jak nie zgodzimy się — to pewno użyją siły.
—i Nie możemy dopuścić.
— Hm ...

Znowu tylko chrzęst popręgów i prychanie koni.
— Kolego, dezwał się Kruk. Czy czytaliście 

„Szatana z 7-mej Klasy”?
—■ Nawet niedawno.
— Hm.
—I „Nawracaj na Napoleona”?

Cisza. Po dłuższej chwili:
—■. Hm. Tak.
— To zrobimy tak: będziecie rozmawiać z nimi 

na tematy ostre. W zbyt trudnych mementach ja, w 
roli dobrodusznego chłopka, będę nawracał na Na
poleona. Napoleon u nas to osłona przeprawy pod 
Baranowem; Staszów i Ceber, gdzie nasze walecz
ne oddziały umożliwiły zwycięstwa niezwyciężonej 
armii radzieckiej. Chwytacie myśl?

— Fajna. Ale czy oni pozwolą z siebie idiotów 
robić?

— Co mają pozwalać czy nie. Zrobi się i już. A 
jaki się obrażą to i tak kreska przyjdzie — to w nich 
jak w kaczy kuper i do koni. Huragan pomoże.

—- Dobra.. Jedziemy.
Niedługo tej jazdy już zostawało. Minęliśmy czuj

ki i znaleźliśmy się w mp dcy dywizji. Parę namio
tów. Przed namiotami płachty rozesłane na ziemi. 
Przy jednej z Ipłacht, z kawałkiem świecy płonącej 
w szyjce utłuczonej butelki —■ dwie postacie, które 
na nasz widok podniosły się i z wyciągniętymi dłoń
mi szły na nasze przywitanie.

—> Powitać, powitać. Nu, wot sławno że przyjecha
li. Gienierał sam gdzieś pojechał, tak my w zastęps
twie przyjmiemy, pogadamy, ugościmy od szczere
go serca. Siadajcie.

Siedliśmy. Kruk naprzeciwko niego, ja trochę z 
boku. Po mej lewej stronie młody pułkownik, na
przeciwko Kruka starszy, obaj z otokami polowe- 
go NKWD na czapkach, obaj obwieszeni orderami, 
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ze złotymi, zgolą nie potowymi epoletami. Hura
gan ulokował się za pobliską sosną. Stena położył w 
rozwidleniu drzewa i wodził oczami za jakimś nie
określonym bliżej indywiduum w pelerynie niemiec
kiej. Indywiduum chodziło i oglądało nas ze wszyst
kich stron. By zapamiętać.

Młody enkawudzista miał twarz typowo rosyjską, 
starszy był o twarzy typowo semickiej. Nastąpiła 
prezentacja.

— To wy znaczy się jesteście ten sławny Kruk.
—1 A tak.
— Jesteście majorem, prawda?
— Zawodowym. Dowodzę 2 pp Leg. Dyw. Kielec

kiej AK.
—■ Aha. Zawodowy. A wy? — zwrócił się do mnie 

starszy.
—■ Pseudonim Sandacz.
— Co wy robicie?
—' Oficer?
— Tak. Zawodowy.
— A co takie rybne pseudo od wody?
— Bo z marynarki wojennej.
—• Tak? Nu, nu. Wot my znaczy się ze sztabu 

gienierala Muratowa. Wot pułkownik jest z Ukrai
ny.

— Z Charkowa, zadnieprzański, pośpieszył dodać 
młody.

— A skąd to pan pułkownik, pytam, mówi po pol- 
sku?;

— Wot, urodził się w Białomstokie i niezupełnie 
jeszcze zapomniał (zażenowany).

— A skąd Pan (!) zna rosyjski?
—• Urodziłem się pod Witebskiem i niezupełnie 

zapomniał po rosyjsku.
— To pan Ruski człowiek, powinien pan z nami 

się trzymać.
— Tak, przecież trzymamy się razem zwalcza

jąc tego samego wroga. A jak ja Ruski — to pan Po
lak i powinniśmy się miejscami zamienić.

—■ Hm. Hm. Przeszedł na język rosyjski .Napije- 
my się wódki- U nas, w Rosji, wódka sławna i każde
mu dostępna. Nie talk jak to było u was, gdzie tylko 
piany mogli sobie na nią pozwolić.

Mignlęy nam przed oczami dawne, dobre czasy.
—- My nie pijemy w partyzantce, zełgaliśmy spo

łem z Krukiem.
— Jak to, nie napijecie się z przyjaciółmi?
— Niestety. Wiecie, że w naszej sytuacji nigdy nie 

wiadomo co, gdzie i jak. Trzeba być zawsze goto
wym. Wódka u nas zabroniona, łgałem jak najęty.

— Jak osłanialiśmy waszą przeprawę pod Barano
wem, to zakazałem picia. Żeby wszystkie siły wytę
żyć by wam pomóc, wtrąca bez zająknięcia Krulk.

— Nu, dobrze, mówi młodszy enkawudzista. Bar
dzo dobrze. To rozumiem. Papierosa może? Dobre 
są. Kijów się nazywają. U nas takich ile chcieć. 75 
rubli paczka.

—< No, dobrze, mówię, to robotnik kupi 8 - 10 pa
czek i co potem będzie jeść?

—■ Pod Staszowem to myśmy kilkadziesiąt tysięcy 
paczek zdobyli na Niemcach. Może spróbujecie? — 
pomaga Kruk. Nic nie kosztują.

Po tych wzajemnych uprzejmościach zaczęła się 
zasadnicza rozmowa. Przypominała zupełnie prze
słuchiwania NKWD. Jak w parę miesięcy potem się 
wydało, było u nich bardzo krucho z amunicją, 
chcieli więc wybadać dokładnie co za siłę sobą 
przedstawialiśmy.

Zabierali głos na przemian. Młody mówił i ipytał o 
rzeczy zupełnie ogólne, o Niemcach, metodach wal
ki, uzbrojeniu i rozmieszczeniu sił niemieckich itp. 
Starszy natomiast, przerywając mu co parę minut, 
wtrącał do rozmowy sprawy dla nas zasadnicze. 
Wyglądało to tak: błahe pytanie Ukraińca, odpo
wiedź moja albo Kruka, po czym przeskok i zasad
nicze pytanie, na które przeważnie odpowiadałem 
ja, Kruk będąc w odwodzie, ze swymi nawracania 
mi na temat jak to myśmy im, pomogli do zwycięst
wa.

Powodowało to w rezultacie ciągłe przeskoki myś
lowe i konieczność wytężania wszystkich sił umysło
wych i duchowych by nie wpaść w pułapki podchwyt
liwych pytań i ukrytych gróźb starszego. Ten ostat
ni starał się bardzo umiejętnie zorientować wpierw 
w tym jalka jest obsada oficerska, jakie jest morale 
oddziałów; czy dowódcy mają posłuch, ilu nas jest, 
jakie mamy uzbrojenie, jaiką łączność, jaka jest na
sza dyslokacja, itp.

Siedzieliśmy z Krukiem' w odległości paru metrów 
od siebie i czuliśmy omal że nie namacalnie więź 
wspólnego zrozumienia i wspólnej reakcji napiętych 
nerwów. Toteż zgodne zupełnie oświadczenia nasze 
wypadły następująco: cała nasza kadra to oficero
wie. Że żołnierze poszliby w piekło za swymi do
wódcami. Że mamy najnowsze użbrojenie, częścio
wo zdobyczne, częściowo ,ze zrzutów. Że z tychże 
zrzutów mamy najnowsą broń przeciwpancerną 
angielską i amerykańską. Bardzo ich widocznie za
frasowało to, że 2 razy dziennie mamy łączność ra-
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diową z Londynem. Kruk cudów dokazywał nawra
caniem na Napoleona i ciągłym przypominaniem, 
jak to było gdy Czerwona Armia wspomagana była 
przez nasze oddziały. A raz myślałem, że już prze
sadzi*,  gdy zapytany o dyslokację naszego zgrupo
wania nakrył dłonią mapę 1:250.000 i powiedział: W 
tym rejonie. Obaj Rosjanie umilkli i zaczęli w mil
czeniu patrzeć na siebie. Szczęśliwie szedł nalot. 
Wszystkie światła pogasły. W ciemności chciałem 
podciągnąć cholewę buta. Ruch ten wywołał natych
miastowe oświetlenie mojej ręki cienkim strumie
niem światła.

Nalot przeszedł. Już obaj zjechali na tematy po
lityczne. Nie będę tu ich powtarzał. Znane są one 
wszystkim. Na wszystkie sposoby starali się nas na
mówić na przejście do Berlinga. Krukowi ofiarowy
wali pułkownikowstwo. Mnie awans i dowództwo 
okrętu. Wyciągnęli ogromny plakat z fotografiami 
cz'onków Komitetu Lubelskiego. Nikogo na nim nie 
poznaliśmy, choć po dłuższym patrzeniu zasugero
wałem delikatnie, że jedna z fotografii przypomnia
ła mi jednego z więźniów Świętego Krzyża. Napię
cie rosło. W pewnej chwili usłyszałem jak Huragan 
bardzo delikatnie odbezpieczył swego Stena. Ciąg
le i niezmiennie odpowiadaliśmy z Krukiem, że jes

teśmy żołnierzami, że mamy swoje rozkazy. Ciągle 
i w kółko to samo.

Ale w końcu ostro1 i sucho, podniesionym już gło
sem, starszy zapytał:

— A jeśli dostaniecie od nas rozkaz?
Zapadła cisza. Wydawało się że las zaczął się za

cieśniać dookoła nas.
Powiedziałem:

— Dowiedzieliście się wszystkiego czego chcie- 
liście. A teraz — nasze oddziały są już w marszu. 
Pozwolicie, że się pożegnamy.

■Patrzyli na siebie bez słowa. W ciszy która trwa
ła może minutę, a wydawała się wiekiem. Napięcie 
było takie, że bałem się by Huragan nie wytrzymał 
i nie rąbnął ze Stena. Ale nie. W końcu starszy en
kawudzista powiedział do młodszego:

—• Cztoż. Puskaj jedut.
Wstaliśmy. Bez podania rąk poszliśmy do koni i 

po raz pierwszy w życiu, i mam nadzieję że ostatni, 
miałem zupełnie miękkie kolana.

Na koń i w galop. Dopadliśmy straży tylnej dob
rze po 11 w nocy, na szczycie gór. Obróciłem się. 
W dole, przede mną leżała Ziemia Sandomierska. 
Płonęła ogniem dział, rakiet i pożarem gospodarstw. 
I płonęła długo.

CZ. KAZUBEK

ODDZIAŁ „SZCZUPAK"
Oddział „Szczupak” był sformowany przez orga

nizację AK „Alfa”, co było kryptonimem Marynarki 
Wojennej. W czasie Powstania Warszawśkiego zada
niem tego oddziału miało być uruchomienie komuni
kacji wodnej przez Wisłę, między Warszawą i Pragą. 
Dowództwo powstania przewidywało, że w pierw
szych dniach walk wszystkie mosty warszawskie będą 
wysadzone w powietrze przez wycofujących się 
Niemców i jedynym połączeniem między obu brze
gami Wisły pozostałaby wówczas przeprawa wodna. 
Dlatego też oddział „Szczupak” składał się w znacz
nej mierze z fachowców żeglugi rzecznej, zwanych 
powszechnie wodniakami, do których należeli me
chanicy, nawigatorzy i inni specjaliści, oraz kilku o- 
ificerów i podoficerów Marynarki Wojennej, głównie 
z Flotylli Pińskiej. Na terenie portu Czerniakowśkie- 
go były daleko posunięte przygotowania materiałowe 

na długo przed początkiem powstania umożliwiające 
wykonanie tego zadania. Ponieważ już od pierwszego 
niemal dnia walk zadanie to stało się nierealne przede 
wszystkim dlatego, że po stronie praskiej powstanie 
zostało bardzo szybko zlikwidowane, silą rzeczy od
dział włączył się do czynności bojowych na terenie 
dzielnicy Czerniaków. Nie mogło zresztą być inne 
go wyboru, choć przejście na status oddziału walczą
cego w istniejących warunkach początkowego zamętu, 
braku łączności z wyższymi szczeblami dowództwa 
powstania i ogólnej niepewności, skazane było całko
wicie na improwizację i sprzyjający zamierzeniom 
bieg wypadków.

Zbiórka oddziału miała miejsce w Zarządzie Dróg 
Wodnych (ul. Solec 4) w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00. 
Stawiło się na nią ok. 50 osób. Dowódcą był koman
dor podporucznik Macioch, pseudonim Mizio. Był 



8 NASZE SYGNAŁY

to oficer o długoletniej służbie we Flotylli Pińskiej, a 
przed wybuchem wojny w 1939 roku pełnił obowiąz
ki komendanta portu wojennego w Pińsku. Teren, na 
którym odbywała się zbiórk.a, był zabezpieczony 
przez uzbrojone posterunki, jak się wydaje, jakie
goś oddziału szwoleżerów. Wstępne czynności orga
nizacyjne, jak objaśnienie sytuacji, omówienie zadań, 
nawiązywanie łączności z sąsiadami i dowództwem 
itp. nie mogły być doprowadzone do końca z powodu 
rozpoczęcia działań bojowych przez Niemców. Naj
pierw pojawił się przed stanowiskami nie gotowych 
jeszcze do działania oddziałów powstańczych jeden 
czołg w asyście motocykla z obsadą 3 ludzi. Strzela
jąc, czołg ten podszedł z ulicy Łazienkowskiej pod 
sam prawie mur portu Czerniakowskiego przy ulicy 
Solec i tu zaatakowany granatami, zawrócił pospiesz
nie, zabierając do środka załogę motocykla, sam zaś 
motocykl pozostawił na ulicy.

W jakiś czas potem nastąpił drugi atak przeprowa
dzony przez zmotoryzowaną żandarmerię —■ około 
10 łudzi uzbrojonych w m|p jadących samochodem 
ulicą Solec od1 strony al. 3-go Maja. Bez przerwy strze
lając ze wszystkich mp do wszystkiego co się tylko 
ruszało, Niemcy czynili akustycznie bardzo efektow
ny hałas. Na wysokości Zarządu Dróg Wodnych, na 
trotuarze, znajdowała się drewniana budka sprzedaw
cy papierosów, za którą — zwabiony hałasem strzela
niny — skrył się kilkunastoletni chłopiec uzbrojony 
w jeden granat i gdy samochód przejeżdżał obok bud
ki rzucił nim tak, że trafił w sam jego środek. Skut
kiem tego jeden mp wypadł z samochodu na ulicę, a 
siedzących w nim żandarmów musiało zapewne dob
rze poturbować. Nie zatrzymując się, samochód wy
cofał się do śródmieścia ulicą Łazienkowską. Od tej 
chwili chłopiec ten nie rozstawał się ze zdobycznym 
mip. Ten fragment walk jest jednym z licznych przy
kładów niezwykłej odwagi i bohaterstwa młodych 
chłopców w Powstaniu Warszawskim.

Gdy zapadł zmrok, z niezbyt jasnych powodów 
tutejsze oddziały powstańcze opanował jakiś niepokój 
i niepewność. Jak się wydaje źródłem tego stanu rze
czy było ubogie wyposażenie ludzi w broń, niewi
doczna działalność dowódców poszczególnych rejo
nów, co budziło podejrzenie, że oddziały zostały po
zostawione samym sobie i że nie będzie komu koor
dynować ich wysiłków do wspólnej walki z nieprzy
jacielem. Krążyły pogłoski, że powstanie już wszę
dzie upadło i że nie ma sensu trwać na tym stanowis
ku, a raczej trzeba się ratować zanim Niemcy tu nie- 
nadejdą. W pewnej chwili przyszła wiadomość, że o- 
chraniające teren zbiórki „Szczupaka” oddziały uz

brojone wycofały się na Siekierki, nikogo o tym nie 
zawiadamiając. Po zbadaniu, okazało się, że byłą to 
prawda. W pośpiechu więc „Szczupak” też ruszył w 
tym kierunku. Droga prowadziła poprzez wysokie 
zarośla wiklinowe rozciągające się między Wisłą i 
Stacją Pomp wodociągów warszawskich iprzy ul. 
Czerniakowskiej. Pogoda sprzyjała bowiem padał 
drobny deszcz ograniczający widoczność. Podcho
dząc w pobliże Stacji Pomp, którędy wiodła droga na 
Siekierki, coraz częściej spotykało się ciała zabitych 
ludzi. Prawdopodobnie zastrzeliły ich wysunięte pos
terunki niemieckie z tej Stacji. Ludzie szli małymi 
grupami, gęsiego i w zupełnej ciszy, natrafiając 
na coraz liczniejsze przeszkody w postaci zasieków 
i ogrodzeń z kolczastego drutu oraz rowów wypeł
nionych wodą. Ostatecznie dalszy marsz w kierunku 
Siekierek stał się niemożliwy, zarówno ze wzgldęu na 
przeszkody terenowe, jak i groźbę ataków ze Stacji 
Pomp. Grupki wędrujących ludzi zaczęły zawracać, 
zmierzając do miejsc skąd wyszły. Trudno powie
dzieć, czy ktokolwiek dostał się tą drogą do Siekie
rek. Przed świtem dn. 2 seirpnia grupa licząca kilku
nastu ludzi z oddziału „Szczupak” dotarła do nab
rzeża portu Czerniakowskiego od strony Wisły. Nikt 
nie wiedział co się stało z pozostałymi ludźmi 
oddziału. Z powodu niemożności przedostania się na 
stronę portu przylegającą do miasta (brak łodzi), cala 
załoga, wyczerpana nocnym' marszem, zakwaterowa
ła się na stojącej w porcie pogłębiarce „Smok”. W cią
gu dnia, po zbadaniu sytuacji na pobliskim obszarze i 
nawiązaniu łączności z oddziałem AK działającym na 
terenie warsztatów' portowych, oddział otrzymał po
lecenie, by na najbliższą noc wystawić placówki w 
porcie od strony wiślanych, wiklinowych łąk, bazując 
W dalszym ciągu na pogłębiarce „Smok”. Tak więc, 
zgodnie z poleceniem, zostały wystawione na noc 
dwie placówki uzbrojone w cały posiadany przez od
dział arsenał broni w postaci dwóch rewolwerów i 
kilku granatów. Noc była pogodna, bezwietrzna i 
księżycowa. W odległości kilkudziesięciu metrów od 
portu w kierunku Wisły stała w krzakach nędzna cha
tka, przy której — jak się później okazało — czuwał 
pies. Gdzieś dobrze już po północy pies szczeknął — 
i to tylko jeden raz. Dla zmorzonych czuwaniem pla
cówek był to jednak wystarczający sygnał ostrze
gawczy, że w pobliskich krzakach może dziać się coś 
podejrzanego. Istotnie, po kilku Chwilach z zarośli 
wynurzył się niemiecki patrol uzbrojony w automaty 
w sile oik. 10 ludzi, idący szybkim marszem wprost 
na jedną z placówek, której ludzie nie zdążyli jeszcze 
skryć się za skarpę ziemi przy samym lustrze wody, 
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jedyną istniejącą w tym terenie ochronę. Niemcy ot
worzyli natychmiast ogień ze wszystkich automatów 
z odległości zaledwie kilku kroków. Najdziwniejsze, 
że nikomu nic się nie stało, natomiast jakaś zabłąka
na kula, przebijając burtę pogłębiarki, zraniła w szyję 
jednego z naszych ludzi, śpiącego w kabinie na .Smo
ku”. Po paru chwilach gwałtownej strzelaniny, (patrol 
skry! się ponownie w wiklinie, kierując się do Stacji 
Pomp.

Po doświadczeniach tej nocy „Szczupak” dostał 
polecenie przeprawienia się na przeciwną stronę por
tu, na teren stoczni. Oddział rozporządzał zbyt sła
bym uzbrojeniem, by mógł sprostać ewentualnym ata
kom silnego przeciwnika z pobliskiej Stacji Pomp. 
Nie było' zresztą potrzeby trzymania na tym otwar
tym terenie jakichkolwiek sił.

Po kilku dniach okaza'o się, że przynajmniej część 
rozproszonych niefortunną wyprawą do Siekierek lu
dzi z oddziału „Szczupaka”, dołączyła do różnych 
jednostek bojowych AK działających na pobliskich 
terenach górnego Czerniakowa, m.in. na statku „Baj
ka”. Natomiast słuch zaginął o dowódcy oddziału ko
mandorze ppor. Mizio, który, jak się później okazało, 
wyszedł z powstania cało.

Korzystając z napływu ochotników do walczących 
grup AK, „Szczupak” powiększył swój stan liczbo
wy do około dwudziestu kilku osób. Uzupełniono 
też uzbrojenie dodatkowymi granatami i 2 karabina
mi ręcznymi, po odkopaniu ukrytych w 1939 roku, 
znacznych ilości broni przy ul. Solec. Dla względów 
praktycznych oddział został podzielony na dwie 
równe części, którymi dowodzili kpt. Ignacy (Ignacy 
Szawernowski) i kpt mar. Wtorkowski (Czesław 
Kazubek). Obie te grufpy pełniły na zmianę służbę na 
pozycjach obsadzonych przez oddział „Szczupak”. 
Rotacja następowała codziennie o godzinie 17.00. 
Skąpą ilość posiadanej broni uniemożliwiała bowiem 
wykonywanie zadań bojowych wszystkim ludziom 
jednocześnie. Gdy więc jedna grupa pełniła służbę na 
jakimś odcinku, to zabierała całą broń oddziału, a 
drugą przebywała z konieczności na kwaterach.

Przez jakiś czas „Szczupak” pełnił służbę na wy
suniętym przed linię stanowisk AK budynku, na ro
gu Łazienkowskiej i Czerniakowskiej (ul. Czernia
kowska 169), w tak zwanej „Bursie”. Był on celem 
częstych ataków ogniowych ze stadionu Legii, opano
wanego przez Niemców. Nieprzyjaciel, mając na sta
dionie wycelowane w poszczególne okna budynku i 
w tej pozycji zamocowane karabiny, strzelał natych
miast ,gdy cokolwiek w nich się ukazało, a były to 
najczęściej głowy. Zluzowany przez nas oddział miał 

z tego powodu pewne straty. Tego rodzaju wypadków 
w „Szczupaku” nie było dzięki staranności, rozwa
dze i znajomości rzeczy kilku zawodowych podofi
cerów Flotylli Pińskiej, tworzących trzon oddziału. 
Między budynkiem Bursy, a trybunami stadionu Le
gii, rozciągał się teren w znacznej części niezabudo
wany i odkryty i Niemcy nie ryzykowali bezpośred
niego ataku na obsadzony przez „Szczupaka” budy
nek, tym bardziej, że silniejsze oddziały powstańcze 
zajmowały budynki przy ul. Rozbrat, róg Łazien
kowskiej, i mogłyby ich zaatakować z flanki, odcinając 
drogę powrotu. Wolne tereny były częściowo wyko
rzystywane przez okoliczną ludność na ogródki wa
rzywne. Rosły tam więc pomidory, ziemniaki i inne 
warzywa będące już wówczas w stanie dojrzałym, 
które jak magnes przyciągały niedożywioną, miejsco
wą ludność. Nie było dnia by ktoś nie ryzykował na
wet życia — bo teren był pod stałą obserwacją Niem
ców ze stadionu —■ dla zdobycia choćby paru pomi
dorów. Niektórym udawało się podczołgać niepos
trzeżenie pod tą cenną zdobycz i wycofać bezpiecz
nie, ale inni przypłacali to kalectwem lub śmiercią. 
Zakazy i ostrzeżenia niewiele pomagały.

Nasilenie ostrzału Bursy stawało się z każdym 
dniem intensywniejsze. Poza ogniem karabinowym 
i z broni maszynowej coraz gęściej padały pociski z 
granatników. Górne piętra budynku były wystawione 
na ostrzał od strony (południowo-wschodniej z dzia
łek przeciwpancernych. Dla większego bezpieczeń
stwa część załogi budynku obsadzała przyległy rów 
strzelecki.

