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NASZE SYGNAŁY

JERZY PERTEK,
PISARZ - HISTORYK - MARYNISTA

W literaturze polskiej można szukać szeroko i 
g'ęboko, aby znaleźć źródłowe dzieła z zakresu hi
storii Polski Morskiej. Temat morza, jakkolwiek 
ważny od zarania dziejów 'Polski, nie był należycie 
potraktowany ani przez pisarzy, ani przez history
ków, a chyba pierwszą źródową pracą była „Ma
rynarka w Polsce’, której autorem byl dir A. Czo- 
łowsiki (wyd. Zakładu Narodowego im Ossoliń
skich 1922 r.).

Natomiast istniało i nadal istnieje wiele źródeł w 
postaci aktów zachowanych w archiwach w Polsce, 
w Szwecji, Angłiii, Niemczech 'i innych krajach, a 
dotyczących działalności Polski na Bałtyku, tak 
jeśli chodzi o sprawy handlu morskiego, jak i dzia
łań wojennych na morzu i obrony wybrzeża.

Poza pracą Czołowskiego, autorzy dziel o morzu, 
jak Żeromski, czy nasz zmarły 'Kolega J. Ginsbent 
(Jiiimi Poker) zostawili po sobie, pierwszy z nich — 
głęboki sentyment do morza, drugi zaś — publi
cystykę propagującą sprawy morskie. Znaleźli się i 
inni, opisujący zdarzenia i ludzi z Marynarki 
Handlowej, ale można rzec, że niewiele dzieł kwa
lifikuje się do miana źródeł, jeśli chodzi o szeroki 
temat Polski morskiej.

Dopiero lata II wojny światowej ii okres powo
jenny przyniosły odmianę. Działalność jednostek 
Mar. Woj. na Batyku i na szerokich wodach świa
ta, obrona Westerplatte, Gdyni i Helu, niejako roz
budziły wyobraźnię; talentów nie brakło, a temat 
był fascynujący. Ogromna luka istniejąca od wie
ków, jeśli chodzi o dzieła historyczne i literackie, 
a dotyczące morskich spraw Polski, zaczęła się Za
pełniać, zrazu powoli, dziełami B. Pawłowicza, W. 
Cygana, J. Bartosika, E. Sopoćko, B. 'Romanowskie
go i historyka-piisarza B. Wrońskiego (i innych) po
za krajem, w Polsce zaś pracami Jerzego Pertika, 
J. Lipińskiego, E. Kosiarza, A. Rzepniewskiego, J. 
Marczaka, W. Szczerkowskiego, E. Kaczorowskie
go, S. Biskupskiego, M. Borowskiego, Zofii Kos iafk, 
Z. Szatkowskiego i wielu innych, których nie spo
sób tu wymienić.

Wśród tej „powodzi” dzieł literackich o morzu 
i wkładzie Polski do wysiłku wojennego, na czoło
we miejsce wybija s:ę twórczość Jerzego Pertka. 
O płodności pióra świadczy 'imponujący spis jego 

dzieł. O wartości historycznej tych dzieł mówi pra
wda w nich zawarta, zaświadczona przez żyjącycih 
jeszcze czytelników, 'którzy byli świadkami opisy
wanych przez Pertika wydarzeń. O wartości litera
ckiej świadczy umiejętność podawania faktów z 
dziedziny czysto fachowej, specyficznie marynar
skiej, tak jeśli chodzi o działalność okrętów, jak i 
życie na tych okrętach w warunkach trudnych, co 
niie byłoby łatwe 'do zrozumienia przez czytelni
ków, gdyby nie wspaniały dobór słów i określeń. 
Czytając książki IPertlka, czytelnik, widzi, czuje, ro
zumie i przeżywa to o czym autor pisze. A między 
wierszami druku przebija nie pisana prawda, którą 
jest umłowanie autora spraw morza i ludzkich na 
nńm osiągnięć.

A przecież Jerzy IPertek nie byl marynarzem. 
Urodzony 26 marca 4920 roku w Czersku (pow. 
Chojnice), młody Jerzy znalazł się w Poznaniu, 
gdzie po skończeniu gimnazjum wstąpił do Akade
mii Handlowej, aby później wybrać zawód dzien
nikarza. Jednakże od młodości spędzał wakacje nad 
morzem, interesował się pracą rybaków i kontak
tował się z mi3jryina.rzairr.ii oraz zwiedzał okręty wo
jenne. Już w okresie wczesnej młodości ukochał 
morze i pozostaje mu do dziś wierny.

Jako uczeń gimnazjum miał już swoje „archi
wum” marynistyczne, prenumerował polskie i za
graniczne czasopisma dotyczące okrętów ii spraw 
morskich. W roku 11934, po powrocie z letnich wa
kacji, przechodząc obok księgarni św. Wojciecha 
na Placu Wolności w Poznaniu, zauważył na wy
stawie książkę por. mar. Olg’erda Żukowskiego pt. 
„Współczesne Okręty Wojenne”. Kupił ją bez na
mysłu. Dla czternastoletniego chłopca opisy pan
cerników, krążowników i innych jednostek bojo
wych były rewelacją, a także przyczyną ugruntowa
nia się w młodym sercu specjalistycznego kierunku 
zainteresowań i, jak sam pisze, odskocznią w jego 
późniejszej karierze pisarskiej. Można sobie wyobra
zić młodego gimnazjalistę, Ikitóry po nabyciu książki, 
usiadł na ławce na 'Placu Wolności i, niebaczny 
na otoczenie, tramwaje, klapiące po brulku kopyta 
końskie oraz szum wielkomiejski, wertował przez 
kilka godzin książkę, wchłaniał jej treść, fantazjo
wał patrząc na ryciny i, wracając do domu, myślał
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o przyszłości. Marzyła mu się (także kariera oficera 
Marynarki Wojennej, służba na morzu z jej bla
skami i chwałą. Ale.. . stało się inaczej. Na rok 
przed egzaminami miaituralnymi zapalenie ucha 
środkowego spowodowało komplikacje, chwilową 
utratę zdrowia i w związku z tym konieczność do
stosowania się do sytuacji. Pozostały jednakże entu
zjazm i wola.

Potem przyszła wojna. Młody student śledzi i po
szukuje, w zakonspirowaniu, sygnałów i wieści o 
poilslkch okrętach wałczących na morzach śwata. 

Jego „archiwum”, składające się z miasy wycinków, 
fotografii i bogatej biblioteki zostało zniszczone. 
Trzeba było zacząć od nowa. Rozpoczyna się mo- 
izoiine zbierani e wycinków (z konieczności z prasy 
niemieckiej), zbieranie książek morskich i informa
cji O' udziale polskiej marynarki wojennej w obro
nie Wybrzeża, o jej bitwach na Zachodzie po klęsce 
Września. (Nowy zbór musiał być zabezpieczony, 
na wypadek, rewizji. Część została, ukryta w (Podko

wie Leśnej, kilka sporych walzek zostało zako
panych, reszta zaś uległa zniszczeniu w czasie Pow
stania w J944 r.

Po wojnie młody Portek zaczyna pracę dzienni- 
kaimką w Zachodniej Agencji Prasowej w Poznaniu. 
Skupia tam wszystkie swoje „skarby archiwalne” i 
poświęca się pracy badawczej i pisarskiej, zwłaszcza 
że pogarszający się stan zdrowia uniemożliwia kon
tynuowanie pracy zawodowej. Zamierza wydać cykl 
swoich artykułów w formie książki, ogarniającej 
działalność polskich 'bojowych jednostek morskich. 
Do jego bogatego zbioru zaczęły dochodzić dodat
kowe materiały zbierane skrupulatnie od powraca
jących do Kraju marynarzy-repatriantów. Młody 
dziennikarz podjął ważną decyzję — postanowił zo- 
s.ać pisarzem. Po prostu zasiadł do biurka i zaczął 
tworzyć swoje pierwsze dzieło „Wielkie Dni Małej 
Floty”. Od lat nosił się z myślą napisania książki 
i... dokonał tego. Był to rok 1946. W latach na
stępnych, nacechowanych skrupulatnym zbieraniem 
materiałów źródłowych i badaniami, uzupełnia swe 
zbiory, tworzy i pisze, aby osiągnąć wysoki poziom 
pisarZa-historyka-marynisty, a z nim rozgłos, uzna
nie, sławę, wiele odznaczeń, wyróżnień i nagród .

W latach 1946-1970 pojawia się 40 poważnych 
dzieł historyczno-marynistycznych. Znane są dziś 
nia całym świcie i zapewne nie braknie polskich 
bibliotek publicznych ii prywatnych, w których to 
czy inne dzieło Jerzego Pertka nie byłoby umiesz
czone na poczesnym miejscu.

Twórczy umysł nie zna spoczynku. Pomimo nie
zbyt dobrego stanu zdrowia i trudności w porusza
niu się o własnych siłach, ogromna pracownia przy 
ul. Zakręt 12 w Poznaniu, pełna foliałów, ksiąg i 
drogocennych zbiorów, jest miejscem nieustannej 
pracy, niezmordowanego wysiłku i rzetelnych ba
dań.

Zaiinteresownia Jerzego Pertka sięgają dziś głę
boko i obejmują coraz szersze ikręgi. Sięga głęboko 
do historii, pragnąc zjpełnić tę ogromną lulkę dzie
jopisarstwa, które przez wiele wieków pomijało za- 
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gadnieniia Polski Motókiej. Świadczy o tym monu- 
inaanTalne dzieło „Polacy na Morzach i Oceanach’ 
(tom I, str. 724, Wyd. Poznańskie 1981 r.), bogato 
ilustrowane i opatrzone w ‘liczne przypisy bibliogra
ficzne, które same w sobie odzwierciedlają ogrom 
pracy badawczej i skrupulatność autora. A cały 
cykl historyczny pod tym tytułem ma składać się 
z trzech, tomów (tom I, okres 960-1795).

Dla nas, starzejących się marynarzy, którzy by
liśmy świadkami wkładu Polski w zmaganiach wo
jennych na morzach i oceanach świata, dzieła Je
rzego Pertka są ukoronowaniem naszych osobistych 
przeżyć, bo w dziełach tych jest rzetelna prawda. 
Niejeden z nas chciałby może wyrazić słowem pi
sanym to, co przeżywał, co czuł; chciałby może 
rzucić ma paipier 'wiązkę własnych doświadczeń, a 

przede wszystkim uczuć dumy, że byliśmy pierwsi 
w historii naszej; Ojczyzny, którzy Jej godła nieśli 
nad pokładami okrętów, w czynie zbrojnym na mo
rzach dalekich; uczuć wdzięczności dla Narodu, 
który cnias wychował i przysposobił do spełnienia 
obowiązku Polskiego Marynarza.

Dzś to za nas robi Jerzy Pertek. Chciałoby się 
rzec z głębokim. uczuciem w sercu, że należy on 
do naszej marynarskiej wspólnoty, jakby brat lub 
najlepszy kolega. Rozumie i czuje tak jak my i wy
raża to w oo my wierzymy, więc tą drogą przesy
łamy mu nasze najlepsze życzenia „pomyślnych 
wiatrów’’ w jego życiu i dalszej działalności Piisa- 
rzia-Historyka-Marynisty.

Kronikarz

B. JABŁOŃSKI

WPŁYW OCEANÓW NA HISTORIĘ ŚWIATA
WSTĘP.

Początki wieku XV. Istnieje piękny obraz Diire- 
ra „Adam i Ewa”. Na tle obwieszonego owocami 
Drzewa Życia i Poznania Dobra i Zła są uwidocznio
ne nagie postacie mężczyzny i kobiety (Adama i E- 
wy). Dookoła pnia jest owinięty wąż-kusiciel. Temat 
ten był wówczas popularny. Jest on również uwido
czniony z pewnymi zmianami przez Hugo Van der 
Gaes’a, także figuruje na jednym z arrasów wawel
skich.

Zaczynam swój artykuł od opisu Drzewa Poznania 
Dobra i Zła zupełnie świadomie, ponieważ, niestety, 
bodźcem do wielu bohaterskich wyczynów lub wiel
kich odkryć, była zbyt często nie żadna dobroć, altru
izm lub chęć ulżenia upośledzonym, a zwyczajna 
chciwość lub pożądanie władzy, niejednokrotnie pod
szytej fanatyzmem religijnym lub ideologicznym.

Na lądzie rozgrywały się wielkie bitwy i wojny. O- 
statecznie jednak wygrywała zawsze strona, która 
panowała na morzu. Mam na myśli okres, gdy już 
kwitł handel międzykontynentalny. Walki na mo
rzu, dalekie od zawiłych intryg i dyplomatycznych 
posunięć na lądzie, moim zdaniem, najbardziej 
przejrzyście uwidoczniają smutną prawdę „chciwo
ści i pożądania władzy przez gatunek ssa
ków, zwany ludzkością.

O ile pominiemy podbój Anglii przez Rzymian 
oraz wyczyny Wikingów i podboje Wilhelma Zdo
bywcy, to należy stwierdzić, że nasza historia przez 
tysiąclecia obracała się w granicach Morza Śród
ziemnego. Tam kwitły ówczesne potęgi morsko-han- 
dlowe Fenicjan, Greków, Kartagińczyków, Rzymu, 
Wenecji, Genui itd., itd.. Tam odbywały się bitwy 
morskie o prymat na morzu oraz walki chrześcijan 
z wyznawcami islamu, ale epoka wielkich odkryć, po
łączona z poznaniem kuli ziemskiej, zaczęła się do
piero na początku XV wieku. Eufeministycznie 
okres ten nazywa się epoką wielkich odkryć, ale ró
wnie dobrze można by go nazwać epoką podboju 
świata przez białą rasę, podboju z którego, niestety, 
zbyt często, nie możemy być dumni.

Zacznijmy od krótkiego opisu sytuacji jaka istniała 
w XV wieku. Od wschodu wzrastała fala podbo
jów tureckich. W roku 1453 padło Bizancjum i za
czął się podbój Półwyspu Bałkańskiego przez islam. 
Na zachodnim krańcu Europy w 1492 roku Izabella 
Kastylska z mężem Ferdynandem II Aragońskim zli
kwidowała ostatnich niezależnych Maurów na Pół
wyspie Iberyjskim. Czy po tym, dla niej szczęśli
wym fakcie, zmieniła wreszcie koszulę — o tym 
historia nic nie mówi. Ponoć Izabella, która była fa
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natyczką zaprzysięgła, że nie zmieni koszuli nim 
nie wygoni Maurów. Stąd pochodzi nazwa końskiej 
maści brudno-szaro-białej „izabella”, o której najle
piej muszą wiedzieć kawalerzyści. Co o tej koszuli 
myślał król małżonek — tego nie wiemy.

Skutek odcięcia Europy od wschodu był taki, że 
handel tak poszukiwanych rzeczy jak jedwabie, dro
gocenne kamienie, metale oraz przyprawy korzen
ne, został zmonopolizowany przez muzułmanów, 
którzy zdzierali skórę z Europejczyków nie go
rzej niż teraz zdzierają za ropę. Zdzierstwo to o- 
burzyło Europejczyków, którzy postanowili 
dotrzeć do źródeł, tych tak upragnionych 
rzeczy bezpośrednio, z ominięciem muzułmanów. 
Stąd poszukiwania i odkrycia nowego i dotychczas 
nieznanego świata. Bardzo podła musi być piętnasto- 
wieczna kuchnia z chwilą, kiedy przyprawy (pieprz, 
gałka muszkatułowa, cynamon itd) były to tego 
stopnia potrzebne i pożądane.
Portugalia

Na podbój świata pierwszy ruszy 'Półwysep 
Pirenejski, co ibyło zupełnie naturalne ze wzglę
du ma jegio położenie geograficzne — najbar
dziej wysunitęego na zachód półwyspu europej
skiego, wrzynającego się w Atlantyk. Do tego do
dać należy, że w owych czasach Hiszpania z Portu- 
galią żyła jak przysłowiowy pies z kotem oraz, że 
odkrycia i początkowa 'faza podboju świata mogły 
być urzeczywistnione tylko dzięki nowemu typowi 
żaglowca, iktóry się nazywał karawelą.

Pierwsza inicjatywa wyszła od Portugalii, ponie
waż Hiszpania wciąż jeszcze była zajęta Maurami. 
Do nadania impulsu we właściwym kierunku przy
czynił się ogromnie infant Henryk Nawigator, jak ró
wnież jego brat, Don Pedro. Książę Henryk osiedlił 
się w Sagres, koło przylądka St. Vincente (w 
pobliżu którego w końcu XVIII wieku odniósł 
słynne zwycięstwo nad flotą hiszpańską a- 
dmiral John Jervis, późniejszy lord St. 
Vincent). Na tych samych wodach, trochę wcześniej 
bo w 1693 r., odniósł zwycięstwo nad flotą anglo-ho- 
lenderską francuski admirał Tourville; słowem tam 
gdżie wg Caimoensa kończyła się ziemia, a zaczynało 
się morze. Jest to najbardziej wysunięty na zachód 
cypel Portugalii, jak również najdalej wysunięty na 
zachód cypel w stosunku do Herkulesa (Cieśnina 
Gibraltarska).

Książę Henryk podszedł do rozwiązania swojego 
problemu naukowo i bardzo rzeczowo. Zorganizo
wał tam coś w rodzaju obecnej, amerykańskieji NASA, 
bo przedsięwzięcie to na owe czasy było nie mniej
sze (a może i większe), niż loty kosmiczne i tworze

nie sztucznych satelitów. Celem było znalezienie 
bezpośredniej drogi do Indii i Wysp Korzennych 
(Molukki).

Książę zbierał więc wszelkie dostępne wiadomoś
ci o tamtych stronach, od żeglarzy mających kon
takty z Arabami, zbierał mapy (takie jakie wówczas 
istniały), wykorzystywał wiedzę geografów i astronau
tów, badał przyrządy pomiarowe). Był nawet na 
tyle przewidujący i, przypuszczam również, aby 
sprawdzić wiarygodność opowiadań o słynnej 
podróży Marco Polo i mieć pojęcie co się znajdu
je na Wschodzie, że wysłał tam na zwiady Wenecja- 
nina, Nicolo de Conte, mówiącego świetnie po a- 
rabsku. De Conte udając Araba, jako dobry katolik, 
z wielkimi wyrzutami sumienia, spędził w tamtych 
stronach 25 lat. Był w Indiach, Birmie, Mezopotamii, 
Indonezji, Egipcie i w krajach wokół Morza Czer
wonego. Wrócił szczęśliwie w 1441 roku. Tu należy 
dodać, że na zachodzie krążyły uporczywe pogłos
ki o chrześcijańskim kraju Prester John (prawdopo
dobnie Etiopia), od którego spodziewano się pomo
cy zorganizowania ewentualnych wypraw krzy
żowych. Pewna wzmianka o Indiach znajduje się w 
bulli papieskiej z roku 1455, a mianowicie, że ziemie 
odkryte przez Portugalczyków w drodze do Indii 
będą należały do nich. Tu, może na miejscu będzie 
pewne przypomnienie., Wówczas wszelkie poważniej
sze zdarzenia musiały mieć aprobatę papieską. Pod
bój świata z punktu widzenia papieży był nieodłącz
nie związany z krzewieniem katolicyzmu. Był on 
najwyższą instancją. Nic więc dziwnego, że w tej epo
ce Portugalczycy i Hiszpanie zwracali się do papie
ży z -prośbą o rozwiązania sporów. Papieże za pośre
dnictwem buli dokonywali podziału nowo odkrytych 
ziem. Słynny papież Aleksander VI Borgia, (którego 
wiadomości geograficzne nie różniły się od ówczes
nego poziomu), podzielił ziemię linią na dwie częś
ci i oświadczył, że wszystko co jest na wschód od 
tej linii będzie należało do Portugalczyków, a co na 
zachód — do Hiszpanów (wersja uproszczona). 
Aleksander był Hiszpanem i przesądzał sprawy ze 
znaczną korzyścią dla rodaków. Wówczas Portu
galczycy, oburzeni do żywego, postanowili bez po
średnictwa papieża dojść do porozumienia z Hisz
panami. Po przeprowadzeniu negocjacji zawarli tra
ktat w Tordesillas w 1494 r., który linię podziału o- 
kreślał dla nich znacznie korzystniej. Przebiegała 
ona w odległości 270 lig na zachód od wysp Zielone
go Przylądka i Azorów. Traktat ten zakończył spo
ry wywołane rozmaitymi bullami papieskimi, a szcze
gólnie 4-tą, zatytułowaną „Dudum Sięuidem”, naj
bardziej niepokojącą Portugalczyków. Dzięki niej
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Brazylia przez przypadek znalazła się w strefie por
tugalskiej (Pero Alvares Cabral w drodze na Daleki 
Wschód, w poszukiwaniu południowo-wschodniego 
wiatru w 1500 r„ doszedł do Brazylii). Nie prze
szkodził on jednak później Hiszpanom zagar
nąć Filipiny. Nie dali się oni również, pomimo trak
tatu, usunąć z Wysp Kanaryjskich.

Po tej dygresji wracamy jednak do naszej drogi do 
Indii naokoło Afryki. Żeglarze nie chcieli zapusz
czać się na południe z dwóch powodów. Wzdłuz 
wybrzeży panowały wiatry północne, które uniemo
żliwiały powrót do portu ojczystego. Wiatry wzdłuż 
wybrzeży miały pierwszorzędne znaczenie, ponie 
waż żegluga wciąż jeszcze była przybrzeżna, kur
czowo trzymająca się lądu. Dopiero karawela, która 
mogła iść ostro pod wiatr, przeszkodę tę usunęła 
Wśród żeglarzy chodziła pogłoska, że woda w pobli
żu równika kipi.

Książę Henryk z trudem namówił kpt. Gil Eanesa 
do zaryzykowania podróży, którą odbył docierając 
w 1434 r. do Przylądka Cabo de Nao (wystający cy
pel Afryki Zachodniej). W roku 1460 Portugalczycy 
dotarli do Dakaru. W 1469 r. Alfons V dał kupcowi 
Fernao Gomesowi 5-letni monopol na eksploatację 
odkrytych ziem pod warunkiem, że co rok posunie 
się na południe o 100 mil. W 1474, gdy monopol się 
skończył, dotarł on do Fernando Po (3°30’N).

Przy okazji należy może wyjaśnić, że nie ma tu 
mowy o odkryciu portugalskich archipelagów atlanty
ckich, ciągnących się wzdłuż wybrzeży afrykańskich 
(oprócz kanaryjskich), ponieważ nie były one ce
lem samym w sobie. Odkrywano je przypadkowo i 
nie stanowiły etapów w poszukiwaniu drogi do Indii. 
Portugalczycy posuwali się coraz dalej na południe. 
Diago Cao dochodzi do Angoli, Bartolomeo Dias — 
do Przylądka Dobrej Nadziei w 1487 r.

