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nasze sygnały

POMNIKI CHWAŁY 
MARYNARKI WOJENNEJ

Komisja Wydawnicza naszego czasopisma uchwa
liła wydanie specjalnego numeru „Naszych Sygna
łów” tak dla upamiętnienia historycznie ważnych u- 
roczystości na Oksywiu w dniu 29 maja br., jak i 
dla stwierdzenia ewidencji pamiątek stałych, istnieją
cych od szeregu lat w W. Brytanii i innych krajach 
Zachodu.

Treść „Naszych Sygnałów” Nr 151 jest niejako 
kwintesencją naszej marynarskiej dumy z dokonań, 
które zostały uznane w trwały sposób przez ob
cych w postaci Tablic Pamiątkowych, pomników oraz 
wielu aktów mających doniosłe znaczenie na przy
szłość, a ostatnio także w Kraju, przez wzniesienie 
Panteonu Marynarki Wojennej na Oksywiu i Tablicy 
Marynarki Wojennej w Katedrze w Warszawie.

Treść mówi sama za siebie. Jednakże nie wyraża 
ona wszystkiego, co zapoczątkowało odzyskanie 
niepodległości w listopadzie 1918 roku.

W marmurze, brązie, granicie i w wielkiej ilości 
aktów można wyrazić treść dokonań i wdzięczność 
potomnych za te dokonania. Nie jest natomiast mo
żliwym przedstawienie imponderabiliów, które są 
istotnie głębokim podłożem tych dokonań, a które 
mogą istnieć tylko w sercach ludzi biorących udział 
iv tych dokonaniach — od zarania Marynarki Wojen
nej. Z odzyskaniem Wybrzeża spadł na nich obo
wiązek zorganizowania i utrzymania iv gotowości 

zbrojnego ramienia Rzeczypospolitej na morzu — 
najmłodszej części Polskich Sił Zbrojnych. Z tego >- 
bowiązku wywiązali się wszyscy marynarze, gdzie
kolwiek ich losy rzuciły. Dla wykonania tych obo
wiązków trzeba było wytężonej pracy w okresie 20 
lat, aby nauczyć się rzemiosła morskiego. Za tę naukę 
jesteśmy wszyscy, dziś Żyjący marynarze, wdzięcz
ni naszym dowódcom.

Gdy przyszła potrzeba wojenna, ta wymagała po
święcenia i ofiar,, ale te były honorem, gdyż nam 
przypadł obowiązek kontynuowania działań wo
jennych — bez przerwy — po klęsce wrześniowej. 
Nam również przypadł w udziale zaszczyt repre
zentowania Ojczyzny w czynie zbrojnym na mo
rzach i oceanach świata, i wyrażania Jej gniewu za 
hańbę września tam, gdziekolwiek byl wróg.

Niewypowiedzianą również głębią tej treści są miej
sca wiecznego spoczynku naszych bohaterskich 
Kolegów, którzy oddali życie iv obronie Gdyni, He
lu, w walkach Flotylli Pińskiej, w bitwach na Bałty
ku i na bezkresnych szlakach Atlantyku i mórz 
przyległych, na dnie których znajdują się ich bez
imienne groby. O nich my, żyjący, myślimy z czcią 
najgłębszą, a pomniki chwały przekazujemy pokole
niom przyszłości.

Kronikarz
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PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI POŚWIECENIA 
OŁTARZA NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA 

W OKSYWIU
dnia 29 maja 1983 r. oraz tablic pamiątkowych za
topionych okrętów w czasie drugiej wojny światowej

Organizatorami całej uroczystości byli koledzy: 
Jul Czerwiński, Jan Gosk, Edmund Pappelbaum, Ka
zimierz Szczęsny.

W czasie wizyty u biskupa Marskiego w Pelplinie, 
delegacja w składzie kolegów — Czerwiński i Gosk, 
wraz z proboszczem, ks. Makowskim, ustaliła datę 
poświęcenia na dzień 29 maja 1983, a ksiądz biskup 
chełmiński, Marian Przykucki, zgodził się wziąć u- 
dział, odprawiając Mszę św. i poświęcając ołtarz i 
tablice.

Po ustaleniu daty, kolega Gosk w imieniu kolegów 
napisał list do Księdza Kardynała Glempa.

Gdynia, 6 kwietnia, 1983

Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał
Józef Glemp,
Prymas Polski, 
Warszawa.

W przededniu wielkich chwil, jakimi będą dni 
wizyty Ojca Świętego w Polsce, my — komba
tanci Polskiej Marynarki Wojennej, rozsiani po ca- 
iym świecie, ośmielamy się zwrócić uwagę Waszej E- 
minencji, że w dniu 29 maja, 1983 roku, odbędzie się 
akt poświęcenia marynarskiego ołtarza potowego przy 
kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła w Gdyni na Oksywiu.

Ołtarz, krucyfiks i tablice upamiętniające zato
pione w bojach okręty ufundowano z marynarskich 
składek.

Zwracamy się z gorącą prośbą o błogosławieństwo 
dla najbardziej morskiego, wiekowego kościółka, 
gdzie skromny ten pomnik, jedyny w Polsce, ma 
przypominać rodakom o wielkiej sprawie, jakiej słu
żyły załogi okrętów wojennych podczas ostatniej 
wojny na morzach i oceanach świata, ośmielamy się 
prosić również o błogosławieństwo dla naszego, to
pniejącego coraz bardziej grona.

Nie do nas należy ocena naszych czynów, jeśli 
jednak historia Polski, której uczą się nasze wnuki, 
sprawom tym poświęca zbyt mało uwagi — pragnie
my wyrównać ten brak, przypominając choć w skro
mnym wymiarze, że okręty nasze walczyły i tonęły 
za Polskę.

Pod dachem oksywskiej świątyni, przy wielkiej 
pomocy jej proboszcza, mogliśmy, nie bez trudu, u 
czcić pamięć naszych kolegów, którzy oddali życic 
walcząc pod banderą wojenną Rzeczypospolitej.

„Mersis in bello” — tak brzmią napisy na tabli
cach oksywskiego ołtarza, na tablicach kornie chylą
cych się u stóp Męki Pańskiej.

W imieniu kolegów:

Jan Gosk

W dzień poświęcenia organizatorzy od rana ro
bią ostatnie przygotowania. Reżyseruje Gosk, Pap
pelbaum i Szczęsny. Rozkładają kwiaty na ołtarzu 
i przy tablicach. Jul Czerwiński przyjmuje i roz
sadza gości.

O godz. 12.45 harcerze witają zgromadzonych 
przy ołtarzu weteranów. Kolejno występują i wy
głaszają przygotowane krótkie mowy.

„Witamy Was, Marynarze, dzielni bojownicy o 
Wolną Polskę na wszystkich morzach świata.

Tablice dziś odsłaniane będą nam i następnym po
koleniom przypominały bohaterstwo Polskiej Floty 
i uczyły obowiązku wiernej służby Ojczyźnie.

Dziękujemy Wam za Wasz trud.
Dziękujemy Wam za ufundowany ołtarz.
Dziękujemy Wam za wzór, jaki dla nas stanowicie.

Czuwaj!”
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Godz. 13.00. Przyjeżdżają: J.E. Ksiądz Biskup w 
otoczeniu kleru, infułat Antoni Liedtke, prałat koce- 
lebrator Jastak oraz dziewięciu księży z probosz
czem Makowskim na czele.

Dzieci wręczają kwiaty Biskupowi, chór „Cecylia” 
z kościoła gdyńskiego śpiewa przywitalną pieśń.

Pan Jerzy Kiszkis recytuje wiersz J. Gośka „Rów 
nanie”.

Ksiądz proboszcz Makowski wita Biskupa, przy
jezdnych gości i marynarzy-weteranów. Zaprasza on 
komandora Salamona, by przeciął wstęgę i symboli
cznie odsłonił ołtarz.

Po odsłonięciu, z podniesienia ołtarza przemówił 
kol. Karnicki:

„Wasza Ekscelencjo, Panie Komandorze, Koledzy 
Marynarze, Panie i Panowie.

Z tego miejsca na Skarpie Oksywskiej widzim) 
Port Wojenny, kolebkę naszej Marynarki Wojennej.

Tutaj przez dwadzieścia lat organizowała się. 
szkoli a i rozbudowywała nasza Flota. Okrzepła o- 
na i w roku 1939 stanęła do walki z najeźdźcą.

Tu na Oksywiu i tam w Porcie, od pierwszego 
dnia wojny, walczyli i ginęli nasi Marynarze. A potem 
przez wiele lat, na wszystkich morzach świata z 
żołnierskim szczęściem zadawali ciosy wrogowi i 
ginęli w walce. Wśród nich ginie śmiercią męczeńską 
nasz bohaterski ksiądz kapelan Miegoń.

Po pięciu latach tych walk i po zwycięstwie, Mary
narka nasza walcząca, przestała istnieć. Trochę się o 
niej mówi, trochę się pisze. Kilka państw wzniosło 
pomniki, ale w Polsce, po tej walczącej Marynarce nie 
ma śladu.

Nie doczekaliśmy się dowodu uznania.
Nie ma pomnika, który przypominałby nowym 

pokoleniom Polaków, że iprawie pól wieku temu Ma
rynarze walczyli za Polskę i za Polskę ginęli.

Ten pierwszy i jedyny pomnik my dziś tu poświę
camy i odsłaniamy.

Proszę popatrzeć na ten ołtarz, tablice zatopio
nych okrętów na zewnątrz naszego odwiecznego 
kościoła, co widział powstanie naszej Marynarki i wi
dział walki przez marynarzy toczone.

Tak jak Chimery i Gargouille średniowiecznych go
tyckich katedr i kościołów, oblepiliśmy mury tej 
naszej świątyni. Nie ośmielamy się wejść do środka. 
Nie jesteśmy godni.

Znajdujemy ukojenie przytuliwszy się do naszej 
ostoi Polskości i Niepodległości — Odwiecznego Ko
ścioła.

Za ten przytułek dany jedynemu w Polsce pomni
kowi Marynarki Walczącej dziękujemy Ci Księże Bis

kupie Chełmiński i Tobie Księże Proboszczu kościo
ła Oksywskiego”.

Po czym Ks. Biskup poświęcił ołtarz i każdą tabli
cę po kolei, nieraz energicznie torując sobie drogę 
wśród zgromadzonych księży.

Mszę św. odprawił Biskup w asyście księdza Kano
nika i księdza Dziekana.

Lekcję odczytał pan J. Kiszkis, a modlitwę pow
szechną odczytał Jan Gosk: za poległych marynarzy 
i za tych co żyją i ich rodziny, za dusze niewinnie 
straconych kolegów: Przybyszewskiego, Staniewicza 
i Mieszkowskiego.

Recytacje wykonali: Helena Winiarska i Jerzy Ki
szkis.

Jan Gosk

TARCZE

NA POŚWIĘCENIE OŁTARZA I TABLIC 
ZATOPIONYCH OKRĘT8W. W KOŚCIELE 

NA OKSYWIU — 29 MAJA 1983

Zleć,
Biała Gołębico na opłotki senne,
Do przymorskich świątyń, nadwiślańskich gajów. 
Prowadź wracających ze spłaconym lennem 
Tych co z tarczą wracają.
Imiona,

imiona jak dzwony w brąz przelane.
Jak krew Ich w powinność świętą;
Bądź, Ptaku, tajemnicy symbolem wpisanym, 
W strofę wiersza dziś, 
Gdyby wiersz wyklęto.
Gdyby wiersz kreślono.
Zostań świadkiem chwili
Oto smutny sens już mota wrogiej ciszy pająk, 
Iżby z pamięci narodu ubyli
Ci, co z tarczą wracają
Hej na Orle, na Gromie, Dragonie, Orkanie.
Płyńcie za lotem Białej Gołębicy
Bez fanfar, bez dzwonów Wasze dobijanie.
Niby „Dzadów” ciąg dalszy
Przy kościelnej świcy
Czy to śpiew niewolny „ . . . racz nam wrócić, Panie” 
Nbiy „Dziadów” ciąg dalszy
Czy musi sztormy przetrwać usypany szaniec? 
Tak

— nawet gdyby z kamienia miała trysnąć krew!
Duchu Święty, niech w gościnnym Twym gnieździe

utajony obrzęd
Nadziei nam doda, jak chlebem posili;
Tarcze tak nam potrzebne, zachowaj je dobrze 
Oni z nimi wrócili.
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Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował orga
nizatorom i wszystkim, którzy wzięli udział w po
święceniu.

Oceniono, że na tym małym placu przy kościele 
zebrało się przeszło dwa i pół tysiąca wiernych.

Po Mszy św. odśpiewano ,, . . . Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić Panie ".

Ksiądz Makowski przyjął na plebanii Księdza Bis
kupa, cały kler i organizatorów uroczystości skrom
nym obiadem.

Musieliśmy zrezygnować z gościnności Probosz
cza, bo trzeba było jechać do Gdyni na przygoto
wany bankiet.

Ogólne wrażenie z uroczystości — niezapomniane 
Od powitania Harcerzy, poprzez chóry i deklamacje 
do zenitu doszło podniecenie przy odczytaniu zu
pełnie nie zapowiedzianej depeszy Ojca św., wysła
nej z Rzymu w przeddzień uroczystości. Ludzie 
zamarli i łzy płynęlu po wielu twarzach. I raptem 
spontaniczne brawa i oklaski tysięcznego tłumu.

Biskup Morski — bo Biskup chełmiński jest Bisku
pem Morskim i zawsze nim był — wyłapał w lot z 
przemówienia kolegi Karnickiego to, że odsłaniamy 
pierwszy i jedyny pomnik „Marynarki Walczącej”. 
Wprowadza to podział: Marynarka przedwojenna, 
walcząca i obecna. Biskup ani razu nie wspomniał o 
poświęceniu Ołtarza Polowego. Używał słów Pom
nik i Mauzoleum Marynarki Polskiej, która walczyła 
na wszystkich morzach świata w drugiej wojnie 
światowej.

Bankiet zorganizowany przez Jula Czerwińskie
go odbył się o godzinie 16, 29 maja 1983 r„ w sa
li restauracji „Róża Wiatrów” na Molo Reprezenta 
cyjnym w Gdyni.

Udział wzięło 50 osób, byłych marynarzy. Nastrój 
koleżeński i szczęśliwy, szczególnie po tak dobrze 
udanym poświęceniu pomnika na Oksywiu.

Wyraźnie brakowało kolegów z Londynu. Tłuma
czyło się ich nieobecność trudnościami uzyskania 
wizy polskiej i niepewnościami „stanu wojennego”. 
Czy ktoś uwierzył w to tłumaczenie tego nie wiemy.

OBIAD POŻEGNALNY

Następnego dnia, 30 maja, o godz. 12.00 zebrało się 
grono Kolegów, około dwudziestu osób, na obiad 
pożegnalny w domu Janka Gośka. Gospodynią przy
jęcia była jego synowa, Teresa. Wspaniałe jedzenie, 
zimne i gorące dania, morze wódki i whisky podtrzy
mywały dobre humory i koleżeńską wylewność.