W dniach, kiedy zaczęli napływać do dzielnicy 
czerniakowskiej powstańcy z rozbitej Starówki, 
„Szczupak” został skierowany do zajęcia pozycji w 
pomieszczeniach ,,Rektyfikacji Warszawskiej”, zna
nej w stolicy, wytwórni wódek gatunkowych. W sto
sunku do Bursy lokal ten znajdował się po przeciw
nej stronie ul. Łazienkowskiej, będąc jednocześnie na
rożnikiem ul. Czerniakowskiej. W pomieszczeniach 
tych był szereg metalowych cystern wypełnionych, 
częściowo, mocnymi trunkami. Było to przyczyną 
nie kończących się wędrówek ludzi różnego stanu, 
nie wyłączając uzbrojonych powstańców, po zaopa
trzenie alkoholowe. Nie sprzyjało to oczywiście dys
cyplinie i zagrażało ogólnemu porządkowi. Dlatego 
też zaraz po objęciu służby w pomieszczeniach wyt
wórni, ludzie „Szczupaka” dostali polecenie zbada
nia zawartości wszystkich naczyń i zbiorników i 
wypuszczenia znajdującego się w nich alkoholu do 
miejskiej kanalizacji. Nie trzeba dodawać, że akcja 
ta nie spotkała się z uznaniem zdemoralizowanych 
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już jednostek z oddziałów przybyłych ze Starówki, 
które srodze się piekliły, grożąc zemstą.

Dziwne wypadki lubią chodzić po ludziach, w 
szczególności w czasie działań wojennych. Przy prze
kazywaniu pomieszczeń Rektyfikacji, do składu ze 
zbiornikami oddano pojedynczy strzał ze stadionu 
Legii. Kula przeszła przez zabezpieczone workami 
z piaskiem drzwi, przeszyła pierś jednego z pow
stańców odchodzącego stąd oddziału, zabijając go na 
miejscu, następnie przebiła metalową ściankę zbior
nika z wodą — i w tej wodzie utonęła. Przez otwór 
wybity kulą trysnęła fontanna, oblewając wodą nie 
żyjącego już powstańca. Oczywiście, strzelający nie 
mógł ani widzieć, ani wiedzieć co się dzieje w tym 
pomieszczeniu. Było to typowe działanie ślepego losu.

'Po krótkim pobycie w „Rektyfikacji Warszawskiej”, 
„Szczupak” powrócił na swoje dawne miejsce, t. j. 
do Bursy. Pewnego dnia, pod koniec łsierpnia, pod
czas intensywnego ostrzału nieprzyjaciela, budynek 
zapalił się i spłonęło całe jego wnętrze i dach, pozos
tały zaś tylko gołe mury zewnętrzne. Od tej pory 
posterunki zostały z konieczności przeniesione do 
przygotowanych w pobliżu stanowisk w rowach 
strzeleckich. W tej sytuacji najgroźniejsze dla ludzi 
były pociski o stromym forze, t.j. z granatników. Po
czątkowo szczęście ludziom sprzyjało, bowiem mi
mo codziennej, gęstej strzelaniny, nie udało się Niem
com trafić w ich stanowiska w rowie strzeleckim. Jed
nakże w dniu 14 września w chwiejne mury spalonej 
Bursy trafiły pociski artyleryjskie, które rozpadając 
się przygniotły sprawdzającego posterunki kpt. Igna
cego; Zginął on na miejscu.

Taki był zły początek dalszych losów ludzi 

„Szczupaka”. Podczas ataku lotniczego w dniu 15 
ledwie zabandażowano mi głowę, gdy przebijając 
września ja zostałem ranny w głowę. W szpitalu po- 
lowym „Blaszanka” założono mi na ranę klamry. Za- 
szklany dach sali opatrunkowej, zaczęły padać wśród 
leżących tam rannych pociski z granatników. Ran
nych, mogących utrzymać się na nogach, ewakuowano 
pospiesznie do bram domów przy ul .Przemysłowej. 
Stąd, przy pomocy ludzi z mojego oddziału, dosta
łem się do piwnicy domu przy ul. Zaigórnej, róg Czer
niakowskiej. Część oddziału tego samego dnia zna
lazła się również w tej kamienicy, wzmacniając miej
scowy, już samotnie walczący, oddział AK. Był to 
dzień skoncentrowanych ataków niemieckich wspo
maganych lotnictwem. W godzinach południowych 
dnia 16 września samoloty zbombardowały leżącą w 
sąsiedztwie fabrykę termometrów Plewikiewicza. W 
przewidywaniu, że następny nalot będzie skierowa
ny według wszelkiego prawdopodobieństwa na jedy
ną całą kamienicę obsadzoną przez broniących się 
jeszcze powstańców, znaczna ich część skryła się w 
zrujnowanej fabryce. W następnym ataku samoloty 
zupełnie niespodziewanie zrzuciły wszystkie bomby 
właśnie na te ruiny. Wszyscy zginęli, w tym kilku lu
dzi „Szczupaka”. I na tymi kończy się bojowa histo
ria tego oddziału. Wieczorem tego samego dnia 
Niemcy zajęli budynek, ewakuując wszystkich znaj
dujących się w nim ludzi do więzienia przy ul. Li
tewskiej, a stamtąd, na drugi dzień, do obozu w 
Pruszkowie, po przeprowadzeniu selekcji na dziedziń
cu więziennym. Zdrowych pozostawiono na miejscu.

Gdynia, Listopad 1980 r.
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K. DOMAŃSKI

GŁÓWNIE O CIASNYCH BUTACH

Wtorek, 1-go sierpnia; 1939 roku, średni Kurs Wy
działu Morskiego Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej zostaje przeokrętowany z O.R.P. „Gryf” 
na kanonierki. Jest nas dwudziestu czterech, więc 
nie ma problemu; zostajemy podzieleni, alfabetycz
nie, na dwie równe grupy i tym sposobem pierwsza 
połowa zostaje zaokrętowana a O.R.P. „Generał 
Haller” a druga połowa na O.RJP. „Komendant Pił
sudski”. Mój przydział wypada na „Hallera”, którego 
dowódcą, na czas naszego zaokrętowania, zostaje Do
wódca Oddziału SPMW kpt. mar. S. Mieszkowski. 
Dowództwo „Piłsudskiego” obejmuje nasz Oficer 
Kursowy kpt. mar. T. Kamiński. Tyle na temat his
torii.

Niewątpliwie najważniejszą osobą na okręcie jest 
jego dowódca, ale nie jemu, a zupełnie innemu człon
kowi załogi mam zamiar poświęcić kilka słów.

Natychmiast po wkroczeniu na pokład „Hallera” 
dostaliśmy się pod opiekuńcze skrzydła Bosmana 
Okrętowego, który od razu zaprowadził nas do kub- 
ryka rufowego. To pomieszczenie miało nam służyć, 
na czas naszego zaokrętowania, jako kabina plus me
sa. Jak zwykle bywa w takich okolicznościach, rozwi
nęła się między Bosmanem a nami przyjacielska roz
mowa w rodzaju „Jak, co i kiedy”?, podczas której 
Bosman zawiadomił nas, że obowiązki naszego meso- 
wego zostały powierzone niejakiemu marynarzowi 
Rutkowskiemu. Po wysłuchaniu tyrady na temat 
zalet i cnót Rutkowskiego, można było dojść tylko do 
jednego wniosku: Rutkowski, w porównaniu do resz
ty mesowych Floty, był tym, czym główna wygrana 
na Loterii Państwowej była w porównaniu do wygra
nych na parafialnej loterii fantowej Poczuliśmy się 
uprzywilejowani i zarazem niegodnymi tak wielkiego 
szczęścia. Niezadługo sam Rutkowski zjawił się na 
naszym pomieszczeniu. Tym razem Bosman przemó
wił do niego, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że 
spotkał go wielki zaszczyt i niesamowite wyróżnienie 
Trzeba przyznać, że Rutkowski przyjął słowa Bosma
na po męsku, bo wyraz jego twarzy nie zdradzał żad
nych gwałtownych uczuć. Lekki cień uśmiechu, na 
który on sobie pozwolił, można było interpretować 
jako wyraz zadowolenia lub, co teraz wydaje się bar
dziej prawdopodobne, pobłażliwości dla całego ga
tunku ludzkiego w ogólności, a dla obecnego towa
rzystwa w szczególności. Swoje przemówienie, skie

rowane wyłącznie do naszego przyszłego mesowego, 
zakończył Bosman słowami: „Pamiętaj, że to jest Two
ja ostatnia szansa”. Uwaga raczej dziwna, ale my by
liśmy tak urzeczeni siłą oratorską Bosmana, że nie 
doszła ona do naszej świadomości. Dopiero trochę 
później zaczęliśmy oceniać jej znaczenie, gdy pod
czas rozmowy z jednym z podoficerów dowiedzie
liśmy się, że Rutkowski ma opinię najgorszej niedo
łęgi, „lajzera”, „łajzy” (wyrażenie bardzo popularne 
wśród braci marynarskiej, o ile mnie pamięć nie myli) 
i tym podobnych, co po prostu oznaczało, że nie na- 
daje się do niczego. Według zdania całej załogi Bos
man Okrętowy skorzystał z naszego przybycia, że
by Rutkowskiego „jakoś przydzielić” i itym samym 
pozbyć się kłopotu. Tego rodzaju uwagi nie bardzo 
napawały nas optymizmem. Nie traciliśmy jednak 
ducha, bo nie mogliśmy sobie wyobrazić, że znalazł
by się ktoś, kto w niedołęstwie .dorównałby legendar
nej postaci, ciągle żyjącej w naszych umysłach, mary
narza Słodkiego. W dalszym ciągu istnieją wątpliwoś
ci odnośnie nazwiska tego osobnika. Na. ten temat 
mamy takie wariacje jak Słodki, Słodki, Sladki, a na
wet Siatki. Żeby nie wprowadzać czytelnika, mimo 
wszystkich pozorów w konsternację, załóżmy, że je
go nazwisko było Słodki.

25 marynarzem Słodkim, którego jednak nikt z nas 
nie widział na własne oczy, zostaliśmy zaznajomieni 
podczas Kursu Kandydackiego dzięki relacjom nasze
go Szefa, w tym w czasie bosmana, Grabana. Jestem 
przekonany, że podobnym doświadczeniem cieszy
ło się wiele innych pokoleń Kandydatów których Sze
fem był Graban. Według tego ostatnego, marynarz 
Słodki był największą ,łajzą”, która kiedykolwiek no
siła mundur polskiej Marynarki Wojennej. Z tego po
wodu, na specjalny rozkaz Dowódcy Floty, mary
narz Słodki został sfotografowany i zdjęcie jego zos
tało zawieszone w Dowództwie Floty. Niejednokrot
nie swoim zachowaniem, w czasie naszego Kursu Kan
dydackiego, dawaliśmy naszemu Szefowi powody do 
„rezurekcji” marynarza Słodkiego. Od czasu do cza
su .prawie każdy z nas chorował na rozdwojenie jaź
ni i nie był pewien, czy jest sobą czy tylko uosobie
niem marynarza Słodkiego. Podobnie przydarzyło 
się to i mnie, podczas jednego z przeglądów broni 
przeprowadzanych przez samego Szefa. Oczywiście 
chodziło tutaj o karabin, broń którą rekrut, według 
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instrukcji przełożonych, miał traktować jako przyja
ciela, żonę, kochankę. Tak się złożyło, że moja „ko
chanka” miała dolegliwości wewnętrzne, które mani
festowały się głębokimi wżerami w lufie. Natychmiast 
po otrzymaniu karabinu zameldowałem o tym in
struktorowi naszej drużyny. Instruktor, stary ma
rynarz, a więc stary „wyjadacz” jeśli chodzi o sztukę 
wojskową, stwierdziwszy słuszność moich spostrze
żeń, odezwał się do mnie w podobny sposób: „Ale 
Kandydat ma szczęście. Te wżery są zanotowane w 
metryce karabinu i z tym karabinem Kandydat nigdy 
nie podpadnie!” Nie podipadnie?! Podpadłem dwa ra
zy: raz w czasie ostrego strzelania, kiedy ja i moja 
„kochanka” dowiedliśmy słuszności przysłowia 
„Chłop strzela, a Pan Bóg kule nosi” i podczas wyżej 
wspomnianego przeglądu broni. Bosman Graban 
przyłożył oko do wylotu lufy i w tym momencie 
czas się zatrzymał. Nastąpiła cisza i wydawało się, że 
nie będzie jej końca; było jasne, że Szef nie mógł u- 
wierzyć w to co zobaczył. Powoli oddając mi kara
bin i patrząc mi prosto w oczy — w jego oczach do
strzegłem głęboki smutek — odezwał się: „Kandydat 
Domański, ja tylko raz w życiu widziałem taki kara
bin. Czy wiecie do kogo on należał?” Nie była to o- 
kazja do wymówek. Nadszedł moment, gdy należało 
prawdzie spojrzeć w oczy. Wyprężywszy się, jak tyl
ko było to możliwe, odpowiedziałem: „Tak jest Panie 
Szefie! Do marynarza Słodkiego!” Na twarzy Szefa 
pojawił się cień uśmiechu, którym jak gdyby chciał 
on dać do zrozumienia, że chociaż spadłem tak nisko, 
to jednakże sytuacja moja nie była zupełnie bezna
dziejna. W tej chwili, gdy piszę te słowa, straszna 
myśl przychodzi mi do głowy: może rzeczywiście 
mój karabin należał kiedyś do marynarza Słodkiego?

Wracając jednak do Rutkowskiego i, żeby zadość
uczynić sprawiedliwości, trzeba przyznać, że niezu
pełnie zasługiwał na opinię, którą się cieszył u reszty 
załogi. Wyrażenie „cieszył się” jest przesadą, ale tylko 
do pewnego stopnia, bo okazało się, że właśnie tego 
rodzaju opinia całkowicie mu odpowiadała. Z wyglą
du jego twarzy trudno było wnioskować, czy właściciel 
jej posiadał wybitne cnoty, czy paskudne wady, za 
wyjątkiem tego, że rodzaj uśmiechu, jaki na niej się 
pojawiał, zdradzał wrodzoną inteligencję i zmysł hu
moru. Jego wygląd zewnętrzny nie stawiał go w gru
pie „Asów”, ale też nie kwalifikował go jako „Łajzę”; 
miał wygląd przeciętnego, szanującego się marynarza. 
Pochodził on z Warszawy, a dokładniej mówiąc z Bró
dna, dzielnicy, która podobnie jak i inne peryferie du
żych miast, wyrabiała doskonały instykt samozacho
wawczy i niejednokrotnie swoisty zmysł humoru.

Gdy wspominam tego rodzaju walory, to przychodzi 
mi na myśl małe zdarzenie, którego bohaterem był 
inny osobnik. Nie znalem 'go osobiście, ale słyszałem 
o nim od moich kolegów z Wydziału Technicznego, 
którzy w tym czasie byli zaokrętowani na „Mazurze”. 
Był to jeden z marynarzy, który wyróżniał się tym 
wśród załogi, że miał dość głęboką szramę na głowie. 
Gdy go zapytano jakim sposobem ta szrama tam się 
znalazła, odpowiedział, że stało się to w trakcie dzie
lenia spadku po wujku; jeden ze spadkobierców u- 
żył tasaka, ale ponieważ korytarz był bardzo wąsiki 
więc nie mógł wziąć dobrego rozmachu Zasadniczo 
nie ma to nic wspólnego z Rutkowskim, który był 
łagodnego usposobienia i jakakolwiek myśl o gwałto
wnym konflikcie fizycznym była mu zupełnie obca. 
Mimo pesymistycznych przepowiedni podoficerów 
„Hallera”, Rutkowski okazał się zupełnie dobrym me- 
sowym. Opiekował się sumiennie naszym pomiesz
czeniem i dbał, żeby posiłki były przyniesione na 
czas. W godzinach zajęć przebywał on zwykle w na
szym pomieszczeniu. Nie wiem, czy było to spowo
dowane jego głębokim przywiązaniem do nas, czy też 
chęcią ucieczki spoza zasięgu Bosmana Okrętowego 
i ewentualnej dodatkowej pracy. O ile naszego współ
życia z Rutkowskim nie można nazwać idyllą, to jed
nakże trzeba zaznaczyć, że nie' było w nim poważ
niejszych starć i zgrzytów. Śmiało można powiedzieć, 
że my byliśmy zadowoleni z Rutkowskiego i ,co może 
jest ważnejsze, on był zadowolony z nas.

Jednego popołudnia stałem się świadkiem małego 
dramatu, który rozegrał się na rufie, tuż. koło luku 
naszego kulbryka. Głównymi i jedynymi aktorami by
li Bosman Okrętowy i Rutkowski. Byli oni pogrążeni 
w rozmowie, która zdecydowanie miała charakter jed
nostronny; Bosman dawał' Rutkowskiemu solidnego 
„opeera”. Nie wiedziałem co było'powodem tego zajś
cia, ale zauważyłem u nóg Rutkowskiego, rozłożoną 
„na części zasadnicze”, lampę huraganową. Po odejś
ciu Bosmana podszedłem do Rutkowskiego i zapyta
łem się o co tutaj chodzi. Okazało się, że Bosman dał 
Rutkowskiemu lampę do wyczyszczenia. Ten ostat
ni rozebrał lampę i nie tylko, że jej dokładnie nie wy
czyścił, ale jeszcze na dodatek zameldował Bosmano
wi, że zapomniał jak się ten przyrząd składa. Zapyta
łem, się, czy rzeczywiście jest tak trudno złożyć lam
pę huraganową. Odpowiedź Rutkowskiego nie pozos
tawiała żadnych wątpliwości: „Każdy głupi potrafi 
rozebrać i złożyć „huragan”, ale tak między nami 
mówiąc, ja nie lubię brudnej roboty. Mniejsza z tym 
co pan Bosman sobie o mnie pomyśli, ale można się 
założyć „na pewniaka”, że mi nie da więcej „huraga
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nów” do czyszczenia. Znalazłem się tutaj „w kropce”, 
bo było rzeczą oczywistą, że nastawienie Rutkowskie
go było sprzeczne z ideą, którą wpajano rekrutom 
do Sił Zbrojnych i dlatego poklepanie go po ramieniu 
zrobienie uwagi „Ale z Was jest wielki cwaniak!” ko

lidowałoby z duchem moralności i dyscypliny wojs
kowej. Z drugiej jednak strony bardzo wątpiłem, żeby 
wykład na temat „świadomość Wypełnionego Obo
wiązku Jest Największą Nagrodą” zrobił jakiekolwiek 
wrażenie na Rutkowskim. Ostatecznie, kto słucha 
„morałów” prawionych przez podchorążego średnie
go rocznika? Chyba tylko podchorąży młodszego 
rocznika i też nie wiadomo z jakim rezultatem. Wo- 
wobec tego pokiwałem smutnie głową i zrobiłem,nie
zobowiązującą mnie do niczego, uwagę: „Rutkow
ski, Rutkowski, tym sposobem nie zrobicie kariery 
w Marynarce”. Zupełnie niechcący trafiłem w sedno 
sprawy, bo killka dni później, w czasie prywatnej roz
mowy z Rutkowskim, dowiedziałem się, że mu teraz 
nie zależało na żadnej karierze w Marynarce Wojen
nej.

Był czas kiedy Rutkowski był wielkim entuzjastą 
morza i marzył, żeby zostać pilotem w lotnictwie 
Morskim. Z tą myślą zgłosił się na ochotnika do Ma
rynarki Wojennej. Okazało się jednak, że władze Ma
rynarki miały zupełnie inne plany odnośnie jego oso
by i nie tylko nie otrzymał on przydziału do „Bmde- 
lotu”, ale miał się specjalizować na minera. Decyzja 
władz była; dla niego prawdziwym ciosem, który na 
zawsze przekreślił jego marzenia. Prawdopodobnie 
inny osobnik, o słabszym charakterze, załamałby się 
duchowo i zakończył swoje dni w nieuleczalnej me
lancholii. Ale nie Rutkowski! Ten zadecydował, że 
skoro Marynarka nie chce z niego uczynić lotnika, to 
nie będzie miała Ona z niego pożytku w jakiejkol
wiek innej specjalizacji. Postanowił, że „się nie da”, 
czego angielskim odpowiednikiem, może nawet bar
dziej trafnym, jest wyrażene „to beat the system”. 
Dzięki swojej inteligencji i zmysłowi humoru udawa
ło mu się to całkiem nieźle. Ktoś mógłby kwestiono
wać wyżej wspomniane jakości charakteru Rutkows
kiego. Dlaczego nie? Faktem jednak jest, że „nie da
wał się” a my podchorążowie, w tym czasie, mieliśmy 
wystarczającą ilość własnych kłopotów, żeby przej
mować się problemem jakim był on dla Marynarki. 
Jak już wyżej wspomniałem, wypełniał on swoje obo
wiązki w stosunku do nas całkiem przyzwoicie i nie 
było powodu do interwencji z naszej strony.

Każdego dnia, po skończonym obiedzie, Rutkows
ki zjawiał się w naszym pomieszczeniu, ażeby zeb
rać naczynia i posprzątać ze stołu. Podczas gdy był 

on w ten sposób zajęty, my wykorzystywaliśmy resz
tę przerwy obiadowej na palenie, drzemkę, czytanie, 
lub ogólną rozmowę na taki czy inny temat. Pewne
go dnia, właśnie podczas jednej z takich rozmów pad- 
ło słowo „Filozofia”. Na dźwięk tego słowa, Rutkow
ski, jak gdyby dotknięty magiczną różdżką, zaprzestał 
sprzątania stołu. Wyprostowawszy się, skierował 
błędne spojrzenie w przestrzeń i powiedział: „Filo
zofia? Hm” W pomieszczeniu zapanowała cisza, bo 
każdy z nas wyczuł, że teraz nastąpi coś niezwykłe
go i nadzwyczajnego. I rzeczywiście. Po chwili Rut
kowski zapytał: „Czy ja mogę tutaj coś powiedzieć?” 
„Oczywiście, słuchamy” odpowiedzieliśmy z zapa
łem i prawie chórem. Na; to on, skierowawszy wzrok 
przed siebie, jak gdyby widział przed sobą tłumy słu
chaczy, przemówił: „Moja filozofia jest bardzo 
prosta. Jeśli chcesz Pan mieć przyjemność, to kup Pan 
sobie parę ciasnych butów. Załóż Pan je i noś je Pan 
przez godzinę. Gdy Pan je zdejmiesz, to wtedy bę
dziesz Pan miał prawdziwą przyjemność”. Przy 
akompaniamencie śmiechu posypały się od nas uwagi 
Świetnie! Doskonale! Bajecznie! Nasz entuzjastyczny 
wyraz uznania przyjął Rutkowski z godnością i nie- 
kryijącym się zadowoleniem. W tym momencie nie 
zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że w najbliższej 
przyszłości będziemy wspominali Rutkowskiego w 
okolicznościach, w których jego „Filozofia Ciasnych 
Butów” zostanie poddana ciężkiej próbie.