Portugalczycy, wszędzie gdzie dotarli, stawiali 
„padroes”, kolumny kamienne ze stosownym napi
sem i herbem, które miały świadczyć, że Portugalia 
wzięta te ziemie we władanie. Kilka takich padroes 
sprowadzonych z mowo odkrytych posiadłości znaj
duje się w muzeach europejskich.

Droga Portugalczyków jest znaczona albo nada
nymi przez nich nazwami, albo koloniami, resztki 
których odpadły od Portugalii dopiero za naszych 
czasów. O ile chodzi o Zatokę Gwinejską, kwitł tam 
handel złotem, kością słoniową i niewolnikami. By
ła to jednak, ze względu na wiatry, zła droga do In
dii. Dopiero los uśmiechnął się do Dias’a, gdy z roz
maitych względów odchylił się dalej na zachód, na 
pełny ocean i trafił w strefę sprzyjających wiatrów. 
Najtrudniejsze zadanie zostało dokonane. Pozostaje 

tylko powiedzieć słów parę o Vasco da Gama, które
go historię wszyscy pamiętamy z czasów szkolnych. 
Była to ekspedycja świetnie przygotowana, na spe
cjalnie zbudowanych mocnych żaglowcach z całko 
witym i finansowym poparciem królewskim. Da Ga
ma był wyjątkowym leaderem, jedynym z odkryw
ców, który nie miał do czynienia z buntami. Nato
miast politykiem, w stosunkach z tubylcami, oka
zał się znacznie gorszym. Tak czy inaczej, zadanie 
swoje wykonał i do Indii dopłynął (Calicut 1497-8). 
W Mozambiku założył faktorię 1502-1503. Z czterech 
żaglowców wróciły dwa. Jeden, zaopatrzeniowy, 
był przewidziany do zniszczenia, a drugi „Sao Rafa
el” zniszczono umyślnie, by uzupełnić załogi dwóch 
pozostałych. Zbyt dużo z załogi tych statków zmar
łe na sżkorbut.

Pisząc o Portugalczykach należy jeszcze nadmie
nić wyprawę d’Alboquerque w 1505 r„ która również 
miała za zadanie niszczenie żeglugi tubylczej. Al- 
boquerque prowadził 25 dobrze uzbrojonych żaglo
wców. Otrzymał szczegółowo opracowaną marsz
rutę i na pewno ściśle określone cele. Założył bazy 
Ormuz przy wejściu do Zatoki Perskiej, w Adenie 
przy wyjściu z Morza Czerwonego, w Goa w In
diach i doszedł do Malakki. W Chinach Portugalczy
cy założyli placówki w małych portach w zatoce Lin- 
Tin poniżej Kantonu. Ich zachowanie na Molukkach 
zepsuło stosunki z Chińczykami, ale z czasem jed
nak zagnieździli się w Makao. Do Lizbony prze
słał 1900 ton korzeni i pieprzu. Francisco Serrao od
krył wyspę Temate (jedną z Wysp Korzenionych).

Pomimo że Portugalia była małym państwem, u- 
dało się jej zatrzymać część zdobyczy przez około 
500 lat. Większość tych świetnych kolonii odpadła 
niedawno, już za naszego życia. Wystarczy nad
mienić takie, jak np. Angola, Gwinea Portugal
ska, Mozambik, Goa (zagarnięte przez obłudnego 
Nehru, obwieszczającego na cztery strony świata 
załatwienie sporów bez użycia siły), portugalska 
część wyspy Timor itd. To co zostało, w porówna
niu z tym co Portugalia straciła, jest bardzo mało.

CCiąa dalszy w nast. numerze)

1) Kwadrant i astrolaba, wymagające sztucznego 
horyzontu oraz arabskiego kamul, zbliżonego bar
dziej do sekstansu, używanego do pomiarów przy 
użyciu horyzontu naturalnego.

2) Nie na tym koniec. W 1485-86 roku król Jan II 
wysłał na dalsze zwiady zakonników Antonio de Li- 
zboa i Pedro de Montazzoio do lerozolimy, gdzie 
spotkali dwóch mnichów etiopskich.
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KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY NA OKSYWIU 
- ROZBUDZIŁ WSPOMNIENIA

Gdy w maju 1982 r. byłem w Gdyni, po odsło
nięciu tablicy pamiątkowej w Katedrze św. Jana w 
Warszawie, dowiedziałem się od naszego kolegi 
Janka Gośka, że kościół garnizonowy Mar. Woij. 
na Oksywiu, został oddany z powrotem władzom 
kościelnym i przez władze kościelne przydzielony 
parafii ks. Makrowskiego. Mowa tutaj nie o sta
rym kościele na Wzgórzu Oksywskim, a o kościele 
garnizonowym, który został wybudowany na Oksy
wiu na dole, tam gdzie stały kontrtorpedowce, do
my podoficerskie i składnice materiałowe Mar. Woj. 
Kościół został wybudowany staraniem naszego ka
pelana ks. W. Miegonia.

Dzięki pomysłowi i pracy Janka Gośka powstał 
ołtarz na zewnątrz murów starego kościoła oksyw
skiego wraz z tablicami, które mają upamiętnić na
szą Marynarkę. Kol. Gosk jest w stałym kontakcie 
z proboszczem ks. Makrowskim. Proboszcz nie bar
dzo orientuje się w sprawach przedwojennych, ale 
stara się współpracować z nami i idzie nam na 
rękę w każdym naszym poczynaniu, jeśli chodzi o 
wskrzeszenie historii i tradycji Polskiej Mar. Woj.

A więc? „na tapetę wchodzi” kościół garnizono
wy na Oksywiu.

Janek Gosk proponuje i aż go ręce swędzą, by 
ten kościół, którego obecna polska Mar. Ludowa 
nie chce i nie potrzebuje, wrócić, tradycyjnie, do 
czasów gdyśmy na Oksywiu urzędowali. Szczegól
nie chodzi mu o twórcę tego kościoła, naszego ka
pelana śp. Miegonia, żeby Go tam uczcić i żeby 
pamięć o Nim nie zaginęła. Teraz o ks. Miegoniu 
tam, na Oksywiu, nikt już nie pamięta. Po zdoby
ciu Oksywia, Niemcy kościół zamknęli, a potem 
używali jako magazyn. Ks. Miegonia z początku 
dali do obozu jeńców, a następnie do obozu kon
centracyjnego gdzie został brutalnie zakatowany 
Gdy Polska Ludowa objęła wybrzeże, kościół na
dal był magazynem i dopiero teraz został zwrócony 
władzom kościelnym. Zapytany przez Gośka nic 
mu o ks. Miegoniu powiedzieć nie mogłem. To 
było tak dawno i tak mało mieliśmy kontaktu ze 
sobą. On był dla nas raczej już wtedy postacią le
gendarną. Wiedziałem tylko to, że jeżeli komuś na 
flocie było źle, to miał on do kogo pójść i prosić 
o pomoc lub pociechę. Tym kimś był ks. kapelan 
Mar. Woj. Władysław Miegoń. Marynarze Go ubó
stwiali i ja znałem sekret tego niezrozumiałego dla 
innych stosunku: ks. Miegoń po prostu szczerze 

brzydził się grzechem! Marynarze dobrze o tym 
wiedzieli i szanowali Go właśnie za to. Ich ruba- 
szność i niedojrzały cynizm rozsypywały się w gru
zy, gdy konfrontował ich ks. Miegoń ze swoim nie
ugiętym stosunkiem do wszelkich przejawów życia.

Będąc bibliotekarzem Kadry Floty, ks. Miegoń 
wysegregował niemoralne, wg własnej oceny, ksią
żki i część najbardziej niemoralnych spalił. Jak 
dziś pamiętam — „Pitigrilli” i parę innych poszło 
z dymem. Zrobił się ogromny krzyk! Wezwany 
przez adm. Unruga by się wytłumaczyć, ks. Mie
goń powiedział: „Proszę wyznaczyć kogoś bardziej 
odpowiedniego na kierownika biblioteki, a za spa
lone książki zapłacę z własnej kieszeni”. Trudność 
sytuacji polegała na tym, że nasi przełożeni książek 
nie czytali i cała sprawa ucichła. Trzeba było ks. 
Miegoniowi wierzyć na słowo.

Moje wiadomości były niewystarczające i trochę 
najil ste. Potrzebne były faikty, więc ja jak w dym, 
do wieloletniego sekretarza kol. Busiakiewicza: 
„Ks. Miegoń? — A tak Nasze Sygnały nr 111 i 
112” — zrobiliśmy odbitki. Lepiej załatwić nie mo
żna było, bo nr 111 N.S. zawiera wyczerpujący 
życiorys ks. Miegonia, napisany z talentem i dużą 
miłością przez kmdr. C. Wnorowskiego, od zarania 
istnienia Polskiej Mar. Woj., a N.S. nr 112 zawiera 
artykuł dr. B. Markowskiego opisujący ostatnie, 
tragiczne dni naszego bohaterskiego kapelana.

Siostra ks. Miegonia mieszka w Gdyni. Dołączani 
jej adres. Ma dostarczyć fotografię brata. Wszyst
kie dane wysłałem do Gdyni z prośbą, by nasi 
koledzy, na miejscu, w porozumieniu z Probo
szczem, zdecydowali co można zrobić, by uczcić 
pamięć naszego Kapelana, oraz spróbować zazna
czyć w jakiś widoczny sposób, że kościół jest ko
ściołem garnizonowym Polskiej Marynarki Wojen
nej.

Zakładamy że tablica pamiątkowa ufundowana 
przez Argentynę ma pozostać w przedsionku ko
ścioła na Wzgórzu Oksywskim.

Jak Bóg da, to może i my przyłączymy się do 
akcji Kościoła Garnizonowego Mar. Woj.

Rozważania o ks. Miegoniu i Jego kościele, na
sunęły mi pewne wspomnienia o tym, jak Kapelan 
uratował nas z impasu nie do pokonania, jak się 
nam wówczas wydawało. W historii tej odegrałem 
pewną rolę, a jak było opowiem . . .

ORIP ‘Żbik” Wykonał pozorowany atak nia M.S. 
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“Batory” wracający; tz Nowego Jorku do Gdyni. 
Kłocz strzelił salwę z czterech torped i oświadczył, 
że uzyskał 3 trafienia. Odległość ataku 700 metrów, 
szybkość celu 18 węzłów, kąt trafienia 95°. Wynu
rzenie na sterach, tak by „Batory” nas zobaczył, a 
po tym szasować balasty i uruchomić Diesle. Wra
camy do Gdyni.

Podchodząc do wejścia do portu zobaczyliśmy, że 
niedaleko od nas, gdzieś w okolicy wejścia wiodą
cego do portu pasażerskiego GAL’u jest jakiś nie
zrozumiały mich: 3 albo 4 holowniki stojące razem 
blisko siebie i naokoło tych holowników parę mo
torówek i jachtów.

Co to może być? Weszliśmy do portu i zagadka 
zostaje rozwiązana. Otóż samolot sportowy spoty
kający „Batorego” spadl do morza. Holowniki, je
den z nich nasz z portu wojennego, starają się ura
tować samolot i wyciągnąć ludzi. Kłoczkowski po
wiedział: „Nic prostszego, zanurzę dziób, wejdę pod 
samolot i wyszasuję dziobowe balasty”.

Wieczorem na hulku „Lwów” dowiadujemy się, 
że jednym z tych którzy znajdowali się w samolo
cie był Generał Orlicz-Dreszer. On sam pilotował 
samolot latał po to, by spotkać swoją nową żonę 
Amerykankę. To spotkanie było poprzednio umó
wione i cała pierwsza klasa z kapitanem Borko
wskim na czele machała chusteczkami aż do ka
tastrofy.

Dalsze wiadomości przychodziły w krótkich od
stępach czasu, aż do północy: Generała wyciągnęli 
i starają się cucić. Pilot zabity, pasażer znany spor
towiec płk. Stefan Loth nie żyje. Podobno utonął. 
Okazuje się, że generał również nie żyje. Tragedia. 
Prezydent RP Mościcki rozkazuje by pogrzeb Pre
zesa „Ligi Morskiej i Kolonialnej” odbył się w 
Gdyni i on osobiście weźmie udział w pogrzebie. 
Na to nikt z nas marynarzy, ani nikt z mieszkań
ców Gdyni nie liczył.

Natychmiast zostaje zwołana konferencja władz 
cywilnych Gdyni i odprawa starszych dowódców 
Mar. Woj. Żeńka Pławski wraca z odprawy. Role 
zostały rozdzielone i na Dyw. O.P. przypadła rola 
„Szefa protokółu”. Kto to jest szef protokółu? Czy 
to jest jakieś wyróżnienie. Może coś w rodzaju pro
mocji. Na pewno to jest coś co przystoi dowódcy 
okrętu albo co najmniej zastępcy dowódcy. Wszy
scy patrzą jeden na drugiego. Ochotników nie ma. 
Żeńka niecierpliwi się. „No więc co Panowie? Co 
to jest szef protokółu?” Nieśmiało podnoszę rękę. 
„Szef protokółu” — mówię — „jest to główne po- 
pychadło, które ma załatwiać wszelkie nieprzewi
dziane sprawy. Coś w rodzaju adiutanta albo fla

gowego dowódcy dywizjonu O.P.” „Acha, to Zośka 
Kamiński! Ale jak ja bez flagowego? Kamińskiego 
nie mogę dać. A ty Henryku dasz sobie radę przez 
parę dni bez Karnickiego? A więc na tym stoi. 
Karnicki zameldujesz się jutro o 8-mej rano u Szefa 
Sztabu”.

Tak to ja, zamiast Kamińskiego, wrobiłem same
go siebie.

Pierwszy dzień w Dowództwie Floty, jak w baj
ce. Nic do roboty. Urzęduję w pokoju oficera dy
żurnego Floty. Mam przydzielonych czterech goń
ców. Strój garnizonowy. Szabla i pistolet. Obowią
zki oficera dyżurnego Floty przez 3 dni należą do 
mnie dla ciągłości służby. Gdzieś z daleka dochodzą 
wieści o decyzjach podjętych przez najwyższe czyn
niki. Nieboszczyków jeszcze nie ma ale mają być 
wystawieni na dwa dni i wszyscy co chcą złożyć 
hołd będą mogli ich widzieć w ciągu 2 dni wysta
wienia. Dowódcą całości uroczystości pogrzebo
wych zostaje fcmdir. Frankowski. Ja podlegam jemu. 
Szef Sztabu ma dostarczyć personel dla warty ho
norowej przy trumnach oraz odpowiedzialny jest 
za cały przebieg pogrzebu w murach D-twa Floty. 
Ja mu też podlegam. Wydział Organizacyjny D-twa 
Floty zaganiany i personel innych wydziałów pra
cuje dla Wydz. Org. Batalion kadry Floty ćwiczy 
ustawienia szpalerów i pogrzebowy krok. Z daleka 
słychać jak orkiestra Mar. Woj. ćwiczy marsze po
grzebowe. Kpt. Dulin odwołuje wszystkie poprze
dnio przewidziane potańcówki i koncerty.

Program pogrzebu został ustalony. Ma być Pre
zydent RP, cały rząd, sejm, delegacje wszystkich 
jednostek WP, wszyscy generałowie. M.S. „Batory” 
zostaje zarekwirowany jako hotel pływający. Ko
misarz rządu Sokół, udziela gościny wdowie i jej 
otoczeniu. Pierwsza żona z rodziną zostaje umie
szczona w „Riwierze Polskiej” u p. Pikusińskiego. 
Generał Dreszer i towarzysze mają być pochowani 
na skarpie Oksywskiej przy urwisku, które spada 
do morza niedaleko kościoła. Wyprowadzenie 
zwłok z D-twa Floty, nabożeństwo w kościele na 
Oksywiu, stamtąd przejście nad urwisko i pogrzeb. 
Celebrować ma biskup morski Okoniewski z Pel
plina. Wprawdzie Proboszcz kościoła Oksywia nie 
chce by Msza pogrzebowa odbyła się w jego ko
ściółku, ale jego przełożonym jest biskup Okonie
wski i on ma tę sprawę załatwić.

Wieczorem pierwszego dnia w kasynie oficerskim 
ruch, podniecenie, nastrój wzniosły. Nareszcie coś 
się dzieje. Pan Józef nalewa kolejki. Nawet obe 
cność kmdr. Filanowicza nikogo nie odstrasza od 
bufetu.
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Drugiego dnia o godz. 6-tej rano przywieziono 
trzy trumny. Ustawiamy je na pierwszym piętrze 
w sali konferencyjnej, naprzeciw schodów głów
nych. Każda trumna na katafalku, półtora metra 
wysokim. Dreszer w środku, kpt. pilot po lewej. 
Loth po prawej. Trumny ustawione z odstępem 
tak, by było miejsce dla warty honorowej przy 
każdej trumnie. Trumna gen. Dreszera miała szkla
ną pokrywę, tak że było go widać do pół piersi. 
Podobno to jest trumna z pogrzebu Marszałka, za
nim został złożony na wieczny spoczynek w tru
mnie Wawelskiej. Inne dwie trumny miały tylko 
szklane okienko od góry. Morze kwiatów ładnie 
ułożonych. O godz. 8-mej rano wszystko było go
towe. Rozprowadzono warty honorowe po 2 ofi
cerów, 2 podoficerów i 2 marynarzy. Otwarto głó
wne wejście i rozpoczęła się procesja hołdownicza 
Każdy wchodzący musiał podpisać księgę pamiąt
kową. Jeśli nie chciał podpisać, wyprowadzało go 
pod rączki 2 marynarzy. Sam tego pilnowałem. Tak 
samo kierowałem delegacje składające adresy hoł
downicze, wieńce i kwiaty. Delegacja Rodziny Woj
skowej pod przewodnictwem pani Frankowskiej z 
ogromnym wieńcem. Układamy szarfy tak, by z 
daleka było widać że to Rodzina Wojskowa. Mam 
zapowiedziane by nikt tych szarf nie przykrył i że 
jak tylko przyjedzie wdowa to zawiadomić panią 
Frankowską, która będzie czekać w gabinecie mę
ża. Również mam mieć pod ręką sole trzeźwiące 
i butelkę Walerianowych kropli. Posyłam gońca do 
lekarza dyżurnego Floty.

Godz. 11-ta, goniec sprzed bramy melduje, że sa
mochód z wdową zajechał. Posyłam gońca po pa
nią Frankowską, a sam schodzę na dół. Dwóch 
dygnitarzy w ciemnych garniturach prowadzą wdo
wę, całkowicie zasłoniętą grubym welonem. Nic 
nie można zobaczyć. Salutuję i maszeruję na górę, 
pół kroku w lewo i pół z tyłu. Na sali przed tru
mną generała obramowana szarfami Rodziny Woj
skowej leży krzyżem jakaś postać ubrana na czar
no. Podbiegam i podnoszę panią Frankowską. Od 
tego momentu wdowa przechodzi pod jej opiekę.

O godz. 12-tej przyjeżdża druga żona (ta pierw
sza). Jest ogromnie rozgoryczona, bo to wszystko 
przez tą taką i owaką. Waleriana i sole idą w ruch. 
Wizyta przeciąga się, bo trzeba się rozejrzeć czy 
tamtej gdzieś tu nie ma.

Przyjeżdża rodzina Lotha. Panie chcą zobaczyć 
nieboszczyka. Przynoszę krzesełko i kolejno z krze
sełka na katafalk, by zajrzeć do środka. Znowu 
waleriana i sole. Stary ojciec kapitana pilota długo 
z żalem opowiadał o synu. Że taki doświadczony, 

bojowy pilot tak się dał zabić. Ja nawet nie pró
buję bronić.

O godz. 18-tej zamknięto bram.ę Koniec zwie
dzania. Nareszcie można odetchnąć i coś zjeść w 
kasynie. O godz. 20-tej przyjeżdża jeszcze raz wdo
wa. Znowu próbuję ją obejrzeć ale mi się to nie 
udaje. Jedynie widać że nogi ma ładne i śliczne 
czarne amerykańskie pończochy. Moją kontempla
cję przerywa goniec, który szepce do ucha: „Pani 
Dreszerowa. ..” Pędzę na dół by jakoś ratować 
sytuację. Czyżby to była trzecia żona, czy też 
pierwsza wróciła. Fałszywy alarm. To jest pułko
wnik Dreszer z żoną. Przyjechali i nie mają gdzie 
mieszkać. Usadzam ich w kasynie. Kolacja (z 
piwem) na koszt kasyna. Wszystkie pokoje gościnne 
na górze zajęte. Pan Józef mówi, że można opró
żnić pokój na dole koło kuchni z łazienką. Dzwo
nię do kmdr. Morgensterna prezesa kasyna i przed
stawiam tą możliwość. „Wykluczone panie porucz
niku. Przecież żeby tam wejść to trzeba naprzód 
odsunąć kasjerkę i posunąć kucharkę, ale zosta
wiam to ostatecznie panu do decyzji. Niech pan 
sam sprawdzi”. Sprawdziłem. Kasjerka już poszła 
do domu, a kucharki nie mogłem znaleźć. Pokój 
jak pokój.

Trzeci letni dzień był wyjątkowo gorący. Słońce 
od samego rana wpadało do żałobnej komnaty. 
Trzeba było pozmieniać kwiaty, tak by te co pod- 
więdły poszły w głąb, a wystawić świeże naprzód. 
„Rodzina Wojskowa” furt na przodzie. O godz. 
8-mej otwarto bramę i tłum ruszył składać hołd. 
Ogonek przez całe podwórze i hen za bramę głów
ną. Tak jak poprzedniego dnia, wizyta jednej zony 
po tym drugiej, bez wypadków. O godz. 12-tej przy
jechała rodzina Lotha. Już bez mojej pomocy, tak 
jak poprzednio, pierwsza pani ustawia krzesełko z 
krzesełka na katafalk zagląda i fik. Spada. Ją tam 
pozbierali i wtedy druga na krzesełko, na katafalk, 
i fik! Myślę sobie co to może być? Włażę sam na 
krzesełko, na katafalk, zaglądam i widzę czarną, 
szeroko nabrzmiałą twarz, nadęte policzki i na
brzmiałe wargi. Potwór, nie do poznania. Okazało 
się, tak mi wytłumaczył dr PawełekCzajkowski , że 
Loth utonął i miał pełne płuca i żołądek wody. 
Ta woda rozdęła ciało w gorący dzień, w sposób 
zupełnie nieludzki. Gen. Dreszer i pilot obaj zostali 
zabici przy upadku, więc ich ciała nie uległy znie
kształceniu.