PRZYJĘCIE U BISKUPA W PELPLINIE

Po uroczystościach poświęcenia Pomnika Marynar
ki Wojennej, ks. Biskup Morski zaprosił organizato
rów tej uroczystości do siebie na obiad, dnia 31 ma
ja 4983 r.

Koledzy Gosk i Szczęsny nie mogli skorzystać z 
zaproszenia z powodów od nich niezależnych. Poje
chali do Pelplina koledzy: Jul Czerwiński, E. Pappel 
baum i Karnicki oraz osobiście przez ks. Biskupa za
proszona pani doktor J. Karnicka.

Po obiedzie, ks. infułat dr A. Liedtke oprowadził 
gości po katedrze Pelpłińskiej, a potem po bibliotece 
katedralnej, gdzie znajduje się słynna Biblia Guten
berga, uratowana przez księdza dr. A. Liedtke przed 
zniszczeniem w czasie pożogi drugiej wojny świato
wej.

Dnia 28.5.1983 odbył się w mieszkaniu Czesława 
Kazubka uroczysty zjazd promocji 1933 roku.

Zjazd organizowali koledzy Kazubek i Felek 
Minkiewicz.

Udział w zjeździe wzięli koledzy: Borys Broni
kowski, Jacek Dehnel, Tadeusz Jerzewski, Czesław 
Kazubek, Zbyszek Kowalski, Felek Minkiewicz i' Ed
mund Pappelbaum, oraz Zygmunt Jasiński, oficer me
chanik, który również był promowany po ukończo
nych studiach w roku 1933.

Kolegom nieobecnym, rozsianym po świecie: Ka
zimierzowi Hessowi, Aleksandrowi Kadulskiemu, I- 
gnacemu Markiewiczowi i Konradowi Wachtelowi, 
zebrani na Zjeździe zasyłają przez „Nasze Sygnały” 
pozdrowienia.

JULIAN CZERWIŃSKI

PANTEON PAMIĘCI 
MARYNARKI WOJENNEJ

NA OKSYWIU
29 maja 1983 r., ks bp Marian Przykucki, ordyna

riusz Diecezji Chełmińskiej, poświęcił połowy ołtarz 
morski przy oksywskim kościele parafialnym pod 
wezwaniem Św. Michała Archanioła, oraz odprawił 
pierwszą Mszę św. przy tym ołtarzu. Dzień poświę
cenia ołtarza polowego można uznać za datę po
wstania „oksywskiego panteonu”, który uprzytamniać 
będzie współczesnym i przyszłym pokoleniom ofia
rę Marynarki Wojennej, złożoną na ołtarzu Ojczyzny.

Zręby oksywskiego kościółka powstały w XIII wie
ku; od tego czasu, według słów Żeromskiego, świą
tynia ta stała się „gniazdem westchnień nadmors
kiego ludu”.
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Kościółek Św. Michała Archanioła był duchową 
przystanią Marynarki Wojennej od czasu gdy w lecie 
1924 roku, Dowództwo Floty, z kmdr. Jerzym Świr- 
skim na czele, przeniosło się z Pucka do Gdyni.

Pod oksywskim wzgórzem rósł port wojenny, po
wstawała i krzepła Połska Marynarka Wojenna.

Zawierucha dziejowa lat 1939-1945 rozpoczęła się 
wrześniową klęską w Gdyni, Oksywiu i na Helu lecz 
ludzie i okręty spod znaku miecza oksywskiego Mi
chała Archanioła rozniosły sławę polskiej bandery 
wojennej po morzach świata. Zwycięstwa i porażki 
Marynarki Wojennej przy boku aliantów okupione 
zostały krwią polskiego marynarza i stratami okrętów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ich pamięć i chwalę gło
szą tablice na murach kościoła.

Stworzenie oksywskiego panteonu Marynarki Wo
jennej nie było ani proste, ani łatwe. W kraju nie mie
liśmy własnej marynarskiej organizacji kombatanc
kiej, nie posiadaliśmy żadnych funduszów. Mogliśmy 
działać wyłącznie na zasadach indywidualnej inicja
tywy i doraźnych ofiar pieniężnych, lecz środki te 
były bardzo skromne. Mimo to, dzięki pomocy fi
nansowej Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie, zdołano doprowadzić sprawę do szczęśli
wego końca.

W przeciwieństwie do oficjalnych krajowych po
mników, które buduje się wyłącznie za pieniądze 
państwowe, na nasz nie wydano ani grosza z pań
stwowej kiesy. Odsłonięcie naszego ołtarza polowego 
nie było tłem do pokazywania dostojników, lecz na
szą cegiełką utrwalania historycznej prawdy.

Ołtarz i tablice przetrwają — da Bóg — długie lata: 
pamięć natomiast o ich twórcach i trudzie powstawa
nia, będą zacierać się szybko. Niech więc na łamach 
„Naszych Sygnałów’’ pozostanie świadectwo jak i czy
im wysiłkiem pamięć o Marynarce Wojennej utrwalo
no na murach oksywskiego kościoła.

Tablice w przedsionku

Początek dała tablica pamięci kapelana Marynarki 
Wojennej, ks. Władysława Miegonia. Ufundowali 
ją byli oficerowie i szeregowi Marynarki Wojennej, 
mieszkający w Argentynie. Tablicę wykonano tam w 
1969 roku, w trzydziestą rocznicę obrony Oksywia. 
Tablicę przewieziono statkiem i wmurowano w 
przedsionku kościoła. Odsłonięcie jej odbyło się 3! 
maja 1970 roku.

Ks. Miegoń, bohaterski kombatant dwóch wojen 
— 1920 i 1939 roku — pobłogosławił jak gdyby ini
cjatywę stworzenia panteonu pamięci Marynarki Wo
jennej w oksywskim kościółku. O tej tablicy pisał w 
„Naszych Sygnałach” Jerzy Pertek (w nr. 135 z 1.8. 
1976 r.).

W przedsionku wmurowano jeszcze dwie tablice 
poświęcone pamięci dowódców i organizatorów Ma
rynarki Wojennej: admirałów Unruga i Swirskiego.

Myśl ufundowania tablicy pamięci adm. Unruga 
zrodziła się podczas I Światowego Zjazdu Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej w Londynie w 1975 roku. 
Podjął tę myśl kmdr Bohdan Wroński, a zrealizował
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w Kraju kpt. mar. Jan Gosk. Treść napisu na tablicy 
została ustalona przez Stowarzyszenie Marynarki Wo
jennej w Londynie. Autorem projektu był artysta 
rzeźbiarz, Sławoj Ostrowski z Gdańska. Dostarczył 
on wykonaną w brązie tablicę na Oksywie.

W dniu św. Józefa, patrona Admirała — 19 marca 
1976 roku — odsłonił tablicę kmdr Władysław Sala
mon.

„Nasze Sygnały” (nr 135) zamieściły wzmiankę o 
tej tablicy, pióra kmdr .B. Jabłońskiego.

Tablica pamięci adm. Świrskiego powstała z inicja- 
tymy kmdr. Juliana Czerwińskiego i chrzestnego sy
na Admirała, por. mar. rez. Leona Śliwińskiego z Hi
szpanii. Treść napisu na tablicy ustalili obaj funda
torzy.

Model tablicy zaprojektowała i wykonała artystka- 
rzeźbiarka Irena Zabłocka z Gdańska. Brązowy od
lew sporządziła odlewnia Antoniego Beera w War
szawie. Gipsowy model oraz brązową tablicę przewo
ził pociągami z Gdyni do Warszawy i z Warszawy 
do Gdyni kmdr I. Czerwiński. W kwietniu 1982 ro
ku wmurował tablicę Grzegorz Raszkę z Oksywia.
Morski ołtarz połowy — tablice zewnętrzne

Pierwsza zewnętrzna tablica, tzw. „oksywska”, upa
miętniająca OORP zatopione w Zatoce Gdańskiej 
we wrześniu 1939 r., powstała z inicjatywy kol. I. 
Gośka; to on zaproponował umieszczenie na tablicy 
słów Żeromskiego z „Wiatru od morza”, mówiących 
o Oksywiu: „Gdzie czuby pian po zimnej chlaszcząc 
glinie, wyśpiewują nieulękłych chwałę . . .”.

Treść tablicy opracowali wspólnie koledzy: I. Czer
wiński, I. Gosk i E. Pappelbaum. Zaprojektował ją 
artysta-rzeźbiarz Sławoj Ostrowski, model gipsowy 
wykonała artystka-plastyk Ewa Krawczyk. Robotni

cy Stoczni Marynarki Wojennej odlali tablicę w brą
zie w ramach czynu społecznego.

10 lutego 1978 roku, proboszcz oksywski, ks. Ed
mund Makowski, poświęcił uroczyście tę tablicę; od
słaniał ją były pierwszy of. art. ORP „Wicher”, kmdr 
ppor. Zbigniew Kowalski.

Fotografię tablicy można znaleźć w 139 numerze 
„Naszych Sygnałów” (III-VI. 1978); w tym samym 
numerze zamieszczono przemówienie kmdr. J. Czer
wińskiego, wygłoszone podczas tej uroczystości.

Kiedy „oksywska” tablica stała się rzeczywistością 
na starych kościelnych murach, kolega J. Gosk rzu
cił projekt wykonania pamiątkowych tablic wszyst
kich zatopionych na Zachodzie ORP oraz umiesz
czenia tych tablic na zewnętrznych murach kościo
ła. Tego rodzaju projekt trzeba było uzgodnić z kon
serwatorem chełmińskiej diecezji i uzyskać jego a- 
probatę.

Ks. prof. Antoni Liedtke, konserwator diecezji, za
proponował, aby nadać przedsięwzięciu treść religij
ną i ująć całość w formę ołtarza polow-ego.

Gdańska artystka-rzeźbiarka, Maria Talaga- 
Korpalska, córka chorążego marynarki Stanisława



8 NASZE SYGNAŁY

Talagi, podjęła się wykonania projektu całości ołta
rza. Sporządziła plastyczny model w glinie, przewi
dujący budowę podium ze schodami, kamiennego oł
tarza oraz centralnie umieszczonego krucyfiksu, oto
czonego tablicami poszczególnych okrętów.

Przyjęto założenie, że każda z tablic, odmienna w 
treści i formie, będzie miała znak krzyża oraz łaciń
ski napis „Mersis in bello” — zatonął w boju.

Fotografię projektu przedstawiono do zatwierdze
nia konserwatorowi diecezjalnemu, który kompozy
cję zaakceptował. Przystąpiono z kolei do ustalenia 
treści napisów na poszczególnych tablicach. Każda 
z nich miała podawać nazwę okrętu, datę i miejsce 
zatopienia; prócz tego na każdej miał być umiesz
czony odpowiedni cytat z klasyków naszej literatu
ry. Kolega J. Gosk wybrał szereg pięknych cytatów, 
spośród których, po dyskusji, przyjęto najodpowied
niejsze. Treść napisów opracowali więc wspólnie ko
ledzy J. Czerwiński, J. Gosk, E. Pappelbaum i K. 
Szczęsny.

W ciągu trzech lat, od wiosny 1979 do wiosny 1982, 
wykonano siedem kolejnych tablic, wchodzących w 
skład ołtarza.

Zaczęto od tablicy „Gromu”; autorką jej była 
artystka-rzeźbiarka Ewa Krawczyk .W treści umiesz
czono cytat Kazimierza Wierzyńskiego: „Ile sił, gdy 
strudzeni na pomost wychodzili okrętu, by znowu 

się zwoływać i znowu zaprzysiąc . . Odlew i cyze- 
lację brązowej tablicy zlecono Eugeniuszowi Czere- 
niowi z Sopotu. W lipcu 1979 r. wykonawca dostar
czył gotową tablicę na Oksywie. Wmurował ją Zyg
fryd Domnik z Oksywia.

W roku 1980 ukończono tablice „Orła” i „Jastrzę
bia” oraz zbudowano kamienne podium ołtarza.

Tablicę „Orla” zaprojektowała Maria Talaga-Kor- 
palska. Wśród treści znalazł się wiersz Juliusza Sło
wackiego: „Boże, który z wysokości strzały Twe rzu
casz na kraju obrońcę, zapal przynajmniej na śmierć 
naszą słońce’”.

Odlew sporządził Andrzej Reichel z Gdańska. W 
maju 1980 roku, Maria Talaga-Korpalską przywiozła 
gotową tablicę na Oksywie.

Rzeźbiarka Irena Zabrocka jest autorką tablicy 
„Jastrzębia”; odlew wykonał Andrzej Reichel. Sło
wa Marii Konopnickiej znalazły się na tej tablicy: 
,, .. . i zarzuci kotwicę w wiekuistą ciszę”. 2 grudnia 
1980 roku dokonano wspólnego odbioru tablicy i 
przewieziono ją do Gdyni. Można ją było wmurować 
dopiero na wiosnę 1981 roku.

Dużo trudu nastręczyło wybudowanie podium oł
tarza; zdobycie materiału nie było łatwe — granito
we płyty sprowadzono ze Strzegomia, parafia oksyw
ska odstąpiła potrzebną ilość cementu i część płyt ka
miennych. Budowę podium i wiodących na nie ka-
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miennych schodów wykonał Waldemar Orciuch, mu
rarz z Oliwy. Całość robót odebrali 16 września 1980 
roku koledzy: J. Czerwiński, E. Pappelbaum i K. 
Szczęsny.

W roku 1981, jeszcze przed wprowadzeniem „sta
nu wojennego”, zdołano ukończyć i wmurować dwie 
tablice: „Kujawiaka” i „Informacyjną”, częściowo

natomiast wykonano dwie dalsze: „Orkana” i „Dra
gona”.

Model tablicy „Kujawiaka” zaprojektowała i wy
konała w gipsie Maria Talaga-Korpalska. Na począt
ku lutego model ten przyjęli J. Czerwiński, E. Pappel 
baum i K. Szczęsny. Wobec trudności znalezienia w 
trójmieście wykonawcy odlewu, zdecydowano, że pp. 
Korpalscy odwiozą model do Warszawy i tam odda
dzą do odlewu. Zlecenie otrzymała znana odlewnia 
metali kolorowych Antoniego Beera na Czerniako- 
wie. Gotowy model odebrał w pierwszych dniach 
kwietnia J. Czerwiński i umówił się z pracownikiem 
odlewni, Jerzym Bieleszem, że przy okazji wyjazdu 
na Wybrzeże odwiezie on tablice samochodem do 
Gdyni. Dnia 11 kwietnia tablica znalazła się na Oksy
wiu. Na tej pięknej tablicy umieszczono słowa Kra
sińskiego:

„Tam zwycięstwo, gdzie cnota,
Tam zmartwychwstanie, gdzie Golgota”.