I-go września, dzień w którym rozpoczęła, się H-ga 
Wojna Światowa był również dniem' w którym nastą
piła ewakuacja Szkoły Podchorążych Marynarki Wo
jennej z Bydgoszczy. SIPMW w skład której wchodzi
ły teraz dwa Kursy, Średni i Kandydacki, znalaz
ła się w drodze do rejonu Flotylli Pińskiej. Po wielu 
tarapatach, które mogłyby dostarczyć ciekawego ma
teriału dla kronikarzy i historyków, dobrnęliśmy w 
końcu do Chorodyszcza, małej wioski na wschód od 
Pińska. Długo tam nie zabawiliśmy, bo w połowie 
września SPMW została rozwiązana a my podchorą
żowie. teraz już Starszego i Młodszego Kursu, zgło
siliśmy się ochotniczo do Flotylli Rzecznej. Cała Flo
tylla, natomiast weszła w skład armii gen. Kleberga i, 
co za tym idzie, została przemundurowana „na zielo
no”. My podchorążowie zdaliśmy do magazynu nasze 
całkowite umundurowanie marynarskie i w zamian o- 
trzymaliśmy wojskowe mundury połowę, jak rów
nież onuce i saperki To było nasze pierwsze zetk
nięcie się z „ciasnymi butami”, w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Z własnego doświadczenia, mogę 
śmiało powiedzieć, że saperka —• niewinnie wygląda
jący but z krótką cholewą — nie należy do najbar
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dziej wygodnego rodzaju obuwia. Dopasowanie się 
jej do nogi należało zapłacić poobcieranymi piętami, 
w wielu wypadkach pokrytymi bąblami z krwią lub 
materią. Nie leży w ramach tego skromnego opowia
dania poruszanie tak niemiłych zjawisk, ale czynię to 
tylko dlatego, żeby zapoznać czytelnika z pewnym 
niewygodami, z którymi musiała się pogodzić cała 
brać marynarska maszerująca na pomoc Warszawie. 
Skoro już wspomniałem jedną z niewygód połączo
nych z naszym „długim marszem” (wyrażenie całko
wicie usprawiedliwione), to pozwolę sobie wspomnieć 
jeszcze inną niewygodę, rzadko zalecaną jako lekar
stwo na podtrzymanie ducha, a mianowicie brak zor
ganizowanego wyżywienia. Podobno Napoleon po
wiedział, że zwycięska armia porusza się na swoim 
brzuchu. Ciekawe, czy zaznaczył, że na pełnym brzu
chu? W każdym razie saperki tak „dały się nam we 
znaki”, że poruszanie się na brzuchu, pełnym czy 
pustym, wadawało się dużo lżejsze od maszerowania. 
Szczęśliwie nikt z nas nie zginął z głodu i nikt nie 
stracił nogi z powodu gangreny. Przy okazji pozwolę 
sobie przytoczyć tutaij słowa jednego z największych 
myślicieli, Konfucjusza: „Jeśli chce się sądzić drugie
go człowieka to należy najpierw przez rok pochodzić 
w jego butach”. Nie jestem godzien równać się na
wet z trzewikami Wielkich tego świata, ale ośmielę 
się dodać, że wystarczy pochodzić w nowych saper
kach przez jeden dzień, żeby odechciało się wydawa
nia sądu o kimkolwiek.

Gdy wyżej wspomniałem „dolegliwości”, które nam 
dokuczały podczas naszego marszu, to przyszła mi 

jeszcze jedna myśl i-może właśnie najważniejsza: kom 
pletny brak wiadomości o przebiegu działań wojen
nych zarówno w kraju jak i poza krajem. Wiadomoś
ci docierały do nas w formie pogłosek i zazwyczaj za
czynały się od słowa ,jPodobno”. Pogłoski, które by
ły dobre, uważaliśmy za prawdziwe. Te, które były złe, 
traktowało się jako propagandę ,Piątej Kolumny”. 
Optymizmem byliśmy napełnieni do samego końca i 
dlatego, gdy 6-go października rano, pod Kockiem 
zobaczyłem białe flagi, byłem przekonany — O 
Święta Naiwności! — że Niemcy przegrali wojnę.

Dosłowne noszenie ciasnych butów skończyło się 
dla mnie ,gdy w jednym z pierwszych obozów jeniec
kich niemiecki sanitariusz opatrzył mi rany na pię
tach. Od tego momentu nie było więcej kłopotów z 
saperkami, ale był to początek symbolicznego nosze
nia ciasnych butów: niewoli. Już sam pobyt w niewoli 
nie należał do przyjemności, a cóż dopiero gdy zda
rzały się sytuacje, wymagające większej niż zwykle 
odporności moralnej lub fizycznej. W takich to właś
nie momentach wspominaliśmy Rutkowskiego i jego 
filozofię. Pomagało! Dużo wody upłynęło w Wiśle 
od czasu wojny, ale nawet obecnie, gdy „coś mi nie 
wychodzi”, gdy jestem przeziębiony, lub mam ból 
zęba; (jednego z tych, które się jeszcze trzymają), to 
przypominam sobie słowa, które w czasie pewnej 
przerwy obiadowej na O.RjP. „Haller”, zostały wy
rzeczone przez naszego mesowego. I pomaga.

Luty 1981
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BOHDAN MAŃKOWSKI

TRZY
Zwrotne punkty historii świata mają swoje kamie

nie milowe, zazwyczaj są to symboliczne wydarzenia, 
od których zaczyna się nowy okres w życiu państw, 
społeczeństw, a nawet poszczególnych ludzi.

W moim życiu były to salwy armatnie, bo jestem 
przecież z zawodu artylerzystą morskim, nadbrzeż
nym i przeciwlotniczym.

Dzieciństwo i młodość spędziłem nad Newą, gdzie 
trzymał mnie do chrztu w kaplicy Maltańskiej w Pe
tersburgu lejtnant marynarki i 195-ty pilot świata (Le
onardo da Vinci był pierwszym) Grzegorz Junosza- 
Piotrowski, rekordzista świata w locie z pasażerem 
nad morzem' na odległości 37 km (sic!), który tym lo
tem pobił rekord Bleriofal w 1910 roku.

Ale wróćmy do armaty. W roku 1917 wszystkie moje 
wagary spędzałem, wprowadzony iprzez zaprzyjaź
nionego konduktora marynarki (chorążego) i nasze
go lokatora Nikołaja Iwanowicza, na, starym cesars
kim krążowniku Aurora. Wygląd tego krążownika 
wysłużonego na dalekich oceanach i pod Cuszimą 
nie przypominał wówczas dzisiejszej uszminkowa- 
nej Aurory — Muzeum, przycumowanej przy na
brzeżu Bolszoj - Newiki w Leningradzie. I oto wie
czorem 25-go października 1917 roku (starego stylu) z 
działa dziobowego rozległ się wystrzał będący syg
nałem do szturmu na Zimowy IPałac. Chociaż był to 
ślepy nabój salutacyjny, a podczas szturmu zginęło, o 
ile (pamiętam osiem, osób, to echo tego wystrzału roz
legło się daleko poza granice ówczesnego imperium 
Romanowych.

Oczywiście nie zdawałem sobie sprawy z konse
kwencji tego faktu obserwując następnego dnia z 
okien mojego gimnazjum, jak z olbrzymiego, palą
cego się więzienia zwanego Zamkiem Litewskim, znaj
dującego się naprzeciw szkoły, wychodził ponury 
tłum wybladłych więźniów. Tego wspomnienia nie 
mogę się ipozbyć do1 dnia dzisiejszego.

Wystrzał Aurory zmienił też losy mojego życia, i 
tak w dwadzieścia dwa lata potem, jako kapitan Pols
kiej Marynarki Wojennej usłyszałem dnia 1 -go wrześ
nia 11939 roku o godz. 04.47 salwę armatnią wystrze
loną na rozkaz komandora Kleikampa z pancernika 
Schlezwigi-Holstein do skrawka ziemi polskiej znaj
dującego się) pod ochroną Ligi Narodów.

SALWY
Salwa ta rozpoczęła drugą wojnę światową wsławia

jąc po wsze czasy załogę składnicy amunicyjnej „Wes
terplatte”, która stała się symbolem walki O1 honor o- 
ręża polskiego, chociaż niepełne cztery czwórki po
szły żołnierskim krokiem do nieba po jej obronie.

Przez miesiąc od tej sławetnej salwy brałem czyn
ny udział w obronie Helu, nie zdając sobie sprawy, że 
uczestniczę w wojnie, która zmieni krajobraz 
świata i mojej ojczyzny. Była to druga znamienna 
salwa armatnia w moim życiu.

Trzecia miała miejsce dwudziestego siódmego dnia 
pamiętnego września 1939 roku. Zastępując rannego, 
bohaterskiej pamięci, kpt. mar. Zbyszka Przybyszew
skiego, obserwuję z ażurowej wieży kierowania og
niem wychodzące z Gdańska pancerniki Schlezwig- 
Holstein i Sdhlesien. Jestem na samym cyplu „Samot
nego Półwyspu” i wiem że cała załoga baterii polega 
na moim wzroku, szybkości reakcji i wyszkoleniu, 
tak jak bym był dowódcą okrętu podwodnego kieru
jącym samotnie okrętem przez wynurzony perys
kop. W momencie zauważenia błysku salwy odpala
nej z pierwszego pancernika podaję komendę „pal”, 
nasze niewspółmierne co do ciężaru pocisków salwy 
mijają się wpół drogi. Moja czwarta i ostatnia salwa 
jest w celu i rozbija lowoburtową barbetę pancerni
ka. W tym samym momencie trzy pociski nieprzyja
cielskie trafiają w podstawę mojej wieży przerywając 
zdolność kierowania ogniem baterii imienia Heliodo- 
ra Laskowskiego. Moja próba indywidualnego prowa
dzenia ognia z działa Nr 2 do pancernika Schlesien 
nie była skuteczna, zwłaszcza; że pancerniki wycofa
ły się poza pole rażenia.

Podaję czytelnikom ten techniczny opis walki, bo 
była to ostatnia salwa; pełnosprawnej baterii Rzeczy
pospolitej w roku 1939.

W kilkanaście dni potem, w niewoli w koszarach w 
Piławie, niemiecki lekarz marynarki w stroju ga
lowym, wręczył mi odłamek naszego granatu, w pu
dełku orderowym „Pour le merite”, z biletem wizy
towym swojego dowódcy „Na pamiątkę pańskiego 
sukcesu”. Lekarz ten opatrywał marynarzy rannych 
tym pociskiem.

Dzisiaj odwiedzam w Warszawie, w Muzeum Woj
ska, stojącą w parku „Samotną Armatę”, ongiś dumę 
Helskiej sztyletowej baterii. Nie jest ona wypiesz
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czona i konserwowana jak działo Aurory, ale dla 
mnie jest reliktami minionej epoki.

Na odsłonięcie pomnika pamięci obrońców Helu, 
ani na dekorację tego miasta Krzyżem Grunwaldu II 
klasy nie zostałem zaproszony, choć byłem pierw
szym komendantem Garnizonu Hel i wystrzeliłem 
ostatnią salwę armatnią z baterii tego półwyspu

Nie danym' mi też było usłyszeć ostatniej; salwy 
kończącej życie bohaterskiej pamięci Komandora 
Przybyszewskiego.

Ale to (już jest inna historia ...

Gdynia, wrzesień 1981 r.

* * *

Trudny wiersz
Ginie w ampułce czerni
Dłoni, co szuka złota, słów
Ciągle mato, mało. . .
Wyjdź wierszu. Stań jak namiernik
Określ tajemnicę
I tak zagadką chwila zostanie
Jak instynkt ptaka czy losu niedbalość

* * *

Kto tam?
Wachtowy melduje wszystkich z lądu
Odkotwiczenia nie ma.
Ciepło tu w słońcu, prawda, stary?
Siłę wiatru, stań morza melduję
O key. Rozpędź ten kondukt
Po co nam niebieskie cyprysy i tuje,
Nasze cienie nie drzew tych
Spadną na. mórz śpiących ekran;
Jedynym dźwiękiem do filmu pobladłych rybaków 

szepty
Tylko, żeby nikt prawdy nie przekradł.

Tak jest
Hej tam, na dole
Powtórzcie ten patrol, wy cienie
Dłonie, czapki, nazwiska, role

I
Ostatnie już w niebo spojrzenie,

Jak salut szablą
Schody w toń ciemną
Na peryskopową
Miałeś ogolić się, Pablo.
Cichną już diesle
Cicho serce, nie kłóć się ze mną
Centrala myśli głupawych

Może nie będzie nic: ranek, mgła, lekka fala, 
Pogap się w resztkę kawy

Nagle cięcie. Błysk. Wybuch. Przestrach oczu
w kadrze.

Żywe.. . życie.. . gdzieś w górze. .. skąd tu wiatr 
piekielny?

Wszystko tam im zostawić? Co z tego żerni dzielny? 
Boże, widzu jedyny w podwodnym teatrze!

Czy to Twój lancet mokry darł mundur ze skórą 
Kiedy ryk „O, Jezu” zdobył szczyt atmosfer, 
Gdy poszycia śnieig-korek nagle siwizn urok 
Przydał głowom co nikły w ciernie nieobrosłe?

Krótszych spięć już nie będzie. Chlor zakrztusił 
krtanie

Akumulatory ostatnie, dokrewne, 
Przerywały mdlejący pęcherzyków taniec 
Tylko fosfor doświetlal zielenie ulewne.

Dziób rozpruty wypluł śnięte torped ryby, 
Wolno przewracane w muł lecą na wieki, 
Jak odarty ze znaczeń dziennik bez opieki — 
Radość wrogom, których śmierć zapisałyby.

Zwrot, kamer na wód przelew, gdzie w pęknięcia 
przesmyk

Sternik głębokości wpychany jest właśnie, 
Z pępowiną kabli niby płód przedwczesny 
Coś wskazuje, lecz co chciał tego nie wyjaśnię 
Może wołał na pomoc podmorskie anioły. . .?

* * *

Jeszcze biało-czerwonej strzępy tam się moczą 
Na dnie, gdzie rozdarty orli kadłub spoczął;
Weźcie je i na Sądów Boskich złóżcie stoły.

JAN GOSK, Sopot

ORZEŁ
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/. ZEMBATY NOWACKI

NA STRUNACH WSPOMNIEŃ
(dokończenie)

1933 — Gdynia — port wojenny — ORP „Burza”,

W tym roku dorwały się w Niemczech do władzy 
klika polityczna hien z Adolfem Hitlerem na czele. 
Do władzy doszli po trupach.

Na „Burzy” intensywne szkolenie w porcie i w mo
rzu, aby dorównać wyszkolonej już załodze „Wich- 
ra”.

10-go kwietnia; zmiana d-cy okrętu.
D-two obejmuje kmdr. .Marian Majewski.
15-g.o maja; odjazd do doku w Libawie-Łotwa. W 

kanale wejściowym do portu, w dwuszeregu, oddział 
wojska prezentuje broń, orkiestra gra hymn narodo
wy. Na „Burzy” trębacz: baczność, prawa burta. Wej
ście do doiku. Na drugi dzień 100 kobiet rozpoczęło 
skrobanie kadłuba okrętu.

Nasz nowy d-ca okrętu miał humor na codzień i był 
zamiłowanym piechurem. Na Oksywiu po gazety cho
dził z portu woj. na dworzec kol. pieszo.

311 maja powrót do portu —■ malowanie okrętu. 
Szkolenie artyleri Pl.-otn. polegało na tym, że samo
lot ciągnął worek na lince i do niego strzelano (lot po
ziomy). Gdy się rozpoczęła wojna samoloty nie
mieckie bombardowały z lotu nurkowego czego nie 
uwzględniały kalkulatory naszej broni PLotn.

1937 r. W tymi roku na Błoniach Krakowskich dzie
siątki pułków kawalerii defilowało w szyku kon
nym przed Marszalkiem Śmigłym dla uczczenia wiel
kiego zwycięstwa poid Wiedniem po 250-ciu latach. 
„Ani guzika od sukmany nie oddamy, mówił Marsza
łek Rydz Śmigły”.

W tym czasie Niemcy rozbudowały broń pancer
ną, i lotnictwo, które zmasakrowało część Europy w 
II wojnie światowej

Od 28 lipca „Wicher” i „Burza” cumują w basenie 
Nr 2 w Porcie Wojennym.

Święto Morza obchodzono uroczyście.
Jesienna inspekcja admirała Unruga wypadła 

dobrze.
Mieliśmy wizytę dwu angielskich destroyerów i 

dwu szwedzkich krążowników. Zastępca d-cy kpt. 
Umecki. Oficer torp. (Puzyna, of. artylerii por. Miesz- 
kowski.

W połowie kwietnia; 1934 r. spotykamy na Bałtyku 
w rejonie Bornholmu dwa pancerniki niemieckie w 
odległości kilku mil.

Pancerniki wykonują alarm bojowy i działa, skiero
wano na „Burzę”. D-ca okrętu zarządza „alarm bojo
wy” i skierowanie dział na niemieckie okręty. I tak 
się minęliśmy.

Od 18.110. - 26.10 znów jesteśmy w Libawie. „Bu
rza” w doku. Mały remont.

W Libawie było wesoło, bawili się zwłaszcza żo
naci, rclbili sobie; urozmaicenie. Jurek Gaś ułożył 
nawet wiersz specjalnie na żonatych. Ten wiersz wy
wieszony ibył w korytarzu załogi i d-ca kmdr. Ma
jewski podczas przeglądu dokładnie go przeczytał. 
Uśmiał się: dobrze.

7 maja 1934 r. znów Libawa i dokowanie. Kadłub 
skrobie załoga okrętu. Na Święto Morza przyjechał 
prezydent I. Mościcki do Gdyni.

Wizyta, oficjalna w Rosji — port Leningrad

22 lipca niedziela wyjazd, „Wicher”, „Burza” pod 
dowództwem Admirała Unruga. Zaokrętowano or
kiestrę Mar. Woj. „Burza” okrętem admiralskim.

22 lipca niedziela wyjazd — 23 pogoda, zbliżamy 
się do wyspy Hohla.nd, zakotwiczenie, gęsta mgła. 
24 mgła, deszcz, 6.30 odlkotwiczenie, o 7-ej podcho
dzi do „Burzy” motorówka. Pilot oraz attache wojs
kowy polski. 9.30 podchodzimy pod fortyfikacje Le
ningradu; podniesiono na maszcie flagę sowiecką. 
Oddano salut 21 strzałów.

Wysoko na forcie Kronsztatu podniesiono olbrzy
mią flagę polską i Fort oddał 21 strzałów dla Polski.

Na spotkanie nasze przychodzą dwa destroyery so
wieckie „Swierdtow” i „Marks”, towarzyszą, nam do 
końca, wizyty w Leningradzie.

Cumujemy na beczkach na środku rzeki Newy, o- 
-bok mostu Szmidta — centrum Leningradu.

Drugi salut 21 strzałów i szereg innych. Wizyty róż- 
nych osobistości oraz wyższych oficerów Mar. Woj. 
sowieckiej.

Wieczór, bal urządzony na nasze przyjęcie (ka
wior, koniaki), wiele przemówień po polsku i rosyjs
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ku. Obsługa iprzy stołach — kobiety mówiące po pol
sku zupełnie dobrze.

Cały program wizyty t.j. miejsc pobytu, zwiedzania, 
przyjęć, (podano drukowany przez władze owiec- 
kie.

Admirał Unrug skreślił z programu oglądanie mu
zeum bezbożnictwa. Codziennie kilka autobusów 
czeka na przystani Newy. Od rana rozpoczyna się 
zwiedzanie.

Zwiedzamy wiele ciekawych rzeczy jak Muzeum 
Narodowym, Muzeum Marynarki. Wieczorami, w ol
brzymim „Łuna "Parku” koncerty, przyjęcie na na
szych okrętach załóg stojących obok okrętów sowiec
kich „Swierdłow” i „Marks”. Następnie przyjęcie na
szych załóg na „Swierdłowie” i „Marksie”. Zwiedza
nie miasta, obiad w mieście. Wyjazd klkadziesiąt ki
lometrów za Leningrad do letniej rezydencji carów — 
Peterhoff. Wieczory w cyrku. Pobyt bardzo uroz
maicony.

29 lipca niedziela 10.00 żegnani dźwiękami polskie
go hymnu narodowego wychodzimy z Leningradu. 
Spostrzeżenia z wizyty: wizyta bardzo udana, 
ciekawa, ale gdziekolwiek spotykaliśmy się z osobami 
cywilnymi, mieszkańcami miasta, wszędzie podsłu
chujące NKWD. Gość niby to nie słucha, tyłem sto
jący, ale uszy pracują intensywnie dla podsłuchu. 
Stwierdziliśmy dużą życzliwość i gościnność jaką ma 
naród sowiecki.

Carskie Sioło oczarowało nas rozmachem, bogac
twem i wodotryskami,, podobnymi do tych jakie wi
działem. w paryskim Luwrze.

W pokoju Katarzyny I, na łóżku, specjalna podusz
ka (wypukła) na środku.

Nasi marynarze bardzo się interesowali do czego ta 
poduszka służyła. Jedna oprowadzająca powiedziała, 
nie wiem do czego służyła, inna poprawiła, służyła 
do specjalnych celów!

Po silnym sztormie, jaki mieliśmy w drodze pow
rotnej 30 lipca, godz. 19.00 weszliśmy do portu wo
jennego, basen Nr 2.

Na drugi dzień po przyjeździe z Leningradu oficjal
na wizyta w Danii —i Kopenhaga.

Przy wyjeździe flaga duńska na maszt i salut 
narodowy — i tu zaszła pomyłka — zamiast 21 wy
strzelono 20. "Bateria duńska nie odpowiedziała. Mu
siano salut powtórzyć.

Zwiedzanie miasta, słynnej! Tivoli, wycieczki, kon
certy i picie piwa w browarach.

Po powrocie z wizyty weszliśmy do Gdańska. 
Niemcy w Gdańsku więcej złośliwi, napuszeni, robi 
się bardzo' nieprzyjemna atmosfera.

Hitler w Berlinie na wielkich zjazdach partii 
krzyczy wrzaskliwie: dajcie mi 5 lat, a ja wam 
pokażę! 'Entuzjazm, brawa wrzask motłochu.
23 lipca katastrofa samolotu z gen. Gustaw Orlicz 
Dreszerem Ins|p. Obrony Państwa. Generał jechał na 
spotkanie >M/S „Piłsudski”, który był niedaleko od 
Gdyni. Nader silny wiatr w porywach rzucił samolot 
w pobliżu Orłowa. Razem z generałem zginęli: szef 
sztabu lotnictwa, płk Stefan Loth (syn znanego pa
stora) oraz kapitan pilot Aleksander Łagiewski.

Niesamowity wypadek' na. terenie baterii. Z powo
du dużego terenu, było zawsze dwóch wartowników, 
którzy dzień i noc krążyli po wyznaczonych miej
scach. W pewną noc lata, zmiana warty nie znala
zła wartowników o północy. Nad ranem na;d brze
giem morza znaleziono karabiny, ładownice, pasy. 
Rozesłano listy gończe. Sprawa się jednak sama wy
jaśniła — morze wyrzuciło dwu topielców, byli 
to wartownicy. Dwu Kaszubów, okazało się, że łowili 
ryby na kajaku, i przy silnej fali utonęli. Były i inne 
wypadki!

1937 r. —i 5 maja przychodzi rozkaz Szefa Kier. 
Mar. Woj. Nr 24/37 o przeniesieniu podoficerów 
(którzy byli z Floty do wyszkolenia baterii), na no
wy kontrtorpedowiec „Grom.

1'6 maja —■ Zielone Święta — ORP „Grom” nowo 
zbudowany w Anglii, wchodzi do Gdyni. W dniu 
18 maja odkomenderowanie podoficerów na: ORP 
„Grom”. Z braku podoficerów — zostałem zatrzy
many na Helu tylko ja. W dniu '1' lipca, spóźniony 
melduję się na pokładzie ORP „Grom” oficerowi ar
tylerii, kpt. Busialkiewiczowi, który mówi, że moje 
miejsce zajęte już jest przez innego.

Sygnał D-twa Floty — dpowiedź: Zaokrętować 
na „Gen Hallera”. Odebrałem uzbrojenie kanonier- 
ki „Gen. Haller”.