Żar w południe stał się nie do zniesienia. War
townicy honorowi zaczęli chwiać się na nogach. 
Jeden zemdlał. Zredukowałem ilość straży o dwie 
trzecie i zmiana co godzinę. Mocny zapach kwia
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tów, których coraz więcej przybywało dusił tych co 
stali w sali i zaczęliśmy pod wieczór podejrzewać, 
że nieboszczyki zaczynają „trącić”. O godz. 3-ci ej 
przywieziono wieniec od Prezydenta RP. Postawi
łem go koło Rodziny Wojskowej. Podobno Prezy
dent już przyjechał i zakwaterował się ze świtą na 
jednym ze stateczków wycieczkowych. Odprawa u 
kmdr. Frankowskiego. Przyszła odpowiedź od kar
dynała Hlonda, że on nie jest w stanie nam nic 
pomóc, jeśli chodzi o odprawienie Mszy pogrzebo
wej w kościele na Oksywiu. Proboszcz się uparł i 
nie chce grzesznika, rozwodnika i inowiercy wpu
ścić do swego kościoła. Jako ostatnia deska ratun
ku, wysłany do proboszcza zostaje kapelan Włady
sław Miegoń i ma osobiście go przekonać o ko
nieczności odprawienia Mszy w jego kościele. Spra
wa na szczeblu państwowym. Wszystkie poprzednie 
interwencje ks. biskupa Okoniewskiego, któremu 
kościół podlegał, spełzły na niczym.

O godz. 18-tej zamykam bramę. Koniec procesji 
wiernych. Trzeba wszystkie kwiaty i wieńce wynieść 
do podziemia, gdzie jest chłodno, by wytrzymały 
do następnego rana. Szczególnie chodzi o wieniec 
Pana Prezydenta RP.

Dowódca Kadry Floty wraca z miejsca wyzna 
czonego na pogrzeb. Wszystkie drzewa na skarpie 
zostały już ścięte, groby są gotowe. Dziesięciome
trowy drewniany tymczasowy krzyż, już się usta
wia nad urwiskiem. Będzie go widać z morza, z 
odległości wielu mil. Ta sprawa niepokoi Franko 
wskiego. No bo żeby gen. Dreszer miał widok na 
morze, to ma być ułożony nogami do morza. Ale 
krzyż ma być w głowach. Jeżeli tak to krzyża nie 
będzie widać z morza, bo się go odsunie z grani 
wewnątrz lądu. Co robić? Admirał Unrug telefo
nicznie odmawia wyrażenia swej decyzji w tej spra
wie. I do tego wszystkiego nie bardzo wiadomo 
która z żon ma pierszeństwo.

Najlepiej i najprościej Pan Prezydent będzie szedł 
ze świtą za trumną, a żony niech jadą w samo
chodach. Bo to daleko i pod górę.

Wraca ks. Miegoń. Niestety proboszcz się uparł 
i chce po rannej Mszy św., o godz. 8-mej rano, 
zamknąć kościół na cztery spusty. Wszyscy oburze
ni. Jak on śmie, bo tu Prezydent, Kardynał jego 
własny biskup, cała Polska! Ks. Miegoń uspakaja: 
„Proboszcz ma prawo, to jest jego kościół i nikt 
z hierarchii kościelnej ani świeckiej nie może za
bronić mu zamknięcia kościoła. Chyba tylko w wy
padku, jeśli on nie będzie miał czym kościoła za
mknąć”. Ks. Miegoń ukłonił się, złożył ręce i wy
szedł. My patrzymy jeden na drugiego. Naturalnie! 

Tak prosto! Dwudziestu marynarzy pod dowódz
twem mata nadterminowego z kadry floty i 3 to
nowa ciężarówka. Gdy proboszcz jutro rano otwo
rzy kościół, podważyć jedno skrzydło drzwi kościel
nych i na ciężarówkę, a po tym drugie skrzydło. 
Ciężar spadł wszystkim z serca. Zdawało się że je
steśmy gotowi ze wszystkim na jutrzejszy dzień. Za
częto rozchodzić się, zostałem sam. Sprawdziłem 
zamknięcie wszystkich biur, kancelarii i gabinetów. 
Rzuciłem okiem na salę żałobną. Bez kwiatów, z 
otwartymi oknami wyglądała opuszczona, straszna 
i do tego ten lekki zaduch. Ciarki przeszły po mnie. 
Ucieklem do pokoju dyżurnego i zdjąłem pas z sza
blą i pistoletem. Ledwie się położyłem na łóżko 
wpada goniec. „Panie poruczniku — lód przywie
źli”. No chwała Bogu! Każę otworzyć trumny i 
zasypać drobno posiekanym lodem nieboszczyków. 
Teraz nie ma obawy wytrzymania do rana. Nie 
spałem dłużej niż dwie lub trzy godziny jak goniec 
melduje: „Przyjechała komisja lekarska. Mają luto
wać trumny. — Dobrze niech lutują”.

Czwarty i ostatni dzień tych gwałtownych prze
żyć rozpoczął się o świcie. Kwiaty trzeba było za
ładować na ciężarówkę i przygotować, 30 wybra
nych wieńców jakoś odświeżyć i przygotować do 
niesienia. 2 marynarzy na każdy wieniec, a czterech 
na wieniec Prezydenta RP.

Cała komisja komandorsko-pogrzebowa od rana 
na nogach.

Jak kwiaty? „A trochę podwiędły” Przecież ka 
załem przysłać lód! A tak! Lód przysłano. Wie 
nieć Prezydenta RP jest w porządku — świeży.

Kwadrans po ósmej przyjeżdża ciężarówka, przy
wozi drzwi kościelne. Mat melduje „Rozkaz wyko 
nano”. A jak ksiądz? „A nic jest zły, nie skończył 
Mszy i poszedł na plebanię. To świetnie! Zabierać 
kwiaty i jazda, udekorować kościół. Ekipa deko
racyjna wyjeżdża, a ja biegiem do sali żałobnej. 
Trumny zalutowane, generał wygląda dobrze. Kła
dę kwiaty na okienka innych trumien. Porządkuję 
ordery generała na 3 poduszkach. Virtuti i Wale
czny kpt. pilota zostały zalutowane w trumnie. Mó
wię o tym jego ojcu. „To dobrze” — powiedział 
stary. „To są jego ordery”. Ciężar spadł mi z serca.

Konwój pogrzebowy zaczyna się formować. Ofi
cerowie Marynarki strój Nr 1. Ekipa niosąca wień
ce odmaszerowała. Przychodzą ci co mają nieść 
trumny. Dla gen. Dreszera sześciu jego kolegów 
generałów. Mam dwunastu marynarzy do pomocy. 
Generałowie ustawiają się po obu stronach trumny, 
tak że najmniejsi, tj. Skierski i Rybak w nogach. 
Marynarze podnoszą trumnę i układają na ramio
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nach generałów bardzo ostrożnie. Mimo to słyszę 
jak woda w trumnie chlupie. To ten cholerny lód! 
Makabra! Chlupanie słychać wyraźnie, cóż dopiero 
ci co mają trumnę na ramieniu i ucho przy niej.

Kondukt rusza wolniutko w kierunku schodów. 
Wszystko w porządku, bo po równym. Pierwsza 
para dochodzi do schodów i zaczyna schodzić. 
Pierwszy stopień, drugi, trumna się nachyla i woda 
przelewa się w nogi. Widzę jak gen. Sikorskiemu 
podginają się nogi. Marynarze uprzednio postawie
ni podtrzymują generała i bezpiecznie sprowadzają 
trumnę na sam dół. Po tym trumna druga i trzecia 

schodzi na dół i wszyscy żałobnicy opuszczają Do
wództwo Floty.

Zostaję sam. Czuję się jakby osierocony. Zdaję 
klucze w Wydziale Organizacyjnym. Moje obowią
zki są skończone.

Teraz czym prędzej do domu i spać i spać. Wy
chodzę przed bramę. Kondukt już ruszył. Prezy
dent RP w żakiecie i z cylindrem w ręku na wy
sokości piersi, kroczy dostojnie w takt marsza ża
łobnego przechylając leko głowę raz na lewo, raz 
na prawo, co trzeci krok.

B. Karnicki

OSKAR GLIŃSKI

„BO MARYNARSKIE TANGO BYŁO TEŻ W BEJRUCIE..^

Wszystko zaczęło się od ciągłych artykułów w 
prasie, audycji radiowych i TV na temat Bejrutu.

Bejrut! Cudne, fantastyczne miasto, gdzie spędzi
łem najprzyjemniejsze pół roku w ciągu 2-giej woj
ny światowej i dokąd zawsze wybierałem się wrócić.

Może, gdybym wrócił, nie wydałoby się aż tak 
fantastyczne, a e trzeba wziąć poprawkę na to, że 
pojechałem tam prosto z Malty. Malta, ten goły ka
mień wystający z morza i zamieszkały przez ćwierć 
miliona ludzi, była metodycznie bombardowana i 
doszczętnie zniszczona. Podczas bazowania tam wc
ięliśmy iść na patrol w morze, niż biegać co noc 
do schronu, dławiąc się od dymnych świec, zasła
niających bazę o.p. Gdy po poddaniu się Włoch 
dowiedzieliśmy się o rozdzieleniu słynnej 10 flo
tylli maltańskiej na dwie grupy, jedna na którąś 
z wysp włoskich, a reszta do Bejrutu (włącznie z 
Dzikiem i Sokołem), powszechna radość zapanowa
ła na obu okrętach. Pierwsza reakcja była natury 
gastronomicznej, „Przecież to eks-francuska kolo
nia, wyobrażacie sobie jak tam wreszcie będzie mo
żna zjeść, jakie wina, jakie sery . . .

Bardziej romantycznie nastawieni koledzy szybko 
dodali że ISyryjiki i Ubanfci mają oczy jak migdały 
i w ogóle . . .

Po drodze z Malty odbyliśmy, bez wstrząsów, 
jeden krótki patrol na Morzu Egejskim, skąd wzię
liśmy kurs na Bejrut. Podchodząc tam jak zwykle 
o świcie, już z daleka czuliśmy typowy zapach 
arabskiego miasta. Zapach palonej kawy i brudu, 
tak charakterystyczny dla tych zakątków.

Spotykają nas koledzy z Dzika, którzy wyprze
dzili nas1 o kilka dni i są entuzjastycznie nastawieni 
do nowej bazy.

Gucio P. jest w siódmym niebie. „Masz pojęcie 
jaka tu zabawa, jakie knajpy, jakie babki..

Przyjemna niespodzianka, że oficerowie każdej 
łodzi mają auto z szoferem do dyspozyji, jako że 
benzyny w bród. Jedziemy na bazę i oddajemy się 
rozkoszom ciepłej wody i mydła, po trzech tygo
dniach mycia tylko zębów. Nikt, kto nie chodził 
na podwodne patrole nie oceni rozkoszy kąpieli, 
czystej bielizny i wejścia do łóżka między białe, 
świeże prześcieradła.

Zagospodarowanie załogi na nowej bazie zabie
ra nam czas do południa. Idziemy do messy i oko 
nam bieleje. Stoły uginają się pod świeżym jedze
niem, którego nie widzieliśmy przez długie, długie 
miesiące.

Parę drinków w barze na pusty żołądek i nie
wyspane ciało — robi swoje. Świat zaczyna wyglą
dać ekstra pięknie i różowo. Po lunch’u idziemy 
na parę godzin do łóżka. Jak zwykle na początku 
po powrocie, sen gorączkowy, przerywany, dlacze
go taka cisza, czy zatrzymali Diesle ...

Bejrut nie zawiódł pokładanych nadziei. Idealna 
mieszanina wschodu i zachodu. Ludność cywilizo
wana, podzielona mniej więcej pół na pół na chrze
ścijan i muzułmanów.

Dwa uniwersytety — francuski i amerykański — 
dużo uchodźców europejskich i białych Rosjan.

Świetny klimat, można się kąpać w morzu, a pa
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rę godzin autem w góry — doskonałe narty. W 
najbliższą niedzielę idziemy do polskiego kościoła 
i spotykamy tam całą bejrucką Polonię.

Dużo polskich studentek z obydwóch uniwersy
tetów. Bardzo szybko zawiązują się sympatie przy
jaźnie i miłości...

Przychodzi sygnał o zatopieniu Orkana. Rąbnę
ło mnie to silnie, bo ginie na nim 5 kolegów z me
go rocznika, między nimi Eryk Sopoćko, z któ
rym niezbadany kaprys losu zmienił nasz przy
dział, on z Sokoła na Orkana, a ja z Orkana na 
Sokoła. Wkrótce potem wraca z powrotem do mnie 
mój list, z życzeniami imieninowymi do Michała 
Różańskiego (Z.D.O. ORKANA).

Wychodzimy na patrol, gdzieś między wyspy 
greckie. Wierzymy, że dobra passa trwa. W osta
tnim patrolu z Malty na północnym Adriatyku, 
zatopiliśmy 2 statki pod Pulą i uszkodziliśmy trzeci. 
Teraz z drobnych emocji początkowych mamy 
przejście pod polem minowym, poniżej 200 stóp. 
Wyspy Greckie są obsadzone przez Niemców, więc 
zadaniem naszym jest niszczenie zaopatrzenia i ja
kichkolwiek jednostek w naszym sektorze.

Torpedujemy statek z amunicją z bliskiej odle
głości. Wybuch solidnie nas wstrząsnął, ale nie 
zdawaliśmy sobie sprawy ze skutków, aż do na
stępnego ataku.

Strzelamy torpedę do nieruchomego celu i za
miast spodziewanego wybuchu słyszymy ponury 
warkot, szybko się zbliżający i coraz głośniejszy. 
Ktoś krzyczy: „samolot nurkuje”. Patrzę na mano
metr jesteśmy na przeszło 40 stopni. Cały ten ra
ban przechodzi nam nad głową i wkrótce ginie. 
Oddychamy z ulgą.

Wstrząs spowodowany bliską eksplozją rozregulo
wał żyroskop torpedy, która zamiast iść prosto na 
cel, zakręciła i przeszła nam nad głową. Dobrze, 
że nastawienie głębokości torpedy nie nawaliło . . .

Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie . . .
Spotykamy duży kuter uzbrojony, pod niemiecką 

banderą. Wynurzamy się mu Za mufą i otwieramy 
ogień z działa i karabinów maszynowych.

Działonowy, mat Jerzy Daszkiewicz strzela jak 
szatan i którymś tam strzałem zwala mu maszt. 
Niemcy którzy początkowo ostro się odgryzali, tra
cą ducha i przestają strzelać. D-ca decyduje się na 
abordaż i zatopienie kutra ładunkiem wybucho
wym (torpedy — szkoda, a z działa za długo by 
trwało). Idzie Rysiek Fritz z sekcją minerską i ja 
z 2 marynarzami obsady działa.

Pakuję za pas wielki służbowy rewolwer i gotuję 
się do skoku na pokład kutra. Przez myśl przebiega 

wspomnienie pirackich filmów, gdzie ten nóż w 
zębach? ...

Dochodzimy kadłubem do burty, skaczę, chwy
tam się relingu i jestem na pokładzie. Wyszarpuję 
spluwę z za pasa i straszliwym głosem ryczę „Hande 
hoch” (żeby wroga przerazić a sobie dodać otu
chy). Niemcom odleciała już ochota do oporu i 
zachowują się jak potulne baranki. Jest ich kilku
nastu z feldfeblem. Szarotka na czapkach mówi 
nam że to Alpenjagers. Wahają się z przeskakiwa
niem na pokład Sokola. Kopię jednego z nich w 
tyłek rycząc — schneller, schneller. Później dopiero 
uprzytomniłem sobie, że był to jedyny fizyczny 
kontakt z nieprzyjacielem w ciągu 6 lat wojny.

Trzeba się śpieszyć, bo obserwator na pomoście 
w kiosku melduje przelatujące samoloty za nastę
pną wyspą.

Jednemu z Niemców zdążyłem zabrać pistolet 
mausera, którego widocznie nie zdążył wrzucić do 
wody.

Sprzedałem go dopiero w 7 lat później w We
nezueli za drogie pieniądze. Rysiek w międzycza
sie uporał się ze swoim ładunkiem wybuchowym, 
więc trzeba wiać.

Ściągam banderę i zabieram wszystkie mapy, któ
re mogę złapać w kabinie nawigacyjnej. Skaczę na 
Sokoła i w chwilę potem zanurzamy się. Po paru 
minutach, wybuch otwiera dno kutra, który tonie.

Zanurzyliśmy się w samą porę, bo nadleciało pa
rę samolotów, które krążą do koła nie bardzo wie
dząc co się stało.

Na Sokole dość niezwykła sytuacja, bo prócz za
łogi mamy kilkunastu Niemców i paru Greków z 
załogi kutra.

Fakt że dostali się na polski okręt podwodny 
wywarł na Niemcach piorunujące wrażenie. Jeden 
z nich zaczął gorączkowo zrywać z munduru krzyż 
żelazny, który dostał za kampanię polską w 39 r. 
Musiełiśmy ich jakoś rozdzielić, część w Dieslach, 
część w przedziale torpedowym a reszta w centrali. 
Z tymi ostatnimi był prawdziwy ubaw, bo za każ
dym razem jak wchodził oficer, Niemcy zrywali się 
i stawali na baczność. W końcu kazaliśmy im 
siedzieć spokojnie i nie robić tyle zamieszania.

Tak dziwnie i ładnie się złożyło, że akcja po
wyższa miała miejsce dnia 11 listopada 1943 r. 
(25-lecie Niepodległości).

Wkrótce potem znowu robiliśmy atak torpedowy, 
tym razem z Niemcami na pokładzie. Szef torpe
dowy bosman Prządak ponuro łypnął na jeńców 
i wyjaśnił im po niemiecku, że ten wybuch co wła
śnie słyszeli, spowodował, że ogromna ilość ich to
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warzyszy oddała swe życie za fiihrera — Niemcy 
pobledli. . .

Wreszcie przychodzi sygnał, na który wszyscy 
czekamy — odwołanie z patrolu, powrót do bazy.

Droga powrotna zabiera nam parę dni. Bardzo 
ciekawe i charakterystyczne jest nastawienie załogi 
do jeńców, a raczej jego zmiana dość gwałtowna. 
Na początku słyszało się głosy, że po co brać tych 
drani ze sobą, czy nie lepiej ich wytopić.

Polacy naprawdę nie potrafią długo nienawidzieć, 
inna rzecz, że ludzie przebywając w warunkach cia
snoty okrętu podwodnego zżywają się ze sobą wy
jątkowo szybko. Fakt, że po paru dniach trzeba 
było zwracać uwagę, żeby proces fraternizacji nie 
szedł za daleko, zwłaszcza z członkami załogi mó
wiącymi po niemiecku.

Powoli dowiadujemy się całej historii. Grupa 
Strzelców Alpejskich jechała na urlop świąteczny 
do Niemiec, po raz pierwszy od r. 1941.

Gdy im pokazaliśmy numer LIFE z fotografiami 
zbombardowanego Berlina i innych miast niemiec
kich, nie chcieli wierzyć i twierdzili, że to propa
ganda amerykańska, używająca trików filmowych.

Zbliżamy się do Bejrutu. Z.D.O. Tadek Bernas 
zarządza generalne sprzątanie i czyszczenie okrętu, 
jak zwykle przed wejściem do portu. Na pierwszy 
plan wysuwa się bosman okrętowy słynny Tadeusz 
Domicz, który melodyjnym basem rozdziela ludzi 

do poszczególnych działów. Stosując swoistą psy
chologię, używa groźby lub perswazji („Józiu, a ja 
Ci ten oficerski sracz na sercu kładę . ..).

Domicz użył do czyszczenia również jeńców nie
mieckich. Paru z nich zagonił do zęzy, gdzie pra
cowali z takim zapałem, że odmówili wyjścia na 
kawę, dopóki nie skończą.

Sokół chyba nigdy nie był tak wypucowany.
Wchodzimy do portu w pełnej krasie, tzn. nad 

pomostem powiewa biało-czerwona bandera i znak 
d-cy, a na peryskopie Jolly Roger, czyli czarna pi
racka flaga, obrazująca wszystkie sukcesy Sokoła 
od samego początku, a pod nią niemiecka bandera 
ze swastyką.

Jeden z momentów, których się nie zapomina do 
końca życia. Cała dosłownie flotylla wyległa witać 
Sokoła, już wszyscy wiedzą o jeńcach, chcą ich zo
baczyć, pomacać i sfotografować. Zbliżamy się do 
mola, rzucają trap po którym wchodzi d-ca flotylli 
Captain Ingram DSC, R.N. i serdecznie gratuluje 
dowódcyl wyników patrolu. Jerzy błyska białemi 
zębami i na pewno jest zadowolony tak samo jak 
my wszyscy.

W międzyczasie Royal Marines z karabinami za
bierają Niemców.

Tyle na temat Bejrutu i listopadowego patrolu 
Sokoła.

ROMUALD N. TYMIŃSKI

PIELGRZYMKA DO DIEPPE 1982
Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, 

odwiedziłem Dieppe cztery razy.
Pierwsza wizyta miała miejsce w 1949 roku, kie

dy pływałem w Marynarce Handlowej. Trzy na
stępne były w ramach obchodów rocznic Rajdu na 
Dieppe, organizowanych przez Kanadyjskie Mini
sterstwo dla Spraw Weteranów, przy udziale władz 
miasta Dieppe.

W 1967 roku dowiedziałem się, że Kanadyjscy 
Weterani z Rajdu na Dieppe (19 sierpnia, 1942 r.) 
w rocznicę rajdu, gremialnie zjeżdżają się do tego 
miasta. Odbywają się tam uroczystości ku czci po
ległych towarzyszy broni, uczestnicy rozpamięty- 
wują własną klęskę i chwałę. Jak wiemy, z ogólnej 
liczby 4963 Kanadyjczyków, bohatersko szturmują
cych Zachodni Wał Hitlera, 907 było zabitych lub 

zmarłych z ran. Tylko około 2000 powróciło do 
Wielkiej Brytanii. Reszta, wielu z nich ranni, po
szła do niewoli.

O.R.P. Ślązak był pierwszym pełnowartościowym 
okrętem, którym dowodziłem. Poprzednio dowo
dzone przeze mnie — ORP Smok w 1937 r. i fran
cuski patrolowiec Pomerol (z brytyjską załogą) w 
1940/41, były okrętami pomocniczymi.

Rajd na Dieppe był pierwszą poważną akcją 
„Ślązaka”. Niewiele brakowało, a bylibyśmy wyle
cieli w powietrze od bomb Luftwaffe. Aczkolwiek 
pokiereszowany, okręt ocalał, ale straciliśmy w tej 
akcji trzech ludzi, mieliśmy dwunastu członków za
łogi rannych i jednego kontuzjowanego.