Podczas II Światowego Zjazdu Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej w Londynie, koledzy z Kraju: J. 
Czerwiński, J. Gosk, E. Pappelbaum i K. Szczęsny 
złożyli Zarządowi Stowarzyszenia M.W. sprawozda
nie z postępu robót, rozliczyli się z wydatkowanych 
pieniędzy i przedstawili zdjęcia dotychczas wykona
nych tablic. Zarząd SMW zaakceptował sprawozda
nie oraz projekt dalszych prac.

Kolejną tablicą była tzw. „tablica informacyjna”. 
Treść jej ustalili J. Czerwiński i J. Gosk. Zlecenie wy
konania modelu w gipsie otrzymała Irena Zabrocka, 
która ukończyła pracę rzeźbiarską w sierpniu 1981 r. 
J. Czerwiński przewiózł tablicę koleją do Warszawy 
i zlecił wykonanie odlewu A. Beerowi. 21 września 
odebrał tablicę i przewiózł ją pociągiem do Gdyni 
oraz dostarczył na Oksywie.
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We wrześniu zlecono sopockiemu rzeźbiarzowi, 
Bolesławowi Szawanowi, zaprojektowanie tablicy 
„Orkana”. Model gipsowy przyjęli od rzeźbiarza 10 
października J. Czerwiński, K .Lech i E. Pappelbaum. 
Na tej tablicy umieszczono cytat Leopolda Staffa: 
„ ... i od tych, co w ziemskim śpią grobie, będziem 
mieli mogiły zieletisze”.

Model został odwieziony do Warszawy przez J. 
Czerwińskiego i oddany do odlewni Beera, w dniu 
20 listopada. Wobec ogłoszenia „stanu wojennego' 
prace w odlewni uległy znacznej zwłoce. Ostatecznie 
J. Czerwiński odebrał tablicę dopiero 21 kwietnia 
1982 roku i tego samego dnia przewiózł ją do Gdyni.

Podobne koleje mia'a tablica „Dragona” Zdobi ją 
wiersz K.L Gałczyńskiego:

„Jest gdzieś taki cmentarz, 
może iv niebie lub przy porcie, 
gdzie kończą się zbłąkania".

Maria Talaga-Korpalska zabłysnęła talentem rzeź
biarskim przy projektowaniu tej tablicy. Gipsowy 
model przyjęli od niej 17 listopada J. Czerwiński, E. 
Pappelbaum i K. Szczęsny. W trzy dni później, wraz 
z modelem „Orkana”, J. Czerwiński przewiózł ją do 
Warszawy i oddał do odlewu A. Beerowi. Odebrana 
została z opóźnieniem razem z tablicą „Orkana” w 
kwietniu 1982 roku. Transport trzech ciężkich brązo
wych tablic (trzecią była tablica adm. Świrskiego), w 
zatłoczonym pociągu, nie był łatwy dla jednej osoby, 

lecz na dworcu w Gdyni czekał z pomocą E. Pappel
baum. Dnia 21 kwietnia wszystkie trzy tablice znala
zły się na Oksywiu.

Duży, brązowy krucyfiks, wypełniający całą niszę 
centralną nad ołtarzem, powstał w jesieni 1982 roku 
w warsztacie Eugeniusza Czerenia w Sopocie. Pro
jekt krzyża i gipsowej figury Chrystusa wykonał so
pocki rzeźbiarz, Piotr Solecki; odbioru gipsowej for
my dokonali J. Czerwiński i E. Pappelbaum. Euge
niusz Czereń dostarczył ten ciężki i duży krucyfiks 
na Oksywie w pierwszych dniach grudnia 1982 r. W 
styczniu następnego roku trzej bracia Raszkę — Leon. 
Grzegorz i Klemens, dokonali niemałej sztuki za
kotwiczenia krucyfiksu na kamiennej ścianie oksyw
skiej świątyni.

Opornie szła budowa kamiennego ołtarza — od 
jesieni 1980 prowadzono pertraktacje z ewentualny 
mi wykonawcami, niełatwo było jednak znaleźć pro
jektanta i wykonawcę. Ostatecznie w kwietniu 1983 
roku kol. J. Gosk zdołał zawrzeć umowę z Walde
marem Orciuchem. Znalazła się odpowiednia płyta 
granitowa oraz polne kamienie do podstawy ołtarza. 
Przystąpiono do budowy. Wykonał ją W. Orciuch 
pod bezpośrednim kierownictwem i z pomocą kol. 
J. Gośka. W kamienną podstawę wmurowano akt 
erekcyjny, którego treść opracował J. Gosk.
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10 maja 1983 roku ołtarz był gotowy. Zakończono 
pracę przy ostatnim elemencie morskiego ołtarza po
towego; pozostało 19 dni do uroczystego odsłonięcia 
i poświęcenia.

* * *
Lista osób, które wsparły i przyczyniły się do 

stworzenia „oksywskiego panteonu”

Księża duchowni: Ojciec Święty Jan Paweł II oraz 
prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp, przysłah 
błogosławieństwo morskiemu ołtarzowi polowemu, 
jego twórcom i wszystkim kombatantom Marynarki 
Wojennej.

Ordynariusz diecezji chełmińskiej, ks. bp Marian 
Przykucki, docenił inicjatywę budowy ołtarza, poparł 
ją i osobiście dokonał aktu poświęcenia.

Konserwator diecezjalny, ks. prof. dr Antoni 
Liedtke, rzucił myśl nadania całości formy ołtarza po- 
lowego, zatwierdził następnie projekt i zezwolił na 
budowę.

Proboszcz oksywskiej parafii pod wezwaniem Św. 
Michała Archanioła, ks. Edmund Makowski, popie
rał od początku inicjatywę utrwalenia pamięci Ma
rynarki Wojennej na murach swego kościoła. Poświę
cał osobiście pierwsze tablice, służył radą i pomocą 
organizacyjną, udzielał pomocy materiałowej, zor
ganizował całość uroczystego poświęcenia.

Fundatorzy:
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w Londynie 

było głównym fundatorem całości ołtarza polowego 
oraz tablicy pamięci adm. Unruga.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w Argentynie 
zafundowało tablicę pamięci ks. Miegonią.

Por. mar. rez. Leon Śliwiński z Hiszpanii ufundo
wał tablicę pamięci adm. Świrskiego.

Kmdr ppor. Kazimierz Hess z USA ofiarował po
ważną sumę na budowę ołtarza polowego.

Koledzy z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Szczecina, Wa
rszawy i Wrocławia wpłacili ofiary na ten wspólny 
cel.
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Inicjatorzy:
Kmdr Bohdan Wroński z Londynu — inicjator ta

blicy pamięci adm. Unruga.
Kpt. mar. Jan Gosk z Sopotu — inicjator tablicy 

„oksywskiej” oraz budowy tablic pamięci wszystkich 
zatopionych ORP.

Kmdr Julian Czerwiński z Gdyni — inicjator tabli
cy pamięci adm. Świrskiego.

Organizatorzy:
Całą pracę organizacyjną — gromadzenia środ

ków, ustalania treści, lokowania zleceń, nadzoru nad 
wykonaniem, odbioru i transportu, dokonali kole
dzy: Julian Czerwiński, Jan Gosk, Edmund Pappel- 
baum i Kazimierz Szczęsny. Ponadto: J. Czerwiński 
przewoził, zlecał, odbierał tablice odlewane w War
szawie, opracowywał historyczną treść napisów na 
tablicach.

J. Gosk dobrał wszystkie, umieszczone na tabli
cach cytaty pisarzy polskich, osobiście doprowadził 
do końca budowę kamiennego ołtarza

E. Pappelbaum gospodarował posiadanymi środ
kami finansowymi, rozliczał się z wykonawcami, 
składał sprawozdania przed Zarządem Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej w Londynie.

K. Szczęsny sprawdził okoliczne cmentarze i na 
tej podstawie uzupełnił listę poległych do przyszłej 
Księgi Pamiątkowej.

Artyści rzeźbiarze:
Ewa Krawczyk z Gdańska — tablice „oksywska” 

i „Gromu”;

Sławoj Ostrowski z Gdańska — tablice adm. Un
ruga i „oksywska”;

Piotr Solecki z Sopotu — krucyfiks;
Bolesław Szawan z Sopotu — tablica „Orkana”;
Maria Talaga-Korpalska z Gdańska —projekt cało

ści ołtarza polowego oraz tablice: „Orła”, „Kujawia 
ka” i „Dragona”.

Irena Zabrocka z Gdańska — tablice: „Jastrzębia”, 
„informacyjna” i „adm. Świrskiego”.
Odlewy w brązie:

Antonii Beer z Warszawy — tablice: „Kujawiaka”, 
„Orkana”, „Dragona”, „informacyjna” i „adm. Świr
skiego”.

Eugeniusz Czereń z , Sopotu — tablica „Gromu ' 
i Krucyfiks;

Stocznia Marynarki Wojennej na Oksywiu - 
tablica tzw. „oksywska”.
Odlewy w żywicy:

Andrzej Reichel z Gdańska — tablice „Orła” i „Ja
strzębia”.
Murarze:

Waldemar Orciuch z Gdańska-Oliwy wykonał ka
mienne podium ze schodami oraz kamienny ołtarz, 

Zygfryd Domnik z Oksywia wmurował tablice: 
„Gromu”, „Orła”, „Jastrzębia” i „Kujawiaka”.

Bracia Grzegorz, Klemens i Leon Raszkę z Oksy 
wia wmurowali krucyfiks oraz tablice: „oksywską”, 
„Orkana”, „Dragona”, „informacyjną” i adm. Świr
skiego”; ponadto ułożyli kamienne płyty przed po
dium oraz umocowali na murach uchwyty i podsta
wy do kwiatów i zniczów.

Koledzy marynarze przed kościołem) na Oksywiu
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A LEKS Y CZER WIŃSK!

WARSZAWA CZCI PAMIĘĆ MARYNARZY
Koncepcja wmurowanej w Katedrze Warszaws

kiej tablicy poległych marynarzy nie zrodziła się od 
razu. Od dawna rozważana byia wśród kolegów spra
wa upamiętnienia walk Polskiej Marynarki Wojen
nej w ostatniej wojnie.

Najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby wzme 
sienie pomnika w Gdyni. Powstawała jednak obawa, 
że pomnik ten będzie miał drugorzędny charakter w 
porównaniu z już istniejącymi w tym mieście monu
mentami. Trudno byłoby tego uniknąć choćby 
dlatego, że najbardziej poczesne miejsce na terenie 
Gdyni zostało już zajęte .Pomijam wiele innych wzglę
dów, wśród nich także problem kosztów.

Rezygnując z otwartej przestrzeni miejskiej, mo
gliśmy myśleć jedynie o wnętrzu kościelnym. W ra
chubę wchodziła, rzecz jasna, jedynie świątynia o o- 
gólnonarodowej randze, jak Wawel lub Warszawska 
Bazylika Archikatedralna. Kompozycja wnętrza Ka
tedry Wawelskiej jest całkowicie zamknięta, więc na 
wolne miejsce mogliśmy liczyć tylko w Warszawie.

19 kwietnia 1980 roku złożyliśmy na ręce księdza 
kapelana Bronisława Piaseckiego pismo do Kardyna
ła Wyszyńskiego, w którym przedstawiliśmy sprawę 
umieszczenia w Katedrze tablicy poległych marynarzy 
i prosiliśmy o audiencję, „na której pragnęlibyśmy 
przedstawić naszą sprawę osobiście oraz uzyskać bło
gosławieństwo dla tych poczynań, licząc że będzie da
na naszej wspólnocie sposobność uczestniczenia w 
uroczystym poświęceniu przez Waszą Eminencję ta
blicy poległych marynarzy”.

Spodziewaliśmy się, że za parę tygodni otrzyma
my zgodę; nie wyobrażaliśmy sobie wówczas, że je
szcze dużo wody upłynie w Wiśle i że dużo bądzie- 
my mieli rozmów i pisania, zanim wreszcie 9 maja 
1982 roku nastąpi uroczyste poświęcenie tablicy. Kar
dynał Wyszyński już wtedy nie żył. Poświęcenia do
konał ks. bp Modzelewski.

Przypuszczalnie jednym z powodów przeciągania 
się naszej sprawy była trwająca już wtedy choroba 
Kardynała. Nie wiedzieliśmy wówczas o tym, jak ró
wnież nie wiedzieliśmy, że nasze wystąpienie zbiegło 
się z akcją umieszczania w katedrze tablic poświęco
nych pamięci wybitnych Polaków. Koncepcja pole
gała na zobrazowaniu w ten sposób najnowszych 
dziejów Polski. Projektowano tablice Dmowskiego, 
Piłsudskiego, Starzyńskiego, Witosa, Norwida. W tej 

sytuacji tablica marynarska musiała stać się tema
tem rozważań i dyskusji. Trzeba jednak podkreślić, 
że Kard. Wyszyński od początku doceniał rangę na
szej sprawy, stwierdzając że byłby to wyraz wielkiego 
uznania i wdzięczności ze strony całego Narodu dla 
polskich marynarzy, również tych, którym nie było 
dane powrócić do Ojczyzny. Stwierdzenie to nie było 
jednak równoznaczne z podjęciem definitywnej de
cyzji. Nie znając wielu spraw, zwłokę w decyzji tłu
maczyliśmy sobie swoistym stylem pracy i trybem 
podejmowania decyzji za „spiżową bramą”. Potwier
dzali to nasi doświadczeni przyjaciele, więc może nie 
było to tak całkiem pozbawione racji. Nagabywany 
przez nas co pewien czas ksiądz Piasecki z cierpliwą 
monotonią w głosie odpowiadał lakonicznie: „ . . . 
pamiętam o sprawie”, „jeszcze nie ma decyzji ..
„sprawa na dobrej drodze . ..”, „proszę dzwonić za 
dwa tygodnie . . .”.

Żeby jakoś rzecz ruszyć z martwego punktu, posta
nowiliśmy wykonać szkicowy projekt tablicy do umie
szczenia w proponowanym przez nas fragmencie wnę
trza świątyni. Dużą pomoc zarówno w wyborze te
go miejsca, jak też w ustaleniu koncepcji związanej 
z tablicą, okazał nam mój przyjaciel, architekt Jan 
Bogusławski. Wykonany w myśl jego sugestii pro
jekt przesłaliśmy do Stowarzyszenia do akceptacji, a 
następnie przedstawiliśmy władzom kościelnym.

Zaakceptowany przez kolegów londyńskich pro
jekt wprawdzie nie został zrealizowany, bo ostatecz
nie nie przydzielono nam tego miejsca (niszy), dla któ
rego był on kómponowany, najważniejszszą dla nas 
jednak rzeczą było uzgodnienie samej koncepcji u- 
kształtowania tablicy, a także uzgodnienie tekstów. 
Pod tym względem nasze propozycje zostały przyję
te częściowo. W imieniu Stowarzyszenia pisał do nas 
Borys Karnicki: „Bardzo nam wszystkim podobał się 
tekst naokoło tablicy; jest wzniosły, bardzo „kościel
ny” i rozmieszczony ze znawstwem .Treść centralna 
była powodem bardzo uciążliwej dyskusji. Wałkowa
no każde słowo . . . Ustalono dwa teksty, które Ci 
podaję ...”.