Każdy ma swe przeznaczenie —< spotkałem, swego 
dawnego D-cę, kmdr. M. Majewskiego na Oksywiu 
’był już Szefem Sztabu), o coś mnie zagadnął, a ja 
mówię jaka mnie spotkała niespo'dzianika — na to 
kmdr. Majewski mi odpowiedział: „Nie mai złego co 
by na dobre nie wyszło”. Prorocze słowa. „Grom” 
zatonął w norweskim fiordzie Rombaken, maj 1940, 
a z nim wielu moich kolegów, i ci z Helu. Opowiadał 
mi to dokładnie śp. kmdr Hulewicz tu, w Toronto. 
Był dowódcą „Groma” i często go spotykałem i 
odwiedzałem.

„Gen Haller” był w dywizjonie Trawlerów. D-cą 
dywizjonu był też wtedy Ikmdr Hulewicz. D-cą o- 
krętu — kpt. mar. Różański.
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Trałowanie za Helem, strzelanie, normalne alarmy 
ćwiczebne.

Działa proste, łatwe w użyciu, zamek klinowy wagi 
300 kg. Pierwsze strzelanie — próba wytrzymałoś
ci podstawy.

Następnie hol. „Smok” holuje tarczę, duża odle
głość — Anna „rozpoczyna wstrzeliwanie, potem o- 
gień ciągły” — tarcza silnie uszkodzona. Święto Ba
terii. Staisio Brychcy przemawiał. Specjalności „Ba- 
czewskiego” lepiej smakowały niż francuski szam
pan.

Por. mar. Trzciński ibył zastępcą d-cy baterii. Kilka 
razy ukarał raportem karnym swawolnego, niezdy
scyplinowanego mar. Archackiego.

Przed działami mieliśmy prowizoryczną strzela
ninę na 100 m. Idąc, jako ostatni ze strzelnicy, mar. 
Archacki strzelił do por. Trzcińskiego z tyłu, z 
odległości, trafiając w lewy łokieć ręki.

Następnie strzelał do podoficerów, a ostatnią kulą, 
sobie w głowę. Konał kilka godzin. Żandarmeria, ra
porty, dochodzenia, przesłuchania.

Ćwiczymy codziennie, a w wolnych dniach w świę
ta pływaliśmy na kajakach.. W' baterii były 3 szalu
py okrętowe, załoga baterii miała stale wiosłowanie.

Dużo przebywaliśmy na dużej plaży. Pewna mło
da, przystojna kobieta, stale nas prosiła, abyśmy ją 
wzięli na teren baterii do pierwszej willi (o ile się 
nie mylę nazywała się Willa Rozkoszna), twier
dząc, że dużo miłych dni tam spędziła — ponieważ 
stale mnie nagabywała, zameldowałem o tym gdzie 
trzeba, sądząc, że jej ciekawość była innego gatun
ku. Wkrótce trzy wille na terenie baterii rozebra
no.

Wizyta gen. Kasprzyckiego ze świtą; oglądali 
działa, obsługę. iNa miejsce por. Trzcińskiego przy
szedł do baterii czasowo por. mar. Wroński. Na ba
terii było kilka, różnych wypadków.

1936 r. Nocne alarmy. Nowe koszary w lesie obok 
baterii. Czerwiec — czyścimy stalowe ciała naszych 
dziewczynek, bateria trochę odmalowana. Po tere
nie baterii spaceruje kmdr. Ludwik Solski. 
Naraz okrzyk, balony, balony!

Z Gdyni kursem na Hel leciały na małej wysokoś
ci dwa olbrzymie balony niemieckie „Hindenburg’ 
i „Graf Zeppelin”. Balony miały pozwolenie przelotu 
lecz zmienił kurs lecąc w interesującym dla nich 
kierunku. Niski pułap przelotu 600-800 m, powłoki 
balonów lśniły w słońcu, zdjęć naroboli niemało. Z 
Helu zrobiły zwrot w lewo, lecąc cały czas nad pol
skim wybrzeżem.

Kmdr Solski był zdenerwowany i podniecony.

Lipiec, wizyta i inspekcja admirała Unruga.
1937 r. 23.IX Katastrofa lotnicza „Duglasa” w Pire

nejach.
ORP „Błyskawica” przybyła z Anglii jako nowy 

kontrtorpedowiec.
1938 r. ORP „Gryf” stawiacz min przybył z 

Frandji 6-ga marca.
19 marca Litwa przyjęła ultimutam Polski.
1 maja mam służbę na komendzie miasta Gdynia, 

obserwuję duży pochód PPS.
Rok 1938 to cisza przed straszną H-gą wojną świa

tową. Hitler na zjazdach partii domaga się koryta
rza szerokości 40 km do Gdańska. Mowy jego są 
prowadzone na poziomie wrzaskliwego wariata .

Niemcy są uzbrojone w bronie nowoczesne (lot
nictwo, broń pancerna)

Święto Morza — ostatnie — defilady, uroczysto
ści, ognie, zabawy. 8-go sierpnia wizyta francuskiej 
eskadry „Jaguar”, „Szakal”, „Leopard”.

23 sierpnia „Grom” i „Błyskawica” w Kopenha
dze.

28 września inspekcja Dyonu Min. przez admirała 
Unruga.

1 października przyłączenie Śląska za Olzą do 
Polski, będąc na urlopie widzę wmarsz pułku pol
skiego do Karwiny.

11 listopada —• 20 -lecie Państwa, Polskiego po od
zyskaniu niepodległości.

1939 —< ROZPOCZĘCIE 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Kanonierka „Gen. Haller” jest dyżurnym okrętem 
Floty.

W Gdańsku panuje antypolska propaganda. Hitler 
w Berlinie pieni się rycząc wrzaskliwie; „dajcie mi 5 
lat, a ja wam pokażę”, domagając się usilnie korytarza 
do Gdańska.

W marcu Hitler przemawia w radio, podając swe 
pretensje.

Rozpoczyna się pogotowie Floty — stałe wyjaz
dy, strzelanie, trałowanie.

W maju odpowiada na mowę Hitlera min. spraw 
zagranicznych — płk Beck —końcowe słowa: „Po
kój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale my Polacy, nie 
znamy pokoju za wszelką, cenę!”

D-two kanonierki obejmuje k|pt. mar. Mieszkow- 
ski. Zaokrętowano podchorążych. Uzupełnia się stan 
amunicji, do dział i broni ręcznej.
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19-go maja katastrofa trzech pilotów lotnictwa 
morskiego z Pucka. Wracali w nocy z lokalu „Oaza” 
w Gdyni, przy dużej szybkości na motorze, ude
rzyli w przydrożne drzewo. Zginęli: kpt. pil. Strzał
kowski, Kwieciński i por. Kociuba. 22 maja wspa
niały pogrzeb w Gdyni z honoraimi. 29, 3O.VI i 1 .VII 
ostatnie Święto Morza przed wojną oraz Kongres 
Eucharystyczny w Gdyni. Gen. Haller obecny w 
Gdyni.

Udzielane urlopy spędzało się w Gdyni, wyjazdy 
poza Gdynię były zakazane. 6.VI transportowiec 
„Wilia” wychodzi w rejs. Saimoloty zwiadowcze nie
mieckie rozpoczynają patijołowanie naszego wy
brzeża. W sierpniu naloty niemieckich samolotów 
zwiadowczych zwiększają się. Rozpoczynamy 
strzelanie do samolotów niemieckich. Wachty bojowe 
stale, przy broni maszynowej. W dniach 22-25 sier
pnia specjalnie silne naloty. Przy końcu sierpnia 
wchodzi do portu Gdańsk niemiecki pancernik 
„Schlezwig Holstein”, rzekomo z wizytą kurtuazyj
ną.

Z 31 sierpnia na 1 września ostatnim dyżurnym o- 
krętem była kanonicrka „Gen. Haller”. Patrolowaliś
my zatokę ca'ą noc oświetloną księżycem. Widocz
ność dobra, jeden statek wyszedł z portu, kutry ry
backie przy pracy na. morzu.

Rano, II-go września 1939 r. — pamiętna data.
Około 4.35 usłyszeliśmy na „Hallerze” strzały ar

tylerii ciężkiej z Gdańska. To gość niemiecki, pan
cernik „Sdhelzwig Holstein”, strzelając na Wester
platte rozpoczął I wojnę; światową.

Świt następował. „Kurs na port” — padła komen
da d-cy, kpt. Mieszkowskiego. Zbliżamy się do por
tu wojennego — na redzie przed Oksywiem stal 
„Wicher” pod dowództwem kmdr. De Valden. (Roz
kazem Szefa KMW 30 sierpnia, południe, KT, 
„Grom”, „Błyskawica”, „Burza” odeszły na wody 
brytyjskie).

Nadlatują 3 samoloty, mieliśmy ostrzeżenie, że bę
dą przelatywać 3 polskie samoloty. Samoloty piku
ją, rozpoznajemy Szwabów. D-ca daje rozkaz ot
warcia ognią i równocześnie „Wicher” strzela ze 
swych 40 mm Vikersów. Samoloty zwiększają wyso
kość — odlatują.

Cumujemy przy molo południowym — nadcho
dzą wiadomości — bombardowane lotnictwo Mors
kie w Pucku. D-ca MDL kmdr Szystowski zabity. 
Wiadomości o bombardowaniu miast nadchodzą 
przez radio. Następnie wariacki wrzask paplaniny 
Hitlera.

Po południu, na pięknie wypogodzonym niebie 
ukazuje się kilkadziesiąt bombowców niemieckich 
—■ błyskawicznie pikują, rozpoczyna się piekielne 
bombardowanie portu wojennego.

Wyją syreny alarmu pl. —- złowrogi świst spadają
cych bomb, potężne detonacje, olbrzymie pióropu
sze wody opadającej: w kolorowych tęczach, warkot 
pikujących i odlatujących bombowców, ogień ciągły 
dział i broni maszynowej. Wszystko to stwarza o- 
kropny, nie dający się opisać, chaos.

Prowadząc ogień z francuskich Hotchkisów wśród 
tego piekła na ziemi, widzę jak trafiony bombami 
chyli się torpedowiec „Mazur”. Na zalanym pokładzie 
stoją artylerzyści, z por. Dehnelem, strzelając dalej 
od pikujących Szwabów. W chwilę po tym przewra
ca, się zmasakrowany bombą „Nurek” — ginie cała 
załoga z d-cą, chor. mar. Tomasiewiczem. Następnie 
przewraca się holownik z załogą. Na pomoście stoi 
d-ca okrętu, kpt Mieszkowski i wskazuje najbliżej 
pikującego szwaba

Kalkulatory i celowniki nasze nie były dostosowa
ne do strzelania do samolotów bombardujących z 
lotu nurkowego.

Pada rozkaz d-cy — cdkotwiczenie — robi się 
niebezpieczne zmasowanie trawlerów przy wyjściu 
z portu. W awan-lporcie potężne słupy wody —■ za 
rufą „Hallera” jeden, drugi — to gość niemiecki, pan
cernik Schlezwig Holstein prażył ze swej 28 cm. art. 
na kanał wyścigowy.

Jednostki floty pływają po zatoce, obserwujemy 
eskadry niemieckich bombowców lecące na wschód.

Popołudniowy atak niemieckich bomb skierowany 
jest na „Gryf”, który płynie maksymalną szybkością, 
lawirując w prawo, to znów w lewo. Pikujące bom
bowce rzucają po kilka bomb —■ Boforsy „Gryfa” 
zieją ogniem ciągłym,. Okręt płynie z ładunkiem min 
i prawie 200 ludzi załogi. Rozrzucone trawelery, ka- 
nonierki, „Wicher” — wspierają obronę stawiacza 
min.

Sądząc z nasilenia bombardowania strata okrętu 
jest kwestią sekund —- widzimy momenty, że okręt 
zasłaniają olbrzymie fontanny wody i dymu.

Po wyrzuceniu bomb eskadra bombowców nie
mieckich formuje się i znika. „Gryf” wyszedł cudo
wnie z ataku lotniczego — ale widzimy —■ sygnalizu
je: D-ca;, kmdr Kwiatkowski oraz kilku ludzi za
bitych od odłamków bomb, po czym bandera 
„Gryfa” wolno opada do połowy. Płynąc z szybko
ścią, jak przy nalocie, widzimy, jak z wyrzutni ru
fowych „Gryfa” spadają do wody miny. To zastęp
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ca d-cy zadecydował pozbyć się ładunku min (?). 
Naloty się powtarzają.

Widzimy blokadę niemieckiej (floty na Bałtyku, o- 
raz pojedyńcze niemieckie bombowce, latające nad 
wodą w poszukiwaniu naszych lodzi podwodnych.

Pod wieczór przychodzi rozkaz dla Floty wej
ścia do portu Hel. Rozkazu tego nie otrzymują ka- 
nonieriki.

Odpieramy kilka niebezpiecznych nalotów, przy 
których bomby upadały blisko okrętu. D-ca , kpt 
Mieszkowslki (Mieszko), wskazywał mi najbliżej 
pikującego Szwaba. Smugowe pociski Hotchkisów 
dawały dobrą orientację, kiedy pikujący Szwab do
stając w kadłub, błyskawicznie wyrównywał maszy
nę, nie rzucając często bomby.

Na postój nocny kanonierki zakotwiczyły w re
jonie Babi Dół. Pełne pogotowie przy broni maszy
nowej.

Niedaleko kanonierek wodował hydroplan typu 
„Cant”, który jako pierwszy z zamówionych, przy
leciał z Włoch. Był nieuzbrojony. W drugi dzień 
wojny, pływając po zatoce, widzieliśmy jak lotni
ctwo wroga zbombardowało białe statki Żeglugi P. 
zakotwiczone na redzie. Białe ich (kadłuby szybko 
znikały pod wodą. Ludzie skakali do wody.

W pobliżu znajdujące się motorówki „Jaś i Małgo
sia” śpieszą na ratunek. Po zrzuceniu bomb samo
loty sieką z broni maszynowej.

Wstrętne krzyżackie hieny. Ranni i tonący są o- 
strzeliwani ogniem K.M. na wodzie — zna
mię niemieckiego barbarzyństwa. Motorówki u- 
ciekają.

(Przed północą przyszedł rozkaz osłony łodzi 
podwodnej ładującej akumulatory. Następnie rozkaz 
wejścia do portu i zacumowania przy moło' Żeglugi 
Polskiej. Wyokrętowanie załogi —• pozostaiją jedynie 
artylerzyści, tj. obsługa (francuskich Hotchkisów i 
K.M.

Noce jasne, księżycowe, widoczność bardzo do
bra — urzędujemy przy nalotach całą noc. Nigdy 
nie zapomnę takich jak st. mar. Górecki, Tram, 
Gmys. Nad ranem rozkaz dowódcy okrętu „zdjąć” 
broń maszynową, stanowisko ogniowe: „Lwia Jama” 
od strony portu.

W przerwach nalotów niemieckich bombardo
wań, gdzie praca ustawała o godz. 8, zameldowałem 
d-cy odcinka, ibyl nim kpt. Mieszko (urzędował na 
poczcie helskiej), że stanowisko gotowe. Duża prze
strzeń obstrzału.

W przerwach nalotów znaleźliśmy osiem dużych 
słojów konfitur — maliny, agrest, borówki. Najlepszy 

słój kazałem zanieść na pocztę naszemu dowódcy, 
kpt. IMieszkowskiemu.

30 września 1939 r. rano, na horyzoncie pokazują 
się KT niemieckie, typu „Łeberedht Mass”, ostrzeli- 
wują Hel, odległość duża.

Ogień rozpoczyna „Gryf”, „Wicher” i Bat. im. 
Hel. Laskowskiego. KT niemieckie ostrzelano, trafio
ne ,robią zasłonę. „Gryf” trafiony. Parę godzin po 
tym silne ataki lotnicze, po kilkanaście bombowców. 
Strzelając z Hotchkissów obok „Lwiej Jamy”, widzę 
jak pod (bombami przewraca się „Wicher”, artylerzy
ści skaczą do wody.

Wielki żal ścisnął serce, przecież byłem w załodze 
„Wichra” od czasów francuskich. Następnie zbombar
dowany „Gryf” w doku i „Gen. Haller”. Pomimo na
tychmiastowej akcji straży pożarnej, „Gryf” dymi co
raz więcej, alby pod wieczór zamienić się w olbrzy
mią, gorejącą pochodnię. Rozlana ropa na wodzie 
plonie, słychać detonację amunicji. W blaskach poża
ru „Gryfa” i księżyca było widno, co wykorzysty
wało lotnictwo^ wroga.

Załogi okrętowe wzmocniły załogę Helu. Duch bo
jowy, zaciętość, chęć walki panowały w oddziałach 
Marynarki Wojennej.

Obserwujemy zmagania bohaterskiej załogi Wes
terplatte, bombardowanej stale z powietrza i przez 
ciężką srtylerię niemieckiego pancernika.

Około 10 września dostaję nowy przydział do 46 
baterii, obok P.O. Mar. Woj. (Punkt Obserwacyjny) 
jako szef baterii.
Załoga artyleryjska ze zbombardowanego „Wichra” 

i oficer art. z tegoż okrętu, por. Kowalski. Baterii nie 
było.

Działa ciągnęliśmy w nocy na stanowisko. Kowal
ski tyrał na równi z marynarzami (uszkodził rękę). 
Działa wmontowano, na wysokiej skarpie.

Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy wiadomość 
o wypowiedzeniu wojny przez Anglię i Francję, ale 
jak nożem, w serce wiadomość: „Warszawa padła”. 
Uderzenie bolszewickiej armii w plecy Rzeczypospo
litej Polskiej odbiera nami resztki nadziei.

Wiadomo było — wszystko na jakiś czas stracone.
Hel odparł setki nalotów —. por. K-rzywiec kreślił 

na hełmie strącone przez jego baterię samoloty.
Uzupełniałem amunicję, jeżdżąc do schronów am., 

wstąpiłem do portu. Było tu jedno wielkie cmenta
rzysko, koszmarne widmo spalonego „Gryfa”, leżą
cy „Wicher”, potężne wyrwy od pocisków artyelrii i 
bomb w molo, pustka — prawdziwy obraz wojny.

Pobierając amunicję widziałem ostatni raz naszego 
Wodza, Admirała Unruga. Zamyślony przechadzał 
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się w lesie, obok schronu. Pociski z morza, artylerii 
niemieckiej, rwały wierzchołki drzew.

My zaś naiwnie dyskutujemy o naszych potęż
nych sojusznikach i wypatrujemy ich pomocy nada
remnie.

Natarcie wojsk niemieckich na półwysep od strony 
Hallerowa zostaje odrzucone po wpadnięciu na pole 
minowe z głowic torpedowych

Dni piękne, widoczność doskonała — przyszłość 
beznadziejna.

W zdobytej Gdyni wścieka się Hitler, niezado
wolony z przedłużającej się walki o półwysep Hels
ki. Przybył i drugi pancernik niemiecki „Shlesien’ 
i oba pancerniki ostrzeliwują półwysep.

'19 września, wojska na Oksywiu wykończone. 
Pułkownik Dąbek odbiera sobie życie. Bat. I. 
im. kmdr. Laskowskiego na cyplu dzielnie walczy z 
pancernikami uzyskując trafienia. Jesteśmy atakowa
ni z morza, z powietrza i z lądu. Pod koniec wrze
śnia przychodzi piękny rozkaz admirała Unruga. 
Rozkaz walki, o utrzymanie Półwyspu Hel
skiego.

A potem następują ranne naloty samolotów; za
rzucają nas ulotkami. Specjalnie strzelaliśmy do 
tych gazeciarzy. Rzucane ulotki starały się złamać 
ducha oporu i walki.

„Do Polskiej Załogi Helu! Warszawa, Modlin zdo
byte. Zakończcie nadaremną walkę — wywieście bia
łe chorągwie, zostaniecie wszyscy zwolnieni, gdzie 
czekają na was matki żony i dzieci’. Ulotki rzuca
no parę dni.

O świcie rano, posterunek obserwacyjny naszej 
baterii melduje, że sąsiedni nasz oddział przeciw
desantowy Obrony Narodowej wywiesił białe szmaty. 
Wyskoczyliśmy z d-cą na „Bocianie Gniazdo”. Na 
zielonej powierzchni małego lasku powiewały wy
wieszone na kijach dwie sporej wielkości białe szma
ty.

Wiadomość podano natychmiast do Centrali Mel
dunkowej Dowództwa gdzie służbę pełnił d-ca 
zbombardowanego „Wichra”, kmdr De Val- 
den. Centrala podała, że wysyłają oddział do wyła
pania rebeliantów. Część wyłapano, umieszczono 
na kanonierce „Piłsudski”, dano żywność i posta
wiono K.M. na molo; nikomu nie było wolno z 
kanonienki wychodzić.

Zdarzyło się kilka wypadków buntu, nie rozgła
szano tego — Hel walczył dalej —świetna była po
stawa oddziałów Mar. Woj. Chęć walki, odwaga, wy
trzymałość, koleżeństwo.

Nocne narady Sztabu D-twa Hel, końcowe dni 
września. Na jedno z ostatnich zebrań zawezwano 
dowódców. Obrady odbyły się w burzliwej atmosfe
rze.

Na skutek braku amunicji, żywności i upadku pun
któw oporu w ca'ej Polsce, buntów itp., nasz Admi
rał postanowił „kapitulację”. Podano to do sztabu 
niemieckiego w Sopocie. Szelf Sztabu, kmdr Majew
ski z oficerami wyjechał do Sopot celem uzgodnie
nia i podpisania warunków kapitulacji.

Zapanowało ogólne przygnębienie. Mój D-ca naka
zuje mi zniszczenie dział. Sprzeciwiam się. Jak mo
żna zniszczyć baterię, która sprawnie działa i ma a- 
municję?

Lotnictwo i flota niemiecka zaprzestały bombar
dowania.

Silne detonacje na Helu — to niszczono sprzęt. 
Zabraliśmy się do zniszczenia dział — nabito kliny 
drewniane, działa załadowano pociskami pancerny
mi. Od spustów linki długie —• i wtem od strony la
sku rozpoczął ktoś strzelać w naszą stronę.

Padając w piasek, wycofaliśmy się w dół skarpy. W 
dostatecznej odległości pociągnięto za linki od dział. 
Silny odgłos targnął powietrzem. Pociski eksplodowa
ły. Rozerwały lufy. Bateria Nr 46 przestała istnieć 
Przykre wrażenie i jakiś żal, okropny żal. Amuni
cję topiono, kopano w ziemi, detonowano.

Po załatwieniu zniszczenia baterii wpadłem do 
Helu. Koledzy przygotowywali się do ucieczki ku
trami i motorówką straży granicznej „Ba;tory”.

Palono stosy pieniędzy z banków w Gdyni; nie
którzy się dobrze zaopatrywali.

Popełniłem błąd (powracając do załogi baterii na 
P.O. Chciałem zabrać pewne rzeczy. Mój d-ca pod
patrzył, że chcę się ulotnić, wywiązała się jałowa 
dyskusja. Ja mówię —i jestemi żołnierzem bez Oj
czyzny i mogę dysponować swą osobą, tym1 bardziej, 
że jest szansa ucieczki i dalszej walki. „Admirał sie
dzi na. Helu i każdy powinien siedzieć na miejscu” 
— odpowiedział Kowalski.

Rozmowa się przedłużała, zebrało się kilku ofice
rów komentując ostatnie wydarzenia. Samopoczucie 
beznadziejne.

Trzy butelki przechowane przez Zastępcę D-cy, 
który dostał je od pięknej siostry Janiny ze szpitala, 
rozjaśniło1 trochę nasze umysły.

Chciałem za wszelką cenę się ulotnić, ale mój d-ca 
mi nie pozwolił. D-ca Floty siedzi na Helu i każdy 
ma siedzieć.

Było to godne pełnego, głębokiego uznania. Ad
mirał mógł się ulotnić, ale przecież pozostał z nami.
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'Po północy, lekko odurzony alkoholem stanąłem 
nad brzegiem morza —• księżyc za małymi chmur
kami. Mot. „Batory” na którą się umówiłem dawno o- 
deszła. Czułem się okropnie. Bijąc pięściami po swej 
głowiźnie krzyczałem: „dlaczego nie poszedłem do 
portu na czas umówiony?”.