Udział w obchodach rocznic Rajdu na Dieppe, 
dawał okazję do oddania hołdu pamięci poległych 
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Kanadyjczyków i wspomagających raid Aliantów, 
jak również poległych członków załogi ORP Ślą
zak: st. marynarza Józefa Andrzejewskiego ochot
nika z Francji, marynarza George Głowskiego 
ochotnika z USA i podoficera Royal Navy George 
O‘Shea. Równocześnie dawał możność przypomnie
nia zarówno aliantom z drugiej wojny światowej 
jak i byłym przeciwnikom, o udziale Polskich Sił 
Zbrojnych w tej okrutnej wojnie.

Postanowiłem więc uczestniczyć w obchodach 
Rajdu na Dieppe, nazwanych przez Kanadyjczy
ków „Pielgrzymką do Dieppe”.

Najbliższy był obchód 25-tej rocznicy rajdu, w 
dniach 18, 19 i 20 sierpnia 1967 r. Pracowałem 
wówczas we Freeport na wyspie Grand Bahama.

Skontaktowałem się z Kanadyjskim Minister
stwem dla Spraw Weteranów. Równocześnie napi
sałem o moim zamiarze do Korespondenta Wojen
nego z drugiej wojny światowej i autora kilku ksią- 
żelk, lDavida Divine D.S.M. W 1942 r. David Divine 
był na ORP Ślązak w konwoju przybrzeżnym, i 
opisał to w prasie brytyjskiej. David Divine skon
taktował się z admiralicją brytyjską, która udzieli
ła zezwolenia na moje przejście z Portsmouth do 
Dieppe na kontrtorpedowcu H.M.S. Delight.

Podczas uroczystości w Dieppe spotkałem jedno
okiego emerytowanego sierżanta Ray Scott’a, z 
Royal Regiment of Kanada. Wyłowiliśmy go, w 
dniu rajdu na Dieppe, z morza, naprzeciw Puis i 
przywieźliśmy do Portsmouth. Obaj ucieszyliśmy 
się z tego spotkania. Ray Scott stracił oko w póź
niejszym okresie wojny. Zdaje mi się, że po D-Day. 
Chodził wśród weteranów i przedstawiając mnie 
mówił: “Gdyby nie ten oficer Polskiej Marynarki 
Wojennej, mnie by tu z wami dziś nie było”.

Następna wizyta w Dieppe wypadła w 1972 roku, 
w trzydziestą rocznicę rajdu. Byłem już wtedy do
żywotnim członkiem Stowarzyszenia Weteranów 
Royal Regiment of Canada. Tym razem, oprócz 
Ray Scotfa, spotkałem drugiego (nie żyjącego już) 
Kanadyjczyka, też byłego żołnierza Royal Regi
ment of Canada, wyratowanego z morza przez 
ORP Ślązak. Nazywał się Charles Jackson. Po 
wojnie został pastorem kościoła Baptystów. W 
1972 r. był kapitanem kapelanem w wojsku kana
dyjskim.

W roku tym, dowódcą Royal Regiment of Ca
nada był Lt. Col. Peter Fairclough C.D. Poprosił 
mnie, abym razem z nim złożył wieniec pod tablicą 
upamiętniającą lądowanie Royal Regiment of Ca
nada w Puys.

W roku bieżącym (19 sierpnia, 1982) przypadła 

czterdziesta rocznica rajdu. Postanowiłem wziąć w 
niej udział.

Przyszło mi na myśl, że dobrze byłoby, gdyby 
na tegorocznej uroczystości zebrała się w Dieppe 
większa grupa byłej załogi ORP Ślązak-Weteranów 
z Rajdu na Dieppe. Mielibyśmy mały zjazd i przy 
okazji kontynuowalibyśmy akcję przypominania o 
udziale w tej operacji.

Niestety, spośród weteranów „Ślązaka" z Rajdu 
na Dieppe, odeszli już na Wieczną Wachtę: kpt. 
mar. Józef Piotr, kpt. mar dr Stanisław Drozdo
wski, chor. mar. Jan Chmara, st. bosman Bolesław 
Abramczyk, bosman Franciszek Natanek, bosman 
Wincenty Sawczyc, bosmanmat Władysław Bryłka, 
mat Stanisław Warso (zginął z ORP Orkan), st. mar. 
Stanisław Kosydarski, mar. Stanisław Mayak.

W lutym br wysłałem listy bezpośrednio do tych 
weteranów ORP Ślązak spod Dieppe, których adre
sy były mi znane. Do innych napisałem poprzez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej w Londynie; do kolegów z Koła „Francja", na 
ręce kol. Mięcia Maja, a później na ręce Prezesa 
Koła kol. Jana Plewa, a do Koła „Plymouth” na 
rękę kol. Franciszka Rumińskiego.

Kol. Miecio Maj powiadomił mnie, że koledzy 
z Koła „Francja” zadeklarowali swój udział. Razem 
z małżonką, Panią Marią, zaprosili mnie, abym ko
rzystając z pobytu we Francji zatrzymał się u nich 
w Arras.

Kmdr, ppor Wszechwład Maracewicz, mój za
stępca z czasu rajdu (późniejszy dowódca ORP Kra
kowiak), odpisał z Argentyny z przeprosinami, że 
głównie ze względów zdrowotnych nie może przy
lecieć do Europy.

Kmdr. ppor. Wilhelm Pacewicz, ówczesny Oficer 
nawigacyjny, a później zastępca dowódcy ORP Ślą
zak, przeszedł na emeryturę w styczniu. Nie był 
w stanie wybrać się do Dieppe, gdyż musiał za
łatwiać przeróżne sprawy na „nowej drodze życia”.

Bosman Maksymilian Kałucki, mieszkający w 
Toronto, też miał kłopoty zdrowotne.

Kol. Józef Hołub przeniósł się z Toronto na 
Kaszuby, koło Barry’s Bay, Ontario i nie mógł zna
leźć czasu na wyjazd.

Z Koła „Plymouth” tylko mat Franciszek Rumi- 
ski zgłosił swój udział. Koledzy: Bronisław Maty- 
kiewicz, Edward Sołtysik, Paź i Skrzypczak nie mo
gli wybrać się do Dieppe.

Kol. Kazimierz Pruszyński — ochotnik z USA 
(obecnie wysokiej rangi, poważny pastor kościoła 
Baptystów) początkowo zamierzał wziąć udział w 
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obchodzie rocznicy rajdu, ale w ostatniej chwili coś 
mu stanęło na przeszkodzie.

Z Wielkiej Brytanii zgłosiła się pokaźna grupa 
weteranów „Ślązaka”. Niestety, koledzy Wiktor 
Kowzan i Jan Szmuc zachorowali i musieli odwo
łać swój udział. Również nie przyjechali do Dieppe: 
ppor. mar. z czasu rajdu, Tadeusz Noworol (obe
cnie emerytowany kapitan brytyjskiej Marynarki 
Handlowej), bosman Witold Stankiewicz (odzna
czony za bohaterstwo podczas rajdu Orderem Vir- 
tuti Militari 5-tej Klasy) i kolega Wojtek Domżal- 
ski (obecnie doktor geofizyki).

Do Arras zjechałem 15 sierpnia. Państwo Ma
rysia i Miecio Maj zaopiekowali się mną nad wy
raz serdecznie. Spędziłem w ich niezwykle gościn
nym domu, cztery dni.

Przy okazji pobytu w Arras, razem z państwem 
Maj, odwiedziliśmy Koło „Francja”, w jego siedzi
bie w Oignies. Mimo okresu urlopowego, zebrało 
się w lokalu koła ponad dwunastu kolegów i dwie 
panie. Jedna z nich „Mewka”, koleżanka Wanda 
Mendyk (z domu Szatny).

Prezes Koła „Francja” kolega Jan Plewa i człon
kowie koła, urządzili z tej okazji bardzo miłe przy
jęcie. Końca nie było wspomnieniom z okresu 
wspólnej służby w Marynarce Wojennej. Przy oka
zji omówiliśmy szczegóły udziału członków Koła 
„Francja” w Pielgrzymce do Dieppe.

Natrafiliśmy na trudności w znalezieniu hotelu w 
Dieppe. Kanadyjczycy zamówili hotele już w końcu 
1981 r. lub na początku 1982. Ze względu na porę 
roku, kiedy omalże połowa Francji jest na urlopie, 
nawet tak wcześnie zamawiający hotele, mieli kło
poty z ulokowaniem się w Dieppe. Znaczna ilość 
Kanadyjczyków ulokowała się w Rouen i dojeżdża
ła do Dieppe autobusem.

Pani Marysia Maj spędziła znaczną część dnia 
przy telefonie, dzwoniąc do hoteli w Dieppe. Każdy 
odpowiadał, że nie ma ani jednego wolnego poko
ju. Wreszcie, ostatni na liście hotel Da Pecherie 
nie mogący się poszczycić ani jedną gwiazdką, miał 

t jeden podwójny i jeden pojedyńczy pokój.
18 sierpnia, z Panią Marysią przy kierownicy, 

wyruszyliśmy samochodem państwa Majów do 
Dieppe.

Hotel La Pecherie, na pierwszy rzut oka, nie 
wzbudził wielkiego zaufania. Pani Marysia była, 
mówiąc oględnie, zażenowana zaakceptowaniem te
go hotelu. Jednak wyboru nie było. Zajęliśmy na
sze pokoje, powiesiliśmy ubrania i przeprowadzili
śmy inspekcję łóżek. Bielizna była czysta — świeża. 
Zeszliśmy do jadalni. Żywność była doskonała. Ce

ny przystępne. W rezultacie, jak to Miecio Maj na
zwał — „ORP Pecherie” nam się podobał. Przy 
tym dowiedzieliśmy się, że następnego dnia będą 
do dyspozycji trzy następne pokoje z pięcioma 
łóżkami. Zarezerwowaliśmy je dla kolegów z Anglii.

Po południu poszedłem do biura organizacyjno- 
informacyjnego Kanadyjskiego Ministerstwa dla 
Spraw Weteranów, mieszczącego się w Hotel La 
Presidence. Otrzymałem tam oficjalny program ob
chodu, indywidualne zaproszenia dla delegacji ORP 
Ślązak na przyjęcie urządzane przez Kanadyjskie 
Ministerstwo i miniaturki flagi kanadyjskiej na kla
py blezerów. Poprzednio otrzymałem z Koła 
„Francja” atrakcyjne miniaturki ich emblematu, też 
do przypięcia w klapie.

Program przewidywał wieczorem 18 sierpnia tak 
zwany “VIGIL“ NA Cmentarzu Kanadyjskim w 
Dieppe. Jednak, mając szereg spraw do załatwie
nia, nie wzięliśmy udziału w tej uroczystości.

Rano 19 sierpnia (rocznica rajdu) na godz. 6-tą 
poszliśmy z kol. Mieciem Majem do portu, aby 
spotkać statek-ferę z Newhaven, na którym mieli 
przybyć koledzy z Anglii. Po dobiciu fery, wyło
niła się nasza grupa angielska. Koledzy: Zbyszek 
Plezia (był oficerem artylerii „Ślązaka”, która ze 
strzeliła na pewno cztery niemieckie samoloty), 
Edward Liber (był ranny podczas rajdu), Tadeusz 
Hermaszewski, Alfred Karruck i Józef Smoczyński. 
Zabraliśmy ich do hotelu La Pecherie.

Okazało się, że kol. Franek Rumiński przybył 
ferą z Newhaven o godz. 1-wszej. Spędził noc na 
kanapie w holu hotelu La Presidence.

Kol. Józef Ogonowski (obecnie kapitan Żeglugi 
Wielkiej i pilot Trinity House) też przybył do 
Dieppe samodzielnie. Nie mogąc dostać hotelu, ka
zał taksówce zawieźć się do najbliższej miejscowo
ści poza Dieppe, gdzie dostał pokój w lokalnym 
hotelu. Do Dieppe dojeżdżał taksówkami.

O godz. 9.30, 19 sierpnia, udaliśmy się na Ka
nadyjski Cmentarz. Tu już na nas czekali koledzy 
z Koła „Francja”: prezes kol. Jan Plewa, koledzy: 
Franciszek Budny, Franciszek Trojanowski i E. 
Wiernicki z żoną.

W rezultacie zebrało się nas siedemnastu wete- 
ranów-marynarzy, jedna „Mewka” i trzy panie-żony 
kolegów.

Po raz pierwszy znalazła się w Dieppe delegacja 
Polskiej Marynarki Wojennej. Dotychczas, ja jeden 
reprzezentowałem ORP Ślązak podczas obchodów 
rocznic Rajdu na Dieppe.

Na cmentarzu odbyła się główna część uroczy
stości. Oddano hołd poległym i zmarłym. Jednak.
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ku naszemu niemiłemu zdziwieniu, ani słowem nie 
wspomniano o udziale w rajdzie — Polaków. W 
przemówieniach, oprócz Kanadyjczyków, wymienio
no Brytyjczyków, Francuzów i Amerykanów. W 
Rajdzie na Dieppe, bowiem, wzięło udział 50 U.S. 
Rangers’ow.

Takie pominięcie, delikatnie mówiąc, sprawiło 
nam wielki zawód. Tym bardziej, że Kanadyjskie 
Ministerstwo dla Spraw Weteranów oficjalnie za
akceptowało delegację ORP Ślązak i dało nam in
dywidualne zaproszenia na przyjęcie. Kolega Kar- 
ruck był tak tym zezłoszczony, że musieliśmy go 
uspokajać. Ponadto, w broszurce wydanej przez 
Kanadyjskie Ministerstwo, w części drukowanej w 
języku francuskim, umieszczono fotografię ORP 
Ślązak, wchodzącego do Portsmouth po rajdzie. 
Ale pod zdjęciem wydrukowano: “Navire qui a 
pris part au raid de Dieppe”. Nazwy okrętu nie 
podano.

Obiecałem kolegom, że zareaguję na to pominię
cie nas, po powrocie do Kanady.

O godz. 11.00 uroczystości na Canada Square. 
Po tym przemarsz weteranów do ratusza. Nasza 
siedemnastka maszerowała jako osobny oddział. 
Musieliśmy dobrze maszerować, bo otrzymywali
śmy wzdłuż drogi, rzęsiste oklaski.

Na ratuszu “Vin d’Honneur” i dużo przemówień. 
Znowu nic o udziale Polaków w tym rajdzie. Na 
przyjęciu Ibył obecny przedstawiciel ambasady 
PRL w Paryżu. Nie mieliśmy zaszczytu go spotkać. 
Na wszelki wypadek Ikol. iPudo i ja mieliśmy na 
klapach znaczki „Solidarności’.

O godz. 16.00 przemarsz wzdłuż Promenady i 
składanie wieńców przy pomnikach tam usytuowa
nych. W końcu, niezwykle ciekawy pokaz precy
zyjnego lądowania francuskich spadochroniarzy.

Wieczorem, o godz. 19.00 w „Casino” oficjalne 
przyjęcie urządzone przez Kanadyjskie Minister
stwo dla Spraw Weteranów. Tu mieliśmy okazję 
rozmawiania z wieloma osobami. Podkreślaliśmy 
nasz udział w rajdzie i pokazywaliśmy fotografię 
ORP Ślązak umieszczoną „bezimiennie” w oficjal
nej broszurce. Podpisaliśmy dziesiątki autografów, 
dla oblegających nas Francuzów.

Jednooki Ray Scott chodził po sali z naszymi 
kolegami i po raz setny opowiadał swoją wersję o 
tym jak był wyratowany przez ORP Ślązak i jak 
przeraził się widząc marynarzy z orzełkami na 
czapkach. Wyobraził sobie, że był podniesiony z 
morza przez okręt niemiecki.

Po przyjęciu, koledzy i panie z Koła „Francja” 
odjechali do domów. Koledzy z Anglii zaokręto

wali się na ferę odchodzącą do Newhaven następ
nego przedpołudnia, oprócz kol. T. Hermasze
wskiego, który pozostał z nami w Dieppe. Poza 
zawodem z powodu pominięcia nas w przemówie
niach, wszyscy koledzy i panie byli zadowoleni z 
udziału w uroczystościach i szczerze wzruszeni od
dając hołd pamięci, zarówno naszych poległych i 
zmarłych kolegów, jak również kanadyjskich i alian
ckich ofiar tego rajdu sprzed czterdziestu lat.

20 sierpnia przed południem lał deszcz. Po po
łudniu wypogodziło si.ę Po wczesnym obiedzie pań
stwo Maj, kol. Tadeusz Hermaszewski i ja udali
śmy się do Puys. Tu nasza mała delegacja wzięła 
udział w modłach za poległych żołnierzy Royal Re
giment of Canada i złożeniu wieńców przy dużej 
brązowej plakiecie upamiętniającej lądowanie i klę
skę tego pułku. Z 554 lądujących w beznadziejnych 
warunkach, 207 było zabitych, 20 zmarło z ran i 
tylko 65 wróciło do Wielkiej Brytanii. Ray Scott 
twierdzi, że wszyscy byli wyratowani przez ORP 
Ślązak i przywiezieni do Portsmouth.

Wieczorem z państwem Maj i kol. T. Hermasze
wskim powróciliśmy do Arras. Kolega Hermasze
wski tegoż wieczora wyjechał pociągiem w odwie
dziny do krewnych. Ja pozostałem na noc u pań
stwa Majów.

21 przed południem pożegnałem gościnny dom 
państwa Marii i Mieczysława Majów. Odwieźli 
mnie na dworzec. Gdy pociąg ruszył do Paryża, 
ta miła para, stojąc na peronie, długo machała rę
kami na pożegnanie.

Do Toronto powróciłem po południu 22 sierpnia.
27 sierpnia wysłałem list do Kanadyjskiego Mi

nistra dla Spraw Weteranów, dziękując mu za 
uprzejme włączenie delegacji ORP Ślązak do uro
czystości związanych z obchodem 40-tej rocznicy 
Rajdu na Dieppe.

Przy okazji pozwoliłem sobie wspomnieć, że w 
Rajdzie na Dieppe brały udział całkiem pokaźne 
polskie siły. Operacja na morzu była wspomagana 
przez ORP Ślązak, który zestrzelił na pewno 4 nie
mieckie samoloty, prawdopodobnie dwa następne 
i kilka też uszkodził. W powietrzu zaś walczyło 
sześć Dywizjonów Polskiego Lotnictwa.

N.B. Faktycznie w bitwie nad Dieppe 19 sierp
nia, 1942 roku walczyło pięć Polskich Dywizjonów 
Myśliwskich (302, 303, 306, 308 i 317). Zestrzeliły 
w tym dniu na pewno 15J samolotów nieprzyja
ciela. Straciły dwóch własnych pilotów. Dywizjon 
Bombowy 305 operował 20 sierpnia, a więc już po 
rajdzie i zestrzelił jeden niemiecki samolot. Nie mia



NASZE SYGNAŁY 17

łem jeszcze tych szczegółów, kiedy pisałem list do 
Ministra.

Oficjalne źródła brytyjskie podają, że co naj
mniej 91 niemieckich samolotów zestrzelono w bi
twie nad Dieppe. Prawdopodobnie więcej. Niemcy 
przyznali się tylko do straty 48 samolotów, czemu 
trudno dać wiarę. Polacy (Lotnictwo i ORP Ślą
zak) zestrzelili na pewno 19-/.- samolotów Luftwaffe, 
Przyjmując 91 samolotów jako straty nieprzyjacie 
la, Polacy zaliczyli na swoje konto na pewno 21.4% 
lotniczych strat niemieckich.

Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź od Mi
nistra W. Bennet Campbell. Zaznaczył on że: “Ka
nada ma wielki dług wdzięczności w stosunku do 
wszystkich walecznych Polaków, którzy walczyli ra
mię przy ramieniu z ich kanadyjskimi kolegami w 
Dieppe, we Włoszech i Północno-Zachodniej 
Europie. Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność, w 
imieniu Departamentu i wszystkich Kanadyjskich 
Weteranów z Dieppe za rolę jaką Pan i Jego rodacy 
odegrali w tym feralnym dniu 19 sierpnia, 1942 r.”

•k *k *k

P.S. W 25-tą rocznicę rajdu, Niemcy Zachodnie 
zwróciły się do Kanadyjskiego Ministerstwa dla 
Spraw Weteranów z propozycją wysłania oddziału 
niemieckiego, aby wziął udział w uroczystościach 
w Dieppe. Kanadyjczycy podziękowali za ten gest, 
ale dali odpowiedź odmowną.

W 35-tą i 40-tą rocznicę, wysiłki Niemców aby 
ich oficjalnie przyjęto na uroczystościach, również 
spotkały się z odmową (aczkolwiek w roku bieżą
cym wahano się, czy nie powinni zgodzić się na 
tą propozycję).

Wobec tego, w 1977 i 1982 roku, grupa niemiec
kich weteranów, którzy walczyli w obronie Dieppe 
w 1942 r., nieoficjalnie przybyła na rocznicowe 
uroczystości. Trzymając się z dala od Kanadyjskich 
i Alianckich Weteranów, po ukończeniu składania 
przez nich wieńców, Niemcy podchodzili do pom
ników wzniesionych w Dieppe i punktach lądowa
nia poza Dieppe, ku upamiętnieniu poszczególnych 
oddziałów kanadyjskich i składali wieńce udekoro
wane wstęgami w kolorze czerwono-czarno-złotym, 
oddając hołd pamięci przeciwników, których zwal
czali trzydzieści pięć i czterdzieści lat temu.

Octobel 1, 1982.
MINISTER
OF VETERANS AFFAIRS
House of Commons
Ottawa, Canada

Dear Captain:

Thank you for your letter dated 27 August, 
1982 in which you expressed your satisfaction with 
the commcmorat;ve activities held in France to 
mark the 4th Anniversary of the Dieppe Raid.

I feel the pilgrimage to Dieppe was a great 
success. The large nuimber of survivoirs present, the 
impressive ceremonies, the istrong support from tlhe 
French ipopulalion, all contributed to imaking the 
commemoration ian occasioin to remember.

.1 am glad that you and your group of survivors 
from ORP ŚLĘZAK were touohed by the events 
included in the oifficial programme of activiti-es. 
Canada owes a great debt to all those gallant Polish 
servicemen who stood shoulder to shoulder with 
their Canadian colleagues at Dieppe, in Italy and 
in North-West Europę. We will never forget the 
substantial role they played im the fight against 
tyranny.

I wish to express my sincere thanks, in the 
nanne of the Department and all Canad.an veterans 
of Dieppe, for the role you and your compatriots 
played on that fateful day of 10 August, 1942.

vours sincerely,

W. Bennett Campbell

Captain R. Nalecz-Tymiński. 
Suitę 907
11 Wiincott Drive, 
Toronto, Ontario. 
M9R 2R9
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Październik, 1982.