Nam z kolei teksty londyńskie nie podobały się, zaś 
koledzy z Gdyni krytykowali wszystko. Pisał Jul Czer
wiński: „ . .. żaden z załączonych tekstów, ani lon
dyńskich, ani warszawskich, nie jest dla mnie prze
konywujący i właściwy . .
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W tej sytuacji postanowiliśmy przedstawić wszyst
kie propozycje do decyzji Kardynała. Napis dookoła 
tablicy spotkał się z uznaniem, zaś spośród propono
wanych tekstów centralnych aprobowano wersję lon
dyńską. Sprawa została definitywnie rozstrzygnię
ta.

Mówiąc o tekstach, wybieg'em naprzód w czasie. 
Zanim doszło do ich zatwierdzenia, pozostawaliśmy 
dość długo w niepewności, aż wreszcie dostaliśmy 
spory „orzech do zgryzienia”. Otóż w imieniu władz 
kościelnych, czy też komisji doradczej, w sprawie 
wnętrza Katedry, zakomunikował nam inż. Leszek 
Dunin, że jest zgoda na naszą tablicę pod warunkiem 
jednak, że nawiążemy w niej do króla Władysława IV! 

Jako jedną z proponowanych lokalizacji Dunin wska
zał miejsce tuż pod witrażem, poświęconym najnow
szym dziejom Polski, z genera-em Sikorskim jako 
centralną postacią. Dodał beztrosko, że miejsce to 
będzie wolne po usunięciu stamtąd figury św. Anto
niego, który ma znaleźć się przy filarze. Zanim zdo- * 
laliśmy wyrazić entuzjastyczną zgodę, usłyszałem ci
che słowa kogoś z obecnych: „A któż to się odważy 
ruszyć św. Antoniego?” Tak ostrzeżeni przyjęliśmy 
drugą propozycję, pozornie znacznie skromniejszą, i 
zabraliśmy się do „nawiązywania”. Nawiasem mó
wiąc, św. Antoni do tej pory stoi na dawnym miejscu.
Borys napisał cały elaborat historyczny, z którego je
dnak żadne merytorycznie uzasadnione nawiązywa
nie nie wynikało. Profesor Zachwatowicz (były ge
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neralny konserwator zabytków w Polsce i autor odbu
dowy Katedry) powiedział mi w rozmowie, że po
mysł z Władysławem IV bardzo mu się podoba i że 
to na pewno „jakoś” da się zrobić. Padały różne po
mysły, m. in. żeby pod tablicą umieścić medalion z 
podobizną króla (w naszym wstępnym projekcie ta
blica stała na cokole) .Powstawała jednak wątpliwość, 
czy godność króla nie wymaga, aby jego podobizna 
znalazła się nad tablicą, a nie pod nią, ale oczywiście 
pod górującym nad całością kompozycji krzyżem. 
Tylko wtedy król zostanie niejako włączony do grona 
poległych marynarzy. Słowem, mimo najlepszej woli 
żadnego rozsądnego rozwiązania nie mogliśmy zna
leźć. Poszliśmy z tym do ks. Piaseckiego; może autor 
pomysłu wie, na czym właściwie ma polegać istota 
tego nawiązywania. Ksiądz Kapelan zaproponował, 
abyśmy wszystkie nasze wywody i wątpliwości przed
stawili w memoriale dla Kardynała. Napisaliśmy o 
wszystkich naszych wątpliwościach, dodając w za
kończeniu: „Pragnęlibyśmy wspomnieć, że w naszym 
przeświadczeniu prawdziwe polskie tradycje morskie 
zostały zapoczątkowane dopiero za Drugiej Rzeczy
pospolitej, niezależnie od wszelkich epizodów mors
kich w dawnych wiekach”. Wprawdzie formalnej od
powiedzi nie otrzymaliśmy, ale sprawa króla Włady
sława IV ucichła i sama wygasła.

Kilka tygodni później powiadomił nas Dunin, że 
zatwierdzono już lokalizację, którą na poprzednim 
zebraniu akceptowaliśmy i tym razem już bez żad
nych warunków poza obowiązkiem zachowania a- 
stalonej skali. Miejsce pozornie skromne, z tyłu ko 
ścioła, tak dalece z tyłu, że aż naprzeciwko prawego 
wejścia. A więc dające możliwość, przy odpowiedniej 
kompozycji, maksymalnego wyeksponowania tablicy, 
w stopniu bodaj nieosiągalnym w żadnym innym miej
scu. Chodziło tylko o to, aby stanowiła ona mocny, 
lapidarny akcent, jak plakat, którego treść ogarnia 
się od pierwszego spojrzenia. W tej sytuacji nasuwał 
się jako oczywisty pomysł oparcia tablicy na kotwi
cy, stanowiącej potrzebny element plastyczny, a ró
wnocześnie zapowiadającej obserwatorowi z daleka 
„marynarskość” tematu, zanim się jeszcze przeczyta 
słowa. Oczywiście musiała to być kotwica autentycz
na, wprost z morza, a nie żadna stylizacja.

Naruszcie mogliśmy przystąpić do pracy, mając 
już za sobą okres rozmów bardziej męczący niż sa
ma praca. Oszczędzę czytelnikowi opisu przygoto
wań technicznych ,które przy normalnie zorganizo
wanej gospodarce stanowią zbyt banalny temat, aby 
warto było je opisywać, natomiast przy zdezorganizo
wanym rynku rodzą się tak nieprawdopodobne, wręcz 
surrealistyczne sytuacje, że nie jest miło wracać do 

nich pamięcią. W naszym wypadku przebrnęliśmy 
gładko przez wszystkie trudności, dzięki wręcz za
skakującej i wzruszającej życzliwości wszystkich wy
konawców. Nie był to zwykły stosunek artysty i rze
mieślnika do powierzonej mu przez klienta pracy, 
lecz wykonywanie wspólnego zadania z pełnym we
wnętrznym przekonaniem o jego słuszności i donic 
słości.

Szczególnie chcielibyśmy podkreślić serdeczny 
stosunek do naszej sprawy ze strony profesora Jana 
Bogusławskiego i artysty rzeźbiarza, Leona Machow
skiego. Bogusławski, podobnie jak kardynał Wyszyń
ski, nie dożył, niestety, do odsłonięcia tablicy, której 
poświęcił tyle inwencji twórczej. Umarł na dwa dni 
przed poświęceniem. Wielu Kolegów zapewne pa
mięta Go z niewoli. Wspominam o nim również dla
tego, że zapisze się on prawdopodobnie w hisiorii, 
jako jeden z najwybitniejszych polskich architektów.

Leon Machowski współpracuje od trzydziestu lat 
z Radą Prymasowską i jest autorem licznych rzeźb 
sakralnych i wielu epitafiów. I — co też warte jest 
podkreślenia — jest sympatycznym, miłym człowie
kiem we współpracy.

Życzliwość wszystkich wykonawców przywodziła 
mi nieraz na pamięć słowa kardynała Wyszyńskiego, 
które przytoczyłem wyżej. Myśli tej dał także wyraz 
w swym przemówieniu w czasie poświęcenia tablicy 
ks. bp Modzelewski: „Przez tę tablicę, umieszczoną 
w sercu Polski — Warszawie — przyjmujemy ich, i 
wraz z całym Narodem uznajemy wartości Polskiej 
Marynarki Wojennej, wniesione w życie Ojczyzny”.

* * *

TABLICA PAMIĄTKOWA MARYNARKI 
WOJENNEJ W KATEDRZE ŚW. JANA 

W WARSZAWIE
(Na podstawie artykułu B. Kórnickiego — 

„Pamiątki stałe” z Nr. 149 „N.S.” — str. 37-41)

■ . . Dziesiąty maja 1982 r. o godz. 16.00 udajemy 
się do Katedry. Pełna ludzi — młodzi i starzy. Ksiądz 
sprzed ołtarza ogłasza, że Msza św. jest na intencję 
Marynarki Wojennej. Odprawia ją ks. bp Modze
lewski. . . . wygłasza kazanie; mówi spokojnie o hi
storii Polskiej Marynarki Wojennej i o naszych okrę
tach, które brały chwalebny udział w II wojnie świa
towej. Po skończonej Mszy św. Biskup, w otoczeniu 
kleru podszedł do Tablicy, którą poświęcił i odpra
wił modły. Na zakończenie odśpiewano „Boże, coś 
Polskę”. Wszyscy jednogłośnie śpiewali: „ . .. racz 
nam wrócić, Panie!”

* * *
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PRZEMÓWIENIE ST. MAR. A. SALAMONA

na bankiecie w Warszawie, dnia 10 maja 1982 r., 
przy okazji odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pa
miątkowej Marynarki Wojennej w Katedrze św. Jana 

w Warszawie
Szanowni Państwo,

Moje przemówienie będzie innego rodzaju prze
mówieniem; będzie to raczej meldunek i słowa uzna
nia dla moich przełożonych i dowódców. Do Mary
narki Wojennej przybyłem z dalekiej wioski, jako 
syn biednych rolników, posiadając zaledwie siedmio
klasową szkołę podstawową. Szkoła, jak inne ówcze
sne szkoły, dała mi dobre początki patriotycznego 
wychowania. Dalsze patriotyczne i nie tylko patrio
tyczne wychowanie otrzymałem właśnie w wojsku. 
Muszę specjalnie podkreślić, że miałem dobrych wy
chowawców, przełożonych i odpowiedzialnych do
wódców, którzy mieli ogromny wpływ na kształto
wanie dalszej mojej osobowości i, prawdopodobnie, 
na kształtowanie osobowości innych marynarzy. Np. 
ś.p. kmdr Stanisław Kukiełka, dowódca Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej na Helu.

Obecny tutaj kmdr Bohdan Mańkowski, ówczesny 
dowódca Baterii im. Heliodora Laskowskiego, a po
tem przeniesiony na oficera Artylerii Morskiej Obro
ny Wybrzeża, któremu zawdzięczam swoją tutaj obe
cność i za co mu serdecznie dziękuję. Ś.p. kmdr Zbi 
gniew Przybyszewski, ówczesny dowódca Baterii im 
Heliodora Laskowskiego, po przeniesieniu dowódcy 
Bohdana Mańkowskiego na oficera Artylerii Mors 
kiej Obrony Wybrzeża, tak bardzo ceniony przez nas 
marynarzy.

Ówcześni dowódcy kompanii z czasów rekruckich 
na Oksywiu, por. mar. Kazimierz Hess i por. mar. 
Edmund Pappelbaum i wielu innych, z którymi mia
łem mniejszą styczność, ale i oni mieli na mnie wpływ.

Wymienieni i nie wymienieni, obecni tutaj i nic 
obecni panowie oficerowie, a mam podstawę 
twierdzić, że to, co cechowało większość polskich o- 
ficerów, ja zwykły marynarz ówczesny z całą szcze
rością i otwartością swego serca podkreślam to, że 
Wasza wysoka kultura, wasze zasady moralne, wasze 
głębokie zaangażowanie się w zleconych wam obo
wiązkach, wasz wychowawczy i jakże często ży
czliwy stosunek do nas, marynarzy, tak bardzo zróż
nicowanych poziomem umysłowym i obyczajami re
gionalnymi, tym więcej doceniam, bo sam po wojnie 
tego wychowawczego chleba zakosztowałem. Za ten 
życzliwy wasz stosunek do nas marynarzy, za ten 
przykład moralny, za tę waszą kulturę w codziennym 
życiu, którą my, marynarze, ceniliśmy wysoko i chy

trze podchwytywaliśmy, za ten przykładny patrio
tyzm podczas drugiej wojny światowej, składam wam 
tu obecnym i nieobecnym serdeczne podziękowanie. 
Pamiętajcie, byliście w naszym dalszym życiu pew
nymi wzorcami do naśladowania. Byliście autory
tetami, którym nie odmawia się wykonania najbłah
szego nawet polecenia. Pamiętam, było to w zimową 
niedzielę, ipo obiedzie. Siedziałem w świetlicy Baterii 
im. H. Laskowskiego na Helu i czytałem — z'jakich 
pobudek, sam nie wiem — „Ojca zadżumionych” 
Juliusza Słowackiego. Jak sobie przypominam, dużo 
z tego poematu nie rozumiałem. Do świetlicy wszedł 
kmdr Stanisław Kukiełka, dla którego całość bate
rii była zawsze oczkiem w głowie. Pytając innych, ; 
mnie nie pominął. „Co czytacie, Salamon?” Poderwa
ny odpowiedziałem: „Ojca zadżumionych”, panie 
Komandorze. Zamyślił się na chwilę komandor, a po
tem powiedział: „Z tego rodzaju poezji, jest to jeden 
z najpiękniejszych utworów i nauczycie się go na pa
mięć”. „Tak jest, panie Komandorze” — odpowie
działem krótko. W duchu pomyślałem: „Przecież on 
mnie nigdy nie przepyta z tego wiersza”. Jednak to 
powiedział autorytet, któremu nie mogłem odmówić 
wykonania polecenia, nawet nie sprawdzanego. I na
uczyłem się tego wiersza na pamięć, co dało mi pew
ną satysfakcję i duży pożytek w zawodzie nauczyciel
skim. Pamiętajcie, panowie, wasza nauka okazała 
się nam potrzebną nawet w niewoli, np. jeszcze na 
Oksywiu przed przysięgą pouczaliście nas, jak ma 
się zachować żołnierz w niewoli. Przed wojną były 
to dla nas dziwne pouczenia, bo i kto tam wtedy my- 
ślał o niewoli? Ale wasze cenne wskazówki, że żoł
nierz w niewoli nie może przyjmować ani podpisy
wać żadnych zobowiązań, głęboko w pamięci zostały 
Kiedy Niemcy czuli potrzebę uzupełnienia szere
gów frontowych żołnierzami zatrudnionymi przy 
obozach jenieckich, wtedy gremialnie zaczęli rozwią
zywać nasze obozy. Z początku zachęcali nas by do
browolnie zgłaszać się na tzw. robotników cywilnych, 
a potem było to przymusem. Przed takim właśnie 
przymusem usiłowałem uciec z niewoli, bo i jak mógł
bym sprzeniewierzyć się waszym pouczeniom i Sa
memu Bogu, na Imię Którego przysięgałem? Uciecz
ka się nie powiodła. Odprowadzony do macierzyste
go obozu — Stalag II C, otrzymałem 21 dni ścisłego 
aresztu. Koledzy donoszący posiłek mówili o trage
dii tych, co odmawiali podpisania zgłoszenia na ro
botników cywilnych. Bito ich do nieprzytomności, a 
potem bezwładną ich ręką kreślono na blankiecie 
nieczytelny znak. Nigdy nie potępiałem tych, co w po
dobnych sytuacjach musieli podpisać. Rozumiałem 
ich ból fizyczny i duchowy. To zniewalanie i lama- 
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nie ludzkich sumień wydawało mi się czymś okrop
nym, straszną tragedią dla człowieka dwudziestego 
wieku. Sam jednak nie poddaję się depresji, nie re
zygnuję z wysiłku nad zachowaniem wierności Bogu 
i Ojczyźnie. Pragnę jasno spojrzeć w oczy swoim 
wojskowym przełożonym i dowódcom, z których 
zawsze byłem dumny i ceniłem ich wysoko. Takim 
ludziom zawodu sprawić nie powinienem. Zdaję so
bie z tego sprawę, ale widzę też wielkie trudności. 
Samotny w celi, przygotowałem pożegnalny list do 
rodziców i rodziny, który miałem wręczyć zaufa
nym ludziom. Myślę też o przekonaniu Niemców, 
że i oni mają swoich żołnierzy w niewoli i ną pewno 
żądają od nich dochowania wierności Ojczyźnie i 
przyrzeczeniom składanym przed swym dowódcami. 
Ale to tylko pobożne myśli. Strach i wątpliwości, 
czy Niemcy zrozumieją moją sytuację, nie dają mi 
ciągle spokoju i spędzają sen z oczu. Jak bardzo 
przeżywałem ten moment, te sprzeczności w jakich 
się znalazłem, to wielkie pragnienie dotrzymania 
przysięgi, wierności wobec Boga i Ojczyzny, a z dru
giej strony ten strach przed cierpieniami, jakie Nie
mcy mogą mi zadawać, niech państwu powie najle
piej ta modlitwa prostego żołnierza i waszego ma
rynarza. To chwytanie się ostatniej deski ratunku, 
ostatniej, ale i najpewniejszej:

„O Boże, dopomóż i dodaj nam siły, 
hyśmy czas w Owej niewoli wytrwali, 
czas ten tak przykry i tak niemiły, 
jaki żołnierze przetrwać zdołali.
Byśmy Ci wierni zawsze zostali 
i swej Ojczyźnie, co Polską się zowie, 
a tę przysięgę, cośmy składali, 
bez plamy oddali ją Tobie”.