Księżyc wysunął spoza chmur swe jakby drwiące 
oblicze. Potworna rzeczywistość! 'My dziś stajemy 
się jeńcami, niewolnikami w swej własnej Ojczyźnie.

Hel całą noc był silnie ożywiony. Otwierano ma
gazyny. Rozdawano żywność i umundurowanie. 
Kilka kutrów rybackich opuściło Hel.

Rano eskadry niemieckie przelatują na Helem, pa
trolując teren. Cisza. Nie słychać muzyki wojennej 
—• rażąca uszy cisza.

Ustalono punkty zborne załóg helskiej obrony. 
Załoga naszej baterii miaia stawić się obok ruin Lata
rni Morskiej.

Nadszedł czas stawienia się na punkt zborny. D-ca 
kazał zebrać załogę. Przemawiając w gorących sło
wach, podziękował za pracę, nakazując utrzymać w 
niewoli koleżeństwo i nigdy nie tracić nadziei.

Żegnaliśmy się serdecznie, w atmosferze żalu, że 
doczekaliśmy się tak beznadziejnej" sytuacji.

Wziąłem podoficerów do piwnicy P.O., miałem du
żą butelkę wódki, którą rozlałem do szklanek.

Wypiliśmy ostatni raz jako wolni ludzie, na po
myślność aliantów i naszych (kolegów w Dywizjonie 
kontrtorpedowców, które odeszły do Anglii, oraz a- 
byśmy jak najprędzej znaleźli się w wolnej Ojczyź
nie.

Wychodząc z (piwnicy, każdy rzucał szklanką w 
kąt, które się zupełnie rozlatywyły.

W tym momencie podchodzi do mnie mat Pelc i 
mówi, że on nie kapituluje. Mam niezniszczony 
CKM i dużo amunicji i dobry punkt oporu w pobli
żu — namawia, alby ktoś dołączył do niego.

Staram się jak mogę wytłumaczyć, że ten szczyt 
bohaterstwa na nic się nie zda i nic nikomu nie 'po

może. Ledwo go od tego odciągnąłem, ale uścisnąłem 
go serdecznie — podobał mi się.

Na punkcie zbornym, obok ruin latarni morskiej 
zastaliśmy już około 200-tu ludzi. Tu oczekiwaliś
my Szwabów.

Około godz. 11-tej niemieckie oddziały szturmo
we mar. woj. posuwają, się w tyralierze w naszą stro
nę (mieli dobrą nauczkę z Oksywia, kiedy po kapi
tulacji i podchodzące niemieckie oddziały zostały za
sypane ogniem CKM przez naszych, nie kapitulu
jących, marynarzy).

Podchodzi niemiecki oficer, a obok niego, w nie
mieckim mundurze marynarz, który dawniej słu
żył w Polskiej Marynarce Wojennej.

Tenże szpieg odezwał się w języku polskim: „Je
steście od tej chwili wszyscy jeńcami i każda próba 
ucieczki będzie1 surowo karana”.

Sformowano czwórki, które dość licznie otoczy
li niemieccy marynarze z bagnetem na broni, po 
czym smutny ten pochód ruszył w kierunku portu, 
wojennego. Rozpoczynaliśmy smutne i ciężkie życie.

Żal okropny szarpał. Lepiej było nie doczekać tej 
chwili. Na ulicę wiejską wylegli ludzie — kobiety i 
dzieci. Patrząc na idące oddziały padały słowa pocie
szenia, pożegnania. Kobiety płakały, krzycząc na 
widok znajomych.

W porcie stało kilka małych jednostek marynarki 
wojennej. Potężnej wielkości aparat filmował każdy 
nadchodzący oddział.

Slnie ufortyfikowana i uźbrojona „Twierdza 
Hel” została zdobyta, jak szwabstwo głosiło w pra
sie.

Grupa; niemieckich marynarzy robiła rewizję w 
workach naszych marynarzy, bardzo zresztą po
bieżnie.

Jak się później okazało nasi marynarze mieli po
chowane rewolwery w rzeczach — „Parabellum” i 
polskie Visy, którą to broń dano im do zniszczenia.

Toronto, Londyn 1980 r.
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JERZY TUMANISZWILI

ALARM DLA ŻAGLI

Zaskowyczał dzwonek. Alarm! Alarm do żagli! 
Stukot 'bosych, nóg. Prędzej! Prędzej! Na pokład!

Alarm!
Dzwonek wstrząsał, podrywał, rozkazywał. Alarm, 

do żagli!
Noc głęboka, bezchmurna. Nebo usiane gwiazdami, 
które błyszczą jak latarnie przybrzeżne, 'Migają, le
cą, kręcą, się, wirują jak szalone.
Okręt tańczy pijanego kujawiaka. Z burty na burtę, 
z dziobu na rufę. 'Nai wszystkie strony, coraz

mocniej, 
coraz silniej. Hejże w tany, w zwariowane tany z 

Oceanem. 
Śmiała się woda, przelewając się przez pokład, 
Śmiała się chwilę tylko. Uderzona gwałtownie

przez 
sipardek, wracała, posiniaczona, zła, wściekła.
Szczerzyła: zęby w bezsilnej' wściekłości. Rzucała 

się ze świstem, z porykiem.
„Ulegniesz, skorupko!”
Żarty na stronę! Bęc! Bęc!1 w nadbudówkę, 

w liuiminatory, w wietrzniki, w łudzi.
Strzaskać, zdruzgotać, poobrywać, rzucić, stłamsić! 

Alarm do żagli!

Dzwonek skonał w poszumie przewalającej się fali.
Wiatr dął. Siła 9.

Żagle napięte — dumne — trochę wylękłe — 
zmęczone.

Jak dać radę temu, wariatowi?
Prze naprzód, ani chwili wypoczynku.
Nie dmijże wciąż, przestań, daj nam chwilę spokoju.
Wiatr zawył z rozkoszą. Przeciągnął się i rzucił 

w nową swawolę.
Nie! Niech sobie użyję. Cisnę cię, połamię! nie 

opieraj się dłużej! Poddaj!
Poddaj się mojej mocy! Spójrz jakim (potężny!
I z tym większą siłą pchał się n,a płótna.

„Bryfok precz!”
Nasiąknięte wodą płótno nie chce się poddać rękom 

ludzkim.
Oddało się wiatrowi, jego dzikim, szaleńczym 

pieszczotom.
Jest pod jego rozkazami.

Wre walka: człowiek •— wiatr.
„Silniej, do cholery! Ciągnąć! Mocniej! Razem!

Prędzej!”
Naprężone ręce, twarze wykrzywione z wysiłku. 

'Padają ciała z burty na ‘burtę.
Rzuca kołysanie na windę, na maszt, na lulki.
Zatacza się okręt, z uporem pijaka, kpiąc z bezsilnej 

złości fali.
„Ściągać, prędzej!”
Trzask! Trzepnęlo łódź na spardeku.
Trzask! Plunęło wachtowemu! na „Oku”.
Nasiąknięty bryfok jęczy pod uderzeniami wiatru, ale 

ręce są silniejsze.
Zjeżdża w dół, uległ człowiekowi.
„Pierwsze refy brać!”
Zakotłowało się przy masztach.
„Jeden na bom, reszta do refów!”

Na sterze, w sztormowym ubraniu, z roziskrzonym 
wzrokiem, 

stoi żeglarz Z krwi i kości.
Zerka czasem na różę kompasową. Ręce szeroko 

rozstawione na 
sterze. Przechyla się równomiernie z okrętem.
Zrósł się z pokładami. Śmieje się twarz zżarta przez 

wiatr i wodę.
Oczy biegają po pokładzie, po masztach, po żaglach.

W zapasy z wichrem.
Dowódca na rufowej nadbudówce z boku stoi.
Twarz stanowcza, nieco kpiąca. Ironicznie patrzą 

oczy na, wodę.
Ręce w kieszeniach kurtki. Kołnierz podniesiony. 
„Liny wyklarować! Rozejść się!” 
Znów stukot nóg po pokładzie.
Gorączkowy bieg do pomieszczeń. Do hamaków.

Spać.
Po chwili spokój na (pokładzie.
Tylko fala bije nadal w nadbudówkę, w falszburtę.
Tylko wiatr wydyma płótno, maca grubymi rękami 

nabrzmiałe piersi ożaglowania.
I tylko wachta czuwa.
Na samym dziobie, nieczuły na wodę, na przechyły 

i wiatr stoi 
wachtowy, mierząc wzrokiem nieskończoność, 
Ciemną głębię nocy oceanicznej. Stoi i patrzy.
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Stil. Wiatr ucichł.
Zmęczony walką poddał się i legł.
Żagle zatrzepotały nerwowo, obwisły, oklapnęły.

Żadnego ruchu.
Woda układa'a się w lekkie bruzdy — smugi, coraz 

mniejsze, 
aż wreszcie stanie się połyskliwa tafla niebieska.
Still. Spokój; i wypoczynek.
Słońce podniosło się z nad widnokręgu.
Oblało wodę promieniami złocistymi. Ukoiło 

wzburzony świat.
Wygoiło rany na okręcie.
Wachtowy na „Oku” poddali się pieszczotom 

promieni.
Wyciągnął ramiona, starając się przygarnąć je do 

sidbie. . . bliżej. . . bliżej. . .

Dzwonek alarmowy wdarł się w ciszę słonecznego 
poranka.

Tym razem jakiś inny. Nie tak drażniący, 
niespokojny.

Wysypało się z hamaków bractwo okrętowe.
Alarm — do żagli! Na pokład! Prędzej! Prędzej!
„Do zwinięcia wszystkich żagli!”
Na sżkoty! Na kontrszoty! Ciągnąć! Razem! Razem, 

razem, na środek. .
Przy linach uczepione postacie.
Ręce miarowo ciągną. Razem, razem, mocniej. . . 

mocniej. . .

„Na gafel! Na pik! Na kontrfał!”
„Fok gotów Grot gotów! Bezań gotów!” 
„Wszyskie żagle precz!”

Prędko, na wyścigi! Kto pierwszy! Raźnie!
szybko!

Ręce ciągną grube mokre liny.
Ręce przesiąknięte wodą słoną. Zdarte ręce

marynarza.
„Pik luz! Dobra! Na sezing! Prędzej! Kto pierwszy?”

Słońce przerzuciło się na kompas..
Liznęło w ręikę sternika.
Wstrząsnął! się.
Zmęczonym wzrokiem gonił uciekającą strzałkę 

róży.
Dowódca przy głównym) kompasie.

— „Dziesięć stopni w lewo”.
— „Dziesięć stopni w lewo” — jak echo powtarza 

sternik.
— „Ile na kursie?”
— „245”
— „Steady, steady — 245”

Skrzyipiały kontrszoty bezania.

Na pokładzie ORP „Iskra”, Lato 1936 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W marcu 1980 r. zmarł w Szkocji kol. Konrad 

Rożek.
W czerwcu 19'80 r. zmarł w Szkocji kol. Stanisław 

Król.
30 marca 1980' r. zmarł w Sydney — Australia st, 

bsm. Stanisław Sienkiewicz.
6 stycznia 4981 r. zmarł w Gdyni kmdr ppor. 

lotnictwa morskiego, kpt. ż. w. Roman Borowiec.
2 stycznia 1981 r. zmarł w Sopocie ppor. mar. rez. 

kpt. ż.w. Bohdan Korsak.
8 sierpnia 19'80 r. zmarł nagle w Plymouth mat. 

Józef Blaszczyk.
30 stycznia 1981 r. zmarł nagle por. mar. Jan Go

siewski.
25 lutego 19'81 r. zmarł w Durbanie, Płdn Afryka, 

kpt. mar. inż. Juliusz Erlich.
8 marca 19'81 r. zginął w wypadku samochodowym 

w Gdyni st. mech. Jan Chmara.
30 marca 1981 r. zmarła w Londynie lekarz den

tystka p. Leokadia Gierżod, wdowa po ś.p. Koman
dorze.

30 marca 1981 r. zmarł w Polsce kpt. mar. Kazi
mierz Sulisz. Pochowany w rodzinnych Ropczy

cach.

3(1 marca 1981 r. zmarł nagle w Plymouth kol. 
Adam Kopyra.

2 czerwca 1981 r. zmarł w Glasgowie st. bos
man Władysław Pawłowicz, zasłużony marynarz i 
dobry kolega. Pochowany został na polskiej dział
ce na cmentarzu R.K. w Dalbeth (Glasgow).

23 czerwca zmarł po ciężkiej chorobie w Plymouth 
kol. Antoni Brokowski.

6 maja 1981 r. zmarł (kpt. mar. Józef M-ostowik, o- 
brońca Helu z 1939 r. Pochowany został na cmen
tarzu w Sopocie.

10 czerwca 19'80 r. zmarł w Argentynie, w Buenos 
Aires bosman Roman Szymański.
16 czerca 1981 r. zmarł w Plymouth po ciężkiej 
chorobie kol. J.G. Pianko-Scott.

6 lipca 1981 r. zmarł w Szwecji ppor. mar. Teodor 
Fanbisz.

26 lipca 1981 r. zmarł w Londynie kol. Aleksander 
Guluk. Przeżył 73 lata.

27 lipca 19'81 r. zmarł w Gdyni kpt. mar. woj. i kpt. 
ż.w. Jerzy Żyto wieki. (Przeżył 66 lat.

1 sierpnia 1981 r. zmarł w Londynie kmdr. por. Ta
deusz 'Mindaik. Przeżył 83 lata.

Cześć Ich pamięci.

B. KARNICKI

ŚP. WACŁAW STRUSZYŃSKI 
Geniusz Telekomunikacyjny

W kanadyjskiej prasie z grudnia 1980 roku, uka
zał się pośmiertny artykuł o ś.p. Wacławie Straszyń
skim. Uważam, że temat ten zainteresuje czytelników 
„Naszych Sygnałów”. Również w piśmie „Institution 
oif Electrical Enginiring News” ukazał się artykuł o 
wkładzie inżyniera W. Straszyńskiego do zwycięs
twa w Bitwie o Atlantyk, w czasie drugiej wojny 
światowej.

Wacław Straszyński (był profesorem chemii anality
cznej na (Politechnice Warszawskiej.

Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej w 1928 
r. W. Straszyński, znany wśród swoich kolegów ja
ko „Struś” wstąpił do 'Polskiego Związku Telekomu

nikacyjnego (PiZT) i pracował w dziedzinie radiowej 
przez wiele lat. Gdy wybuchła wojna w 1939 r. In
stytut Telekomunikacyjny został ewakuowany na 
wschód Polski, a potem przerzucony do Rumunii. 
Jak było dalej, to my wiemy: Francja, Coetąuidan, a 
potem W. Brytania, Mówiąc dokładnie — Szkocja, 
gdzie W. Straszyński, znany inżynier, został wcie
lony do kompanii saperów jako starszy saper. Co 
trzecią noc, czasami z karabinem a czasami bez ka
rabinu, pełnił służbę wartowniczą na odcinku wy
brzeża szkockiego, wypatrując nadchodzącą inwazję 
niemiecką.

I tak do roku 1941.
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W styczniu 1941 roku Anglicy zapotrzebowali 
polskich inżynierów radia do służby w ich „H.M. Si- 
gnal School”. Po pewnych handryczeniach z naszej 
strony, zgodzono się dać inżynierom polski stopień 
porucznika, a brytyjski znacznie wyższy stopień u- 
rzędniczy. Straszyńskiego przydzielono do „Ad- 
miralty Signal Establishment” i powierzono mu za
danie dotychczas technicznie nie do rozwiązania: 
wynalezienie aparatu zdolnego do dokładnego na
mierzenia nadających krótkofalowych stacji niemiec
kich okrętów podwodnych.

Dotychczasowo używane namierniki przy dużych 
odległościach od stacji nadawczej nie dawały dokła
dnego namiaru. A tu chodziło o bardzo dużą do
kładność. Opinia niemieckich ekspertów — krótko
falowców, zapewniła dowództwo Marynarki, że roz
wiązanie problemu i wynalezienie dostatecznie do
kładnego namiernika krótkich fal — jest niewyko
nalne. To też niemieckie O.P. nie krępowały się i u- 
żywały stale radio do komunikacji w bazach w za
chodniej Europie i w komunikacji między okrętami.

Straty brytyjskie od torped niemieckich OP rosły 
z każdym dnem i sytuacja konwojów idących przez 
Atlantyk zaczynała wyglądać tragicznie.

Inżynier W. Straszyński, geniusz telekomunika
cyjny, w ciągu paru miesięcy, wynalazł przyrząd do 
dokładnego namierzania krótkich fal.

O swojej pracy Straszyński zameldował swemu 
przełożonemu. Ten sprawdził, zatwierdził budowę 
i zameldował wyżej. Zrobił się ogromny ruch. Prze
łożony „Strusia” dostał odznaczenie, gratyfikację i 
awans. Admiralicja Brytyjska! decyduje stworzyć sieć 
namierników okalającą Północny Atlantyk. Buduje 
się stacje namiernicze na okupowanej duńskiej I- 
slandii, w Szkocji', Anglii, Gibraltarze i oku
powanych Portugalskich Azorach. W ten sposób ka
żdy niemiecki OP, znajdujący się na szlakach a- 
tlantyckich konwojów, gdy zaryzykował nadać sy
gnał radiowy, był namierzony przez dwie lub wię
cej stacji i jego pozycja naniesiona na mapę Atlanty
ku. Ten punkt na mapie, co godzina, rozrastał się 
w coraz to większe koła, w zależności od promienia 
przypuszczalnie przebytej drogi przez OP w da
nym czasie. ,,Queen Mary” i „Queen Elizabeth” 
wiozące amerykańskie wojsko do W. Brytanii, były 
prowadzone przez Admralicję kursami omijający
mi te rosnące koła niebezpieczeństwa. Szły one ma
ksymalną szybkością, ibez eskorty. Tak samo formo
wanie się 'grupowego ataku na konwój było śledzo
ne przez Admiralicję od momentu nadania sygnału 
zwołującego okręty podwodne w grupę atakującą.

Cała ta akcja w dużym stopniu zawdzięcza swe po
wodzenie wynalazkowi i pracy Straszyńskiego.

Artykuł kanadyjski jest napisany przez jednego z 
inżynierów, kolegów Straszyńskiego. Podaję on sze
reg szczegółów technicznych, których nie jestem: w 
stanie przetłumaczyć. Piesze on między innymi, że 
umiejętność Straszyńskiego w przedstawieniu innym 
swoich pomysłów, jego entuzjazm, skromność i po
święcenie, z jakim on te wynalazki wprowadzał w 
życie , porywały cały zespół pracujący z nim, i umo
żliwiały wykonanie rzeczy niewykonalnych. Zakań
cza on tak: (piszę dosłownie): „Struś” contribution 
to the British war effort has never been adeąuately 
puiblicised; perhaps the balance can be redressed by 
belated tribute to a brilliant engineer, a fine man and 
a loyal friend. P.G.R.

Po skończonej wojnie, Straszyński pracował dla 
Marynarki Królewskiej. Chcą go zatrzymać za 
wszelką cenę. Różne propozycje i obiecanki. Mają 
mu sprowadzić żonę i córkę z Polski. Zamęcza go 
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rozterka duchowa. Ojciec wzywa do powrotu. Poli
technika Warszawska ofiaruje katedrę. Straszyński 
odmawia. Odmawia również, mimo ciągłego nacisku, 
przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego. Ta kilkakrotna 
odmowa ostatecznie powoduje w roku 1955 to, że 
jest zmuszony opuścić służbę państwową i zostaje 
konsultantem u Marconiego w iBaddow. W 1958 roku 
udaje mu się sprowadzić żonę i córkę. W 1970 Stra
szyński przechodzi na emeryturę i z rodziną wyje
żdża do Kanady.

Jak się to mogło stać że my, a tak samo społeczeń
stwo angielskie, tak mało słyszało o polskim uczo
nym, co przyczynił się do zwycięstwa.

Otóż na początku, w czasie wojny, „Tajemnica 
Wojskowa”. Cała chwała spada na „Admirality Signal 
Establishment” zbiorowo, a na kierowników i wyż
szych dowódców indywidualnie. A po wojnie? Nie 
zapominajmy, że po wojnie „zimna wojna” i 'kilka
krotna odmowa przyjęcia obywatelstwa, tworzyły 
nieprzychylną atmosferę, (która doprowadziła do 
zwolnienia Straszyńskiego ze służby.

A nasze władze? Nasze władze o całej historii nic 

nie wiedziały, tak samo nic nie wiedziało D-two Sa
perów ani Polska Marynarka Wojenna.

Borys Karnicki 
12.2. 1981 r.

P.S.
A teraz, jak już jesteśmy przy Straszyńskim', trze

ba powiedzieć o profesorze Marcelim, i o jego wkła
dzie w II wojnę światową.

Napewno wszyscy wiedzą jak to nasz wywiad prze
słał do W. Brytanii bombę V 2. Dodaję mały szcze
gół. Gdy rodzina Łopaitniuków z towarzyszami 
znaleźli rakietę V2 nad Bugiem, to na żądanie na
szego wywiądu, wysłano do prof. Straszyńskiego do 
Warszawy, butelkę zawierającą płyn napędowy do 
rakiety, celem przeprowadzenia analizy, co to jest 
za płyn. Profesor Marceli Straszyński obejrzał bu
telkę, obejrzał wypaloną kieszeń gońca czy też wy
wiadowcy co płyn przywiózł — i powiedział „100% 
woda utleniona”.

I rzeczywiście talk było.

WIERNY ŻOŁNIERZ

Z koperty datowanej „Hel 1O.VIII.1981 r.” wy
pad! nekrolog zamieszczony w „'Dzienniku Bałtyc
kim” w dniu 29.VII.'8'1 r. Podaję poniżej jego treść:

W dniu 30 lipca 1981 roku, o godzinie 8, w 29 
rocznicę tragicznej śmierci

Kc-mandera
por. ZBIGNIEWA PRZYBYSZEWSKIEGO 
zrehabilitowanego po 1956 roku, dzielnego o- 
brońcy Helu w 1939 r. zostanie odprawiona 
Msza św. w górnym kościele oo. Franciszkanów 
Wzgórze Nowotki w intencji nieodżałowanego 
oficera polskiego, nieskazitelnego, gorącego 
patrioty.

Wierny żołnierz swemu dowódcy

Antoni Salamon

W liście opisuje pan Antoni obecne dzieje rodzi
ny śp. Zbyszka i swoje z nią kontakty; w dalszym 
ciągu pisze: „Bo jeżeli ja cokolwiek dobrego uczy
nieni dla śp. Zbyszka, to nie moja w tym zasługa, 
ale Ojca i Boga naszego, w którego wierzę old dziec
ka. Gdybym nie wierzył, nie przyszłaby mi taka 

myśl, żeby zamówić Mszę św. raz w roku za śp. Zbi
gniewa Przybyszewskiego. Dla wierzących ludzi 
„życie ludzkie nie kończy się, ale się zmienia". lako 
wierzący nie mogłem nie śpieszyć temu tragicznie 
zamordowanemu przez „rodaków”, dzielnemu o- 
brońcy Helu w 1939 r. z pomocą. Nie moja więc w 
tym zasługa, ale jestem Bogu wdzięczny za tę myśl, 
za to natchnienie i za to, że po otrzymaniu tej myśli 
nie przeszedłem obojętnie, jak to często się czyni, ale 
rozpocząłem realizować i realizuję do obecnej chwili, 
a. pragnę realizować do końca swojego życia. Dzięki 
temu, że nie zagłuszyłem tej myśli sprawami czysto 
ziemskimi, poznałem bliżej zacną rodzinę śp Zby
szka. Ale nie przypisuję sobie tych zasług, ale jedy
nie Bogu”.