JAN GOSK

RÓWNANIE

Znasz kąt między niebem i morzem
Tangens odwagi i lęku
Wszystkie miłości gorące i jedną chłodną od liczb 
Z tablic wybrałeś z rozwiązań
Najlepsze co były pod ręką
Serce ranił i wachty czasu kolczasty bicz

Zliczoną pozycję klęski
Ostatni sekstant poniesie
W nadzieję w bezchmurny wrzesień
Spod Gdyni po brzeg angielski

I poniósł w alarmów pożar 
Nad Wisłą więdło pięć wiosen 
Nad Wisłą gdzie wierzby bose 
Czekały w krwawych zorzach

Tu wierzby płakały mazurki
Tu Szopen o zmierzchu za ciemnym 
łkał w ten czas pewnie gdy tonął 
„Kujawiak” gdzieś na Śródziemnym

Urwana dłoń
1 krew na ster pociekła
Zatrząsł pokładem śmierci nerw
W otwarte piekło
W świętej ciszy zelżonej klątwą
Na nieskończone równanie
Krzyk boleści
Parzącą mątwą 
Fal całowanie
Znika nadziei pokład wszystek 
A jeszcze krzyk kaleki
„Powiedz czy zdałem, Chryste! . . .

W Żelazowmej Woli 
Ołtarzu

Wiejski opowie Ohrystusik 
Tak
Przez nasze śmierci, marynarzu

Polska
Zmartwychwstać musi

JAN GOSK
Komandorov.fi

Bohdanowi Wrońskiemu

DO MODLITWY
(Powrót)

Powiało nagle niegościnną bryzą
Spadły niewidki z umęczonych głów
Na redę czaty słał księżyca nów
Po zastygły pamięci wojennej horyzont

Noc ni to ciemna ni jasna w przybraniu
Ciszy — witała ich posępny szyk
Okrętów — banit a z nabrzeży nikt 
Nie wyciągał dłoni w wytrwałym czekaniu

O, matko . . .
matko, Ojczyzno, zepchnięta 

Do lochu hańby w uprzęży pogardzie 
Odtrącająca jak obce szczenięta 
Bezbronne widma, imiona bastardzie

Po cóż obrosły sławą jak planktonem 
O twej wolności bijąc się koronę
Na obcych morzach. . . Czy sława ich winna 
Że nie płynęły lądem spod Lenino . . .?

Jakgdylby krew ich' zlewając pokłady 
Nie tak gorąca była mniej czerwona 
Chora, .pańszczyzną, nie dość uwłaszczona 
A morskich śmierci za oszczędne ślady

Po co miażdżone naw orle wrzeciona
Zdradziecką miną ginęły za ciebie 
Gdy ty dziś skąpisz swego portu łona 
Im sknerząc, matko, na soli i chlebie?!

Wracać więc zjawom na dno zapomnienia 
Snadź Pantheonu nie warte kolumnad 
Ryty antykwą, nazbyt wklęsłe cienie 
Nazw ORPoilskich na stalowych trumnach

Wracać więc zjawom pod wodę milczenia 
Gdy noc odchodzi siejąc poślad z gwiazd 
Ludziom czy ptakom naszych wsi i miast 
Pięcioramiennym kłamstwa symbolem w 

czerwieniach
Boże

Ty któryś porozdawał moce 
Żywiołów swoich Wichrom i Orkanom 
Gromom — nie przyjmuj modlitwy sierocej 
Któż wszystkie nasze intonuje rano?

Niech inną pieśń im wybrzeże odśpiewa 
Że kiedy ranne pogrudniowe zorze

Komandorov.fi
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Prawdy oliwę rozleją na morze
Ma się nią zbrudzić biała polska mewa!

Jest taki akord fugi w lewej ręce
Basowy piorun — drży od niego kościół 
Bach, gdy go zapisał przelękłszy się pościł 
Długo i nie chciał grać tej fugi więcej

Słynny akord Pioruna, polskiego okrętu 
Zwycięskim był końcem Bismarkowej fugi 
Och, czemuż z ust historii opaski nie zdjęto 
Gipsowej by milczenia mogła spłacić długi?

Jakiż to post pokutny ma wytopić ciszę 
Z oręża, co za ciebie się Polski, wyszczerbił 
Czemu zachwyt udaijesz nad zwykłym pastiszem 
Virtuti Militari przy łomocie werbli?
Tam zwycięstwo, gdzie cnota — słowom wieszczym 

zawierz
Bóg krzywdy wyrówna i udzieli łaski
Odpłyną z ziemskiej redy na niebieskiej nawie 
Zmartwychwstałe z dna Golgot cienie w hełmach 

płaskich

Buńczuk hackenkreuzów z wrażych gafli wniosą 
Dziiiał łuski, co błyskały ogniem walki izarfm 
Krwi artylerzystów oblał je egzamin 
Osłuchane w alarmach głośniki bez głosu

Vota listów urwanych na sowie — najdroższa — 
25 medali morskich wisielcze warcaby 
Puste wódki nadziei wleczone na noszach 
Wygryzione przez rozpacz jak przez głodne kraby

* o
Od redy oksywskiej po ostatnie bitwy
Niech wszystko Wam wyda, co winna historia
Wraz z komendą do Boga wieczornej modlitwy 
W dywizjonach kolejno zmów

Non o mnis moriar

Boulogne, październik 1981

JAN GOSK
Borysowi Karnickismu

O MALTO . . .

O, Malto, Malto

Patrz, biedna
Tonie „Panelope”

Biały uparty kamieniu ostatniej mili
Na drodze wiecznej chwały
Ile zostało z dziesiątej Flotylli 
Nie dawaj silnikom stop!

Tędy do polskiej Itaki droga
Podwodny „Sokół” wciąż krwawi
O jedno serce bledsza załoga
W Jolły Rogera je zawiń

Dość lądu
Stoczni Syzyfa udręki
Uwaga załoga!
Słychać dowódcę
Rozwinąć banderę naoliwić szczęki
Minliny jak orzechy
Gryźć będziecie wkrótce!

* * *
Co?
Przeszedł
Zniknął
Jak nieprawda
O jedno Simpsona więcej sorry
Polish Sokol to nie pardwa
Odyss zabłądziłby
Nie Borys.

JANINA CZERWIŃSKA-BIELAK

NOWE POLSKIE ŻAGLOWCE
W tragicznym i ciężkim dla Polski roku 1982 

odbyły się dwie uroczystości morskie, które miały 
radosną cechę „urodzin” i które podkreśliły istnie
nie niepokonanego ducha naszego Narodu.

4 lipca 82 r. została podniesiona w Gdyni ban
dera na nowym polskim żaglowcu szkolnym S/Y 
„DAR MODZIEŻY”. Byłam osobiście świadkiem 
tej uroczystości, gdy rufa w rufę stanęły obok sie

bie dwa „DARY” i gdy na ręce wieloletniego i 
przedostatniego kapitana „RADU POMORZA”, 
kpt. Z.W. Jurkiewicza, hafciarki z Tucholi przeka
zały biało-czerwoną banderę, która na rozkaz kpt. 
Z.W. Olechnowicza, obejmującego „DAR MO
DZIEŻY” została podniesiona na flagsztoku. No
wy „DAR”, trzymasztowy pelnożaglowiec (w pol
skiej terminologii — fregata) należy do Wyższej
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Iskra II
ORP Iskra...

Szlkoły Morskiej w Gdyni. Zbudowany został w 
rekordowym czasie; stępkę położono 3O.mVI.81 r., a 
już 23.V.82 r. żaglowiec wyszedł na próby morskie. 
Wykonany został w Stoczni Gdańskiej przy ogro
mnym samozaparciu i oddaniu budujących go sto
czniowców. Sporo pieniędzy na budowę „DARU 
MŁODZIEŻY” zostało zebranych wśród Polonii 
Amerykańskiej, Angielskiej oraz przez sponsora 
“Sail Training Association” — “Cutty Sark Whisky”.

Już w lipcu 1982 r. „DAR MODZIEŻY” przy
był do Falmouth na, start tegorocznych regat or
ganizowanych przez The Sail Training Association. 
Była to jego „dziewicza” podróż i pierwsze regaty. 
Wyszedł z nich z honorem1 zdobywając 1-sze i 3-oie 
miejsca oraz dużą sławę i ludzką przyjaźń, które 
zaskarbił sobie tak statek jak i jego kapitan, ofice
rowie oraz młoda załoga studentów WSM w Gdy
ni i Szczecinie.

Drugą radosną uroczystością było podniesienie, 
w porcie na Oksywiu, bandery na drugim polskim 
żaglowcu szkolnym oddanym WSMW. Żaglowcem 
tym jest 3-masztowa barkentyna „ISKRA II”. 
W dniu 11.VIII.82 r., po podniesieniu bandery 
„ISKRA II” została wcielona do zespołu okrętów 
szkolnych WSMW.

Zbudowana została w tej samej Stoczni Gdań
skiej, również w bardzo szybkim czasie. Stępkę po
łożono 11.XI.8'1 r., banderę zaś w 9 miesięcy póź
niej. Zbudowana została według projektu inż. Z. 
Chorenia, „ojca” „DARU MŁODZIEŻY” oraz 
starszej siostry „ISKRY II”, którą jest barkentyna 
„POGORIA”, również biorąca udział w regatach 

tegorocznych w Falmouth i Southampton. „ISKRA 
II’ w oparciu o 2-letnie doświadczenia „POGO- 
RII”, została odpowiednio zmodyfikowana i ulep
szona. „POGORIA” została bardzo dobrze przyję
ta na dwóch kolejnych regatach STA oraz dowio
dła swej sprawności chodząc w 1981/82 na An
tarktykę.

„ISKRA II” ma długość 49m (ORP ISKRA — 
szkuner, 52m). Maksymalna powierzchnia żagli 
1040m2 (ORP ISKRA — 680m2), 340 ton wypor
ności (ORP ISKRA — 560). Załoga 63 — w tym 
45 podchorążych (ORP ISKRA 65 w tym 40 
podch.). Pierwszym dowódcą „ISKRY II” został 
kpt. mar. inż. Leszek Soroka. „ISKRA II”, mimo 
że chodziła już na próby w lipcu 82 r„ to poza 
Bałtyk jeszcze nie wyszła. Mam nadzieję, że może 
w 1983 r. weźmie udział w regatach STA Flens- 
burg-Travemunde (potem dokoła Gotlandu) z za
kończeniem w Karłskronie w Szwecji. Tak „ISKRA 
II” jak i „POGRIA” należą do klasy AII (kla
syfikacja żaglowców STA), podczas gdy „DAR 
MODZIEŻY” należy do klasy Al.

Należy życzyć „pomyślnych wiatrów” i wielu 
sukcesów tym nowym polskim żaglowcom, a mło
dym załogom szerszego spojrzenia na świat.

Londyn, 11.XI.1982 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Śp. Chor. Mar. Władysław Duch.

W dniu 19 listopada 1982r. zmarł w Glasgowie 
chor. mar. Władysław Duch, który osiedlił się tu 
po wojnie, po zdaniu ORP GARLAND we wrze
śniu 1946 roku w Rosyth. Władysław Duch uro
dził się w Warszawie dnia 9.XI.1902 roku. Wstąpił 
jako ochotnik do Mar. Woj. w styczniu 1920 r., 
w kadrze Mar. Woj. w Toruniu. Brał udział w bi
twie pod Ostrołęką w sierpniu 1920 r., w I Bata
lionie Morskim, pod dowództwem kdr. Jacynicza. 
W bitwie tej został odznaczony Krzyżme Walecz
nych. Służbę swą pełnił na Okrętach R.P., poczy
nając od ORP KASZUB, gdzie ocalał po wybuchu 
kotła w lecie 1925 r. Opuścił wody ojczyste na po
kładzie ORP GROM w końcu sierpnia 1939 r. 
Brał udział w kampanii norweskiej. Po zatopieniu 
ORP GROM, został przydzielony na ORP GAR
LAND, gdzie od maja 1940 r. pełnił służbę jako 
kierownik maszyn, do 24.IX.1946 r. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari (Konwój do 
Murmańska) w zimie 1941 r.

Po wojnie pracował w firmie Yarrow aż do eme
rytury.

Wdowiec, pozostawił czworo dzieci, wiele wnu
ków i prawnuków. Przywiązany do idei Polski Nie
podległej, był aktywnym członkiem SMW KOŁO 
GLASGOW do samej śmierci. Został pochowany 

wedle marynarskiej ceremonii na cmentarzu Dal- 
beth w Glasgow. Trumnę Jego pokrywała bandera 
bojowa ORP GARLAND, liczne wieńce oraz po
duszka z krzyżem Virtati Militari. W kościele i na 
cmentarzu żegnała Go liczna rzesza Polaków w li
czbie około 100 osób, łącznie z Rodziną Zmarłego. 
Ks. proboszcz Marian Łękawa SAC odprawił mo
dły w kościele św. Szymona i poświęcił grób. Kró
tką przemowę nad grobem wygłosił kpt. mar. mgr 
Witold Poray-Wojciechowski, podkreślając zasługi 
Zmarłego dla Marynarki Wojennej oraz dla Stowa
rzyszenia Mar. Woj. Na trumnę spadła grudka zie
mi zebranej spod klasztoru Jasnogórskiego w Czę
stochowie.

W Zmarłym straciliśmy zasłużonego marynarza, 
długoletniego członka S.M.W., wiernego Syna Pol
ski Niepodległej, szanowanego Rodaka i wiernego 
przyjaciela.

Michał Zawada

*1*

2 kwietnia 1982 zmarł w Brighton mar. Jan Fiol
ko wski-G rant. Przeżył lat 60.

15 czerwca 1982 zmarł w Londynie kpt. mar, 
Józef Anczykowski.

4 lipca 1982 zmarł w Weston Super Marę bos
man mat Albin Kubicki.

4 lipca 1982 zmarł we Francji kol. Ignacy Hań- 
czyk. Przeżył lat 62.

12 lipca 1982 zmarł w Polsce kmdr. ppor. inż. 
Mieczysław Iwański. Przeżył 92 lata. Pochowany na 
cmentarzu Witomińskim.

(15 sierpnia 11982 zmarł w Londynie st. mar. Ka
zimierz Sanders-Swirbutowicz.

16 października zmarła w Lambourn. Berks. I Of. 
PMSK Halina Chwalibóg.

11 listopada zmarła w Plymouth p. Edna Piór, 
wdowa po kpt. mar.

Dnia 19 grudnia 1982 zmarł w USA kmdr. por. 
inż. Piotr Bukraba.

Cześć Ich pamięci.
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JERZY WOŁKOWICKI 
generał brygady

ur. 22.1.11883 w majątku Proszków, pow. Węgrów 
(Polska) zmarł 7.1.1983 w Antokolu, Chislehurst, 
Kent, w wieku prawie 100 lat.

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do rosyj
skiej Oficerskiej Szkoły Marynarki, którą ukończył 
w rok u ił 903.

Jako młody oficer brał udział na pancerniku 
„Cesarz Mikołaj” w bitwie floty rosyjskiej z flotą 
japońską, która rozegrała się 27 maja 11905 r„ w 
Cieśninie Koreańskiej koło wyspy Cuszima.

Po rozbiciu floty rosyjskiej, kiedy oficerowie zo- 
shtali wezwani do wypowiedzenia się, czy się pod
dać, czy prowadzić walkę ido końca — tylko ppor. 
Wołkowicki i jeden z jego kolegów głosowali za 
kontynuowaniem walki. Okręt podniósł białą flagę 
i załoga (poszła do niewoli.

W czasie pierwszej wojny światowej pełnił służbę 
w rosyjskiej flocie czarnomorskiej, a po rewolucji 
bolszewickiej przedostał się do Francji gdzie w 
1918 r. wstąpił do tworzącej się armii polskiej, pod 
dowództwem gen. Józefa Hallera. Z armią tą wró
ci do Polski w roku 1919 i jako oficer marynarki, 
już w stopniu kmdr, por., został przydzielony do 
nowo powstałego Departamentu dla Spraw Mor
skich w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Objął 
tam obowiązki Szefa Sekcji Organizacyjnej. W cza
sie ofensywy rosyjskiej, w lecie 1920, został wy
znaczony na dowódcę Flotylli Pińskiej operującej 
na Dnieprze i Prypeci. Następnie przeszedł do słu
żby w wojsku. W latach 1922-24 był słuchaczem 
Wyższej Szkoły Wojennej. W roku 1927 został mia
nowany generałem brygady i do roku 1938 zajmo
wał stanowisko na wyższych szczeblach dowodze
nia.

W roku 1938 przeszedł w stan spoczynku, ale 
w związku z sytuacją polityczno-militarną w sier
pniu 4939 r., został powołany do służby czynnej. 
W czasie kampanii wrześniowej 49'39 r. w Polsce 
— pełnił obowiązki dowódcy etapów Armii Odwo
dowej, a w końcowej fazie tej kampanii dowodził 
dywizją. Dostał się do niewoli sowieckiej i znalazł 
się w obozie Kozielsk, skąd wielu oficerów zostało 
wywiezionych i zamordowanych w Katyniu.

W czasie przebywania w Kozielsku generał prze
konał się, że władze sowieckie znają stanowisko 
ppor. Wołkowickiego kontynuowania walki w cza

sie bitwy pod Cuszimą i być może, postawa ta ura
towała go do Katynia.

Po wyjściu z niewoli sowieckiej w listopadzie 
4'3411 (na mocy układu polsko-sowieckiego z 30 lip
ca 1'9'44) pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 6 d.p. 
w tworzącej się armii polskiej w Związku Sowie
ckim, a w roku 1942, z uwagi na wiek, przeszedł 
w stan nieczynny.

Po wojnie osiadł w Anglii. Zmarł 7 stycznia, 
równo 2 tygodnie przed setną rocznicą urodzin, w 
polskim ośrodku „Antokol”' w Chislehurst.

Był człowiekiem skromnym, głęboko religijnym 
o wielkim uroku osobistym.

f
Cześć Jego pamięci.

ŚP. gen. Jerzy WOŁKOWICKI

(Przemówienie wygłoszone w czasie pogrzebu
18.1.1983 na cmentarzu Ełmers End)

Żegnając generała Jerzego Wołkowickiego w 
imieniu Komitetu Obywatelskiego Pomocy Uchodź
com Polskim w W. Brytanii i imieniu Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej, czynię to z uczuciem 
głębokiego smutku i wielkiej pokory.

Smutku jaki odczuwamy, gdy żegnamy na za
wsze zasłużonego żołnierza, towarzysza broni i to
warzysza doli i niedoli życia na obczyźnie, czło
wieka szlachetnego i dobrego.

A pokory jaką odczuwamy zawsze przy styku 
życia i śmierci, pogłębionej faktem, że stoimy w 
obliczu śmierci człowieka, którego życie było dłu
gie, było życiem marynarza i żołnierza, życie bar 
wne, a przy tym nie pozbawione okresów ciężkich 
czy dramatycznych. Ale to co najważniejsze życie 
zacne. I to życie nieprzeciętne, a wyjątkowe.

Bo życie generała Wołkowickiego było klamrą 
spinającą 2 czy nawet 3 epoki. Jedną, którą nawet 
my starzy pamiętamy z rodzinnych przekazów i 
literatury, ale dla której mamy miły kącik w na
szym sercu i epoki dzisiejszej, w której żyjemy — 
a której często nie rozumiemy.

Wystarczy tu wspomnieć że młody Jurek Woł
kowicki za swych gimnazjalnych czasów w Grodnie 
spotykał Elizę Orzeszkową, a sędziwy generał Jerzy 
Wołkowicki doczekał się dnia, gdy na niedalekim 
stąd Crystal Pałace Papież Polak przemawiał do 
tysięcy rodaków.

Między tymi punktami na linii jego życia, ileż 
historycznych wydarzeń, wojen, wstrząsów społecz
nych, zmian na mapie politycznej świata, w tym 
jednej dla nas najważniejszej — odrodzenia pań-
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stwa polskiego. Zmarły był nie tyłko świadkiem 
tych wydarzeń, ale brał w nich bezpośredni udział.

Może kiedyś znajdzie się autor, który opracuje 
życiorys Jerzego Wołkowickiego lub na kanwie te
go życiorysu napisze ,,roman historique”.

Ja „poznałem” generała właściwie trzykrotnie. 
Po raz pierwszy w legendzie jaka wyrosła wokół 
młodego oficera marynarki rosyjskiej, Polaka, któ
ry protestował przeciwko poddaniu się okrętu do 
niewoli japońskiej w bitwie pod Cuszimą.

Drugi raz — w historii — kiedy komandor Woł- 
kowicki był szefem sekcji organizacyjnej Departa
mentu Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych, a potem w czasie ofensywy rosyj
skiej w lecie 1920 — dowódcą Flotylli Pińskiej na 
Dnieprze i Prypeci.

Po raz trzeci, osobiście, w Antokolu. Pod ko
niec życia odżyły czy ożywiły się u generała senty
menty marynarskie. Powrócił, jak kiedyś powie
działem, do swej pierwszej miłości i z naszą gro
madką marynarską nawiązał stosunki, które z cza
sem stały się przyjacielskie.

W okresie tym mogłem poznać bliżej generała, 
polubiłem go serdecznie i nabrałem doń szczerego 
szacunku. Zresztą, jak dobrze wiemy wszyscy, 
którzy się z nim zetknęli byli pod urokiem jego 
osobowości i obdarzali go sympatią.

Jakim pozostanie w mojej pamięci?
Jeślibym szukał słowa które najwierniej określa

łoby jego osobowość — to wydaje mi się że lo 
byłoby — rycerskość.

Bo jeśli zrobimy analizę tego pojęcia, to znaj 
dziemy w nim poczucie godności osobistej, z po
szanowaniem tej godności u innych, ideowość i 
wierność wyznawanym ideałom, poczucie odpowie
dzialności za przyjęte na siebie obowiązki, skro
mność, prawość, wielkoduszność i zdolność do po
święceń.

Ta rycerskość charakteryzuje generała od posta
wy w czasie bitwy cuszimskiej, przez całe życie — 
do końca.

W końcowej fazie kampanii wrześniowej, z roz
bitej armii organizuje dywizję swego imienia, aby 
walczyć do końca, aby dotrzymać wierności sumie
niu bo sens walki jest ponad klęskę. Ta rycerskość 
towarzyszy mu w Kozielsku i Griazowcu — bo 
trzeba umieć z godnością znosić ciężki los. Z go
dnością też znosił ciężką dolę obczyzny.

Sylwetka Zmarłego nie byłaby pełna, gdyby nie 
podkreślić jego głębokiej wiary.