To nie był głos rozumu; to było wołanie zrozpa
czonego serca i szamocącego się sumienia. Dziś mel
duję moim dowódcom, obecnym tu i nieobecnym, 
żyjącym i już nie żyjącym. Melduję z jasnym spoj
rzeniem i otwartym czołem, że nie podpisałem, za 
co Bogu serdecznie dziękuję, i Wam Panowie dzię
kują za to, że nie niszczyliście w nas wiary ojców 
naszych, ale ją jeszcze wspieraliście; wiary, która 
w największych nieszczęściach naród nasz wspiera
ła i jednoczyła. Tak Panowie, nie mieliśmy z kogo 
brać przykładu .W wychowaniu patriotycznym też 
byliście nam wzorem i przykładem, a już najwięk 
szym przykładem i wzorem był nam zawsze i na 
zawsze w pamięci nam pozostanie, ś.p. kmdr Zbig
niew Przybyszewski. On to swoją kulturą, skromno
ścią, a jednocześnie stanowczością, odwagą i górą 
cym patriotyzmem zespolił całą cyplową baterię w 

jedną zgraną rodzinę. Nie dziwcie się, Panowie i 
wszyscy tu zebrani, że od chwili dowiedzenia się o 
tragicznej śmierci tego zacnego oficera i dzielnego 
obrońcy Helu, ja zwykły marynarz, rokrocznie za
mawiam Mszę św. w jego intencji. Bo i cóż może 
dać żołnierz swojemu dowódcy, tak bardzo ukocha
nemu przez wszystkich marynarzy cyplowej baterii, 
gdy nie znana jest mu jego mogiła, ani miejsce jego 
stracenia.

Oto wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć 
i zameldować z okazji tej wspaniałej uroczystości. 
Dziękuję!

A.S.
* * *

POMNIK OBROŃCÓW HELU

Pomnik Obrońców Helu powstał z inicjatywy 
władz PRL, bez zaproszenia Obrońców Helu na uro
czystość odsłonięcia.

W pierwszych dniach października 1979 roku, 
prasa i środki masowego przekazu podały do wiado
mości, że w uznaniu bohaterskiej obrony we wrze
śniu 1939 roku, miasto Hel zostało udekorowane 
Krzyżem Grunwaldu II Klasy, i został postawiony 
pomnik poległym obrońcom.

Na pomniku widnieją orły, mające chyba być sym
bolem Ojczyzny, dla której polegli obrońcy Helu. Na 
sztandarach i banderach, w obronie których oddali 
oni wówczas życie, orły miały inny kształt.
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Napis na pomniku głosi, że polegli w walce z fa
szyzmem. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ 
faszyzm byl włoską ideologią polityczną (patrz Wiel
ka Encyklopedia Powszechna PWN hasło faszyzm), 
z którą nikt z nas obrońców Helu nie walczył. Do
wódca pancernika Schlezwig-Holstein byłby zapew
ne również zdumiony gdyby mu powiedziano, że 
ostrzeliwuje Wybrzeże Polskie w imię faszyzmu.

Walczyliśmy z najeźdźcą niemieckim, z jego silą 
zbrojną — marynarką, lotnictwem i wojskiem lądo
wym. Wrogom naszym nie przyświecała ideologia fa
szystowska, tylko teutońska żądza zniszczenia naro
du i państwa polskiego.

Walczyliśmy z machiną wojenną i żywą siłą hitle
rowskich najeźdźców, a nie z włoską ideologią po
lityczną zwaną faszyzmem.

Jestem żywo zainteresowany, z kim z Obrońców 
Helu był konsultowany projekt pomnika, który nie 
dotyczy chyba żołnierzy i marynarzy poległych w 
walce z hitlerowskim najeźdźcą w roku 1939.

Bohdan Mańkowski

Społeczeństwo miasta Pucka ufundowało pomnik 
poległym w pierwszy dzień wojny, 1.9.1939 r., w 
zdradzieckim nalocie Niemców na lotnisko M.D. Lt

Na tablicy jest pięć nazwisk:
kmdr pilot Edward Szystowski;
st. bosman Michał Jagodziński;
st. bosman Jan Pokienowski;
st. mar. Henryk Fabisz;
kolejarz Bernard Stempka.

Cześć Tch pamięci

Społeczeństwo Pucka

JÓZEF RUDZKI 
em. kpt. mar. pil.

Warszawa, 30 lipca 1983 r.

NOTATKA WSPOMNIENIOWA 
Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA LOTNIKÓW 

MORSKICH W PUCKU

TABLICA M.D. Lot.. PUCK

Z inicjatywy czynników społecznych miasta Puc
ka i Prezydium Gdańskiego Klubu Seniorów Lotni
ctwa, w miesiącu wrześniu 1978 r., na terenie daw
nego lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego, zo
stał postawiony i odsłonięty pomnik ku czci lotni
ków morskich, biorących udział w walkach z Niem
cami w obronie Polskiego Wybrzeża w roku 1939.

W odsłonicęiu pomnika oficjalny udział wzięła 
Ludowa Marynarka Wojenna oraz delegaci politycz
ni Lotnictwa Lądowego. Reprezentowana była rów
nież prasa Wybrzeża i czasopism lotniczych. Wśród 
licznie zgromadzonego społeczeństwa miasta Pucka 
znajdowała się, wraz ze mną, grupa dawnych ofice
rów i szeregowych z Morskiego Dywizjonu Lot
niczego, pragnących obserwować swoją uroczystość 
prywatnie, gdyż nie zostaliśmy na nią oficjalnie za
proszeni.

Odsłonięcia Pomnika miał dokonać senior lotni
ctwa morskiego, kpt. pilot Adolf Stempkowski, mie
szkający w Gdyni, ale odmówił z powodu zbyt po
deszłego wieku. Odsłonięcia dokonał więc koman
dor pilot Majewski z lotnictwa lądowego, emeryt i 
członek Klubu Seniorów. Sam pomnik jest głazem 
polodowcowym na postumencie z tablicą, na której 
jest wyryty napis pamiątkowy. Powyżej tablicy jest 
umieszczona odznaka pilota lotnictwa lądowego, co 
stanowi zasadniczy błąd, gdyż lotnicy morscy mieli 
odrębną i zupełnie odmienną odznakę pilota i taka
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właśnie powinna .być umieszczona na pomniku. 
Myśl postawienia pomnika lotników morskich, wal
czących i poległych w obronie Wybrzeża Polskiego, 
w miejscu ich długoletniej służby, godna jest wyso
kiego uznania, a wykonawcom i organizatorom 
należy się pochwała i wdzięczność. W Polsce i za 
granicą żyją jeszcze oficerowie, podoficerowie i 
marynarze z MD-Lot., lotnicy morscy, ale przykrym 
aspektem jest to, że nie zostali zaproszeni na odsło
nięcie Pomnika, a tylko nieliczna grupa zamieszka 
łych w Pucku brała udział jako widzowie prywatni

* 4i:

POMNIK SZKOŁY PODCHORĄŻYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ W TORUNIU

Ufundowany przez Społeczeństwo miasta Toru
nia w roku 1972, umieszczony został na nadbrzeżu, 
mniej więcej przed dawnym gmachem Szkoły.

TABLICA SZKOŁY MORSKIEJ W GDYNI 
(fragment)

Staraniem komandora Wieńczysława Kona, w 
korytarzu Szkoły Morskiej w Gdyni została umiesz
czona ogromna Tablica, na całą wysokość ściany 
i prawie na całą długość korytarza. Tablica obejmu
je spis wszystkich okrętów Marynarki Wojennej i 
wszystkich statków Polskiej Marynarki Handlowej, 
które brały udział w II wojnie światowej. Tablica 
daje daty i miejsca zatopienia tych okrętów, które 
zginęły w czasie wojny.
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Pomnik Obrońców Westerplate
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Płyta grobowa płk. S. Dąbka

ŚP. PUŁKOWNIK ST. DĄBEK

Płk Stanisław Dąbek, ur. 28.3.1892 r. zm. 19.9.1939. 
Od dnia 23 lipca. 1939 roku dowódca Obrony Lądo
wej Wybrzeża i Morskiej Brygady Narodowej. Sila
mi tymi dowodził w kampanii wrześniowej w 1939 
roku, aż do chwili, kiedy obrona Wybrzeża skoncen
trowała się wokół Babiego Dołu, na Kępie Oksyw
skiej. Widząc beznadziejność położenia postanowił 
bronić się do końca. Po rozmowie z admirałem Un-

rugiem, kablem podmorskim, łączącym Oksywie z 
Helem, przekazał oddziały i nazwiska żołnierzy, 
zasługujących na odznaczenie za męstwo i zamel
dował, że likwidacja jego reduty już się zbliża. Pole
ci! zatopić końcówkę kabla, a ppłk. I. Szpunaro- 
wi w wypadku swojej śmierci, zakończyć walkę. 
Wczesnym popołudniem, dnia 19 września 1939 
roku odebrał sobie życie. Pochowany został na miej
scu, w ogrodzie szpitalnym, w obecności około 30 o- 
ficerów polskich i 4 niemieckich.

M.B. Hrynkiewicz-Moczulski



22 NASZE SYGNAŁY

TABLICA W PLYMOUTH

Pamiątkowa tablica, poświęcona współdziałaniu 
floty polskiej z flotą brytyjską została ufundowana 
z inicjatywy organizacji, która w czasie wojny zaj
mowała się tzw. „Welfare” marynarzy flot sojuszni
czych, operujących pod dowództwem brytyjskim. 
Na czele tej organizacji, o nazwie „Allied Navy Wel
fare”, stała Lady M. Moncreiffe, wielka przyjaciół
ka do dziś dnia polskiej marynarki i jej personelu.

Lady Moncreiffe i admirał Sir Martin Dunbar 
Nasmith, który w tym czasie był przewodniczącym 
Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, og'osili apel o składanie ofiar na ufundo
wanie tablicy i z pieniędzy zebranych wśród społe
czeństwa brytyjskiego tablica została wykonana. Wy
konawcą był artysta-rzeźbiarz, Mieczysław Lubelski.

Tablica wykonana jest z brązu. W środku widnieje 
stylizowany orzeł, wsparty pazurami na krzyżu mal
tańskim z nałożoną nań kotwicą z liną.

Po obu stronach tablicy są wyryte nazwy wszyst
kich polskich okrętów operujących pod dowództwem 
brytyjskim. U dołu widnieje napis: „In Memory of 
the Officers and Men of the Polish Navy, who gave 
their lives fighting ąlongside their British Comrades 
1935-1945”.

Poniżej znajduje się napis: „This Tablet has been 
crected by voluntary subscription opposite the site 
occupied by Polish Naval Barracks during the war”.

Na okres dwóch tygodni tablica była wystawiona 
w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego i z 
okazji jej odsłonicęia odbyła się w Instytucie akade
mia,, w której wzięli udział prezydent August Zale
ski, ówczesny premier rządu na uchodźstwie, gen.
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R. Odzierzyński, oraz generałowie Anders, Kopański, 
Kukieł i adm. Świrski; ponadto przedstawiciele or
ganizacji kombatanckich i grono marynarzy. Stronę 
brytyjską reprezentowała księżna Athol, lady Mon- 
creiffe, adm. Sir Martin Dunbar-Nasmith i adm. Bur
nett. Akademię zorganizował prezes SMW, B. Wroń
ski.

Z Londynu tablica została przewieziona do Ply
mouth i wmurowana w bramie Dock Yard na Fore 
Street (obecnie znajduje się w innym miejscu, poza 
arsenałem).

Uroczystego odsłonięcia 11 marca 1951 r. dokonał 
Dowódca Okręgu Morskiego Plymouth, admirał 
floty, McGregor, w obecności adm. Świrskiego, adm. 
Kinga — g’ównego oficera łącznikowego do mary
narek sprzymierzonych w czasie wojny, adm. Row, 
dowódcy okrętów podwodnych oraz Lady Moncre- 
iffe. Stronę polską reprezentowali adm. Korytow- 
ski, komandor Nahorski, prezes Zarządu Głównego 
SMW B. Wroński i prezes Koła Plymouth, W.Basz
kiewicz.

B.Wroński

* * *

TABLICA PAMIĄTKOWA MARYNARKI 
WOIENNEJ W ADMIRALICJI

Po podpisaniu umowy 18 listopada 1939 r o współ
pracy okrętów polskich z flotą brytyjską, na podsta
wie której to nasze okręty podlegały operacyjnie ad
miralicji brytyjskiej, i po przeniesieniu 29 grudnia 
1939 r. Kierownictwa Marynarki Wojennej z Paryża 
do Londynu, ta tablica, przedstawiająca 3 kontrtor- 
pedowce polskie, „Grom”, „Błyskawica" "i „Burza”, 
została wręczona ówczesnemu Pierwszemu Lordowi 
Admiralicji, Winstonowi Churchillowi.