O tym, kim jest autor tego łsitu, magister, pedagog 
i wychowawca trudnej młodzieży, Antoni Salamon, 
niech cpowie jego pierwszy list napisany do mnie w 
nldiiu 18-go listopada '1974 r. Oto jego ipełna treść:

Łódź 18.XI.1974 r.

Drogi Panie Kapitanie!
Serdecznie dziękuję Panu za odpowiedź i jedno

cześnie obiecuj ę zanudzać Pana swymi listami. Oso
bowość moja dla Pana nie będzie zbyt wiele mówiła. 
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Służbę wojskową pełniłem w latach 1937/39. Pan 
Kapitan był dowódcą baterii cyplowej, chyba do ro
ku 1938. Byłem zwykłym marynarzem, a wyszedłem 
z wojska jako st. marynarz w 1939 r. w czerwcu, był 
wtedy dowódcą wymienionej baterii nieodżałowany 
nigdy kpt. Przybyszewski Zbigniew. Będąc w koście
le na Wzgórzu Nowotki w Gdyni w latach sześć
dziesiątych, odszukałem skromną tablicę o tym za
ginionym w tragiczny sposób dowódcy. Zamówiłem 
Mszę św. jako wierny żołnierz swemu dowódcy. Od 
tej pory tak czynię każdego roku, bo tak nakazuje 
moje chrześcijańskie sumienie. Czynię tak, jako 
żołnierz okryty żałobą — przez tę straszną zbrod
niczą pomyłkę, przez którą Polska straciła wiel
kiego syna, gorącego patriotę i bohatera, wzorowe
go wychowawcę i nauczyciela, oficera, i żołnierza 
bez skazy. Czynię tak dlatego, bo i cóż więcej może 
dać żołnierz swemu dowódcy, któremu nieznane są 
okoliczności ani miejsce jego śmierci, a co gorsze nie
znana mu jest nawet mogiła. Czynię to dlatego, bo 
choć w braku wymienionych danych, to zasługi tego 
człowieka nie pozwalają nam marynarzom przejść 
obojętnie obok tego tragicznego wydarzenia, nam, 
dla których kpt. Przybyszewski zawsze był wzo
rem i przykładem. Jego ludzka postawa, szlachet
ność i wyrozumiałość, jaką miał dla nas, zawsze bę
dzie zobowiązywać nas do oddawania należytej mu 
chwały przy wszystkich okolicznościach i w należy
tej formie. Ponieważ Polska jest narodem wierzą
cych, (postanowiłem oddawać cześć tej świet
lanej postaci przez zamawianie przynajmniej raz 
w roku Mszy św., w wymienionym kościele, jako 
w dawnej jego parafii.

Szanowny Panie Kapitanie! Ja urodziłem1 się na wsi. 
Rodziców miałem bardzo biednych. Przednówek 
rokrocznie mocno dawał się we znaki naszej dość 
licznej rodzinie — bo 8-osobowej z rodzicami. Ro
dziców miałem biednych, ale uczciwych, sumiennych 
i na swój prosty sposób bardzo szlachetnych. Z 
wielkim wysiłkiem dali nam; tylko wykształcenie 
podstawowe. Służba wojskowa w marynarce wojen
nej była dla mnie oknem na świat. Analizując prze
bieg mojego życia, dziś więcej może niż kiedyś, do
strzegam dobrodziejstwo tej służby. Ten wielki wy
chowawczy wpływ,, jaki mieliście na nas Panowie. 
Może nawet nie zdawaliście sobie sprawy, kim. by
liście dla nas, prostych ludzi? Byliście wychowaw
cami, nauczycielami, a może nawet rodzicami. Wa
sze postępowanie było bacznie śledzone przez nas 
młodych ludzi. Każdy wasz krok uważaliśmy za 
wzór do naśladowania przez nas. Do dziś widzę 

sylwetkę Pana Kapitana z tych dawnych lat. . . Pań
ska harmonijna budowa i ten zrównoważony do niej 
charakter, nadawały Panu imponujący dla nas mary
narzy wygląd. Co tu dużo mówć! Talk podczas mojej 
służby wojskowej, jak i podczas wojny, miałem; do
wódców inteligentnych, szlachetnych, (prawych, kul
turalnych — z ambicją i honorem, a przede wszyst- 
km wzorowych patriotów, na których Ojczyzna 
mogła liczyć w każdej sytuacji. Dla mnie osobiście 
największymi wzorcami wychowawczymi byli 
kmdr Kukiełka Stanisław ,kpt. Przybyszewski Zbig
niew i Pan Kapitan. Dlatego cieszę się bardzo z na
wiązanego kontaktu z Panem bo tylko Pan pozostał 
z tej „wielkiej dla mnie Trójki”

Panie Kapitanie, w następnych listach coś więcej 
nowego podam. Obecnie przesyłam dla Pana pamią
tkowe zdjęcie, które pieczołowicie przechowywa
łem, jako osoby zawsze dla; mnie drogiej i cenionej 
wysoko.

Z poważaniem 
St. mar. Antoni Salamon 

i
Fotokopię tego listu przekazuję do aikt Redakcji 

„Naszych Sygnałów”.
Sądzę, że wszelkie komentarze są zbyteczne.

Gdynia, wrzesień 1981 r.
Bohdan Mańkowski

* * *
Do Redakcji „Naszych Sygnałów”.

Drodzy Koledzy,
Po latach milczenia odzyskałem mowę — i załą

czam wspomnienia o kpt. mar. o'bs. Romanie Potoc
kimi. Niestety nie mam, fotografii. Dalszy ciąg tych 
smutnych wspomnień na maszynie.

Ślę podziękowania za trud wydawania „Naszych 
Sygnałów” —■ jest to niezastąpiona działalność.

Serdeczne pozdrowienia,
Jerzy Koziołkowski, 24 czerwca 1981 r.

Śp. kpt. marynarki — obserwator 
ROMAN POTOCKI

Romek Potocki urodził się na cztery lata przed 
pierwszą zawieruchą światową, w Złotym Potoku. 
Coprawda rodzina Jego nie mieszkała tam, gdyż 
ojciec Jego pochodził z trzeciej czy czwartej linii 
wielkiego rodu i nie dziedziczył schedy, ale ro
dzice zjeżdżali do kolebki przodków, kiedy miał się 
urodzić nowy potomek. Ze świetności rodu 
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Potockich, Rorndk .odziedziczył pokaźny organ 
zmysłu węchu, po czym można go było identyfiko
wać z potentatami rodu uwiecznionymi na history
cznych portretach. Odziedziczył też jeden z naj- 
wikęszych przymiotów: szlachetność charakteru i 
poczucie godności osobistej, połączonej ze skrom
nością i prawdziwie chrześcijańską pokornością. Nie 
błyszczał zaletami umysłu i wybór Jego drogi życio
wej pad! na służbę rycerską. Ukończył szkołę Kor
pusu Kadetów we Lwowie i dalsza droga służenia 
Ojczyźnie skierowana została poprzez 'Marynarkę 
Wojenną. Promocję oficerska otrzymał w 19'32 roku, 
i po normalnym (przeszkoleniu młodych oficerów 
wybrał specjalizowanie się w 'Lotnictwie Morskim, 
gdzie otrzymał skrzydło obserwatora lotniczego i 
starał się przejść przez szkołę pilotów.

Napaść Hitlera na Polskę zastała Go w Morskim 
Dywizjonie Lotniczymi w Pucku; był świadkiem 
śmierci pierwszej ofiary wojny na Wybrzeżu, i u- 
czestniczył w podjęciu i przenoszeniu zwłok swe
go Dowódcy Dywizjonu, kdr. por. Szystowskiego. 
Wraz z całym personelem Dywizjonu, dołączył do 
obrońców Helu, skąd po kapitulacji powdęrował do 
jbozu jenieckiego. Oswobodzony z niewoli przez 
wielkiego sojusznika (ze Wschodu), miał zamknię
tą drogę na Zachód, wrócił więc do Kraju, gdzie go 
wzywały obowiązki rodzinne i powrócił do służby 
w Marynarce Ludowej, w stopniu kapitana. Gdy 
działania politruków na okrętach zaczęły deptać )po 
piętach przedwojennych oficerów, Romek był ofi
cerem flagowym Dywizjonu Trałowców; i rozpo
częły się podstępne zamierzenia usunięcia Go z te
go stanowiska i zastąpienia Go politruikiem dywizjo
nowym. W tymże czasie miało miejsce tragikomiczne 
zdarzenie, które zawarzyło na Jego losie i na ka
rierze komandora Władysława Salamona. Na odpra
wie oficerskiej w Dowództwie Floty, admirał sowiec
ki: Abramów, rzucał obelgi na przedwojenny korpus 
oficerski, orzekając jego członków jalko „klikę zban
krutowanych arystokratów”, którzy gnębili synów 
Ludu Polskiego. W drugim czy trzecim rzędzie, a 
więc blisko mówcy, siedział komandor Salamon, a za 
nim, w prostej linii na mówcę, znalazł miejsce Ro
mek Potocki. W zapale nienawiści, Abramów wycią
gnął ramię i palcem pokazywał na osobę Romka. . . 
W tym momencie komandor Salamon wziął to „wy
tykanie palcem” pod swoim, adresem, wstał i donoś
nym głosem, zaprzeczył „że to nieprawda, gdyż ja 
jestem synem chłopa-górala z Poronina, i miałem 
zawód kowala zanim zostałem oficerem. ..” —• za co 

otrzymał rzęsiste oklaski większości obecnych na 
odprawie oficerów. W dwa dni później Salamon zo
stał zwolniony ze swego stanowiska i przeniesiony 
do rezerwy. Nota bene, przysłużyło mu się to, gdyż 
uniknął aresztowania i torturowania w okresie terro
ru, gdzie jego nieustępliwoyć i twardość charakteru 
oparłaby się jakimkolwiek zarzutom. Potocki zaś udał 
się wprost do admirała Steyera z prośbą o zwolnienie 
ze służby, co szybko uzyskał bez dalszych szykan. 
Potem, przez jakiś czas był bezrobotnym i starał się 
o stanowisko w pilotażu portowym Gdynia-Gdańsk.

Kiedy nadeszły dni terroru, państwa Potockich 
Zbudziło w nocy dyskretne pukanie do drzwi: po 
otworzeniu drzwi, gość odwrócił się i prosił o zga
szenie światła, aby go nie mogli rozpoznać i oznaj
mił: „Panie Potocki, myśmy razem byli na tym sa
mym okręcie i Pan był zawsze dobrym człowiekiem. 
Wcześnie rano przyjdą Pana aresztować, zbieraj Pan 
manatki i wiej gdzie możesz”. Ostrzeżenie mogło 
być dalszą szykaną, ale w ówczesnych warunkach 
nie mogło być zlekceważone. Romek „zwiał” 
i szczęśliwie dobrnął w lasy puszczy kartuzkiej, 
gdzie (podawany z rąk do rąk wylądował w wyrębie 
drzewa. Drwale nikomu nie zadawali pytań: kto ta
ki, skąd i dlaczego? W ich gronie Potocki rychło zje
dnał sobie uznanie ,i sympatię. Wprowadził też do 
metod przeciągania pni sposolby pożyczone z wie
dzy okrętowej, np. rodzaj szlup-belki podnoszącej 
łodzie z pokładu i opuszczające je na wodę ■—i w 
nagrodę został 'mianowany „bosmanem pokładowym” 
bez zawiści kolegów po fachu. Spędził w lasach pra
wie dwa lata. Po odprężeniu terroru i „rehabilitacji” 
pomordowanych, Romek powrócił na łono rodziny 
i cywilizacji, i otrzymał wreszcie (posadę pilota por
towego. Miał wrodzony dar manewrowania okrę
tem i gdy do Gdyni zawinął potężny ropowiec „Man
hattan”, pojemności ok. 100.000 ton, Romek został 
wyznaczony na wprowadzenie olbrzyma do portu 
gdyńskiego. 'Otrzymał do dyspozycji cztery najsil
niejsze holowniki, ustawił je na pozycjach, dwa 
koło dziobu, dwa koło rufy, ale tylko w pogotowiu, 
a sarn rozpoczął rozkręcać śrubami statek pomiędzy 
Dworcem Morskim i basenem Marynarki Wojennej. 
Manewr trwał dość długo, wystarczająco długo aby 
pracownicy portowi i mieszkańcy Gdyni obiegli 
nadbrzeża i mogli podziwiać „jak pan Potocki ma
newruje”. Romek miał szczęście, że pogoda była 
bezwietrzna i, po rozkrcęeniu się w ciasnym base
nie, olbrzym przyciągnął się do nadbrzeża pod 
Dworcem Morskim linami, bez pomocy holowni
ków. Romek otrzymał gratulacje od kapitana statku, 
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który nigdy by się takiego manewru nie podjął — i 
otrzymał naganę z Kapitanatu Portu za „szaleńcze” 
ryzykowanie cennym statkiem. . .

Z czasem, Romek został przeniesiony na pilotaż 
w Szczecinie, porcie rzecznymi nad Odrą, położo
nym o jakieś 50 mil morskich od morza. Z wzglę
du na odległość i ma'ą szybkość podczas przejścia, 
pilotaż był sprawowany przez dwóch pilotów. Przy 
jednej okazji pilotowania statku angielskiego, należą
cego do towarzystwa żaglowego iBaltic Linę, na po
most wszedł jeden z pasażerów, dyrektor linii że
glugowej i rozopczął rozmowę z pilotem, którego 
nazwisko zainteresowało cudzoziemca. Wyjaśnił on, 
że jako młody oficer tej samej linii, pływał na s/s 
„Baltavia” czy „Baltonia”, był w Gdańsku, odbył 
wycieczkę krajoznawczą do Krakowa —■ Wieliczki 
— Łańcuta, i był ciekawy czy pilota łączyło coś z 
ordynatem Łańcuta, i co się stało z zabytkiem histo
rycznym w Łańcucie. Z wrodzoną sobie skromnością, 
Romek wyjaśnił, że to „dziesiąta woda po kisielu”, 
że jego rodzina nie miała; żadnych włości, a on sam 
był oficerem Marynarki Wojennej. Pasażer na tę wia
domość ożywił się i oznajmił, że podczas wojny znał 
paru polskich oficerów walczących wśród okrętów 
podwodnych Royal Navy. Gdy doszło do wymiany 
nazwisk, Anglik wyzbył się resztek powściągliwoś
ci, gdyż jego znajomi z czasów zmagań wojenno- 
morskich na morzu Śródziemnym byli kolegami z 
rocznika Romka. . . Przy okazji odkrycia wspól
nych znajomych (jakiż ten świat jest mały)), Romek 
zdał pilotowanie swemu młodszemu koledze, a sam 
spędził miły wieczór w salonie pasażerskim, przy 
dobrej kolacji i długich opowiadaniach o sprawach 
osobistych. Niestety, miły wieczór miał niemiłe na
stępstwa. Ów młodszy kolega-pilot, chociaż miał 
okazję samodzielnego prowadzenia statku od Świ
noujścia do Szczecina, musiał być politrukowskim 
„cieniem” Romka, i niewątpliwie zdał odpowiedni 
raport ,po powrocie do portu. Kiedy następny sta
tek towarzystwa „Baltic Linę” miał zawinąć do 
Szczecina i kapitan statku poprosił o przysłanie pi
lota Potockiego—• Kapitanat Portu odmówił, a w ty
dzień później Romek stracił pracę, z wyraźnym 
wyjaśnieniem: „za utrzymywanie kontaktów z 
burżuazją zagraniczną. .

Przez późniejsze lata Romek mieszkał w Gdyni, 
żyjąc ze skromnej pensji. Zaczął zapadać na zdrowiu. 
Przeszedł jeden atak serca i nie wytrzymał następ
nego, odchodząc z tego świata w sile wieku 68-miu 
lat. Przed śmiercią miał radość goszczenia w Gdy- 

dwóch, bliskich dawniej kolegów: Pawła Żelaznego 

i autora tych wspomnień, którym z ogromną dumą 
pokazywał dorobek morski Wybrzeża.

Romek Potocki był typowym przykładem, „gen
tlemana”, w oryginalnym znaczeniu tego słowa 
t.j. człowieka, który zawsze jest uprzejmy (gentle) 
w stosunku do osób od siebie niżej postawionych. W 
samych początkach Jego służby oficerskiej, podczas 
szkolenia rekrutów Flotylli Rzecznej, w osławionej 
Berezie Kartuskiej, pluton dowodzony przez Rom
ka był najszybciej i najlepiej wyszkolony — a byli 
to w większości marynarze poborowi, a niechętni 
ochotnicy — poprzez wpływ osobisty, jaki Romek 
miał na swych podwładnych, nie tylko podczas mę
czącej musztry, ale co więcej, w czasie wolnym od 
zajęć. Był bardzo dobrym kolegą, uczynnym, i miał 
dar zjednywania sobie ludzi, rozładowania niesnasek 
czy nieporozumień w swym otoczeniu. 'Był pozba
wiony wyniosłości, nie chwalił się swymi koligacja
mi ani pochodzeniem!, nie nosił sygnetu, i był praw
dziwym „demokratą z ducha”. Na nim1 wygasła jesz
cze jedna linia świetnego rodu (Pierwszej Rzeczy
pospolitej, a Jego żywot i postępowanie było świado
mą ofiarą odkupienia błędów przodka z Konfede
racji Targowickiej. Mimo łagodnego i dobrotliwego 
usposobienia, był nieprzejednanym wrogiem ucisku 
i niesprawiedliwości społecznej, które owładnęły Pol
ską, zaś osobiste niepo wodzenia i upokorzenia kładł 
jako ofiarę na Ołtarzu Nadziei, wierząc w żywotność 
i odrodzenie Narodu, w miarę czego, żadna ofiara 
nie jest dostateczna. I na tym tle nie mógł wybaczyć 
swym dawnym kolegom, z których jeden załamał 
się podczas torturowania i „przyznał” się do niepo- 
pełnionych. win, a drugi, który bez tortur, dobrowol
nie poddał się procesowi „wymywania mózgu” za 
cenę awansów i wysokich stanowisk. Chociaż 
miał możności „wybrania wolności” pozostał na 
Wybrzeżu, gdyż kochał polskie morze i entuzjas
tycznie pracował dla spraw tego morza, bez wzglę
du; na przykrości czy przeszkody. Zasłużył się swym 
życiem i Ojczyźnie i społeczności. Cześć Jego 
pamięci.

Szef Rocznika 32

ŚP. PROF. DR LEON KOCZY

W dniu 1 września 1981 r. zmarł nagle w swoim 
domu w Glasigowie prof. dr Leon Koczy w wieku 84 
Ist. Ś.|p. prof. Koczy był wybitnym uczonym histo
rykiem, autorem wielu książek i rozpraw historycz
nych. W czasie wojny szedł długim szlakiem Armii 
Polskiej na Bliskim Wschodzie. Niestrudzony zbie
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racz pamiątek polskości, jeden z założycieli Instytu
tu (Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, za
łożyciel i opiekun Biblioteki Instytutu w Glasgowie, 
człowiek prawy i sprawiedliwy, patriota o sercu go
rącym, nie szczędził nigdy czasu i wysiłku dla do
robku kulturalnego naszej Emigracji. Jeden z zało
życieli Polskiego' Uniwersytetu na Obczyźnie, współ
pracował z Uniwersytetem Glasgowskim i jego bi
blioteką.

Zmarły był członkiem honorowym Koła SMW 
Glasgow i w ciągu wielu lat istnienia tego Koja wspo
magał je swą radą i czynem, zawsze pełen szacunku 
dla dokonań Marynarki Wojennej w czasie wojny, 
dla idei naszego Stowarzyszenia i naszej pracy na 
terenie Szkocji .Zarząd tutejszego Kola uczcił pamięć 
Zmarłego! okrywając trumnę w czasie uroczystości 
kościelnych i pogrzebowych banderą bojową ORP 
„Garland”.

Na Mszę św. żałobną, i na pogrzeb (przybyło wiel
ką rzeszą społeczeństwo polskie z Glasgowa, przed
stawiciele z całej Szkocji, z Londynu, a także przed
stawiciele Uniwersytetu Glasgowskiego. Zmarły zos
tał pochowany na polskiej działce cmentarza Dalbeth 
(Glasgow).

W.P.W.

TEODOR FARBISZ
Wspomnienie pośmiertne

Dnia 6 lipca zmarł w Szwecji ppor. mar. tytularny 
Tecdor Farbisz, jeden z naszych najstarszych i naj
szlachetniejszych Kolegów.

Pragnął bardzo być na naszym Światowymi Zjeź
dzie, ale tak jakby coś przeczuwał, bo jednocześnie 
napisał, że jest jeszcze do terminu Zjazdu dobrych 
kilka tygodni, co w jego wieku jest dużo i uraduje 
się dopiero wtedy, gdy na nim będzie. Przeczucia 
Jego się spełniły. Dostał udaru w Wielki Pią
tek i zmarł nie odzyskawszy przytomności.

Farbisz był nie tylko nieskazitelnym patriotą mi
łującym Kraj i Wolność oraz wybitnym marynarzem, 
ale jeszcze człowiekiem o bardzo silnym poczuciu 
obowiązków społecznych, przypadających na Po
laka pozbawionego Ojczyzny. Wszędzie, gdy cho
dziło o składki czy ofiary, można było być pewnym, 
że por. Farbisz będzie jednym z najbardziej szczo
drych.

Mając 17 lat w '1920 r. jako ochotnik walczył z 
bolszewikami w szeregach 3 pp. legionów i 1 pułku 
Syberyjskiej Brygady Piechoty. Zdemobilizowany w 

lutym 1921 r. wstępuje do Mar. Woj., w której prze
bywa do końca i odznacza się jako świetny facho
wiec. Wojna zastała go na ORP „Sęp”, który został 
internowany w Szwecji 17.9.1939 r. Jak tylko było to 
możliwe dołączył do Mar. Woj. i służył jeszcze na 
ORP „Conrad” i ORP „Krakowak”. Po rozwiąza
niu Mar. Woj. w Wielkiej Brytanii przechodzi do Pol
skiego Korpusu Przysposobienia, z którego zostaje 
zwolniony 13.11.1947 r. i powraca do Szwecji. Tam 
przez długie lata pływa w Mar. Handlowej. Już na 
emeryturze osiedla się na małej farmie. Jego cecha 
charakterystyczna — gdy Ibędąc już dobrze po sie
demdziesiątce ścinał drzewa u siebie po to, by je 
sprzedać i móc jak najwięcej pieniędzy przekazać 
na na cele spo'eczne, szczególnie POSK, na który 
wpłacił bardzo pokaźne sumy i gdzie jest jednym z

pierwszych na liście ofiarodawców. Otóż nigdy się 
nie zdradził zawczasu z zamiarem wpłacenia więk
szej kwoty. Jak pisał, w swoim wieku lepiej nie wzbu
dzać nadziei, nim się nie jest pewnym wyniku.

Pod koniec życia przeniósł się bliżej do Kolegów 
i ludzi. Był dobrym marynarzem, dobrym przyja
cielem i wzorowym Polakiem miłującym niepodle
głą (Polskę nad wszystko.

Niech duch Jego swobodnie unosi się teraz nad 
wyśnioną Ojczyzną.

B.J.
* * *

...Zarząd Koła SMW Glasgow wy-
słał, dla uszanowania pamięci zmarłego Kolegi ś. p. 
Władysława Pawłowicza, następujący list:

W. Pani H. Pawłowicz,
W tej smutnej chwili łączymy się z Panią w żałobie 

i składamy kondolencje z powodu śmierci Jej Męża.
Nieodżałowany Władek, nasz Kolega, był czło

wiekiem, który posiadał nasz szacunek. Żegnamy 
Go jako wielce zasłużonego marynarza, który do o- 
statka spełniał swój obowiązek względem Ojczyzny. 
Był dobrym kolegą i przyjacielem.