Zostawiamy jego ciało w ziemi obcej. Przywykli
śmy! już do tego, ale zawsze w takiej chwili, a szcze

gólnie teraz przy tej mogile, cisną się na wargi 
słowa poety:

„Jest że ziemia jaka która by kości polskich 
nie miała w swym łonie? . ..”

Przy tej mogile trzeba pomyśleć na chwilę o ty
siącach, tysiącach mogił polskich rozsianych po 
świecie — a o miejscach wielu — wie tylko Bóg.

Ta mogiła nie będzie samotna, bo na tym cmen
tarzu, na wielu krzyżach i tablicach widnieją polskie 
nazwiska. Ta mogiła nie będzie zapomniana.

A może jakąś gwiezdną nocą wiatr z dalekiej 
ojczyzny i z doliny Niemna — rzeki jego młodości 
— przyniesie mu pozdrowienie pani Elizy, dwa
słowa: “Gloria victis”. Bohdan Wroński

From: Commander B. Karnicki D.S.O., V.M., PN

29th December 1982 
My (Lord,

I am writing to you on behalf of the members 
of the Polish Naval Association, in order to apprise 
you of some historical facts, relating to Japanese 
Naval Victory at Tsu-Shima, which I trust you 
will find of interest, and to submit to you a request 
pertaining to one of our (brother officers a survivor 
of the battle, who is still living in this country.

The oifficer in question is Major General jJerzy 
Wołkowicki of the Polish Army, born on the 22nd 
January 1883 and thus, hopefully shortly to 
celebrate his one hundredth birthday.

At the time of great encounter at Tsu-Shima in 
1905 General Wołkowicki held the rank of sub
lieutenant, gunnery officer aboard the Imperial 
Russian battleship, “Emperor Nicolas I” which as 
you Iknowi struck her colours, after heavy bombard
ment, and surrendered to Admiral Togo’s Fleet.

After being held as a prisoner of war for some 
tii.Tte, lieutenant Wołkowicki has subsequently dis
charged of his status as prisoner, but remained in 
Japan as a guest of His Imperial Majesty the 
Emperor.

General Wołkowicki must be one of the few 
remaining survivors of the battle of Tsu-Shima, 
certainly we know of no others in the United 
Kingdom. His comrades of the Polish Naval 
Association, given the imminent centenery of his 
birth, would respectfully suggest that His Imperial 
Majesty’s Government, through your own agency, 
might wish to acknowledge and commemjorate this 
offeers former association with such a momentous 
event in Japanese history.
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In the same time, I regret to inform you that 
Generali Wolikowicki is currently in very poor 
health. Indeed, his immediate condition is such as 
to give us very real concern. He can receive no 
visits but we do not doubt of the very great 
pleasure it would afford him to be once more 
remembered and acknowledged by the former 
adversaries who treated him so chivalrously after 
the playing of his part in such notable event.

Should you be agreable to accede to our request, 
the Polish Naval Association would be only too 
delighted to act in whatever intermediary capacity 
yoil require.

Should you write dirrectly to him his address is: 
General Jerzy Wolkowioki 
104 Elmstead Lane 
Chislelhurst, Kent.

I have the honour toi be,
-My Lord,
Your Excellency’s obedient servant

Secretary 
His Excellency
The Imperial J apanese Ambasador 
to the Court of St. James 
London

* * *
EMBASSY OF JAPAN, 
46, GROSVENOR ST- 

LONDON, 
W1X OBA 

13th January 11983. 
Dear Commander Karnioki,

Thanlk you very much indeed for your letters 
dated 29th Deceimlber 1982 and 10th January 19'83, 
addressed to my Ambassador.

I was indeed extremely sorry to learn that 
General Wolkowicki died on 9th January, please 
convey my condolences to his family. The 'Embassy 
was closed from 25th December to 4th January, 
and therefore, I very much regret my inability to 
reply to your earlier* letter before now.

>1 will of course pass your letters to an appropri
ate authority in Japan for their reference. Thank 
you also for informing me of the situation so 
promptly.

Kind regards,
Yours sincerely, 

M. Kiryu (Captain) 
Defence Attache.

Listopad 1982

Wspomnienie o śp. kpt. mar. JÓZEFIE ANCZY - 
KOWSKIM, wygłoszone przez kolegę z rocznika 
promocji SPMW — 1938, Janusza Gośka, podczas 
Mszy św. odprawionej za duszę zmarłego, w ko
ściele oo. Redemptorystów w Gdyni 21.07.82

2 maja, br. minęła niepostrzeżenie czterdziesta 
rocznica zatonięcia polskiego okrętu podwodnego 
ORP “Jastrząb”. Ten stary amerykański okręt pod
wodny został przekazany flocie brytyjskiej i odstą
piony Polskiej Marynarce Wojennej. Zatonięcie 
„Jastrzębia” w maju 1942 r. było wynikiem tra

gicznej pomyłki, jakie niestety zdarzają się na woj
nie. Okręt zaatakowały alianckie eskortowce. W ich 
ogniu zginęło pięciu marynarzy, a kilku było ran
nych, wśród nich dowódca i zastępca dowódcy 
okrętu, por. mar. Józef Anczykowski, zmarły 15 
czerwca 1982 r. w Londynie.

Te 40 lat, rozpoczęte fatalnym epizodem wojen
nym, nie szczędziły Anczykowskiemu dotkliwych 
ciosów: zaraz po wojnie umiera mu żona, a jedyna 
kilkunastoletnia córka ginie na statku, dowodzo
nym przez niego w czasie kolizji z drugim statkiem. 
Kapitan, tracąc dziecko, jedyną ofiarę tego wypad
ku, przepłaca tragedię powtórnym, ciężkim obra
żeniem ciała.

Przeżył i ten cios. Dopiero straszna, nieuleczalna 
choroba kładzie kres umęczonemu żywotowi. Zmarl 
w Londynie i tam został pochowany.

Duszą i sercem był zawsze w Polsce, wśród swo
ich, wśród kolegów i braci. Przyjmując Sakrament 
Święty na łożu boleści czynił to, jak doniesiono 
nam, w największej pokorze. Tą pokorą i wiarą 
w Boga zawsze odznaczał się w życiu. Takim znali 
go przyjaciele i taki od nich odszedł.

Jeset na murze starego kościółka na Oksywiu, 
wśród innych tablic zatopionych okrętów w czasie 
II wojny na Zachodzie i ta — „Jastrzębia”, ze 
słowami Marii Konopnickiej: ... „I zarzuci kotwicę 
w wiekuistą ciszę . . .”

O tę ciszę wiekuistą dla zmarłego kapitana An- 
czykowskiego, dobrze zasłużonego Ojczyźnie, po- 
módlmy się w czasie tej Mszy Świętej, razem z jego 
kolegami.

W nabożeństwie żałobnym wzięli udział panie: 
Pierzyńska, Żytowiecka; koledzy: J. Czerwiński, J. 
Dehnel, J. Gosk, E. Pappelbaum, B. Sonnenfeld, 
K. Szczęsny, E. Chybiński, Rodzina Zmarłego i li
czni wierni.
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WSPOMNIENIE O HALINIE CHWALIBÓG

Halinę spotkałam w 1943 r. w Bagdadzie, gdzie 
znalazła się po ewakuacji wojska i ludności cywil
nej ze Związku Sowieckiego w 1942 r. Później w 
Palestynie mieszkałyśmy pod jednym namiotem 
czekając na transport do Anglii.

Do Rosji została wywieziona w 1940 r. wraz z 
matką, bratową i jej małymi dziećmi. Mąż jej i 
syn zostali uwięzieni wcześniej.

Mąż Haliny zmarł w więzieniu, a syn Zygmunt 
był już wtedy w Anglii w lotnictwie.

Od chwili naszego przyjazdu do W.B. (Sżkocja), 
wrzesień 1943 r., przechodziłyśmy przeszkolenie 
wojskowe, po tym w lutym 1944r. zostałyśmy przy
dzielone do PMSK i wysłano nas na podstawowe 
szkolenie do W.R.N.S. Po tym nastąpiły szkolenia 
specjalizacyjne — Halina przeszła kurs administra
cyjny. Krótkie urlopy spędzałyśmy w hotelu 
YWCA — Endsleigh Gardens, gdzie funkcję War- 
den spełniała Nowozelandka Miss Christine McDo
nald, z którą zaprzyjaźniłyśmy się. W czasie kolej

nego urlopu przyjechał do Londynu Zygmunt. 
Christine oddała Halinie swoje mieszkanie, aby mat
ka i syn mogli nacieszyć się sobą. Było to pierw
sze i jedyne spotkanie matki z synem. Zygmunt 
zginął nad Arnheim.

Po stracie męża był to drugi i okrutny cios. 
Halina jednak nie poddała się goryczy, nie prze
siąkła rozpaczą — przyjęła obowiązki służbowe ja
ko cel życia — była pochłonięta pracą. Przeszła 
kurs oficerski w Greenwich Royal Naval College, 
tak że była gotowa przyjąć wyznaczone stanowisko 
Komendantki Obozu w Woodford Grsen, Essex. 
Tam właśnie nadszedł pierwszy transport kobiet z 
kontynentu, zwolnionych z obozów pracy. Dołączy
ły też do transportu młode ochotniczki. Polki z 
północnej Francji.

Halina miała dar zjednywania sobie ludzi, za
wsze znalazła czas by z iwyrozumiałością wysłuchać 
zwracających się do niej ze swymi problemami czy 
prośbami. Przyciągała ludzi szanując ich godność. 
Wyróżniała się równą, pogodną naturą. Była nie
zwykle obowiązkowa i sumienna.

Po demobilizacji zaczęła pracować w YWCA w 
Guildford jako Warden w hostelu. Jej zdolności 
organizacyjne i podejście do ludzi ułatwiały pracę 
z rezydentkami. Wśród mieszkańców Guildford by
ła ogromnie ceniona i szanowana. Stosunki tam 
nawiązane utrzymały się do dnia dzisiejszego. Pra
cowała w Guildford około 15 lat.

Z kolei po zlikwidowaniu YWCA przeniosła się 
na stałe do Londynu, gdzie pracowała w Związku 
Polek, a także “part-time” w YWCA.

W życiu prywatnym była wzorową córką, tro
szczyła się głęboko o staruszkę matkę, a potem o 
chorą poważnie siostrę. Umiała równocześnie utrzy
mać łączność i zaufanie młodszej gałęzi rodziny, 
tym młodym była bezinteresownie oddana. Tak tu 
w Anglii jak i w Warszawie, gdzie odwiedzała sio
strę, młodzi ludzie garnęli się do niej z prawdzi
wym podziwem.

W ostatnich latach podupadła na zdrowiu, brak 
sił fizycznych zmusił ją do wyjazdu do Berkshire, 
gdzie z kolei bratanica otoczyła ją serdeczną opieką.

Miała dużo oddanych przyjaciół na całym świe
cie. Zostanie w serdecznej pamięci tych, którzy ją 
znali.

A.M.S.B.
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ZDUMIEWAJĄCY NIETAKT . . .

W sierpniu 19'82 r., zarząd m. Cowes, urządził 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci 
Oficerów i załogi ORlP BŁYSKAWICA, biorących 
czynny i skuteczny udział w obronie miasta Cowes, 
w czasie nalotu bombowców niemieckich dnia 5 
maja 1942 r. Na uroczystość tą zostali zaproszeni, 
oprócz ważnych osobistości lokalnych władz i 
przedstawicieli społeczeństwa angielskiego, także 
przedstawiciele amlbasidy PRL z Londynu oraz za
łoga S/S „DAR MŁODZIEŻY”. Nie zaproszono 
tam naszego kolęd, kpt. imar. A. Jaraczewskiego, 
byłego of. naw. BŁYSKAWICY.

Zdumiewający jest fakt, że nasz kolega, mimo 
wielu prób przedstawienia władzom m. Cowes, że 
winien wziąć oficjalny udział w uroczystości, zo
stał zignorowany, mimo że sam brał udział w obro
nie miasta w tym czasie, podczas b. ciężkiego na
lotu. Zdumiewający jest również fakt, że władze 
miejskie, wiedząc o istnieniu SMW, nie uważały za 
stosowne zwrócić się tam z prośbą o wydelegowa
nie żyjących jeszcze członków załogi ORP BŁY
SKAWICA.

Tak w czasie wojny, gdy talk bardzo byliśmy 
potrzebni W. Brytanii na morzu, w powietrzu i na 
lądzie, jak również w okresie powojennym, spoty
kaliśmy się nie tylko z dobrą wolą i szacunkiem 
społeczeństwa angielskiego, ale także doświadczali
śmy, na każdym kroku, taktownego postępowani a 
władz angielskich i osób prywatnych. Takt postę
powania, dżentelmeneria, znajomość dobrych zwy
czajów i nieskazitelność manier były atrybutami 

Brytyjczyków, uznanymi na całym śwfecie. Czym 
więc możemy sobie wytłumaczyć krzywdzący nie
takt Zarządu miasta Cowes? Chyba nie brakiem 
wiadomości o istnieniu SMW i o tym, że nawet 
na terene tego miasta żyją jeszcze byli członkowie 
załogi ORP BŁYSKAWICA Chyba też trzeba 
pizyjąć, z naszej strony, że ów niewytłumaczony 
nietakt jest wyjątkiem: potwierdzającym regułę.

Dla zaznajomienia kolegów, rozsianych po świę
cie, z całą tą sprawą, dla. nas krzywdzącą, a dla 
władz m. Cowes co najmniej pożałowania godną, 
podajemy poniżej przedruki faktów i opinii z prasy 
angielskiej.

Redakcja

THE MEDINA BOROUGH COUNCIL
This claque is to record the 

sincere appreciation of 
the residents of East and West Cowes 

to the Officers and Crew of the 
Polish Ship

THE “BŁYSKAWICA”
who on the 5th May 1942 

breaveily and selflessly (defended the town 
against enemy air attack 

and thereby reduced the casualties 
and damage caused by the air raids

August 1932 F.R. Bailey, Mayor.

COWES REMEBERS ACTION
OF THE BRAVE POLISH SAILORS

The dramatic events of a night 48 years ago, 
when Cowes was blasted by ,a massive air attack, 
were remembered in the town last week.

A special plaque commemorating the courage of 
the crew of the Polish ship, Błyskawica, which 
defended the town, is now taking pride of place 
in the shelter on the Parade.

The Błyskawica was in J. Samuel White’s ship 
yard when the attack came and the crew manned 
the guns and probably saved the town from heavy 
casualties and massive damage.

At the unveiling ceremony Mr. F.K. Bailey, 
mayor of Medina, said the council had felt there
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should be a permanent record to this historic event 
in the life of Cowes.

(Present were the Polish Ambassador. Mr Stani 
szewski, representatives of the Polish Embassy and 
the crew of the Polish Sail Training Ship Dar 
Młodzieży, which had j-u-sit taken part in the Tall 
Ships’ race.

Sir John Nicholson, Bt, -KBE, CIE, Lord 
Lieutenant of the Island, Mr. Stephen Ross, MP. 
Mrs. P.A.E. Graham-Stewart, chairman -of the IW 
County Council, and members of Medina Borough 
Council' attended.

Before unveiling the plaque Mr. Bailey said, “The 
crew of the Błyskawica, manned the guns -of their 
ship and defended the town with great bravery and 
fortitude.

“It is said that the ship’s guns -became so hot 
with the rapid rate of fire that the crew poured 
water over -them to -cool them down.

“As a -result -of their valiant -efforts the captain 
and crew of the Błyskawica undoubtedly saved 
Cowes from further loss of life and damage.”

The Rev. -Canon J.F. Buckett, mayor's chaplain, 
blessed -the plaque and said prayers.

In his speech the Ambassador said he was 
honoured to participate in the -ceremony and moved 
by -the graciiousnes-s of -the pe-o-ple -of Cowes.

“The Polish people fought against the -oppression 
of Hitler and we are committed to peace”, he said

At a reception at Northwood House gifts were 
exchanged between Mr. Bailey and Mr. Stanisze
wski.

Mr. Bailey, left, is pictured unveiling the plaque 
watched by the Polish Ambassador, second right, 
and other officials.

* * *
MEMORIES, O-F SHIP WHICH DEFENDED 

COWES

Sir — May I, as a wartime Polish naval officer 
and one of your readers since those days, be 
allowed a -space in your -columns?

In the first place -this is to express gratitude to 
the residents of Cowes for founding a plaque in 
-appreciation -of the defence of the town by a Polish 
destroyer ORP Błyskawica on May 3, 1942, during 
a heavy air raid by the German Air Force. The 
unveiling took place in Cowes on Aug. 25.

Błyskawica had been built -in Cowes. The feelings 
of the ship’s company to the local residents were 
always warm and so they will remain. In 1942 we 
were glad to be in Cowes in her hour of need.

The Commanding Officer of Błyskawica could 
not speak, for his ship’s company during the 
ceremony. He -was not found and not inv.ted.

Nor were the officers and men of the ship, the 
majority o-f whom did not return to their country 
after the -war, in a -protest against the injustice with 
which Pala-nd -was treated. They could have been 
traced through the Admiralty and the War Office.

Instead, the Medina Borough Council saw fit to 
invite as their guest the Ambassador of the Polish 
People's Republic, representing the Government 
which at this very moment -is waging a war on the 
Polish nation — the nation for whose freedom 
officers and men of Błyskawica went to war in 
1939.

It is indeed very sad that, after 40 years, an 
occasion such as this should be marred by choice 
olf so unsuitable a -guest.

The Mayor and Council of Medina,, through so 
doing, upset those from Błyskawica who are still 
alive and offended the memory of others -who are 
not.

Ironically, it is only recently that unknown Polish 
hands placed a bouquet of flowers at the -gates of 
the British Embassy in Warsaw in sympathy for 
the loss of HMS Sheffield in the Falklands and 
the men who fought bravely and selflessly for the 
dignity o-f their country.

Dignity is all that was left to us after the war 
that you won -and we lost.

Sadly, the ghosts of Yalta descended on the town 
of Cowes-.

Andrzej JOraczewski, Lt.Cdr
Itchenor, W. Sussex.

* * *

WARTIME OFFICER MAKES PROTEST

As the people of Cowes prepared to honour the 
crew o-f the ship, a man who- was one of its. -chief 
officers in 1942 was told he could not speak at 
the ceremony and left in protest.

Minutes before the proceedings were due to 
start Lieut. Commander Andrzej. Jaraczewski — 
who was the navigational officer — spoke to Mr. 
Bailey and claims he was told to “bury the hatchet”.
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He believes this was because he was wearing 
a badge supporting the suspended trade union, 
Solidarity, and his speach would embarrass the 
Polish government officials.

Asked to ccimment after the ceremony Mr. 
Bailey said, “In no way was this a political gesture.

“The officer was told he could not speak 
because the programme had already been worked 
out and it was too late to make any alteration.” 

Lieut.-Commander Jaraczewski also claimed that 
the council had made little attempt to find 
members of the ship's crew even though the 
ceremony was to honour them.

In reply to this Mr. Bailey said the event had 
been advertised locally and many of the crew 
members who still lived in Cowes were present. All 
other arrangements had been made through the 
Polish embassy.

“All we were interested in tonight were the 
events in 1942. Today’s political situation in Poland 
has no bearing on it.” said Mr. Bailey.

After the ceremony a friend of Lieut.-Comman
der laraczewski, who travelled from London with 
him, said he had not intended to make a political 
speech but just talk about the events in 1942.

* * *

NO OPTION BUT TO DECLINE
INVITATION

Regarding comments in, the County Press on the 
unveiling of the plaque in honour of the gallant 
Polish sailors of the ship! Błyskawica who, according 
to many people of Cowes, saved many lives and 
the town froirrJ greater destruction by German 
bombers.

I would like to add a few words. When I was 
asked by Medina Council for advice in preparing 
the unveiling ceremony, I suggested that the 
members of the crew still alive should be the 
■guests of honour.

Many of them live in England and a few are 
still living on the Island.

For reasons best known only to the organising 
committee, my advice was ignored.

They preferred to invite members of the Polish 
Embassy, who had nothing to do with those Free 
Poles who were fighting for this country.

After the war Błyskawica was taken back to 

Poland but the wartime crew were ordered to 
reliquish command of the ship and were disbanded 
without the option of returning to their country 
on bard the ship, which had such a gallant war 
record.

As for a remark made by Mr. Bailey, mayor 
of Medina, to an ex-officer of Błyskawica who 
came for the event from London, that “he should 
bury the hatchet,” I pity him, for his ignorance and 
lack of understanding.

Perhaps some people will understand now that 
1 had no option but to decline an invitation to 
the cocktail party given by the mayor od Medina 
which Was held after the unveiling of the plaque.

John Trzeb ski, 
(County councillor).

Morton Manor, 
Brading.

POLISH HERO IGNORED

It was a great surprise to read in last week’s 
edit'on about the unveiling of a plaque in Cowes 
as a tribute to the bravery of the crewmen of the 
Błyskawica who defended the town during the 1942 
blitz.

Since the war Bernard Witkowski has lived in 
East Cowes as a member of my family and he had 
served on the ship since it left Gdynia until the 
the end of the war and certainly played his part along 
with the others in the defence of Cowes.

As a recipient of five medals, one for great 
bravery, it was a schame that the first he knew of 
the reception was to read it in your newspaper.

Surely someone at these functions could make 
sure that the right men are inc'uded and honoured. 
May I also say that he should have been accorded 
a reserved seat in the front pew at St. lames’ 
Church, East Cowes, at the commemorative service 
for these (Polish crewmen, instead of having to 
search among rows of reserved pews for a place 
to sit.

May I in conclusion remember a great friend 
who also served in the ship and lived for many 
years in East Cowes, namely, Czesław Guzenda, 
who passed away last week in Fareham. — Diana 
V. Ortiz, Connaught Road, East Cowes.
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ASHAMED; AT TREATMENT OP POLES

I don't suppose that we shall ever know which 
members of the Medina Borough Council organised 
th<3 ceremony for the unveiling of the memorial to 
the gallant sailors of the 'Polish ship Błyskawica.

The mayor' (Councillor Bailey) must take 
responsibility, ais he unveiled the plaque.

The people oif the Isle of Wight, and particularly 
those who lived in Cowes during the war years, 
must feel ashamed at the treatment by the Medina 
council of these Polish sailors from those grim 
days, still alive and living in England (including the 
Isle of Wight).

To invite the Polish representatives of a repressive 
and Communist government, and not the brave 
Free Poles, to my mind is appalling and unforgiv
able.

As a wartime member of the Royal Air Force 
who was aware of the Free Poles in Bomber 
Command fighting alongside us, may I say to 
Councillor Trze'bslki how imuch I regret the action 
of his home countrymen, and to assure him that 
1 the people of Cowes, the Isle of Wight and Great 
Britain will always remember with gratitude and 
affection the Free Poles.