TABLICA PAMIĄTKOWA MAR. WOJ.
W KATEDRZE WESTMINSTER W LONDYNIE

10 lutego 1965 r. w 45 rocznicę wrzucenia przez 
gen. Józefa Hallera platynowej obrączki do morza, 
na znak objęcia przez Polskę dostępu do naszego 
morza, została odsłonięta tablica pamiątkowa Ma
rynarki Wojennej w kaplicy św. Jerzego w Katedrze 
Westminsterskiej w Londynie.

Zaproszenie na tę uroczystość podkreślało rów
nież 25 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej 
1939-1945:

..Admirał Sir Dunbar-Nasmith. V.C., KCB, 
KCMG, PR.,

President of the Honorary Committee of the Pol
ish Naval Association, reąuest the pleasure of the 
company of...............at the Unyeiling Ceremony,
by His Grace Archbishop Heenan, of the Memoriał 
erected to members of the Polish Navy, Army and 
Air Force, who lost their lives in Second World War”,

Inicjatywa ufundowania tablicy pamiątkowej po
wstała w Zarządzie Głównym SMW pod przewod
nictwem ówczesnego prezesa W.K. Nadratowskiego, 
który nie szczędząc wysiłku i swej umiejętności 
przychylnego podejścia do ludzi, uzyskał po długich 
perypetiach zezwolenie na umieszczenie tablicy pa
miątkowej w Katedrze Wesminsterskiej.
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Miejsce nam przydzielone było dobrze wybra
ne, bo w kaplicy bojowej Św. Jerzego, a wymiar 
cztery razy większy od tablic brytyjskich.

Wszystkie starania działy się pod znakiem Mary
narki Polskiej, co dla Brytyjczyków było bardzo 
sympatyczne. Wiedzieli oni o wkładzie naszej Ma
rynarki Wojennej do ostatecznego ich zwycięstwa.

Wmurowując tablicę w Katedrze nie można było 
pominąć Wojska i Lotnictwa, toteż pełny tekst na 
tablicy brzmiał:

„In memory of all ranks
of the Polish Army, Navy and Air Force, 
who gave their lives for Poland 
and this Country
in the second world War
1939 - 1945”.

Tablica jest bez podpisu, bo Brytyjczycy i władze 
katedralne uważały, że niepodpisana tablica wyraża 
opinię lub też życzenia uczczenia poległych Polaków 
przez cały naród brytyjski.

Tablica jest z białego marmuru, z laurową wstęgą 
na górze, wraz z godłem Marynarki Wojennej, tek
stem pośrodku i laurową wstęgą u do.u, z Orłem 
Wojska i skrzydlatym herbem Lotników.

Jest ona wykonana według projektu architektów 
Jerzego Skolimowskiego i A.S.G. Butlera.

Tablicę poświęcił kardynał Heenan, arcybiskup 
Westminsteru, w asyście monsignora Tomlisona, ad
ministratora Katedry. Ze strony polskiego ducho
wieństwa brał udział w poświęceniu jej ks. bp Wła
dysław Rubin, ks. infułat Michalski oraz ks. infułat 
Staniszewski.

Na honorowym fotelu zasiadł burmistrz Westmin
steru B. Fitzgerald-Moore. Polskie wiadze reprezen
tował gen. broni Władysław Anders, gen. dyw. Bór- 
Komorowski, gen. dyw. Stanisław Kopański, gen. 
dyw. M. Kukieł, gen. dyw. Z. Szyszko-Bohusz oraz 
gen. bryg. B. Rudnicki.

Pierwszego Lorda Admiralicji reprezentował ze 
strony brytyjskiej adm. Sir Royston Wright oraz ad
mirałowie W.D.O. O‘Brien i wiceadmirał Sir James 
Troup. Francję reprezentował admirał R. Noel. Po
za tym kaplicę Św. Jerzego wypełnili po brzegi 
przedstawiciele Kombatantów oraz Stowarzyszenia 
Lotników wraz z organizatorami, członkami Zarżą 
du SMW.

Po poświęceniu, o godz. 12, monsignor Tomlison, 
administrator Katedry, zaprosił gości na przyjęcie w 
bibliotece westminsterskiej Katedry.

Akt erekcyjny został podpisany przez naczelnego 
kapelana Marynarki Królewskiej, G.E.C. Pitta V.G., 
R.N., Monsignora G.A. Tomlisona M.A. (Oxon) ad
ministratora Katedry westminsterskiej, kpt. Włady
sława Nadratowskiego, prezesa Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej, komandora Bohdana Wrońskiego 
oraz komandora ppor. Jana Busiakiewicza.

B. Kórnicki* * *
TABLICA W KOŚCIELE

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W LONDYNIE

OFICERÓW. PODOFICERÓWI MARYNARZY 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

KTÓRZY ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ. 
W WOJNIE 1939-1945

Stowansyzente Mar.WoH981r

Polski kościół Św. Andrzeja Boboli na Hammer- 
smith z biegiem czasu został naszym kościołem „gar
nizonowym”. Kościół na Devonia Road, który był 
dawnym, emigracyjnym kościołem polskim, nada! 
jest ważniejszy w hierarchii kościelnej, ale jakoś 
wszystkie funkcje emigracji „nowej” odbywały się 
w kościele św. A. Boboli. Z biegiem lat zaczęły się 
pojawiać pamiątkowe tablice w nawie, a po zrobie
niu witraża pamięci gen. Andersa, powstał wpierw 
wspólny witraż — gen. Kopańskiego i Wojska, a 
następnie witraż Lotników. A Marynarze? Trzeba 
było też coś zrobić. Oczywiście witraż, ale po dłu
giej dyskusji i deliberacji zdecydowano się na tablicę.

Powstała piękna tablica z białego marmuru, 
projektu kolegi Poray-Wojciechowskiego. Tekst na
pisu wybrał kol. B. Wroński z wiersza Kochanow
skiego:

„A jeśli komuś droga otwarta do nieba — 
tym, co służą Ojczyźnie” . ..
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Cztery rogi tablicy są wgłębione, tak że wypukła 
część tablicy robi wrażenie krzyża. We wgłębieniach 
są umieszczone cztery guziki z munduru ś.p. koman
dora Pitułko, imitujące gwoździe przytwierdzające 
tablicę.

Odsłonięcie tablicy w nawie kościelnej odbyło się 
w czasie drugiego Zjazdu Światowego SMW 2 maja 
1981 roku.

B. Karnicki
* * *

ODSŁONIĘCIE TABLICY
NA DOMU MARYNARZA W HOVE

3 maja br., o godz. 16.00, na Domu Marynarza 
przy 53, Brunswick Square w Hove, przedmieściu 
Brighton, pozostającym pod pieczą Polish Naval Wel- 
fare Fund, odbyła się uroczystość odsłonięcia pa
miątkowej tablicy.

Na uroczystości byli również obecni: członkowie 
Komitetu Fundacyjnego Cmdr Whitestone oraz 
panowie Tizzard i Sharman i kol. Nadratowski.

W parę dni potem, 15 lipca, w czwartym progra
mie Radia brytyjskiego, przemawiał na temat Domu 
Marynarza, adm. Miers. Zasłużony „podwodnik” 
ostatniej wojny mówił m. in. o polskich niszczycie
lach i okrętach podwodnych, które przedostały się 
do szkockich portów, stanowiąc jądro stale wzrasta
jącej polskiej floty. Przypomniał o uznaniu, jakie 
zdobyli sobie polscy marynarze i apelował o okaza
nie wdzięczności tymże marynarzom, sprzymierzeń
com z czasu wojny, którzy w bardzo wielkim stop
niu przyczynili się do tego, by ludzie w tym kraju 
mogli żyć spokojnie.

Za pieniądze z ogłoszonego uprzednio w prasie 
apelu, zdołano kupić Dom w Hove. Apel adm. Mier- 
sa przyniósł £6532.88 do 29.10.1979 r.

Najwięcej zasłużonym 
kol. Nadratowski. Jemu 
ność.

w tej sprawie jest jednak 
należy się nasza wdzięcz-

Alfred Piechowiak

* * *

TABLICA PAMIĄTKOWA MAR. WOJ. 
W COWES

Cowes, Isle of Wight, znane jest nam dobrze 
z czasów jeszcze przedwojennych, kiedy na stoczni 
Samuel White & Co. budowane byl „Grom” i „Bły
skawica”, a później dwa pierwsze ścigacze. W firmie 
Beken of Cowes są po dzień dzisiejszy negatywy 
zdjęć obu kontrtorpedowców w trakcie budowy. Do 
Cowes wchodziła kilkakrotnie w czasie ostatniej 
wojny „Błyskawica” na remonty, przeróbki i instala
cje nowego sprztęu.

Odsłonięcia dokonała p. Jean Rivett-Drake, za
stępca prezydenta miasta Brighton. W krótkim prze
mówieniu, dziękując za zaszczyt, powiedziała że mia
sto z przyjemnością widzieć będzie polskich mary
narzy, którzy w tym Domu zamieszkają.

Następnie przemówił adm. Cazalet, przewodniczą
cy Komitetu Ufundowania Tablicy.. Wspominając 
adm. Dunbar-Nasmitha, wielkiego przyjaciela pol
skich marynarzy, którego imię nosi Dom, mówił o 
przyjaźni, podziwie i wdzięczności, jaką Brytyjczycy 
winni są tym odważnym, lojalnym i sprawnym sprzy
mierzeńcom.



26 NASZE SYGNAŁY

Dzisiaj nie ma stoczni White’a. Nie ma innych 
firm przemysłowych, po obu stronach rzeki, z któ
rych żyło miasto. W okresie letnim turyści i załogi 
jachtów wypełniają ulice, restauracje i bary. Poza 
sezonem panuje cisza, spokój i pustka.

Oczywiście pozostał Sąuadron, czyli siedziba Kró
lewskiego Yacht-Clubu. Obok na placu stoi w dal
szym ciągu, jako główna atrakcja, mina pamiętająca 
czasy pierwszej wojny światowej. Jest poza tym 
„shelter”, czyli półkolisty murek, w części nakryty 
daszkiem, z ławkami pod nim. Stąd można godzina
mi podziwiać wspaniały widok Solentu. Widoku te
go nie zepsuła nawet rafineria ropy na stałym lą
dzie. Zmniejszony — a właściwie minimalny — 
ruch statków, wchodzących lub wychodzących z 
Southampton, odebrał wiele zainteresowania przy
godnemu widzowi. Wielkie i imponujące statki pa
sażerskie z rzadka tylko można obserwować.

Na tym właśnie półkolistym murku wbudowano 
rok niemal temu tablicę, której napis mówi:

„This plaąue is to record the sincere apprecia- 
tion 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 
bravely and selflessly defended the town against 
enemy air attack and thereby reduced the ca- 
sualties and damage caused by the air raids”.

Jak mi opowiadał jeden z kolegów stale miesz
kający w Cowes, .myśl o tablicy powstała wśród 
dzieci szkolnych, którym nauczyciel historii opowia
dał o pamiętnej dla miasta nocy. Bez naszej wiedzy 
i udziału, ze szczerej i dobrej woli, chcieli mieszkańcy 
Cowes dać trwały dowód uznania swego i wdzięcz
ności za to, co polscy marynarze dla nich zrobili. 
Tablica jest pamiątką, którą dali nam obcy — bez 
proszenia. W tym jest jej dla nas specjalna wartość 
Nie zmieni jej nieudolność i głęboki nietakt, z ja
kim organizatorzy, burmistrz i Zarząd Medina Bo- 
rough Council zorganizowali odsłonięcie tablicy.

Z ogłoszenia w Isle of Wight County Press dowia 
dujemy się między innymi: „ . . . The Council invite 
. . . any Polish citizens or former Polish citizens living 
in the Island to attend the unveiling . . .”. Ani jedne
go słowa o załodzie „Błyskawicy”, mimo że radny 
miejski, p. Jan Trzebski, doradzał: „ . . . 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 ..W zamian, 
na gości honorowych zaproszeni zostali: ambasador 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i członkowie 
ambasady PRL.

Otrzymałem dzisiątki listów, które bez wyjątku za
rzucają organizatorom „ignorancję, megalomanię, 
zlą wolę i wręcz głupotę” Nas proszono o za
pomnienie tej niewybaczalnej, nam wyrządzonej 
przykrości, w której mieszkańcy Cowes nie zawi
nili.

Odsłonięcie tablicy odbyło się we środę 25 sierp
nia 1982 roku, o godz. 6 po południu. Na redzie Co
wes stanął nowy żaglowy statek szkolny Marynarki 
Handlowej, „Dar Młodzieży”. Był to jedyny jasny mo
ment w tej, z jednej strony podniosłej, z drugiej przy
krej dla nas i dziwnie wyreżyserowanej uroczystości 
w której nie wziąłem udziału.

PS.: Ostatni numer „Naszych Sygnałów” poświęci! 
dużo miejsca tablicy w Cowes. Przedrukowane zo
stały niektóre artykuły z lokalnej prasy. Pragnę 
stwierdzić, że po rozmowie z burmistrzem opuści
łem miejsce ceremonii, nie rozmawiałem z żadnym 
reporterem i nie udzielałem żadnych wywiadów. 
Wiadomości podane przez prasę, pod sensacyjnymi 
tytułami, pochodziły od osób trzecich i wydrukowa
ne zostały niejednokrotnie w przekręconej formie, 
nie oddającej wiernie wydarzeń. Moje własne sta
nowisko podałem w liście do wydawców „Daily Te- 
legraph” z dnia 20 września 1982 r.

Andrzej Jaraczewski

■* * *

URNA Z ZIEMIĄ Z OKSYWIA
I WESTERPLATTE W KOŚCIELE POLSKIM 

W MANCHESTER

W lutym 1968 roku, z okazji Święta Marynarki 
Wojennej, w kościele polskim w Manchester, pod
czas Mszy św. za poległych i zmarłych Kolegów, od
była się uroczystość poświęcenia urny zawierającej 
ziemię z Oksywia i Westerplatte. Urna została umie
szczona pomiędzy innymi urnami, zawierającymi 
ziemię z pól bitewnych z drugiej wojny światowej. 
Urna Lotników z ziemią z cmentarza w Newark, 
urna 2 Korpusu z ziemią spod Monte Cassino, urna 
z ziemią z Wawelu i Rossy, urna 1 Dywizji Pancernej 
z ziemią spod Falaise i Wilhelmshaven, urna Spa
dochroniarzy z ziemią spod Arnhem, urna AK z zie
mią ze Starówki i urna Brygady Karpackiej z ziemią 
z Tobruku. Urny okalają wielki ołtarz i stanowią 
jakby Drogę Krzyżową polskiego żołnierza, który 
przelewał krew po wszystkich lądach i morzach za 
Ojczyznę. Urny są projektu inż. Tadeusza Lesisza.
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Ziemia do urny Marynarki Wojennej z Oksywia 
i Westerplatte została przywieziona przez jednego 
z kolegów. Ufundowało ją MW — Koło Manchester. 
Urna Marynarki Wojennej pozostanie trwałą pa
miątką dla przyszłych pokoleń i jednocześnie sym
bolem hołdu bohaterskim poległym marynarzom, 
którzy obok polskiego żołnierza walczyli i ginęli 
za wolność i polskie morze.