Pamięć o Nim pozostanie na długo między nami. 
Mimo, że Jego ciało pozostanie na obcej ziemi, duch 
powędruje nad Polskę, Ziemię Ojczystą, którą ko
chał i dla której walczył.

Glasgow, 5.6.4981
K. Było — prezes, W. Gołaszewski — sekretarz, 

M. Zawada — skarbnik, R. Orr-Okoński — członek 
Zarządu, Z. Zdrojewski — członek Zarządu, 
W. Poray-Wojciechowski — prezes honorowy.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIE MARYN ARK 1 

WOJENNEJ — KOŁO KANADA

28 września, 1981 r.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej,
Zarząd Główny,
14 Collingham Gardens,
London SW5 OHT, 
Wielka Brytania.

Szanowny Kolego Prezesie,
Mam zaszczyt zawiadomić Zarząd Główny Stowa

rzyszenia Marynarki Wojennej, że w dniu 20-igo 
czerwca, (1'98’1 r. na Walnym Zebraniu Kolegów Ma
rynarzy w Toronto, zostało zawiązane Koło Kana
da, które nosi nazwę jak w nagłówku.

Załączona kopia Komunikatu Nr 1 podaje skład 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wykaz człon
ków Kola, na dzień 28-go września, 1981.

Jesteśmy w trakcie zrzeszenia się ze Stowarzysze
niem Polskich Kombatantów Koło Nr 20, Toronto, 
jako członek Grupowy.

Prosimy o oficjalne wciągnięcie SMW Kolo Kana
da, na listę kół lokalnych Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej.

Z koleżeńskim: pozdrowieniem.
Za Zarząd,

R. Nałęcz-Tymiński, Prezes

KOMUNIKAT NR 1

28-go września, 1981 r.

Zarząd SMW Koło Kanada i Komisja Rewizyjna, 
zostały wybrane przez cz'onków Marynarki Wojen
nej i Pomocniczej Służby Kobiet na Walnym Zebra
niu w dniu 20 czerwca,, 19'84 r.:

Dnia 14 łipca, 4981, Zarząd i Komisja Rewizyjna 
ukonstytuowały się jak poniżej.

Zarząd: prezes — kol. Romuald N. Tymiński: 
I wiceprezes — kol. Feliks Jasłowski; TI wiceprezes 
— kol. Stanisław Brodzki; sekretarz/skarbnik — 

kol. lerzy Senderacki; członkowie: ko'l. Janina Mili- 
siewicz, kol. Jerzy Niwiaidomslki, kol. Jerzy Pień
kowski, kol. Konstanty Reynert.

Komisja Rewizyjna: prezes — kol. Eugeniusz Mio
doński; członkowie: kol. Irena Bernas, kol. Oskar 
Gliński.

N.B. Kol. J. Niewiadomski, dezygnowany na sta
nowisko skarbnika, zrzekł się tej funkcji z powodu 
nadmiaru obowiązków w pracy zawodowej.

Członkostwo.
Do dnia wydania niniejszego Komunikatu, niżej 

wymienieni Koleżanki i Koledzy zapisali się do 
SMW Koło Kanada i wpłacili należne wpisowe.

Wysokość wpisowego ($20.00) została jednomyśl
nie uchwalona przez Walne Zebranie w dniu 20 czer
wca, 1981 r.

Irena Bernas, Tadeusz Bernas, Maria Brodzika, Sta
nisław Brodzki, Oskar Gliński, Józef Hrycewicz, 
Feliks Jasłowski, Janina Jasłowska, Jerzy Koziołkow- 
ski, Władysław Krużyński, Bronisław Linka, Bohdan 
Ląlkiewicz, Janina Milisiewicz, Eugeniusz Miodoń
ski, Alfred Mrozek, Jerzy Niewiadomski, Jerzy Pień
kowski, Krystyna Pieńkowska, Zofia Hanka Proszek, 
Konstanty Reynert, Jerzy Senderacki, Stanisław So- 
buń, Maria Starewicz, Stanisław Suwary, Henryk 
Skrzypkowski, Jadwiga iN. Tymińska, Romuald N. 
Tymiński, (Piotr Walendzewicz, Edward Wielesiewicz, 
Wiktor Wierzbicki, Tadeusz Woszczyński, Józef R. 
Wróbel.

Zarząd Koła niniejszym serdecznie zaprasza i za
chęca Koleżanki i Kolegów, członków Marynarki 
Wojennej, do zapisania się na członków naszego 
Koła, celem utrzymania więzii (koleżeńskiej i trady
cji Marynarki Wojennej.

Dziatalość Koła.

a) Kol. J. ‘Niewiadomski i Prezes Koła są w kon
takcie z władzami Szczepu Harcerstwa Morskiego 
„Bałtyk”, w celu udzielania fachowej pomocy, mło
dzieży harcersko-morskiej.
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b) W ramach akcji przypominania Kanadyjczy
kom o wkładzie Polskiej Marynarki Wojennej do wy
siłku Aliantów II wojny światowej.:

(i) Prezes Koła, kol. R.N. Tymiński wziął udział 
w Zjeździe Weteranów z Raidu na Dieppe (19 sierp
nia, 1942 r.), w Kitchener od 14 do 16 sierpnia, 
19811.

(ii) 10 września— kol. Maksymilian Kałucki (nie 
zrzeszony) i kol. R.N. Tymiński wzięli udział z u- 
pamiętnieniu rocznicy Raidu na Dieppe, w Toronto.

Po przemówieniach i modłach za poległych, kol. 
R.N. Tymiński był proszony o przyjęcie defilady 
Plutonu Royal Regiment of Canada i oddziałów We
teranów Royal Regiment of Canada i Toronto Scot- 
tish Regiment.

c) 13 września, delegacja Koła: w osobach kole
gów: T. Bernas, W. Krużyński, W. Leszczyński (nie 
zrzeszony), E. Miodoński i R.N. Tymiński, wzięła 
udział w uczczeniu rocznicy odsłonięcia Pomnika 
Katyńskiego w Toronto.

d) Wiceprezes Koła, kol. F. Jasłowski, z ramienia 
Kongresu Polonii Kandyjskiej w Hamilton, urządził 
w „Military Museum” w Dundurn Castle — Hamil
ton, wystawę pod tytułem Polskie Siły Zbrojne w II 
Wojnie Światowej. Wszystkie trzy części Polskich Sił 
Zbrojnych są tam przedstawione w sposób obrazo
wy i gustowny.

Wystawa: otwarta od 6-go września do 30 [paź
dziernika. Warto: ją zobaczyć.

Wydawnictwa.
a) Kol, S.W. Piaskowski z Albany N.Y. wydał 

Album pod tytułem „Okręty Rzeczypospolitej 
Polskiej 1920-1946”. Dodatkowo do planów, Album 
zawiera krótką historię każdego okrętu. Jest to ksią
żka odznaczająca się estetyczną formą i informaty- 
wną treścią. Jest to cenny wkład do fachowo mors
kiej! literatury.

Koleżanki i Koledzy, którzy pragnęliby zaopa
trzyć się w ten Album, proszeni są o skontaktowa
nie się z Prezesem lub Sekretarzem Koła. Cena e- 
gzemplarza ■— Can. dolarów 22.00.

Ten sam autor ma również w przygotowaniu Kro
niki Polskiej' Mar. Woj. 119118-1946.

b) Wkrótce ma ukazać się książka Kol. Wacława 
Leszczyńskiego zatytułowana „Ludzie naszego 
Wybrzeża”. Jest to barwny opis Służby Brzegowo- 
Morslkiej na polskim wybrzeżu przed II wojną świa
tową, ciekawie przeplatany folklorem kaszubskim.

Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośredn- 
nio z Autorem: 46 Harward Avenue, Toronto, Ont. 
M6R 1C3: Telefon: 416-533-1702.

Pr ograni na przyszłość.
a) W obchodzie Święta Niepodległości, w najbliż

szą niedzielę do 41 listopada, planowany jest udział 
Delegacji Marynarzy. Szczegóły będą podane w pol
skiej prasie w Toronto.

Koleżanki i Koledzy proszeni są o jak najliczniej
szy udział.

b) Koło Mar. Woj. zamierza uczcić Święto Mary
narki Wojennej (10 lutego)' w niedzielę, 14 lutego, 
1982 r. gremialnym udziałem we Mszy św. w koś
ciele św .Kazimierza na Roncesvalles Ave. w Toron
to. Po Mszy św. odbędzie się wspólny obiad. Szcze
góły będą podane później.

W imieniu Zarządu ślemy Koleżankom i Kolegom 
koleżeńskie pozdrowienia i najlepsze życzenia.

R.N. Tymiński — Prezes Koła 
J. Senderecki — Sekretarz Koła

* * *
Londyn, październik 1981 r.

Szanowny i Drogi Panie Komandorze.,
Z prawdziwą radością i satysfakcją my, byli mary

narze zrzeszeni w SMW witamy nowo powstałe 
Koło Kolegów eks-marynarzy polskich w Kanadzie.

Proszę przyjąć nasze serdeczne życzenia rozwo
ju i powodzenia nowo powstałemu Kołu.

Wiadomość o powstaniu Koła lokalnego Kanada, 
podamy w następnym numerze „Naszych Sygnałów”.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

K. Zubkowski — Prezes
B. Karnicki — Sekretarz

W. Pan Komandor R. Tymiński
Toronto.
Prezes Koła SMW1 — Kanada.

* * *

KOMANDOR B. JABŁOŃSKI ODCHODZI 
ZE STANOWISKA SEKRETARZA 

ZARZĄDU SMW

Komandor Brunon Jabłoński, najstarszy oficer 
PMW, po 10-ciu latach pracy na stanowisku sekreta
rza SMW odszedł na zasłużoną emeryturę.

Pamiętam, gdy przed dziesięciu laty żegnaliśmy 
kmdr. J. Busiakiewicza jako sekretarza, nikt z nas 
nie wątpił, że pomimo odejścia z sekretariatu Zarzą
du SMW nie opuści. Tak się stało. Pozostał i służył 

swoją pracą i swoją radą ku pożytkowi i radości człon
ków naszego Stowarzyszenia.
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Wierzymy i ufamy, że tak się stanie z kmdr. B. Ja
błońskim.

Pracę Jego, jako ostatniego sekretarza cechowało 
całkowite oddanie idei naszej organizacji. Pracowa
łem z Nim w Zarządzie jako kilkuletni prezes i jako 
wieloletni redaktor „Naszych Sygnałów”. Nie
chaj więc Szanowny i Zacny Komandor Jabłoński mi 
wybaczy, że pragnę podkreślić wartość Jego pracy 
dla naszego Stowarzyszenia. Był zawsze, jest i bę
dzie oficerem tej klasy, gdzie nieposzlakowane ma
niery, elegancja i styl głęboko obowiązywały. W Je
go przypadku były na tak wysokim poziomie, że nie 
tylko zwracały uwagę, ale bezwiednie zmuszały do 
naśladowania.

Powierzaliśmy Mu z ufnością bardzo często re
prezentowanie naszej organizacji, szczególnie w 
spotkaniach z przedstawicielami innych organiza
cji kombatanckich, z przedstawicielami prasy tak 
polskiej jak i angielskiej. Wszędzie tam, gdzie takt 
zrozumienie i uprzejmość grały zasadniczą rolę. Zys
kiwał sobie w tych spotkaniach uznanie i szacunek, 
a Stowarzyszenie korzyść i zaufanie.

Ale ani delegacje, ani dżentelmeńskie zachowanie, 
ani nawet nie oczytanie i znajomość historii rozwoju 
i postępów w 'marynarkach światowych, ani nawet 
lojalność i przyjaźń do wszystkich członków SMW 
nie były Jego najważniejszymi cechami.

Najgłówniejszym' walorem była niewzruszona 
wierność idei niepodległościowej.

Tej idei był wierny, gdy został prymusem I-szej 
Promocji Szkoły Podchorążych Mar. Woj. O tą ideę 
walczył podczas wojny. Dla tej idei praco
wał ipo wojnie w Stowarzyszeniu Marynarki Wo
jennej. Pracował czynem, słowem i pismem.

Nikt z Polaków nie ma wyłączności na patrio
tyzm. Tkwi on głęboko w sercach i umysłach wszy
stkich Polaków.

Tkwi on też głęboko w sercach polskich maryna
rzy bez względu na stopień i stanowisko.

Jednak czas, wiek, choroby, warunki ekonomicz
ne, wpływy środowiska zmieniły siłę [przekonań na
bytych w młodości. Komandor B. Jabłoński nawet w 
najcięższych chwilach swego życia na obczyźnie, 
nawet gdy rodziły się wahania i wątpliwości nigdy, 
ani na chwilę, ani na jotę, nie odstąpił z raz wybranej 
drogi.

Takim pozostanie w naszej pamięci. Takim pozo
stanie w naszej wdzięczności.

W czerwcu 1981 r. kilku najbliższych współpra
cowników, komandorów, zebrało się w kancelarii 
SMW, aby przy kieliszku i torcie, przygotowanych 

przez zawsze oddaną p. Halinę, podzikęować Mu za 
dotychczasową pracę. Kol. Zubkowski obecny pre
zes SMW w krótkim, przemówieniu podziękował 
sekretarzowi za Jego1 oddaną pracę.

Inni zebrani koledzy wypili Jego zdrowie — ale 
Go nie żegnali, gdyż wszyscy wierzyli i ufali, że po
mimo swego oficjalnego odejścia Komandor Jabłoń
ski pozostanie jak przedtem z nami i że jak dotych
czas tak i w przyszłości będziemy cieszyli sę Jego 
współpracą i, jak przedtem, będziemy korzystali (a 
właściwie wykorzystywali) Jego doświadczenie, Je
go rady i Jego oddanie.

B. Markowski
Pożegnanie

Mili Koledzy,
Jako sekretarz SMW przez lat 10 miałem przy

jemność być w łączności pisemnej z bardzo wielo
ma z Was, Niektórych znałem osobiście jeszcze z 
przed wojny. Niektórych poznałem właściwie do
piero drogą korespondencyjną. Po tylu latach wszy
stko się sprowadziło prawie do wspólnego mianow
nika. Często dzieliliśmy się swą radością i smutkiem, 
często było to jedynie „bonjour” panie Jabłoński, 
wciąż pamiętam, że pan istnieje.

Skutek jest taki, że gdy przestałem być sekreta
rzem SMW, to jakbym jednocześnie tracił całe gro
no dobrych, wypróbowanych przyjaciół. To poże
gnanie jest moim ostatnim listem do Was. Rubrykę 
„Z kolegami po świecie” będzie prowadził już ktoś 
inny. Jedynie p. Halina, jak zwykle, będzie się przy
czyniała do jej powodzenia, jak dotychczas. 
Przypuszczam, że z powodu wspomnianej zmiany 
rubryka stanie się znacznie ciekawsza, ale dla mnie, 
mili Koledzy, jest to okazja, powiedzieć Wam do wi
dzenia i podziękować za tyle lat cierpliwości.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich.
B. Jabłoński

* * *
W ostatnim okresie odwiedzili nasze Stowarzy

szenie: kol. inż. Jan Dietrich z Kanady, bosman Jó
zef Mularczyk z Australii i kpt. mar. Józef Wróbel 
z Kanady.

Nowi członkowie.
W ostatnim okresie zapisali się na członków SMW: 

pani Eleonora Sienkiewicz, kol. Jan Gawlik, pani El
żbieta Namieśniowsika — członkostwo dożywotnie, 
kol. Czesław Wróbel, kol. Zygmunt Stydhno (Koło 
SMW Glasgow), inż. Horacy Unrug, kol. Józef Mu
larczyk — członkostwo dożywotnie.



36 NASZE SYGNAŁY

Na Fundusz Komisji Opieki wpłacili:
£

W. Burko
B. Drzyzga

1.00
2.00

1

pani Eleonora Sienkiewicz 10.00 T. Feisel 2.00
kol. W. Pacewicz 5.00 C. Iwiński 1.00
kol. Z. Xiężopolski 2.55 A. Jgnasialk 0.50
kol. K. Hess 16.60 P. Kaczmarek 0.50
Liga Morska Oddział 7 43.44 K. Lewidki 1.00 ■
kol. W. Pstruszyński 8.13 J. Mączka 1.00
kol. M. Wasilewski 5.00 F. Maleńczak 2.00
kol. Z. Janowski 15.00 W. Oczkowski 1.00

S. Podsiadło 1.00
Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Z. Wiśniewski 0.50

*k *k «k B. Konstanty 2.00

LISTA OFIARODAWCÓW NA FUNDUSZ Na Fundusz „Naszych Sygnałów” wpłacili poza tym:

„NASZYCH SYGNAŁÓW” kol. W. Pacewicz 4.13
STOWARZYSZENIA MARYNARKI kol. J. Gawlik 5.00
WOJENNEJ — KOLO BRIGHTON kol. F. Jabłoński 5.00

£ kol. F. iDolińsIki 5.00
H. Adamiak 1.00 kol. R. Tymiński 2.00
B. Bąkowski 2.00
J. Bechyne 1.00 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Kol. Zygmunt Kraszewski z Australii w 

swym liście poinformował nas o swym zdro
wiu, które ijest nieszczególne (serce, rozedma 
płuc, żeby wymienić ważniejsze). Pomimo to 
jako członek Koła SPK, pracuje dalej spo
łecznie w Adelajdzie czy to jako sekretarz 
Koła czy też jako kierownik szkoły polskiej. Brawo!

* * *
Otrzymaliśmy obszerny list od kol. Bartlewicza z 

Kraju, w1 którym szczegółowo wymienia w ilu i w 
jakich organizacjach pracuje i gdzie. Imponująca i- 
lość i (podziwiać należy jego' energię, gdy się weźmie 
pod uwagę, że przekroczył już 8O-tkę. Czasem pra
cuje nawet mając temperaturę 37.8, a raz zdarzyło 
się, że pracował całą noc nie rozbierając się w ogóle. 
Zapomniał, jak pisze, nawet zdjąć krawat i buty. Zu
pełnie nadzwyczajnie, szczególnie o ile wziąć pod u- 
wagę, że spotkała Go bolesna osobista strata.

* * *
Z Dziennika Polskiego z dn. 22.6.1981 r. dowie

dzieliśmy się, że na wyspie Alderney pewna rodzi
na polska odkryła w 1969 r. obóz śmierci (cmentarz 
zbiorowy) z czasów wojny. Wówczas powstała myśl, 
po odcyfrowaniu nazwisk zmarłych, ufundowania 
t.zw. „Hammond Memoriał”, który został wzniesio
ny przez rodziny Hammondów i Naschów, jalko 
pomnik ogólny. Nasi rodacy wystarali się, aby została 
umieszczona na pierwszym miejscu Hammond Me
moriał, tablica z polskimi nazwiskami. Fundatora
mi polskiej tablicy byli jp. Maria i Mariusz Hrynkie- 
wicz-Moczulski, p. Janina Miodyńska i p. Halina 
Chwalibóg. Kol. Hrynkiewicz-Moczulski,, przez 
skromność, wiadomość o tablicy podał w Wiadomo
ściach używając pseudonimu. W tymże zeszycie by
ły dwa zdjęcia polskiej tablicy.

Mieliśmy w czerwcu list od naszej koleżanki, p. 
Zofii Wisznickiej Pinto Pereira. Po bardzo ciężkim 
okresie pracy i upałów wyrwała się z mężem nare
szcie na zasłużony urlop na Południe. Mamy nadzie
ję, że im się ten urlop udał.

* * *

Kolega Jabłoński zakończył 10 lat sekretarzowa
nia w SMW i zdał swoje obowiązki koledze Wroń
skiemu.

Od kolegów ze świata otrzymał on szereg listów 
z wyrazami uznania. Pierwszym był kol. M. Kadul
ski i wydawało się, że na tym się skończy. Była to 
jednak omyłka. Kol. Jabłoński otrzymał jeszcze sze
reg innych listów, tylko później. Wystarczy chociaż
by nadmienić kol. Serafina, Pohoreckiego, Podkowi- 
cza i innych. Wszystkim tym kolegom kol. Jabłoński 
prosił bardzo podziękować.

* * *
Kol. Gil z Częstochowy, jak tylu innym teraz w 

Polsce, powodzi się raczej źle, nie mówiąc już o tym, 
że zdrowie zawodzi. Będąc utalentowanym artystą 
malarzem dorabia mailowaniem. Nie miał jednak ani 
pędzli, ani farb — bo o to w Polsce teraz, bardzo 
trudno. Napisał więc do nas o swych kłopotach i uda
ło nam się farby i pędzelki dostarczyć, za co bardzo 
podziękował. * * *

Kol. Michał Hłasko (Paryż) donosi, że wraz z 
Małżonką spędzili 6 tygodni na Wybrzeżu. Jak się 
wyraża, „przetrwali głównie dzięki nadanej sobie 
z Paryża żywnościowej paczce”. Pisze następnie, że 
wreszcie rozwiązał sprawę skompletowania zbioru 
„Naszych Sygnałów” dla Biblioteki Narodowej! w 
Warszawie. (Należy Mu się za to uznanie. Red)

W liście swoim apeluje: „Sprawa godnego zamknię
cia naszego emigracyjnego kresu”. Autorzy — Ko
ledzy —• zabieraliście wielokrotnie głos na łamach 
„Naszych Sygnałów”. Strona1 dziejów wojennego po
kolenia się przewraca; ostatni uczestnicy schodzą 
ze sceny życia. Trzeba zdać wachtę następnemu po
koleniu (gdzie oni są — ci następni?). Testamento
wym obowiązkiem odchodzących z perspektywy ca
łego minionego emigrancikiego życia, jest utrwalanie 
słuszności przyjętego stanowiska względem spra
wy polskiej.

Powinniście indywidualnie uzasadnić przyjęte 
Credo, które zadecydowało o takim., a nie innym, po
st ępowaniu.



38 NASZE SYGNAŁY

To jest ważna sprawa, od której właściwie, piszą- 
cym kolegom1 NIE WOLNO się uchylić; inaczej 
— albo nie spełnią, do końca swej misji, albo w tą mi
sję stracili wiarę! (lub już sił nie mają). Pozostawiam 
Redaktorowi rozwinięcie tego tematu!”.

Trudno jest nie zgodzić się z apelem kol. M. Hłas- 
ko. Porusza sprawy istotnie ważne, tyczące tak prze
szłości pełnej chwały, jak i naszej schedy dla przy
szłych pokoleń. „Nasze Sygnały” stanowią forum, 
na którym można i trzeba przedstawiać idee nas 
wszystkich łączące. Niejednokrotnie apelowaliśmy o 
przesyłanie pamiątek, osobistych zbiorów, foto
grafii, aby te zabezpieczyć na przyszłość. Dziś łączy
my się z kol. Hłasko i rozszerzamy apel o książki, aby 
stworzyć „Morską Bibliotekę”, o artykuły pamiętni
karskie dla naszego czasopisma i odpowiedzi na te
mat „Sprawy godności zamknięcia naszego emigra
cyjnego okresu”. Jest to a|pel doi nas wszystkich.

W liście swoim kol. Hłasko donosi również o pra
cy dwóch rzeźbiarzy w Polsce nad projektem „Pom
nika Polskiego’ Morza (orzeł trzymający w 
łapach symbole: trójząb i rybę). Prosimy kol. Hlas- 
ko o bardziej szczegółowe wiadomości na en te
mat. ❖ * *

Kol. Jerzy Tuimaniszwili (USA) pisze, że był bar
dzo zadowolony ze swego udziału w Zjeździe, z cze
go „zdał sprawozdanie” tym kolegom, z którymi się 
kontaktuje (Michał Białowski i inni), a którzy nie 
mogli w Zjeździe wziąć udziału. Pisze także z wiel
kim uznaniem o pracy kol. Piaskowskiego (Album 
OOP) i konieczności pomocy mu teraz, kiedy o- 
pracowuje Kronikę Marynarki Wojennej.