Leonadr A. Stokes 
89 Medina Leisure Piark, 
Whippingham.

* * *

SHUNNED' CLAIMS OFFICER

A former chief officer on a Polish ship which 
defended Cowes during the blitz claims he was 
shunned at « commemoration ceremony for mem
bers of his crew.

Lt. Cdr. Andrzej Jaraczewski, the navigation 
officer on board the Błyskawica, walked out 
minutes before the ceremony claiming the Mayor 
of Medina had told him to “'bury the hatchet.’

He alleged that the Mayor ( Mr. K. Bailey) 
refused to let him speak because he was wearing 
a “Solidarity badge.”

Mr. Janczewski had sailed from London 
especially for the unveiling of the commemorative 
plaque on Cowes Parade in the hope of being able 
to speak about the devastating air raid.

A close friend of his said: “He had no intention 
of making a political issue out of this. He left 
feeling angry and upset. The reason 'being it was 
that the Polish press was filming and he was 
wearing the badge supporting the suspended trade 
union.

He complained that only the crew who settled 
in Cowes were 'invited to attend yet the ship’s 
captain would have wanted to send a telegram had 
he known of the event.

“For something commemorating the bravery of 
these men it seems odd they were not invited”, 
the friend said. “A crew list is easily available 
from the naval association.”

At a reception held after, Mr. Bailey said the 
lieutenant commander was not allowed to speak 
because it was not in the plans and would have 
meant altering the agenda.

“The purpose of the ceremony was to unveil a 
plaque as the council’s tribute to the bravery of 
the Błyskawica crewmen who saved the town from 
multiple casualties and mass damage during the 
194,2 blitz. It has no relevance to what is happening 
ini Poland today.”

The day 40 years ago, When Cowes was rocked 
by an a'ir attack, was recalled at the reception by 
two of the Polish crewmen who settled! in Cowes, 
Mr. George Kozak and Mr. Jack Henryk.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
OBIAD OFICERÓW MAR. WOJ.

Dorocznym zwyczajem miał miejsce w „Ognisku 
Polskim”, w dniu 20.XI.1982 r. „Obiad Czerwonego 
Goździka”. Wspaniałym wstępem do obiadu było 
spotkanie „przy kieliszku”, gwarne, wesołe i w ko
leżeńskiej atmosferze. Ciemne ubrania i smokingi 
doskonale kontrastowały z siwymi czuprynami. Po 
koktajlach biesiadnicy zasiedli do świetnego obiadu 
„po polsku”, zakrapianego białym i czerwonym wi
nem. Po deserze kawa i portwajn, następnie prze
mowy i gawęda.

Kol. Okołów-Zubkowski przywitał zebranych w 

imieniu organizatorów, kol. Budzyńskiego i kol. 
Kłopotowskiego. Kol. Karnicki z dużym humorem 
bawił zebranych swoimi wspomnieniami i refleksja
mi. Pięknie wykonane karty menu krążyły wokół 
dla zebrania podpisów... na pamiątkę spotkania.

W obiedzie uczestniczyli spoza Anglii: kol. Mos
sakowski (Belgia) i kol. Śliwiński (Irlandia); z od
ległych miejscowości — kol. Poray-Wojciechowski 
(Glasgow), kol. Preisner (Plymouth), kol. Noworól 
(Felixtowe) oraz kol. Jagusiewicz (Yeovil); z Lon
dynu i okolic — kol. Budzyński, kol. Busiakiewicz, 
kol. Jaraczewski, kol. Karnicki, kol. Kłopotowski, 
kol. Krzyżanowski, kol. Kutek, kol. Liber, kol. dr. 
Markowski, kol. Minkiewicz, kol. Hrynkiewicz-Mo- 
czulski, kol. Nadratowski, kol. Plezia, kol. Stein, 
kol. Wacięga i kol. Okołów-Zubkowski.

Miły jest ten Obiad, obecnie już zwyczaj, kiedy 
przy stole biesiadnym zasiądą znani sobie ludzie, 
wychowani w szanowanej tradycji, których łączy 
wiele wspomnień od lat kilkudziesięciu i wspólna 
idea służby w Marynarce Wojennej. Z entuzjazmu 
i dobrego humoru zebranych, z głębokich rozmów 
i przyjaznej gawędy należy sądzić, że zwyczaj 
„Obiadu Czerwonego Goździka” będzie zachowany 
na przyszłość.

E. Liber

W czasie obiadu nie zapomniano o kolegach, 
którzy nie mogli wziąć w nim udziału. Zapropono
wano, aby nieobecnemu seniorowi, kdr. B. Jabłoń- 
sfcimu .przesłać pozdrowienia i 'życzenia urodzino
we. W odpowiedzi na ten piękny gest koleżeński 
Redaktor N.S. otrzymał następujący list:

„Drogi Panie Redaktorze,

Będę wdzięczny za umieszczenie na łamach N.S. 
następującego zdania: . .. kdr. B. Jabłoński tą dro
gą pragnie serdecznie podziękować Kolegom zebra
nym na dorocznym obiedzie Oficerów Mar. Woj., 
20.XI.1982, za miłą pamięć i nadesłanie podpisów 
na tradycyjnej karcie naszego koleżeńskiego wie
czoru. Anonimowemu organizatorowi tej przyje
mnej niespodzianki specjalnie dziękuję.

Koleżeńskie pozdrowienia
B. Jabłoński

85-LECIE KD'MR. POR. W. SALAMONA

Pierwszy iregutariny rocznik OSMW ukończyło 
12 absolwentów jesienią '1925 r. Jest to „szczęśliwy” 
rocznik, po upływie 57 lat żyje 50% promowanych, 
a przecież im(odsze roczniki OSIMW i SPMW z lat 
1927-11931 przetrwały znacznie gorzej. Z rocznika 
1927 (K. Szalewicza) żyje tylko 24%, a z rocznika 
1930 (B. Wrońskiego) —38%. Najstarszym wiekiem 
z promocji 1925 był i jest syn ziemi Nowosądeckiej 
— kmdr. por. Władysław Salamon.

W dlniu 19 lipca1 11982, w 85 rocznicę urodzin 
kmdr. Salamona, odwiedzili go w imieniu kolegów 
J. Czerwiński i K. Szczęsny, składając serdeczne 
życzenia i wręczając gdański drzeworyt z następu
jącą dedykacją: „Naszemu Seniorowi, absolwento
wi pierwszej promocji Oficerskiej Szkoły Marynar
ki Wojennej w Toruniu, komandorowi Władysła
wowi Salamonowi, w 85 rocznicę urodzin, z naj
lepszymi życzeniami od kolegów ze Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej. Gdynia 19uVlH. 
1982”. Jubilat, cieszący się dobrymi zdrowiem i hu
morem, był wzruszony pamięcią kolegów i powie
dział, że otrzymaną pamiątkę pokaże z dumą wnu
kom i prawnukom.

* * *
W związku z powyższą notatką i z tej okazji 

za pośrednictwem Naszych Sygnałów Szanownemu 
i Drogiemu Jubilatowi, a naszemu Oficerowi Kur
sowemu w latach 1927-1929, składają najlepsze ży
czenia: Abramowski, Busiakiewicz, Karnicki, Poho- 
recki, Rekner, Wroński (promocja 1930).
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STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJEN.
— KOŁO KANADA

KOMUNIKAT Nr 3

21 Wrzesień. 1982

1. W wyniku wyborów nowych władz Stowarzy
szenia, na Walnym Zebraniu, które odbyło się w 
dniu 26 czerwca 1982 r., Zarząd S.M.W. Koło Ka
nada li Komisja Rewizyjna, na zebraniu w dniu 
5 lipca, 1982 r. ukonstytuowały się jak poniżej:

Zarząd Stowarzyszenia Kol. Kol.:

Prezes — Romuald N. Tymiński, I wiceprezes — 
Feliks Jasłowski, II wiceprezes — Stanisław Brodz- 
ki, sekretarz — Wiktor Wierzbicki, Skarbnik —• 
lerzy Senderacki, 'komitet imprez — Barbara Sta
rowicz, członkowie — Janina Milisiewicz, Piotr 
Wiali endze wlicz.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący — kol. Krzysztof Madej, człon
kowie: kol. Irena Bern as i kol. Eugeniusz Mio
doński.

2. Tydzień Skarbu Narodowego.
Od 26 września do 2 padziernika 1982 r. Ko

mitet Skarbu. Narodowego, Toronto organizuje 
polonijną zbiórkę na Skarb Narodowy.

lak Koleżankom i Kolegom jest wiadome, fun
dusze zebrane ma Skarb Narodowy przeznaczone 
są na podtrzymanie prac Legalnego Rządu Rzeczy
pospolitej Polskiej w Londynie, na czele którego 
stoi Prezydent Edward Raczyński.

Pirzy tej okazji pozwalamy sobie podać wyjątek 
z listu (W odpowiedzi na list Prezesa) od Koman
dora ppor. Jana Busiakiewicza — byłego Prezesa, a 
obecnie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Mar. Woj. w Londynie; „...w sprawie Skarbu 
Narodowego. To są sprawy polskie, narodowe i 
wspólne dla wszystkich odcieni partii politycznych 
— przynajmniej talk być powinno. Pieniądze Skarbu 
Narodowego idą na: a) utrzymanie kontaktów i 
interwencje i informowanie rządów państw Zacho
du, b) oświatę, c) Harcerstwo i inne młodzieżowe 
organizacje, ze sportem włącznie. Gdzież tu więc 
polityka? Przecież to nasze sprawy polskie. Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Mar. Woj. niejednokrotnie 

asygnował pewne sumy na Skarb Narodowy i bę
dzie to robił dalej. Argument, żd jesteśmy organi
zacją koleżeńsko-społeczną nie przekreśla faktu, że 
(/eisteśmy organiacją przede wszystkimi polską’.

Zarząd Stowarzyszenie Mar. Woj., Koło Kanada, 
gorąco zachęca Członków Stowarzyszenia do po
parcia wysiłków Komitetu Skarbu Narodowego. 
Pragnący zostać regularnymi płatnikami Skarbu 
Narodowego, mogą indywidualnie zgłosić się do 
ska.ibnika pana Jana Kwaczeka, telef on: 532-1047.

Procram Skarbu 'Narodowego przewiduje:
2 października (sobota), od godz. 20.00 (8 p.p.) 

Zabawa taneczna w Credit Union, 200 Ronces- 
valles Avenue.

3 padziernika (niedziela) — Zbiórka pieniężna 
przed polskimi kościołami.

3 padziernika o godz. 16.00 (4 p.p.) spotkanie 
towarzyskie w domu placówki Polskich Weteranów 
2-go Korpusu. 2032 Dundlas Str. W.

3. Emblematy Stowarzyszenia Mar. Woj.
Haftowane emblematy na kieszenie blezerów, 

zamówione przez Sekretarza, zgodnie ze zleceniem 
z Walngo Zebrania, j[uż nadeszły.

Cena emblematu $15.00.
Koledzy, którzy emblematy zamówili, proszeni 

są o zgłoszenie się do skarbnika, kol. J. Sendeira- 
ckiego, telefon 425-1570.

4. Składki członkowskie.
Koledzy, którzy jeszcze nie uiścili składek, pro

szeni są o przesłanie ich na adres skarbnika kol. 
J. Senderacki ego, 100 Gamble Ave., Apt. 010, To
ronto, Ont. M4K 2H2.

Czeki lub “Money Oirders” na: Polish Naval 
Association.

Rrzypom namy, że roczna składka członkowska 
wynosi:
Dla nowo zapisujących się do Stowarzyszenia, łą
cznie z wpisowym $20.00.
Dla przedłużających, członkostwo $15.00.
Dla członków rodziny, dodatkowo do Członka 
zasadniczego $5.00.

5. Wiosenna Zabawa Marynarska.
Komitet Imprez przygotowuje program zabawy, 

która jest planowana Ina ostatnią sobotę kwietnia 
1983 r.

Koleżanki i koledzy oraz członkowie ich rodzin, 
'którzy chcą wejść do Komitetu Organizacyjnego 
Zabawy, proszeni są o zgłoszenie się do kol. Bar
bary Starowicz, Telefon: 416-444-8915.
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Koleżankom i Kole-

Prezes 
R.N. Tymiński

6. Wieczory Towarzyskie.
Na Zebraniu Zarządu w dniu 113 brn., na wniosek 

kol. W. Wierzbieckiego, postanowiono, aby ostatni 
czwartek każdego miesiąca był Wieczorem Towa
rzyskim S.M.W. Koło Kanada. Da to możność 
członkom Stowarzyszenia na regularne spotkania 
towarzyskie.

Koleżanki i koledzy, którzy zechcą skorzystać z 
tej okazji, rozpoczynając od czwartku 30 września 
19812 r., w godz. 119.00 (7 p.p.) do 21.00 (9 p.p.) 
mogą zbierać się w restauracji lub bairze SJP.K. Ko
ło 20, przy 206 Beverley-Toronito, Ont.

7. Pozdrowienia od Kolegi z Belłevue-Washing- 
ton U.S.A.

Kdir. ppor. Wilhelm Pacewicz, Prezes S.lP.K. Ko
ło 50, przysłał list na ręce Prezesa naszego Koła, 
którego wyjątek podajemy poniżej:

„Poświęcam dużo czasu na sprawy kombatan
ckie i od lat pracuję w tutejszej społeczności pol
skiej. Chcałbym też zawiązać kontakt z Waszym 
Kołem — S.M.W. Kanada, które zapowiada się tak 
pięknie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich 
Kolegów i Panie i życzę wszystkim powodzenia i 
szczęścia w pracy”.

W imieniu Zarządu, ślemiy 
gom serdeczne pozdrowienia.

Sekretarz
(—) W. Wierzbicki 
Ina urlopie).

■-k * *

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU GŁ. SjM.W.

W dniu 18 listopada 1982 r. odbyło się zebrane 
Zarządu Gł. S.M.W., na którym m.im. omawiano 
sprawę nr 149 NASZYCH SYGNAŁÓW — a to 
ze względu na liczne listy Kolegów ze świata.

Zarząd Gł. podaje do wiadomości:
(a) Z powodu choroby kol. W. Poray-Wojcieoho- 

wskiego, przy redagowaniu Nr 149 N.S. obo
wiązki redaktora pełnił kol. Alfred Piecho
wiak.

(b Skład Komisji Wydawniczej na okres kaden
cji obecnego Zarządu Gł. (kwiecień 1984 r.) 
jest następujący:
Prezes Komisji Wydawniczej i Redaktor — 
kol. W. Poray-Wojciechowski.
Członkowie — kol. T. Budzyński, koi. B. 
Jabłoński, kol. B. Karnicki, kol. B. Wroński.

KOŁO SMW GLASGOW

W ramach programu Komitetu Organizacji Nie
podległościowych w Glasgowie, Koło SMW GLA
SGOW wzięło udział w następujących imprezach: 
obchód 3 Maja, uczczenie 39 rocznicy śmierci gen. 
W. Sikorskiego, Obchód 43 rocznicy inwazji nie
mieckiej i rosyjskiej, Święto Żołnierza, na którym 
był obecny gen. St. Maczek, działalność w sprawie 
Pomocy dla Kraju, udział w imprezach dla Inwa
lidów PSZ oraz Skarbu Narodowego; wzięcie 
udziału w uroczystościach składania wieńców na 
polskim cmentarzu wojskowym w Perth oraz pod 
pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Glasgow.

Kol. lózef Wojciechowski wyjechał na stałe do 
Australii. Stan członków Koła pomniejszył się rów
nież z powodu śmierci kol. Wł. Ducha oraz kol. 
J. Szabłowskiego. Natomiast dołączył do Koła kol. 
E. Skóra.

Zarząd zorganizował dwie zabawy, z których 
dochód wyniósł £256. Z sumy tej Zarząd przezna
czył £20 na wsparcie działalności Komitetu Organ. 
Niepodl. w Glasgowie, £25 na Fundusz Komisji 
Opieki SMW-Londyn, 5 na Nasze Sygnały oraz 

£40 dla wsparcia finansowego Biblioteki Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w 
Glasgowie.

Zarząd zamierza urządzić obchód „Zaślubin 
Polski z Morzem” w dniu 20 lutego 83 r., na który 
złożą się: modlitwa przy grobach zmarłych Kole
gów, uroczysta Msza św., „Lampka wina z bufe
tem" oraz wieczorna zabawa.

Stan członków Koła w chwili obecnej wynosi 26.

* * *

Odwiedzili SMW
Władysław Kuduk z USA
Leopold Kawerniński z Kanady
Jerzy Jędroszczyk z Minorki 
pani Irena Bernas z Kanady 
kpt. mar. J. Tumaniszwili z USA 
Członkostwo dożywotnie wpłacili 
p. Felicja Pitułko 30.-, J. Szmuc 20.-.

Nowi członkowie
Ostatnio zapisali się na członków SMW: kol. 

Adam Ziółkowski, pani Jadwiga Anczykowska.
Nowych członków witamy w naszym gronie.

* * *
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Na doroczne zebranie podwodnlków W. Brytanii 
w Portsmouth, ze specjalnym uwzględnieniom 10-tej 
F.otylli na 'Malcie zostałem zaproszony jako „guest 
of honour” przez dowódcę okrętów podwodnych.

Ponieważ nie mogłem wziąć udziału odpisałem 
jak poniżej.

Mój list został odczytany na odprawie wszystkich 
obecnych a po tym wystawiony w gablotce Mesy 
Oficerskiej H.M. Dolphin.

B. Karnicki

B. Karnicki, DSO., VM., Cmdr. Polish Navy Ret.
13th September 1982 

Dear Captain Newman,
Thank you very much for your invitation to the 

Submarine Reunion with emphasis on the 10th 
Submarine Flotilla, Malta.

Unfortunately I shall not be able to attend as 
at the time I shall be abroad.

As an ex-lOth Submarine Flotilla C.O., I would 
like, with your and Flag Officer’s Submarine 
permission, to salute all my friends from the 10th 
Flotilla who will attend the Reunion, and to the 
new holders of Jolly. Rogers a message:

“Audacius Fortuna Juvet”
Yours

Borys Karnicki 
Captain R.T. Newman R.N.
H.MJS. “Dolphin”
Fort Blockhouse
Gosport, Hants PO12 2AD” 

* * *
Z wielką przykrością dowiadujemy się, że mał

żonka kol. J. Koziołkowskiego poważnie zachoro
wała, przechodziła operację i wymaga dalszej pie
lęgnacji.

Wszyscy życzymy Pani Koziołkowskiej jak naj
szybszego powrotu do zdrowia, o czym niewątpli
wie kol. Koziołkowdki zechce nas zawiadomić.

* * *
Wyróżnienie kol. M. Białowskiego-Bennett

Przyjemnie jest inam podać, że masz kolega, kpt. 
mar. Michał Białowskii-Bennet otrzymał wysokie 
wyróżnienie ze strony U.S. Coast Guard. Załączone 
teksty „Dyplomu Zasługi” podają wartość jego 
wkładu pracy oraz uznanie za jego liczne zasługi 
tak dla władz Portu Seattle, jak i dla U.S. Coast 
Guard.

Koledze M. Białowskiiemu życzymy dalszych 
sukcesów w jego odpowiedzialnej pracy.