MATKA BOSKA SWARZEWSKA, 
OPIEKUNKA POLSKIEGO MORZA

Inną morską pamiątką w polskim kościele w Man
chester, również projektu inż. T. Lesisza, jest wize
runek Matki Boskiej Swarzewskiej, opiekunki Pol
skiego Morza, w przepięknej oprawie chrzcielnicy 
z kutego żelaza, w otoczeniu herbów Gdańska, War
szawy, Krakowa. Lwowa, Wilna i Poznania.

inż. arch. Tadeusz Lesisz

POMNIK MARYNARZY
NA CMENTARZU DALBETH W GLASGOW
Pomnik ten powstał z inicjatywy Zarządu Koła 

SMW-Glasgow, ufundowany przez członków Koła 
i poświęcony w dniu 18 lutego 1973 r. Szczegółowe 
sprawozdanie z tej uroczystości znajduje się w Nr. 
129 „Naszych Sygnałów", str. 23/24.

Pomnik znajduje się na polskiej działce cmenta
rza Dalbeth. Co roku, w dniu „Święta Zaślubin 
Polski z Morzem'’ zbierają się tam marynarze, ich 
rodziny i przyjaciele, aby pod kierownictwem pol
skiego proboszcza odmówić pacierze za zmarłych, 
wspomnieć poległych i zmarłych Kolegów i złożyć 
wiązanki kwiatów.

Płyta granitowa wys. ok. 2 m, poza wyrzeźbiony 
mi symbolami Krzyży i proporca Marynarki Wo
jennej nosi napis:

Polish Naval Association 
in rememberance of 

the Polish Sailors who died 
fighting for Freedom 
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in the Second World War, 
from the first to the last salvo. 

Also those who have sińce died and 
those who are interred here.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Pod pomnikiem grzebie się prochy tych Kolegów, 
którzy wybrali spalenie jako formę pogrzebu.

Kronikarz

* * *

TABLICA NA MALCIE

Jest to pamiątkowa tablica okrętów podwodnych 
X Flotylli stacjonującej na Malcie w czasie wojny.

Wymienione na niej są ORP „Sokół” i ORP 
„Dzik”. Umieszczona jest ona przy głównym ołta
rzu katedry anglikańskiej Św. Pawła.

TABLICA PAMIĄTKOWA MAR. WOJ. II 
NA MALCIE

Marmurowa tablica wmurowana w ścianę byłej 
bazy okrętów podwodnych X Flotylli „Lazaretto” 
— Manael Island, Malta.

Tablica została ufundowana zaraz po wojnie przez 
polskiego konsula, p. Parnis Englanda, który n.b. był 
przedstawicielem Rządu R.P. na uroczystości pod
niesienia bandery na ORP „Garland” w porcie Va- 
letta na Malcie, w dniu 3 maja 1940 r. Tablicę od
słoniła żona naszego kolegi, Andrzeja Guzowskiego, 
p. Dorota Guzowska.

# * ♦
TABLICA HMS „DOLPHIN” —

BAZA OKRĘTÓW PODWODNYCH W GOSPORT

W kaplicy „Fort Blockhouse” jest szereg białych, 
marmurowych tablic, z wyrytymi nazwami wszyst
kich alianckich okrętów podwodnych, które zginęły 
w czasie II wojny światowej.

Figurują tam ORP „Orzeł” i ORP ,Jastrząb”.
* *
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TABLICA W MONTMORENCY

Cmentarz Le Champeux w Montmorency (Val d’Oi- 
se) jako miejsce wiecznego spoczynku Polaków-emi- 
grantów, został wybrany przez gen. Karola Kniazie- 
wicza. Jako pierwszy spoczął na nim Jerzy Ursyn 
Niemcewicz w roku 1841. W roku następnym gen. 
Kniaziewicz, w roku 1856 został pochowany Adam 
Mickiewicz. Do dziś dnia znajduje się tam grób ro
dziny Mickiewicza; spoczywa tam Cyprian Norwid 
i wielu, wielu innych.

Z emigracji po II wojnie światowej, złożono tam 
dnia 4 kwietnia 1970 r. urnę z prochami ś.p. gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego.

Corocznie Towarzystwo Historyczno-Literackie 
(założone w 1832 r.) urządza między 21 maja a 15 
czerwca tradycyjną pielgrzymkę do Montmorency. 
Po nabożeństwie w miejscowym kościele parafial
nym, organizuje się pochód na cmentarz zakończo
ny złożeniem hołdu zmarłym.

W 1970 r. ta tradycyjna pielgrzymka odbyła się 
w sposób szczególnie uroczysty, ponieważ została 
połączona z poświęceniem pamiątkowych tablic ku 
uczczeniu pamięci żołnierzy, marynarzy i lotników 
poległych w II wojnie światowej.

Dzięki staraniom Towarzystwa Opieki Nad Gro
bami i Pamiątkami we Francji, gmina Montmoren
cy ufundowała olbrzymią ścianę wzdłuż muru cmen
tarnego, na której wmurowano kilkanaście tablic 
poświęconych pamięci żołnierzy poszczególnych czę

ści Sił Zbrojnych, czy też wielkich jednostek wojska. 
Poczet tych tablic otwiera tablica poświęcona pa
mięci gen. W. Sikorskiego.

Uroczystość odbyła się 14 czerwca w obecności 
podprefekta Val d‘Oise, mera Montmorency, prezesa 
Towarzystwa Opieki Nad Grobami i Pamiątkami 
Polskimi, deputowanego Palewskiego. Duchowień
stwo reprezentowali: ks. prałat Z. Biernacki, wice
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, ks. biskup 
Fierla i przedstawiciel naczelnego rabina Francji.

W uroczystościach wziął udział gen. S. Kopański 
w towarzystwie płk. M. Czarneckiego, prezesa SPK 
we Francji, płk. J. Tysowskiego, płk. S. Szewalskie- 
go i kmdr. B. Wrońskiego, który reprezentował 
SMW.

Po odprawieniu modłów (katolickich, protestanc
kich i żydowskich) i poświęceniu tablic, wygłoszono 
szereg przemówień (Mer Montmorency, deputowa
ny Palewski, gen. Kopański, płk Czarnecki — pod- 
prefekt Val d‘Oise), w których podkreślono więzy 
przyjaźni polsko-francuskiej.

W końcu uroczystości gen. Kopański w towarzy
stwie kmdr. Wrońskiego i przedstawiciela lotników, 
p. Kochanka, złożył wieniec na grobie gen. Sosnkc- 
wskiego.

Tablicę poświęconą pamięci marynarzy ufundowa
ło SMW kosztem £90.00.

B. Wroński



30 NASZE SYGNAŁY

WOTUM ZŁOŻONE NA JASNEJ GÓRZE
10.9.1978

Idea Wotum wyszła od oo. Paulinów (lekko pod- 
szepnięta i przyjęta przez różne oddziały Polskich 
Sił Zbrojnych).

Pierwsze wotum złożyła kawaleria i piechota, na
stępnie Lotnicy, Marynarze i Cichociemni.

Projekt naszego wotum jest dziełem Kolegi Kul 
ka.

Wykonania podjęła się Akademia Plastyczna w 
Krakowie w brązie i emalii, (wymiary 120 cm x 66cm)

Wotum wraz z homagium wykonanym odręcznie 
na pergaminie przez kol. Poray-Wojciechowskiego, 
zostało przekazane Ojcom Paulinom w opiekę przez 
kol. T. Jekiela i K. Zubkowskiego.

K. Zubko'wski
» * >»
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PAMIĄTKI MARYNARKI WOJENNEJ 
W NARVIKU

Dzięki staraniom ś.p. pik. dr T. Pasiecznego, ś.p. 
chor. mar. B. Łassy oraz kpt. mar. mgr. Poray-Woj- 
ciechowskiego, powstały w Narviku dwie stałe pa
miątki Marynarki Wojennej. Jedna z nich to Plac 
im. ORP „Grom” (GronTs Plass) nad brzegiem fior
du, na którego dnie leży nasz okręt. Druga zaś, to 

skromna, ale wymowna sekcja w muzeum w Nar- 
viku, gdzie znajduje się model marynarza w mundu
rze z odpowiednimi adnotacjami.

Formalności związane z realizacją tych pamiątek 
wymagały dość długiej korespondencji nie tylko z 
municypalnymi władzami miasta Narvik, ale także 
kilku listów do króla Norwegii.

Kronikarz

GROM: PLASS

ORP GROM



32 NASZE SYGNAŁY

Wśród pomników trwałych w Kraju i na Obczyź
nie, uwieczniających chwałę Marynarki Wojennej, 
jest szereg dokumentów odzwierciedlających olbrzy
mi wkład Polski w działania wojenne na morzu w II 
wojnie światowej. Brak miejsca ogranicza autora do 
podania dwóch pism świadczących o tym wkładzie:

1. Odręczne pismo admirała Dunbar-Nasmitha, C.
-IN-C Western Approaches, Plymouth.

,.Hand Message”
To .. . Komandor — porucznik dypl. Roman 

Stankiewicz
From . . . Commander-in-Chief, Western Appro
aches

I should likc to express my admiration for the 
splendid spirit of your officers and ship’s compani- 
es and their ev.'dent efficiency.

I was much impressed with everything seen during 
my walk round your ships yesterday and I am very 
proud to have them in my command.

Although far away from Poland the service you 
are performing is of the greatest importance to our 
common cause.

1620112 Sept. 1939

(-) Dunbar-Nasmith
Admirał

Commander-in-Chief

2. Rozkaz Naczelnego Wodza do Marynarki Wojen
nej:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych,

Paryż, dnia 1 grudnia 1939

Rozkaz do Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych 
i Lotnictwa

Ceniąc wysoko doniosłą rolę, jaką odgrywa Polska 
Marynarka Wojenna w obecnej wojnie, oraz znacze
nie, jakie ona posiada dla przyszłości Kraju, zarzą
dzam:

1) Wszystkie sprawy Marynarki będą skoncentro
wane w ręku szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej.

2) Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej jest od
tąd podporządkowany wprost i bezpośrednio 
Naczelnemu Wodzowi i Ministrowi Spraw Woj
skowych, a uniezależniony we wszystkich 
sprawach zarówno dowodzenia, jak organiza
cji i zaopatrzenia od pośrednich instancji woj
skowych.
Tym sposobem daję wyraz uznaniu, jakie sobie 

zckibyi polscy marynarze, odwagą, sprawnoś
ci} i wysokim poczuciem obowiązku.

Pragnę również stworzyć warunki sprzyjają
ce najpełniejszemu rozwojowi naszej Marynar
ki, która jest nieodzownym czynnikiem naszej 
siły i niezależności.

Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych 
(-) Sikorski, Gen. Dywizji

Pierwszy dokument tyczy przybycia ORP „B y- 
skawica”, „Grom” i „Burza” do bazy w Plymouth 
i inspekcji tych okrętów przez Adm. Dunbar-Na
smitha.

Drugi dokument dotyczy długo spodziewanej „sa
modzielności” Marynarki Wojennej jako części 
PSZ. Dokument ten wyszedł wkrótce po inspekcji 
Dywizjonu KT w Rosyth, w dniu 17 listopada 1939 
roku, na którą Naczelny Wódz przybył z Paryża i 
powitał załogi okrętów punktualnie o godz. 15.00 
tego dnia.

Powyższe ze zbiorów i pamiętników kpt. mar. 
mgr. Witolda Poray-Wojciechowskiego.
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JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP 
ARCYBISKUP METROPOLITA 
GNIEŹNIEŃSKI I WARSZAWSKI 

PRYMAS POLSKI

LISTY
Warszawa, dn.14 kwietnia 1983.

N. 1 J /83/P.

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Ukochani Bracia Marynarze,

Wyrażam radość, że staracie się oddać cześć Ojcu Naszemu 

Niebieskiemu, oraz tym, których, powołał On do siebie po nagro

dy za ofiarną, aż do śmierci, służbę Bogu i Ojczyźnie, na blis

kich i dalekich wodach świata.

Cieszę się, że na pamiątkę tych bohaterskich marynarzy-za

topionych ufundowaliście Ołtarz Pplowy, Krzyś i Tablicę - 

Ołtarz,, jest miejscem naszej Ofiary Bogu - składanej Bogu 

przez walczących za Wiarę i Braci; Krzyż to znak śmierci i

zmartwychwstania naszego z Chrystusem; Tablicaiaca upamiętnić 

imiona tych nieznanych żołnierzy-marynarzy, którzy tonęli, 

abyśmy żyli, walcząc za Wasza i naszą wolność.

Ta pamiątki będą umieszczone w kościele św-^ Michała w 

Udyni-Oksywiu - św. Michała, który uporządkował niebo po bun

cie aniołów, a na ziemi ma sprowadzić marnotrawnych synóa do

Ojca Miłosierdzia, o co prosi Papież: " Pragnę, ufam i proszę, 

ażeby Rok Święty był opatrznościową okazją dla powszechnej ewan

gelizacji i katechizacji o miłosierdziu " - Boskim i ludzkim.

Błogosławię Wam i Waszym Rodzinom, Ukochani Marynarze,abyście 

wszyscy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi

oraz .duchowym skarbom naszej _tyeó,ąc>^estniej trydycji katolickiej.

Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy 
Ks.Bp Marian Przykucki i 
Ordynariusz Chełmiński 
83-130 P e 1 p 1 i n

".SżCAęs^.^óśę,

/ +'JŹzęf*Kardynał  Glem{> / 
e.</Prymas Polski

DL. W-Wa. 37/83. 10 000. U
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etat pr lor it?
j.e. ks. bP marian prży kucki 
uL ogrod biskupi j
8-»-Vnpelplin

w dniu dzisiejszym w sposoo szczególny lacze sie w modlitwie 
z paterzem kościoła chełmińskiego który razem z kombatntami 
połskiej marynarki wojennej upamiętnia w kosciełe sw michala 
archanioła w gdyni Oksywiu cierpienia i ofiarę załóg 
połskich okretow w czasie drugiej wojny światowej, 
zmarłych ■ połecam miłosierdziu bożemu zyjacym weterenom 
i ich rodzinom z serca udziełam apostołskie ao 
błogosławienstwa

jan paweł ii papież

W imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
skupiającego szeregi byłych marynarzy rozsianych 
po całym świecie, pragniemy wyrazić Waszej świą
tobliwości nasze szczere i z głębi serca płynące po
dziękowania za telegram wysłany do Księdza Bisku
pa Przykuckiego, Biskupa Morskiego i Ordynariusza 
Chełmińskiego z okazji poświęcenia Pomnika Mary
narki Polskiej w kościele św. Michała w Gdyni- 
Oksywie w dniu 29 maja 1983 r.