Zgadzamy się całkowicie z tą ideą. Jednocześnie 
jesteśmy mu wdzięczni za przysłanie wiersza „Alarm 
do Żagli”. Tego rodzaju odzew na apel redakcji o 
wszelkiego rodzaju materiały pamiętnikarskie jest 
mile widziany. Życzymy mu dalszej owocnej pra
cy pisarskiej. * * *

Otrzymaliśmy bardzo piękny i Obszerny list od 
pani Marii Piwowarskiej, wdowy po naszym koledze 
bosmanie. Podała całe swoje „curriculum vitae”. By
ła świetliczarką na Westerplatte (przed wojną), a w 
czasie okupacji, jak tyle dzielnych Polek, brała u- 
dział w tajnym nauczaniu. Po wojnie uczyła na wie
czorowych kursach dla dorosłych. Posiada kilkoro 
dzieci. Pomimo zaćmy lewego oka jest zaangażowa
na w pracy społecznej. Jak pisze, jest ciężko, dzie
ci, choć dobre, wiele pomóc nie mogą, w związku z 
ogromnymi 'brakami w zaopatrzeniu lecz, ijalk pisze, 
to co „wystoi” w kolejkach, wystarcza jej zupełnie. 

Może któryś z kolegów bosmana Piwowarskiego o- 
dezwalby się do pani Marii, co na pewno sprawiłoby 
jej wielką przyjemność.

Gdyby ktoś z kolegów po raz pierwszy trafił do 
kancelarii SIMW tuż przed Bożym Narodzeniem, po
myślałby, że się omylił. Tyle jest tu kartek z życze
niami świątecznymi. Są kartki z Ameryki, z Kanady, 
Argentyny, Brazylii, Australii, ą czasem z miejsc, o 
których nie ma się pojęcia. Najwięcej takich kartek z 
opłatkami jest, oczywiście, z Polski. Nie są to trady
cyjne słowa na odczeipnego. W każdym, chociaż na
wet takim samym zdaniu z życzeniami, brzmi pra
wdziwa nutka przyjaźni, a czasem i wdzięczności. 
Jest tyle kartek, że każde najmniejsze wolne miejs
ce na stolikach, kominku, jest tymi kartkami zało
żone. Aż dziwić się należy, nie bez pewnego odcie
nia dumy, że taka mała i nic nie znacząca organiza
cja potrafiła zaskarbić u tylu ludzi życzliwość. Na 
czele jest zawsze najstarszy żyjący były marynarz, 
gen. Jerzy Wołkowicki. Kolega Hess przysłał kilka 
bardzo ciekawych wycinków z prasy nowojorskiej. 
Artykuł zatytułowany „Proud to be Polish” pozwa
lamy sobie podać poniżej.

PROUD TO BE POLISH (N.Y. Times) 
By Jeff M. Hulewicz

Scottsdale, Ariz. — The courage that the Poles 
have demonstrated by standing up to the Russians 
is being applauded everywhere. Nowhere is this 
approavl being expressed more strongly than in the 
United States. As a second-generation American of 
Polish ancestry, I can personally attest on this fact. 
Everywhere I go, there seem to be infectious 
outburst of pride among Poles. On a personal level, 
after years of enduring witless Polish jokes and hea
ring my last name badly mispronounced, I am 
experiencing something strange and new: a sense of 
dignity in my Polish heritage.
Just the other day, a co-worker approached me and 
said: ’’That’s really something about what those 
Polish people are doing, isn’t it? My prayers are with 
them. You are Polish aren’t you?”

My usual respose to questions about my nationali
ty always was meek ’’yeah” followed by a quick 
change of subject. Although I never denied or tried 
to hide the fact, the endless derogatory jokes had 
conditioned me to feel embarrassed about being 
Polish. But this time I felt a flush of satisfaction 
when Lanswered: „Why, yes, I am Polish”.

Such feelings have been a long time in coming. 
Growing u|p Polish in America has been for many a
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trying experience. After always hearing that the 
people of your country of origin are supposedly 
dimwitted, even when the joke is made in a light

hearted manner, you almost begin to belive it yourself.
Unlike most fads such as hula hoops and streaking, 
Polish jokes seem to be tradition that this passed on 
from generation) to generation. I have been hearing 
them for at leaf 15 years.

Over the years, I have developed several mecha
nisms for dealing with the 'Polish joke. At first, I 
would get angry. But this only seemed to encourage 
the person who told the joke. This person knew 
that he had gotten my goat and would delight in it 
and lern more Polish jokes. When that indignation 
approach didn’t work, I tried getting even. I would 
take the current Polish joke and switch the nationali
ties involved. This didn’t offer me any relief, either. 
I would just feel as if I had descended to the vulgar 
level of the offending ’’comedian”. After exhausting 
every possible avenue of escape, I finally decided to 
be a good sport. I would laugh along with everyone 
else and hope that no once in the group remembered 
I was Polish. However, this strategy often backfired 
when someone recalled, and the howls of laughter 
quickly dissolved into muffled titters and embarras
sed, insincere apologies.

Ever snce the Polish workers’ labour victories 
began, I have had yet a fourth response to Polish 
jokes. When I hear one, I simply shrug and say: ’’Tell 
that one to the Russians. I don’t think they find the 
Poles to be a laughing matter anymore”. This almost 
invariably results in total agreement and quick con
trition.

Another disadvantage associated with being Polish 
is the constant mispronounciation and misspelling of 
the last name. The combination of ,,cz” at the end of 
my name manages to tangle the tongue of even the 
most practiced elocutionist. It has been pronounced 
in every possible way except the right one. And the 
misspellings are even more numerous. I used to 
envy the way a Smith or Jones could breeze through 
life without ever having to correct pronunciations 
and spellings of their names. Not any more.

I hope the struggle in Poland will be resolved pea
cefully and positively. And I don’t mean to make 
light of its seriousness by relating my trivial problems 
in comparison. But I can’t ignore the heartening 
implications these developments have had in my 
life. Bravo, Poland.

(Jeff M. Hulewicz edits technical training publi
cations for an airplane-engine manufacturer).

ŁĄCZNOŚĆ Z KOI .EG A MI W POLSCE

Zjazd Marynarki Wojennej 19’81 r. przyczynił się 
w bardzo dużym stopniu do rozszerzenia i pogłę
bienia łączności z Kolegami w Polsce. Wyrazem, te
go jest coraz bardziej ożywiona korespondencja po
między nimi i Redakcją „Naszych Sygnałów” oraz 
napływ artykułów wspomnieniowych od Kolegów z 
Wybrzeża.

Na prośbę redakcji kol. Julian Czerwiński podjął 
się nie tylko opracowania ciekawych dla nas wszyst
kich materiałów, ale także spopularyzowania idei pi
sania do naszego czasopisma, pomiędzy kolegami, z 
którymi ma bezpośredni kontakt.

Oto wyjątki z jego listu:
„. . .bardzo chętnie zajmę się opracowaniem pew

nych materiałów, zwłaszcza tych, które leżą w za
sięgu mego wspomnienia, gorzej jest zachęcić in
nych, żeby chcieli coś opracować. Tym niemniej mo
gę starać się spopularyzować sprawę i proponować 
aby to szło przez moje ręce. Rozmawiałem o Two
im liście z paroma kolegami, informując o co cho
dzi.

„. . .Obecnie z Twoją sugestią, przesyłam zrobio
ny dla „Naszych Sygnałów” wykaz wiadomości o na
szych kolegach w Kraju. Adresy mogę jpodać zain
teresowanym. Jako następną rzecz opracuję notatkę 
dotyczącą oksywskiego „Ołtarza Polowego”, poświę
conego pamięci zatopionych w wojnie ORP i przy- 
ślę Ci go, gdy tylko będzie gotowe”.

❖ * *
Również kol. Jan Gosk daje często znać o sobie 

nie tylko listami, ale także przesyłaniem swoich wier
szy. W swoim1 ostatnim liście z września występuje 
z ważną dla nas wszystkich ideą:

,,. . .Jak Wam w Londynie wiadomo, o czym na 
Zjeździe w maju mówiliśmy, trwa zagospodarowa
nie kościoła na Oksywiu naszymi znakami. Wśród 
nich pragniemy umieścić Księgę Pamięci, wypełnioną 
nazwiskami wszystkich marynarzy Marynarki Wojen
nej, poległych w ostatniej wojnie, Książka ta, opra
wiona w skórę ze wszystkimi znakami należnymi 
jej szykanami (wzorowana może na Księdze Lot
ników w Katedrze Westminster) umieszczona była
by w kościele obok ołtarza i dostępna dla turysty
cznych oczu, a znajdująca się obok oświetlonej ga
bloty z cennym oryginałem, replika — maszynopis 
naklejony na deski pozwalałby odszukać poszcze
gólne nazwiska.. Chodzi o to czy poimysł ten Wam 
odpowiada i czy jest w Waszej mocy, od strony tech
nicznej, wykonanie tej Księgi. Nie ukrywam, że na-
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sze „moce” w tej chwili sprowadzają się niemal do 
zera, a już o papier tak trudno, że liście łopianu mają 
wielką szansę. . .

Pragnę usłyszeć opinię Waszą w omawianej kwestii.
* * *

Sprawami poruszanymi przez koi. J. Czerwińskie
go, zajmuje się Redakcja „Naszych Sygnałów”, nato
miast sprawę-ideę, przedstawioną przez kol. J. Goś
ka przejął Zarząd Gł. SMW.

* * *
P. Józef Grzonka z Gdyni jest w stałym kontak

cie z Redakcją „Naszych Sygnałów”, nadsyłając ma
teriały zebrane z różnych krajowych wydawnictw. 
Dziękujemy p. Grzonce na tym miejscu. Nadsyłane 
materiały będą wykorzystane w miarę potrzeb na
szego czasopisma. Prosimy o utrzymanie kontaktu.

Redakcja

WIADOMOŚCI O KOLEGACH W KRAJU 
(wrzesień 1981)

Zebrał i zestawił Julian Czerwiński, w nawiasach 
podany wiek. Opracowanie dotyczy tylko byłych o- 
ficerów Marynarki Wojennej — zawodowych i reze
rwy.

Korpus Morski
Michał Anaszkiewciz (65) — emerytowany pilot 

portowy, poważnie chory, Gdańsk —~ Oliwa.
Jan Bartlewicz (81) —i emeryt w domu opieki spo

łecznej w Bydgoszczy.
Wacław Bielinowciz (65) — emerytowany pilot 

portowy —• Szczecin.
Stanisław Błażejewicz (64) — kapitan ż.w. na eme

ryturze — Gdynia.
Jerzy Broniewicz (67) — inżynier, wykładowca u- 

czelni w Puławach.
Borys Bronikowski (70) — kapitan ż.w. na eme

ryturze — Gdynia ■— Orłowo.
Stefan Bujniewicz (61) — emerytowany g’ówny 

nawigator Dalmoru Gdańsk — Oliwa.
Piotr Cegielski (73) —■ na emeryturze w Warsza

wie.
Aleksy Czerwiński (73) — na emeryturze w War

szawie.
Julian Czerwiński (67) — kmdr w st. spocz., eme

ryt wojskowy — Gdynia.
Jacenty Dehnel (70) — kapitan ż.w. na emeryturze 

— Gdynia.
Józef Górny (64) —■ czasowo w Hiszpanii, nadzór 

budowy statków z ramienia Polskiego Rejestru Stat
ków, mieszka w Gdyni. .

Tadeusz Jeżewski (69) — kapitan ż.w. na emery

turze, pracuje dodatkowo w IMCO — mieszka w 
Gdańsku.

Czesław Kazubek (71) — kapitan ż.w. na emery
turze — Gdynia.

Klemens Kolasa (66) — kapitan ż.w. na emerytu
rze ■— Borowo pod Kartuzami.

Wieńczysław Kon (69) — kpt ż.w., docent i wy
kładowca Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na e- 
meryturze. Ławnik Iżby Morskiej w Gdyni. Gdynia.

Jerzy Kossakowski (79) — emerytowany kapitan 
portu Łaba, mieszka w Rumii.

Zbigniew Kowalski (69) —< kapitan ż.w. na emery
turze, Ławnik Izby Morskiej w Gdyni, mieszka w 
Gdyni.

Stanisław Kozak (73) — brak danych, podobno 
mieszka w Toruniu (?).

Kazimierz Kraszewski (71) — na emeryturze w 
Warszawie.

Konstanty Lech (72) — na emeryturze w Sopocie.
Jerzy Lipiński (64) — kapitan. ż.w. na emeryturze, 

prowadzi szklarnię kwiatów w Bolszewie koło Wej
herowa.

Bohdan Mańkowski (77) — na emeryturze w 
Warszawę, działacz Polskiego i Międzynarodowego 
Związku Motorowego.

Ignacy Markiewicz (71) — brak danych, podobno 
mieszka w Poznaniu (?).

Walenty Milenuszkin (60) — kapitan ż.w., były 
Delegat Ministra w Odwoławczej Iżbie Morskiej w 
Gdyni, na emeryturze — Sopot.

Karol Mizgalski (75) — kapitan ż.w. na emerytu
rze — Sopot.

Tadeusz Netter (64) — na emeryturze w Szcze
cinie.

Julian Ochman (64) — kmdr. por. w stanie spoczy
nku, emeryt wojskowy —1 Gdynia,

Włodzimierz Opałko (66) — brak danych.
Edmund Pappelbaum (69) — kapitan ż.w. na eme

ryturze, Ławnik Izby Morskiej w Gdyni, mieszka w 
Gdyni.

Andrzej Pierzyński (64) — kapitan ż.w., pływa 
nadal w Polskich Liniach Ocean., mieszka w Gdyni.

Gustaw Plewko (62) — kapitan ż.w. na emerytu
rze — Gdynia.

Władysław Pławski (64) — emerytowany pilot por
towy —• choruje — mieszka w Nowym. Porcie w 
w Gdańsku.

Witold Prowans (75) — kapitan ż.w. na emerytu
rze — Gdynia.

Marian Rostkowski (76) — na emeryturze w 
Gdyni.
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Władysław Salamon (84) — na emeryturze w Gdy
ni.

Bartosz Siemaszko (66) — na emeryturze w Buko
winie Tatrzańskiej (owdowiał w 1981 r.).

Jerzy Skowroński (68) — na emeryturze w War
szawie, chory, w zakładzie leczniczym w Gorzo
wie Wielkopolskim.

Tadeusz Stecki (64) —
Kazimierz Szczęsny (69) — kapitan ż.w. na eme

ryturze, Ławnik Izby Morskiej w Gdyni, mieszka w 
Gdyni.

Bronisław Szul (67) — kmdr, w stanie spoczynku, 
emeryt wojskowy, pracuje nadał w Wyższej Szkole 
Mar. Woj. na Oksywiu, mieszka W Gdyni.

Władysław Trzciński (72) — na emeryturze w Gdy
ni.

Zbigniew Wgęlarz (67) — kapitan ż.w. na eme
ryturze, mieszka w Krakowie i w Gdyni.

Bogdan Wielowiejski (6.6) — na emeryturze w 
Szczecinie.

Witold Wronka (70) — inż., na emeryturze w 
Warszawie.

Mieczysław Wróblewski (65) — inspektor Zarządu 
Dróg Wodnych, mieszka w Wrocławiu, w latach 
19'80/8'1 był delegowany do Etiopii (ONZ).

Ludwik Zaborski (64) —. kmdr, w stanie spoczyn
ku, emeryt wojskowy —i Warszawa.

Karol Zagrodzki (82) — na emeryturze w Gdyni.

Korpus Morski — Techniczny
Walerian Dobromirski (63) — profesor Politechni

ki Wrocławskiej, mieszka we Wrocławiu.
Lesław Górniewicz (62) — inż. budowy okrętów, 

wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej w Szczeci
nie, mieszka w Szczecinie.

Eugeniusz Hulanicki (72) — I of. mechanik, na 
emeryturze, mieszka w Sopocie.

Mieczysław Iwański (90) —■ inżynier, na emerytu
rze w Gdyni.

Zygmunt Jasiński (75)— inżynier, na emeryturze w 
Gdyni.

Stanisław Nowocki (62) — inż. bud. okrętów, pra
cuje w ministerstwie w Warszawie, mieszka w War
szawie.

Jan Sobieraj (70) —■ I of. mechanik, na emeryturze 
— Gdynia.

Bronisław Sonnenfeld (63) — inżynier, na emery
turze w Gdyni.

Janusz Stalińslki (65) — profesor Politechniki 
Gdańskiej, czasowo na kontrakcie w Nigerii (owdo
wiał w 1979 r.), mieszka, w Gdańsku.

Ludwik Szmidt (73) — komandor w stanie spo
czynku, emeryt wojskowy — Gdynia.

Roman Szydłowski (73) — na emeryturze w Gdy
ni.

Jan Wąsowicz (65) — komandor por. w stanie spo
czynku, emeryt wojskowy, docent doktor Politech
niki Gdańskiej, mieszka w Gdyni.

Bolesław Jan Zalewski (74) — I of. mechanik, na e- 
meryturze >— Gdynia.
Korpus Administracji — Komisarze

Edward Chybińsiki (64) — na emeryturze — 
Gdyńsk, Nowy Port.

Jan Gosk (6'6) — na emeryturze, reżyser Polskiego 
Radia w Gdańsku — Sopot.

Henryk Karpiński (66) — ochmistrz PMH na e- 
meryturze — Sopot.

Tadeusz Kawalec (65) —• na emeryturze, mieszka 
we Wrocławiu.

Jan Kosik (62) — profesor Uniwersytetu Wroclaw- 
skieigo — Wrocław.

Julian Sławek (65) — na emeryturze, mieszka z w 
Żywcu.

Konstanty Stecki (64) — brak danych, podobno 
gdzieś na Podhalu.

Rudolf Syczyło' (66) —• ochmistrz PMH na eme
ryturze, mieszka w Cekcynie w borach Tucholskich. 
Korpus Oficerów Administracji — Służby

Józef Scholz Nartowski (81) — na emeryturze, 
mieszka w Gdyni.

Jan Wajda (83) — na emeryturze, mieszka w Gdy
ni.
Korpus Aeronautyki

Aleksander Krawczyk (77) — były obserwator, 
brak danych, mieszkał w Pucku.

Józef Rudzki (79) — były pilot, na emeryturze, 
mieszka w Warszawie.

Adolf Stempkowski (88) — były pilot, na emery
turze, mieszka w Gdyni.

Eustachy Szczepaniak (77) — były obserwator, 
brak danych, mieszkał w Pucku.
Korpus Ofic. Służb. — grupa Lekarzy

Stanisław Bartosiewicz (67) — były por. mar. rez., 
brak danych, mieszkał i praktykował w Warszawie.

* *
Będziemy bardzo wdzięczni kol. J. Czerwiń

skiemu za dalsze nadsyłanie wiadomości o wszyst
kich naszych Kolegach w Kraju, z którymi ma łącz
ność.

Dla zainteresowanych podajemy adres kol. Ju
liana Czerwińskiego: 81-395 Gdynia, ul. Abrahama 
48/B.
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LISTY DO REDAKCJI - AWIZA
Szanowny Panie Redaktorze,

Mój list dziękczynny, skierowany do Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej z 13 października 1980 
r.s zechciał Pan zamieścić w „Naszych Sygnałach”. 
Bo jakżeż nie podziękować było gorąco Stowarzy
szeniu za hojny dar £500.

Ale w tym liście pytałam czy jeśli by któryś z 
członków Stowarzyszenia chciał zapisać się w po
czet dobroczyńców Instytutu — to prosiłam: o jego 
adres, by go „uszczęśliwić” naszą literaturą o In
stytucie Polskim.

Może byli tacy chętni, by poprzeć tę narodową 
instytucję, której mury zdobi niejedna pamiątka 
Marynarki Wojennej tak chlubnie zapisanej w dzie
jach ostatniej wojny, ale jeśli swe listy przesyłali na 
podany przez redakcję fantazyjny mój adres w Glas- 
gowie (w którym nigdy nie byłam), to niech się nie 
dziwią, że nie otrzymali odpowiedzi.

Ewentualne zgłoszenia proszę kierować na In
stytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 20 
Princes Gate, London SW 7 lub do mnie na: 8 
Lennox Gardens, London SW1.

Z wyrazami wdzięczności za zrozumienie po
trzeb i znaczenia Instytutu przez Stów. Marynarki 
Wojennej, łączę wiele serdecznych słów,

Aniela Mieczysławska

AWIZA

Kol. Stanisław Piaskowski (USA) wydal piękny i 
treściwy „Album Planów i Okrętów RP 1920-1946. 
Wydanie to nie ogranicza się wyłącznie do „pla
nów”, ale także ujmuje treściwie najważniejsze mo
menty historii Polskiej Mar. Woj., życiorysy naszych 
czcigodnych Wodzów dla Marynarki zasłużonych, o- 
raz świetnie zredagowane, krótkie opisy działań 
każdego okrętu, z mapami i szkicami sytuacyjnymi. 
Jest to istotnie „vade mecum” działalności Marynar
ki Wojennej, źródło dla badacza-historyka, a dla każ
dego z nas, kto brał czynny udział w budowaniu 
Wojennej i w działaniach na morzach w czasie II 
wojny światowej, wydanie to jest także ważnym źró
dłem pamiętnikarskim. Gratulujemy kol. Piaskow
skiemu tak pięknego rezultatu jego długotrwałej pra
cy, latami trwających poszukiwań i dokładności w 
opracowaniu, życzymy mu także sukcesu w przygo
towaniach do wydania drugiego historycznego dzie

ła pt. „Kronika Polskiej marynarki Wojennej 1918- 
1946, nad czym usilnie pracuje już od długiego cza
su.

Kolegów rozsianych po świecie zachęcamy do na
bywania „Albumu” nie tylko po to, aby wesprzeć fi
nansowo naszego kolegę-historyka, ale dla własnego 
zadowolenia. Wydanie to upiększy bibliotekę na
wet najbardziej wybrednego zbieracza ksążek.

Adres: St. Paskowsfci, 116 McNutt Ave., Albany, 
New York 12205 — USA.

*1-
Do wiadomości zainteresowanych

Przed 10 laty śp. prof. dr Leon Koczy napisał 
bardzo ctókawą rozprawę naukową po angielsku, pt. 
„The Yinland Map”. Wydana przez Polski Instytut 
Historyczny w Rzymie jako Zeszyt Antemurale 
XIV, praca ta wyczerpująco omawia historię od
krycia Ameryki, pierwszeństwo odkrywców, łącz
nie z Wikingami.

Rozprawa ta ma charakter czysto naukowo-histo- 
ryczny, jest obecnie źródłowym dokumentem, dla 
badaczy całego świata. Dla nas, marynarzy, któ
rzyśmy Atlantyk przemierzali po wiele razy, praca 
ta ma swoją ważną wymowę. Stron 171. Rok 1970. 
Dostępna w Polskich Bibliotekach naukowych.

APEL
Redakcja „Naszych Sygnałów” zwraca się 

do wszystkich kolegów rozsianych po świecie w 
trzech ważnych spławach:

1. Przesłanie wszystkich „niepotrzebnych” wydań 
„Naszych Sygnałów” dla skompletowania całości 
naszego czasopisma. Należałoby umieścić jeden z 
kompletów w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. 
W. Sikorskiego, gdzie byłby dostępny dla wszyst
kich zainteresowanych. Drugi przydałby się w kan
celarii SMW dla opracowania szczegółowego X-in- 
deksu (Tematy, autorzy itjp.).

2. Dla zapełnienia luk muzealnych i stworzenia 
wartościowych zbiorów dla przyszłych pokoleń, a- 
pelujemy o przysyłanie osobistych pamiątek, mo
żliwie z krótkimi wyjaśnieniami (gdzie i jak zdoby 
ta, imię i nazwisko ofiarodawcy itp.)

3. Materiały do artykułów dla potrzeb „Naszych 
Sygnałów”.

REDAKCJA
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