CERTIFICATE OF MERIT 
TO

SEATTLE, WASHINGTON 
CAPTAIN M ICH AEL BENNETT

Captain Michael Bennett, Director of Marine 
Terminals, Port of Seattle, is a distinguished master 
mariner and a recognized professional in the 
maritime industry. In his present position, he has 
many opportunities to work with and support the 
Coast Guard as it carries out its port safety and 
security mission. In this connection, Captain 
Bennet is deserving of special recognition. Since 
1975, he has worked closely with Coast Guard 
officers enrolled in the Port Safety Industry 
Trainig Program, providing them virtually un
limited opportunities to learn about the operation 
Of the Port of Seattle. In addition, he has 
continually assisted and supported Captain of the 
Port Seattle in carrying out his responsibilities, 
having worked with and gained the respect and
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gratitude of the four Coast Guard officers who Na nasz apel gwiazdkowy wpłacili kol. kol.
have filled that position during Captain Bennett's 1. Nowacki 17.90
tenure. His engaging personality and his great K. Hess 29.37
wea.th of knowledge and experience have enabled F. Minkiewicz 15.00
him to make significant contributions to the safety, S. Tabaka 20.00
security, and environmental quality of the Port. D. Szczeiilbik 58.712
For the untiring efforts, he is most heartily B. Bratkowski 5.00
commended. R. Jedyńscy

K. Łowczynowski
F. Jabłoński

10.00
5.00

20.00
Na Fundusz Naszych Sygnałów wpłacili kol. kol.
T. Paczkowski 2.00
K. Domański 10.00

Dr S. Dzik-Jurasz 
M. Sawicki

10.00
6.00

K. Brożek 12.00 A. Wacięga 10.00

F. Jabłoński 5.00 Z. Pudlicki 15.00

p. M. Pławska 6.75 F. Kaczmarek 5.00

W. Morgan 7.00 C. Przybyli ński 20.00

Z. Kraszewski 2.63 Mrs IM. Mentiryka 5.00

J. Jędroszczyk 5.00 J. Stein 15.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 6.00 Dr W. Umonienlko 25.00
Koło SMW Glasgow 5.00 Z. Janowski 15.00
F. Jabłoński 5.00 B. Jabłoński >10.00
J. Bednarz 4.00 Dr B. Danielewicz ,10.00
J. Gawlik 2.00 A. Reyman 5.00
p. Maria Pławska 15.00 p. Zofia Morgenstern 10.00
J. Szmuc 5.00 W. (Nadratowski 15.00
M. Zawada 5.00 A. Jaraczewskii 20.00

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne po Z. Mossakowski 10.00
dziękowanie. Z. Jagusiewicz

F. Balicki
P. Siurizyn

10.00
10.00
10.00

DARY J. Wankowski 15.00
Od wydania ostatniego numeru N.S. wpłynęły J. (Pawłowicz 20.00

następujące dary na Komisję Opieki: od kol. kol. J. Giertych 3.00
£ A. Kłopotowski 20.00

Z. Kraszewski 3.00 W. Morgan 10.00
W. Kuduk 10.00 M. Hrynkiewicz-Moczulski 15.00
Uga Morska Odz. 2 i 7 84.13 Koło SMW Brighton J 0.00
J. Roohowczyk 56.32 C. Iwiński 1.00
W. Nadratowski 50.00 M. (Podsiadły 1.00
W. Fara 13.50 J. Beohyne 4.00
Z. Wisznioka-Pinto (Pereira 10.00 E. -Nowak

H. Skotarczak
10.00
5.00

Dla uczczenia pamięci śp. kpt. mar. J. Anczy- B. Kamiokii 10.00
kowslkiego na Komisję Opieki wpłacili kol. kol. T. Stróżniak 18.13
Z. Pleziowie £10.00 W. Niespodziewański 3.02
B. Karniccy 10.00 A. Kneczke 5.00
H. Wójcik 5.00 P. Galla 3.00
J. Chojnowski 5.00 Dr J. Holfmpin 20.00
J. Tumaniszwili 13.14 A. Grochowscy 8.00
A. Kłopotowscy 15.00 Koło SMW) Glasgow 25.00
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J. Ptauński 15.00 A. Ponikiewski 25.00
B. Andruszko 5.00 T. Sroka 5.00
A. Biskupska 6.00 W. Ostoja-Starzewski 3.00
T. Woszczyński 10.00 J. Frohlke 5.00
F. Jaisłowsiki 45.00 M. Kuta 14.86
T. (Budzyński 20.00 Z. Xiężopolski 14.86
K. Domański 25.00 C. Wnorowski 11.82
A. Sitko 11.74 A. Guzowski 17.92
S. Wolff 5.00 T. Paczkowski 10.00
J. Wróbel 25.00 C. Wróbel 5.00
R. Tymiński >15.00 J. Krawczyński 10.00
A. Ziółkowski 3.00 J. Hupert 1’1.81
Z. Homung 5.00 K. Boreyko 29.40
K. Grooholslki-Howard 3.00 T. Jaszkowski 29.33
J. Kiłaczyoka 25.00 J. Szmuc 5.00
S. Traszko 10.00 Koło SMW — Kanada 1100.00
W. Sągajłło 10.00 R. Dulla 10.00
J. Lubelfeld 15.08 L. Śliwiński 10.00
J. Uniechowska 9.07 K. Kasperek 19.42
P. Żelazny 15.08 T. Lesisz 10.00
F. Pitułko 10.00 M. Maj 8.60
A. Trzyna 7.00 J. Koziołkowskji 20.00
F. Preisner 20.00 W. Pstruszewski 8.65
M. Wasilewski 5.00 J. Jędroszczyk 5.00
H. Kamiński 10.00 L. Wolny 5.00
F. Wizła 10.00 W. Kałuża 2.00
T. Łubieński 50.00 J. Busiakiewicz 10.00
B. Żukowski 5.00 K. Zulbkowsiki 10.00
C. Yorke 5.00 T. Jekiel 16.46
W. Lasek 2.00 E. Sienkiewicz 10.78
Przekazane przez Welfare Fund 500.00 E. Pawłowski 3.50
McRoberts, Son & Hutchison 200.00 T. Kubiakowsikii 3.00
dla uczczenia pamięci śp. p. Haliny Chwalibóg •— Mrs. M. Braimwelł ;25.00
dr W. Limonienko 10.00 A. Cwailina 4.49
J. Bednarz 5.00 S. Kmiecik 5.00
W. Sliwiiński il 00.00 Z. Wisznicka PintcJ Pereira 5.00
M. Kobierzycki 25.00 S. Korzeniowski 16.46
J. Pieńkowski 17.04 Liga MorSka Oddz. Kaniewskiego 2.59
J. Starzydki 10.00 A. Górski 10.00
B. Opeldus 5.00 K. Porębski 15.00
S. Lewiński 15.00 F. Doliński 5.00
H. Gryko 5.00 A. Kwaśnica 5.00
S. Wesołowski 30.19 Zofia Prosizdk 5.00
W. Bacewicz 6.117 B. Francki 20.00
Mr. R. M. Colta 2.00 K. Reynert 10.00
J. Klamt 3.00 A. Hubicka 10.00
Łady Mary Moncreiffe 20.00 K. Idzikowski 5.00
A. Browarski 10.00 Dr B. Markowski ilO.OO
B. Wroński 10.00 P. Cieślak 3113
T. Bernas
J. Hbbot

15.00
5.00

E. Szczepański 14.04
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LISTY ZE ŚWIATA
Stefan J. Dąbrowski 
61 Osmond House 
Croscomibe Walk 
BRADFORD 
West Yorks.
BD5 ORR

Bradford, dnia 21 września 1982 r.

Wielce Szanowny Panie Komandorze

Z zainteresowaniem przeczytałem w „Naszych 
Sygnałach”: „O losach niektórych Westeirpłaltczy- 
ków”. To świetne i konieczne uzupełnienie do zbio
ru relacji pt. „Westerplatte”, wybranych i ogłoszo
nych przez Zb. Flisowskiego.

Może IPanu wiadomo, że moim hobby od 1963 r. 
stało się czytanie wszystkiego, co mogłem dostać 
z publikacji dotyczących Kampanii Wrześniowej w 
4939 r. na Wybrzeżu. BestsellerFliskowskiego „Wes
terplatte” (chyba 8 wydań) przeczytałem wielokro
tnie, aby wyłowić coś o łączności w czasie działań 
wojennych. Nasuwało (się pytanie, dlaczego Z. Fli- 
sowski nie wybrał relacji żadnego z telefonistów. 
Musiało ich być kilkunastu i na pewno umlieli 
pisać. Jeśli nie choieli pisać relacji, to dobrze o 
nich świadczy, to była odpowiedź na traktowanie 
ich przez władze reżymowe. Por, inż. Stefan Gró
decki nadesłał swoją (relację dość późno, znalazłem 
ją w wydaniu 5-tym „Westerplatte”, 11968 r. To ma 
swoją wymowę — nie chciał „włączać s:ę” ido re
żymowej publikacji.

W załodze Westerplatte był również radiotelegra
fista, sierżant z Pułku Radio Kazimierz Rasiński. 
Uczestnicy walk na Westerplatte podają zgodnie w 
swoich relacjach, że został zabrany na przesłucha
nie przez Niemców i do grupy jeńców już nie po
wrócił; mniemają, że został przez Niemców stra
cony za odmowę wydania tajemnicy szyfrów (?). 
Władze PRL milczą na ten temat; brak jakiego
kolwiek komentarza przy nazwisku. Moim zdaniem 
(jeśli został stracony — to tak jakby poległ w obro
nie.

Zb. Flisowski omawiając straty na Westerplatte 
ogranicza się do liczby poległych (nazwiska na pły
cie nagrobnej), do wykazu rannych, opracowanego 
przez por. Pająka. Przemilcza się sierżanta K. Ra 
sińskiego i tyćh zmarłych w Obozach jenieckich. 

Jeśli sie ż. K. RasińSki został stracony przez Niem
ców, to jakaś dokumentacja pozostała w archi
wach n cmiieckich. Amerykanie zwrócili archiwa hi
tlerowskie Niemcom (Zach.—•).

Gdyby Pan znalazł coś na ten temat, w czasie 
lektury, to byłbym, bardzo wdzięczny za taką wia
domość.

Serdecznie dłoń ściskam
S. Dąbrowski 

JWiF an Kmdr. Brunon Jabłoński 
c/o Polish Naval Associati on
14 Cołlingham Gardens
LONDON SW5 OHT

P3: Zdanie w artykule: „Franciszek Dąbrowski, 
potomek współtwórcy Legionów Polskich we Wło
szech gen. Henryka Dąbrowskiego. .jest niezgo
dne z prawdą. Jedyny syn generała kpt. Jan Dą
browski został ciężko ranny przy zdobywaniu Tcze
wa, zmarł bezpotomnie. Córka generała wyszła za 
mąż za Mańkowskiego, właść. majątku w Poznań- 
Skiern i ona była spadkobierczynią posiadłości ge
nerała: Winncgóry w pow. Środa. Kpt. mar. B. 
Mańkowski mógłby więcej powiedzieć na ten temat.

S.D.
* * *

Sheffield 22.12.1982

Za życzenia świąteczne, opłatek i podarunek 
gwiazdkowy z całego serca dziękuję. Niezmiernie 
wdzięczny jestem Komisji Opieki za pamięć o mnie. 
Równoczesne uprzejmie podaję do wiadomości, że 
zmian w warunkach moich nie było, zdrowie nadal 
szwankuje, ale nadzieja zawsze jest, że może się 
poprawi.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąte
czne dila całego Zarządu.

J.D.
* * ❖

Gdynia 17.12.1982

Za prezent gwiazdkowy, który od Sz. Panów, 
otrzymałam bardzo dziękuję. Sprawił mi dużo ra
dości i zadowolenia. Doprawdy jestem Sz. Panom 
bardzo wdzięczna.

G.F.
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Gdynia, grudzień 1982
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Ro

ku posyłam najgorętsze, z głębi serca płynące ży
czenia, jak najwięcej łask Bożych, zdrowia i radości 
dla wielce (szanownego Zarządu Mar. Woj., wszyst
kich członków i ich Rodzin. Nie wiem po prostu 
Kochani, jak się mam Wam odwdzięczyć za tyle 
serca z Waszej strony, za tyle Waszej dobroci i pa
mięci o mnie. Moja modlitwa za Was i Wasze Ro
dziny jest moją jedyną zapłatą.

J.B.
❖ * *

Warszawa 13.12.1982
Rozwalam sobie złożyć moje serdeczne podzię

kowanie dla Prezydium Stowarzyszenia Marynarki 
Wojenneji za nieoczekiwane j niespodziewane przy
słanie dla imnie zapomogi w kwocie £20.

Będą bardzo pomocne przy zakupie specjalnych 
szkieł optycznych potrzebnych mi do czytania, bo 
jestem inwalidą, ociemniałym od prawie roku, z 
dużym procentem utraty wzroku.

Jednocześnie przesyłam najserdeczniejsze życz- 
niai Świąteczne i Noworoczne.

J.R.
❖ * *

Puck 12.12.1982
< hc.aiabym uprzejmie i z całego serca podzię

kować wszystkim za serdeczną pamięć, która mi 
bardzo pomaga. Serdeczne Bóg zapłać. Bardzo ucie
szyłam, się tyim ładnym prezentem. Jeszcze raz Bóg 
zapiać i życzę wszystkim dużo drowia.

T.G.
* * *

Plymouth, December 1982
May 1 thank ypu on behailif of myself and my 

dear husbamd for your very generous gtift to us at 
this holy season.

'Unfortunately my husband can no longer controi 
his hands enough to write, but I do assure that we 
both send! most sincere and grateful thanks to you 
all.

Wishing you all joy and peace in this year and 
always.

sincerely, M.W.K.
-k *6

Plymouth 3.1.83
TharJking you for your generous gift. With best 

wishes to you all.

Glasgow 8.1.1983
My husband wishes me to write and thank you 

fcr your good wishes and also money you kindly 
sent to him.

He is very ill with. cancer otherwise he himself 
would write to you.

E.L.
❖ * *

Katowice 8-12.82
Dziękuję również za przesłaną mi pomoc mate

rialną, którą ze wzruszeniem odebrałem. W pełni 
docemam ofiarność tych, którzy w tych ciężkich 
dla wszystkich czasach, potrafią jeszcze ją świad
czyć.

A.S.
* * *

Koźle 13.12.82
Spieszę podziękować bardzo serdecznie za dar 

pieniężny, który otrzymałam. Jest to weilka pomoc 
dla mnie i bardzo jestem za to wdzięczna. Porato
waliście mnie Panowie bardzo, a przy dzisiejszej 
tak wielkiej drożyźnie bardzo mi się to przyda. 
Okoliczności zmuszają, aby człowiek czekał na po
moc, gdyż renta nie bardzo wystarcza. Kraj i my 
wszyscy przeżywamy wielki kryzys, oprócz tego że 
są braki, to jeszcze wszystko jest (bardzo drogie. A 
więc jeszcze raz dziękuję za pomoc.

A.B.

Poznań 6.12.82
Bony otrzymałem, za które serdecznie dziękuję. 
Kupiłem sobie ubranie, które rai było (potrzebne.

Życzę wszystkim zdrowia w Nowym Roku.
E.R.

Zalesie Stare 6.12.1982
Serdeczne Bóg zapłać Sz. Kolegom za prezent, 

który otrzymałem przez PKO. Niech Sz. Kolegom 
to Nowonarodzone Dzieciątko Jezus przyniesie 
dużo radości i szczęścia w życiu, bo naprawdę ten 
prezent dla mnie chor ego człowieka jest dużą po
mocą. Sądzę że koledzy wiedzą z radia i telewizji 
jaka u nas na razie panuje sytuacja życiowa . . . 
Życzę Wam wszystkiego dobrego w życiu.

E.O.
J.D.R.
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Buenos Aires, 15.1.83.
Drogie SM,

Przede wszystkim z okazji nadchodzącego Na
szego Święta ,.10 lutego” przesyłam wyrazy stałej 
więzi i najserdeczniejszej pamięci dla całej naszej 
Rodzinki Marynarskiej, tak bardzo rozrzuconej po 
całym świecie.

. . . Niewiele mogę powiedzieć o naszych kolegach 
z tutejszego terenu. Utrzymuję kontakt z kdr. Ja 
nuiszewskim i St. Wrzesińskim, z którymi spotyka
my się czasem w naszym „Domu Polskim ’. Kdr. 
Januszewski mimo 86 lat trzyma się dość dobrze. 
Bardzo rzadko widuję kdr. Maracewicza, inż. 
Szczerbika (znanego mi sprzed 50 lat, z czasów 
lubelskich) zupełnie nie widuję Starzyńskiego i 
tylko czasem dochodzą mnie słuchy o A. Gandym 
I to już wszystko — zostało nas tu siedmiu.

Najserdeczniej pozdrawiam z uściskiem dłoni 
wszystkich: Koleżanki i Kolegów,

Szczerze oddany,
M. Serafin

Zawsze Miłe N.S.!
Parę słów, aby sprostować „chochlika drukar

skiego” z ostatnich N.S. Nr 149 — „Z Kolegami 
po Świecie”.

O żadnym J. Żytomirskim nie pisałem, i nie znam 
takiego. Podana wiadomość odnosi się do Jurka 
(Zośki) Żytowieckiego z rocznika 1938, z tego sa
mego co Anczykowśki, Bartosik, Jaraczewski, Kło
potowski, iPlezia i inni, których było w czase no
minacji 22 plus 12 z I Korpusu Admin (n.p. J. 
Chojnowski). Obecnie z 22 pozostało 10.

Dziwi mnie, że żaden z kolegów „ainigieiłakich” 
nie sprostował tego błędu, ale bardzo proszę o tę 
małą poprawkę przy wydawaniu następnego nume
ru N.,S.

I nie potrzebuję podkreślać, jak bardzo wycze 
kuję tego następnego numeru.

Najserdeczniej śeskam prawice,
M. Serafin

Dziękujemy kol. Serafinowi za list z poprawką 
„chochlika”, jednocześnie przepraszamy jego i 
wszystkich kolegów czytających Nasze Sygnały, za 
dużą ilość błędów w Nr. 149 NS. Nie zawsze mo
żna wyeliminować wszystkie błędy, a to ze względu 

na brak odpowiednich warunków tak jeśli chodzi 
o korektora (jest tylko jeden), jak i o te „chochliki 
drukarskie”, które zostają poza wpływem korekto
ra po dokonan u KOREKY III i oddaniu całości 
do druku. Jest jednakże nadzieja, że w przyszłości 
sytuacja cię polepszy.

Redakcja 
* * *

Rio Grandę Yalley, 25 lipca 1981

W „Naszych Sygnałach” Nr 146 p. Wroński w 
artykule „Fakt historyczny, którego nie było”, z 
niewiadomych powodów wyraźnie mnie obraził, sta
rając się równocześnie mnie ośmieszyć.

Niestety, nie jestem w stanie ripostować, nie posia
dam pod ręką, tak jak on, polskich archiwów, bi
bliotek i innych miejsc, w których łatwo można zna
leźć wygodne dla siebie fakty i zdarzenia. Uzbrojo
ny jestem jedynie w stare wspomnienia sprzed czter
dziestu laty.

Byłaby to „walka” nierówna, coś w rodzaju ude
rzenia polskich ułanów z gołymi szablami na nie
mieckie Panthery.

5. Pohorecki

Od redaktora:

Kolega Pohorecki w dalszej części swego listu 
prosi, by nie przysyłać mu więcej „Naszych Sygna
łów”.

Prosimy Go natomiast, by swego żalu nie rozciągał 
na nasze, tak popularne dotychczas wydawnictwo.

* * *

Dear Captain Nadratowski,

Thank you so much for your very kind letter of 
sympathy.

Please, will you also give my thanks to all the 
Polish friends that we met at Hove.

Peter had been so ill and in such pain for nearly 
2 years, that it is a great relief to know that he is 
now at peace.

Yours very sincerely
Elise Cazalet
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Commander Borys Karnicki, DSO, MV
14, Collingham Gardens
London SW5

S. Pohorecki
Dear Commander Karnicki

Thank you very much indeed for the exceedingly 
welcome book on the Polish Navy. We have put it 
proudly into our library and are most grateful.

I am so glad you are coming to our party on 
16 April. Eve and I much look forward to seeing 
you both.

With all best wishes
Yours

Commander P.R. Compton-Hall

* * *

Commander B. Karnicki DSO VM Polish Navy 
Polish Naval Association

17 March 1982

Dear Commander Karnicki,

Thank you so much for your letter of 2nd March 
and for the book „Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 
1920-1946”, by Stanisław Piaskowski.

It is most generous of you to present this imp- 
ortant volum to the Royal Naval Museum where 
it will be a significant and honoured addition to 
the Library. The book will fili a definite gap in our 
coverage of 20th century naval history.

Naturally, and as you yourself say, the fact that 
it is written in Polish will not help most British 
readers. However, if I may say so, much of the 
book’s value lies in its excellent diagrams, maps and 
tabular details of the ships themselves, all in which 
are essentially understandable to anyone who can 
read.

In any event it is fitting that this comprehensive 
account of the gallant Polish Navy, whose support 
of the Royal Navy throughout the Second World 
War is still well remembered, should be written in 
the native tongue.

Again, very many thanks for your generous gift 
which will serve as a rememberance for the Polish 
Navy in the Royal Naval Museum.

Yours sincerely
Ray Parsons

Director

Dear Sir,

Just a linę in reply to your very nice gesture of 
a copy of the Polish Navy 1920-1945. Although it is 
in the Polish language I will try to have it translated, 
and I will include it in my library.

Yours respectfully
....... P. Ridolfo 

The Secretary, 
Cmdr. B. Karnicki
Polish Naval Association
London SW5

National Maritime Museum

17 February 1982 
Dear Cmdr Karnicki,

I am most grateful to you for giving us a copy 
of „Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1945”. As 
I am surę you will appreciate our holdings on the 
subject of Polish warships are extremely sparse, and 
I am particularly pleased to be able to add this 
book to our collections.

Yours sincerely
...... Mary Patrick

Librarian

* * *

OD REDAKCJI
W czasie obrad 38 Walnego Zebrania Członków 

SMW w Londynie, zapadło — jako dyrektywa dla 
wybranego Zarządu Głównego — uchwała odno
śnie „Naszych Sygnałów” wydawania tego naszego 
ipisimia, „w granicach możliwości”.

Z mego redaktorskiego punktu widzenia sprawa 
jest nad wyraz jasna. Z jednej strony istnieje konie
czność utrzymania łączności pomiędzy kolegami roz
sianymi po świecie, z drugiej zaś, to chęć kolegów 
nie tylko dotycząca otrzymywania czasopisma, ale 
także chęć dostarczania odpowiednich materiałów, 
aby można było zapełnić strony wydawnictwa ma
teriałem treściwym i wartościowym. To, dość zwięzłe 
sformułowanie potrzeb idzie w parze z możliwościa
mi dyktowanymi życiem.

Każda placówka polska na emigracji staje dziś w 
obliczu problemu bardzo życiowego. Utrzymanie ka
żdej z nich zależy od ludzi chętnych do bezintereso-
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wnego podjęcia się pracy w sektorze społecznym o- 
raz od funduszów koniecznych na prowadzenie tej 
pracy.

W naszym Stowarzyszeniu nie potrzeba obawiać 
się braku funduszów, teraz czy w przyszłości, jeśli 
chodzi o zabezpieczenie wydawnictwa „Naszych Sy
gnałów”. Daje się natomiast zauważyć rosnący brak 
chętnych współpracowników jeśli chodzi o przygoto
wanie materiałów do wydrukowania w naszym cza
sopiśmie.

Wiele lat temu było doskonałych autorów ... naś
cie. Trudno mi ich tu wszystkich wymienić, bo wy
glądało by to niezbyt ładnie. A przecież większość 
z nas, jeśli już nie zażywa spokoju wieku emery
talnego, to jest u jego progu, a więc czas nie może 
być przeszkodą; co więcej, stateczność „jesieni ży
cia” wraz z nabytym obiektywizmem, staje się dla 
każdego z nas ważnym walorem. Jeśli zaś przy tym 
ma się w sercu jakąś tęsknotę za młodością, jakiś 
sentyment dla dokonań własnych i załóg naszych 
okrętów, to właśnie teraz jest okazja, aby te tęskno
ty, sentymenty i marzenia młodzieńcze przelać na 
papier. To będzie i ważne i bezcenne dla potom
nych.

Apeluję więc do wszystkich, mających w swoich 
sercach owe sentymenty, aby dawali od siebie kon

trybucje pióra, wiadomości o sobie i o kolegach, 
wspomnienia z lat przedwojennych i powojennych, 
abyśmy wszyscy razem mogli jak najdłużej utrzy
mać „Nasze Sygnały”.

Apeluję również do kolegów Prezesów i Sekreta
rzy lokalnych Kół SMW, aby przysyłali mi spra
wozdania, choćby najkrótsze, o działalności Kół i 
członków.

Na razie należy przyjąć, że „Nasze Sygnały” będą 
wydawane dwa razy do roku, obejmując okresy — 
styczeń-czerwiec oraz lipiec-grudzień. Toteż dla uła
twienia w pracy i uniknięcia opóźnień proszę, aby 
materiały tak indywidualne jak i wiadomości z Kół 
SMW dostawały się do moich rąk nie później, niż 
w połowie maja i w połowie listopada każdego ro
ku. Ułatwi mi to w bardzo znacznym stopniu pra
cę redakcyjną, z drugiej strony wprowadzi element 
organizacji w wydawaniu czasopisma. Mam nadzieję, 
że gdy ten system zostanie zastosowany, wszyscy za
interesowani, a więc ci, którzy zechcą nadsyłać ar
tykuły wspomnieniowe lub inne, sekretarze lokal
nych Kół SMW, firma drukarska i wreszcie ja sam, 
będziemy wiedzieli czego się trzymać.

Niechże ten apel da mi nadzieję odpowiedniego 
odzewu.
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