Ojcze Święty, w czasie odczytywania tej depeszy 
przez księdza biskupa Przykuckiego, na tej history
cznej i jedynej w dziejach naszego Narodu uroczy
stości, oczy obecnych napełniły się łzami wzruszenia, 
a serca jeszcze bardziej biły spotęgowaną miłością

B. Karnicki 
Sekretarz

*
ku Głowie naszego Świętego Kościoła, naszego Ojca 
i Wielkiej Dumy i Nadziei naszej Ojczyzny.

Dziękując za apostolskie błogosławieństwo dla nas 
i naszych rodzin, kreślimy się z wyrazami najwięk
szej czci i serdecznego synowskiego oddania dla Wa
szej świątobliwości.

K. Zubkowskt
Prezes SMW

Jego Świątobliwość
Papież Jan Paweł II
Watykan
Rzym Londyn, 21 czerwca 1983
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Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Prymasie.

W imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
skupiającego szeregi byłych marynarzy rozsianych 
po całym świecie, pragniemy wyrazić Waszej Emi
nencji nasze serdeczne i szczere podziękowanie za 
list przesłany na ręce Biskupa Morskiego, ks. Przy
kuckiego, z okazji poświęcenia pierwszego i jedyne
go Pomnika Marynarki w kościele św. Michała w 
Gdyni-Oksywie dnia 29 maja 1983 r.

Byliśmy i jesteśmy głęboko wzruszeni słowami Wa
szej Eminencji i Jego Błogosławieństwem, które 
przyjmujemy w duchu pokory, miłości i synowskie
go oddania naszemu Arcypasterzowi i naszemu O- 
piekunowi, Prymasowi Polski.

Wielebny Księże Proboszczu,

W imieniu członków Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Londynie, i tych, co są rozrzuceni po 
całym świecie, dziękujemy Księdzu Proboszczowi pa
rafii oksywskiej za udzielenie miejsca przy kościele 
oksywskim na zbudowanie Pomnika Marynarki Wo
jennej.

Dziękujemy również za zorganizowanie i wzięcie 
udziału w poświęceniu tego Pomnika dnia 29 maja 
1983 roku.

Wzruszeni jesteśmy tą wielką przychylnością, jaką 
Ksiądz Proboszcz obdarzył budowę Pomnika, dobrą 
radę, w czasie budowy, opiekę, którą otoczył 
to Sanktuarium Polskiej Marynarki Wojennej.

Pozostajemy z głębokim szacunkiem
B. Kórnicki

Sekretarz
K. Zubowski

Prezes SMW

Jego Eminencja
Arcybiskup Metropolita
Gnieźnieński i Warszawski
Prymas Polski
Warszawa

Londyn. 21 czerwca 1983

B. Karnicki K. Zubkowski
Sekretarz Prezes SMW

Wielebny Ksiądz Proboszcz
J. Makowski
Kościół Parafialny
Oksywie

Londyn, 16 czerwca 1983

Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Biskupie.

W imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
skupiającego szeregi byłych marynarzy rozsianych 
po całym świecie, pragniemy podziękować za uświe
tnienie Swą Dostojną Osobą uroczystości poświęce
nia pierwszego i jedynego w Polsce Pomnika Mary- 
rzy Polskich, w kościele Michała w Gdyni-Oksywie, 
w dniu 29 maja 1983 roku.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy Waszej Ekscelencji 
za osobiste poświęcenie ołtarza i tablic oraz za łas
kawe słowa wypowiedziane przy tej okazji do nas. 
słowa, które przejdą do historii.

Jeszcze raz dziękując, łączymy wyrazy czci
i synowskiego oddania w Panu

B. Kórnicki 
Sekretarz

K. Zubkowski
Prezes SMW

Jego Ekscelencja
Marian Przykucki
Biskup Morski i Ordynariusz Chełmiński
Pelplin

Londyn, 21 czerwca 1983

% % %
LIST JERZEGO PERTKA DO KOLEGI 
J. GOŚKA, Z OKAZJI POŚWIĘCENIA 

OŁTARZA I TABLIC
NA OKSYWIU

Poniżej podajemy wyjątki z listu naszego znanego 
pisarza-historyka-marynisty, Jerzego Pertka, z dnia 
23 maja 1983 roku, w którym zawiadamia, że jego 
stan zdrowia nie pozwala mu na wzięcie udziału w 
naszej wielkiej uroczystości poświęcenia ołtarza po- 
lowego przy murze marynarskiego kościoła na O- 
ksywiu.

„ . . . będę obecny tylko myślą w gronie uczestni
ków tej pięknej i jakże podniosłej uroczystości. 
Myślą, całym sercem i wszystkimi gorącymi uczu
ciami, jakie od młodzieńczych lat żywię dla wszel
kich spraw związanych z dziejami Polski na mo
rzu, a zwłaszcza z Polską Marynarką Wojenną, tą 
przedwojenną naszą ma'ą flotą, która była, jest i 
będzie największą miłością mojego życia. Nie było 
mi dane służyć czynnie w Marynarce Wojennej 
na pokładach jej okrętów, ale staram się w miarę 
swych sił, możliwości i talentu służyć jej swą twór
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czością pisarską: publicystyczną, dokumentacyjną, 
popularyzacyjną i historyczną. I właśnie temu ce
lowi, upamiętnieniu wielkich dni naszej malej flo
ty, poświęciłem całe moje „dorosłe” życie, czyli 
— wliczając zbieranie dokumentacji już w czasie 
okupacji — ponad 40 lat. Wdzięczny jestem za 
zaproszenie do swego grona, bo czuję się jednym 
z Was i wiem, że żyją w nas wspólne idee i uczu
cia . . .”.

List kończy się przekazaniem dla uczestników 
zbliżających się uroczystości na Oksywiu, najlepszych 
wyrazów szacunku i najserdeczniejszych pozdro
wień. Post scriptum tego listu podkreśla datę pisma, 
jako 43 rocznicę wyjścia ORP „Orzeł” na ostatni pa
trol bojowy.

-k "k *

Prezes SMW wysłał organizatorom uroczystości 
i budowy Pomnika Marynarki Wojennej na Oksywiu, 
kolegom: J. Czerwińskiemu, J. Goskowi, E. Pappel- 
baumowi i K. Szczęsnemu, osobiste podziękowania 
następującej treści:

Londyn, 22 czerwca 1983

Szanowny Kolego,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej i wszystkich członków, składam 
serdeczne podziękowanie Koledze za zorganizowa
nie budowy Pomnika Marynarki Wojennej na Oksy
wiu.

Szczególnie dziękuję za wieloletnie oddanie swego 
wysiłku i czasu na wzniosły cel, który został uwień
czony uroczystym odsłonięciem Pomnika z udzia
łem Biskupa Morskiego i rzeszy wiernych w dniu 29 
maja 1983 roku.

Łączę pozdrowienia i jeszcze raz dziękuję

K. Zubkowski 
Prezes SMW 

;k -k
Jednocześnie przesłane zostały osobiste podzięko

wania w imieniu Prezesa i Członków SMW następu
jącym osobom:

Pani Halinie Winiarskiej, recytatorce wierszy na 
uroczystości, panu J. Kiszkis za odczytanie lekcji 
w czasie nabożeństwa, panu Kierownikowi Chóru 
im. Św. Cecylii i Zespołowi za pieśni w kościele, pa
nu H. Dolewskiemu za reżyserię, opiekę plastyczną 
nad uroczystością poświęcenia Ołtarza i rekonstruk
cję grobu ś.p. adm. J. Unruga.

Oliwa, 31.5.1983

. . . Tym razem chcialbym przekazać kilka słów o 
bardzo pięknej uroczystości, jaka się tu odbyła w 
dniu 29 maja, przy starym kościele na Oksywiu, 
bardzo blisko związanym z historią naszej przed
wojennej marynarki wojennej. Nastąpiło więc odsło
nięcie i oddanie niejako do użytku, ołtarza usytuo
wanego przy zewnętrznej ścianie kościoła, którego 
otoczenie, oprócz umiejscowionego centralnie krzy
ża z Chrystusem, stanowią tablice upamiętniające 
zatopione w ostatniej wojnie okręty. Jest to ciekawie 
i bardzo pięknie wykonane z metalu, z artystycznym 
wystrojem. Głównym fundatorem tego zrealizowa
nego już zamierzenia jest zresztą wasz krąg eks-ma- 
rynarzy, reprezentowanych tu przez specjalnie przy
byłego w tym celu kmdr. B. Karnickiego. Było sporo 
społeczności marynarskiej, głównie miejscowej, sil
na grupa z Warszawy i po parę osób z innych miast, 
m. in. p. J. Kosik i Kawalec z Wrocławia. Z zagra
nicy, oprócz wyżej wymienionych, jeszcze p. Min
kiewicz, oraz por. Tarczyński z Kanady. Tego ostat
niego miałem zresztą przyjemność gościć krótko u 
siebie, wspominając spędzone razem chwile na po
kładzie „Błyskawicy” po inwazji Francji. Po uroczy
stości kościelnej (z udziałem ks. bp. Mariana Przy
kuckiego z Pelplina, który wygłosił bardzo piękną 
homilię i odczytał specjalnie na tę okazję wysłany 
osobiście przez Jana Pawła II telegram), odbył się 
„galowy” obiad w restauracji „Róża Wiatrów” przy 
skwerze Kościuszki nad morzem. Wszystko udało 
się znakomicie . . .

S.B.

Sekretarz SMW
Londyn

30 maja 1983
7 Clairmont Gardens
Glasgow G3 7LW

Szanowny Kolego,

Chcialbym donieść Szanownemu Koledze, że w 
związku z poświęceniem ołtarza na Oksywiu Za
rząd Koła SMW Glasgow zdecydował się na wspólne 
uczczenie powyższej uroczystości przez ogólne zgro
madzenie w kościele parafialnym w niedzielę 29 ma
ja. Proboszcz parafii, w przemówieniu do zebra
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nych, streścił ważność i historię kościoła na Oksy
wiu. Po nabożeństwie członkowie Koła SMW Glas
gow oraz delegacje lokalnych Kół, b. członków Pol
skich Sił Zbrojnych i Kół Oświatowo-Kulturalnych 
wzięli udział w wyświetlanym filmie polskim., na
stępnie wszyscy wzięli udział w towarzyskim zebra
niu, z napojami, kanapkami i herbatką, przyrządzo
nymi przez żony i przyjaciółki członków Koła SMW.

Zarządy Kół Glasgow wyraziły serdeczną po
chwałę za organizację tej wspólnej imprezy pamiąt
kowej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
za Zarząd Koła SMW Glasgow 

F. Kay (Kleczkowski), Sekretarz

UCZESTNICY KOLEŻEŃSKIEGO OBIADU W „RÓŻY WIATRÓW” W GDYNI 
W DNIU 29 MAJA 1983, PO POŚWIECENIU „PANTEONU MARYNARKI

WOJENNEJ NA OKSYWIU”

Lista uczestników obiadu w „Róży Wiatrów” w Gdy
ni, 29.5.1983 del. po poświęceniu Panteonu Mar. Woj. 
na Oksywiu.

Promocja:

1925
Kmdr por. Władysław Salamon z małżonką — 
Gdynia;

928
kmdr ppor. Bogdan Mańkowski z małżonką — War
szawa;

1929 —
kmdr Aleksy Czerwiński — Warszawa;
kmdr ppor.Witold Prowans — Gdynia;

1930
kmdr por. Borys Karnicki z małżonką — Londyn;

1931
kmdr por. Władysław Trzciński — Gdynia
1932
kmdr por. Kazimierz Kraszewski — Warszawa;

1933
kpt. mar. Borys Bronikowski — Orłowo; kmdr por. 
Jacek Dehnel z synem — Gdynia; por. mar. Tade
usz Jeżewski z małżonką — Gdańsk; por. mar. Cze
sław Kazubek — Gdynia; kmdr ppor. Zbigniew 
Kowalski — Gdynia; por. mar. Feliks Minkiewicz 
— Londyn; kpt. mar. Edmund Pappelbaum z mał
żonką — Gdynia;

Promocja:

1934
kmdr por. Kazimierz Szczęsny z małżonką — Gdy
nia; kmdr por. Antoni W. Wronka z małżonką — 
Warszawa;

1936
por. mar. Jerzy Broniewicz — Puławy; kmdr Bro
nisław Szul — Gdynia;

1937
kmdr Julian Czerwiński — Gdynia; por. mar. Mie
czysław Tarczyński — Edmonton (Kanada);

1938
por. mar. Wacław Bielinowicz — Szczecin; kpt. 
mar. Jan Gosk — Sopot; por. mar. Tadeusz Ka
walec — Wrocław; kmdr ppor. Mieczysław Wró
blewski — Wrocław;

1939
kmdr ppor. Andrzej Pierzyński — Gdynia;

1940
por. mar. Jerzy Lipiński — Bolszewo;

1941
por. mar. Jan Kosik — Wrocław; por. mar. Bro
nisław Sonnenfeld — Gdynia;

1945
ppor. mar. Stefan Bujniewicz — Oliwa.

Inni uczestnicy:
Por. mar. cz. woj. Tadeusz Bykowski — Gdańsk; 
por. mar. obs. Józef Rudzki z małżonką — Warsza
wa; kmdr inż. Zygmint Jasiński — Gdynia; st. 
bosm. Leon Wolny z siostrą, p. Koła — Plymouth; 
pani Wojcieszek, żona ś.p. kmdr. Wojcieszka — 
Gdynia; pani Rychel, żona ś.p. kmdr. por. Rychła 
— Gdynia; pani A. Hess, siostra kmdr. ppor. K. 
Hessa — Gdynia; pani L. Jedyńska, żona kpt. w.w. 
Jedyńskiego — Londyn; pani Irena Zabrocka ,ar- 
tystka-rzeźbiarka — Oliwa.

Organizacja obiadu — I. Czerwiński
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APEL

Drodzy Czytelnicy i Kochani Koledzy,

Załączam fotografię kościoła garnizonowego Ma
rynarki Wojennej, wybudowanego na terenie wy
brzeża, pod kontrolą Marynarki Wojennej, stara
niem naszego Kapelana lat przedwojennych, ks. W. 
Miegonia w roku 1937.

Za czasów okupacji niemieckiej kościół ten został 
zamieniony na magazyn. Władze PRL używały tego 
budynku również jako magazynu i dopiero teraz 
zwróciły go władzom kościelnym.

Stan wnętrza jest opłakany! Nasz kolega Jan Gosk 

pod ją' się wskrzeszenia pamięci naszego bohaterskie
go kapelana, ś.p. ks. Władysława Miegonia — w 
tym Jego kościele. Potrzebne są fundusze na odno
wienie. Na ten ważny cel możemy wszyscy przesy
łać datki na „Fundusz Kościoła Garnizonowego” 
pod adres: SMW, Londyn. Ofiary pieniężne na ten 
cel już zaczynają napływać. Gdy Zarząd Główny 
SMW stwierdzi, Że akcja ta zyskała popularność 
wśród Czytelników „N.S.”, to zdecyduje wtedy wspo
móc Fundusz odpowiednią donacją.

Borys Karnicki
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