
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ



NASZE SYGNAŁY

B. WROŃSKI

100- LECIE URODZIN 
ADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA 

(7.10.1884 - 28.2.1973)
7 października br. mija setna rocznica urodzin 

wiceadmirała Józefa Unruga, dowódcy floty czasu 
pokoju i czasu wojny.

Płk Antoni Minkiewicz spokrewniony z rodzi
ną Unrugów w pracy wydanej w 1983 r. pt. „Polscy 
Unrugowie” przedstawił rodowód Admirała.

Otóż przyszła polska gałąź Unrugów osiedla 
się w Polsce w roku 1597 (Krzysztof I) i potem już 
w prostej linii do Henryka Kajetana Maurycego 
(1791-1849) Unrugowie polonizują się przez mał
żeństwa, służbę w wojsku polskim i pełnienie urzę
dów publicznych. Wspomniany Henryk Kajetan 
pod koniec życia przechodzi z rodziną na katoli
cyzm. Miał on 7 synów. Trzeci z nich Tadeusz 
Gustaw (1834-1907) był ojcem Admirała. Matką by
ła saska hrabianka Isidora von Biinau.

Tadeusz Gustaw Unrug był oficerem ar
tylerii gwardii królewsko-pruskiej. W wojnie fran- 
cusko-pruskiej 1870-71 dowodził baterią. Już za 
rządów Bismarcka przeszedł na emeryturę w stop
niu generała-majora.

Oddziedziczył po swym nieżonatym bracie 
Henryku majątek Sielec w powiecie żnińskim i tam 
osiadł z rodziną.

Minkiewicz w swej pracy pisze: „Generał Ta
deusz z postępem lat coraz bardziej odwraca się 
od niemieckości. Zrywa stosunki z byłymi kolegami 
z wojska, a w domu po niemiecku się nie odzywa”.

W rodzinie bowiem żywe były tradycje i pa
mięć o braciach Tadeusza, o stryjach naszego ad
mirała, Ludwiku Unrugu, który w czasie „Wiosny 
Ludów” w 1848 r. w walce z wojskiem pruskim zgi
nął w pobliżu Miłosławia i Kazimierzu Unrugu, 
który w czasie powstania styczniowego zginął pod 
Kołem.

Nic dziwnego, a może i dziwne, że dwaj syno
wie pruskiego generała Józef i młodszy Michał 
mają prywatnych nauczycieli jzęyka polskiego i pol
skiej historii.

Jedną z najcenniejszych pamiątek pozostałych 
po Admirale jest mała książeczka do nabożeństwa 
w języku polskim. Na pierwszej stronie tej książe
czki jest napis ręką admirała „Od Papy rok 1903“ 
i na tejże stronie znajduje się stempel Oflagu 1939.

Józef Unrug wstąpił do marynarki niemieckiej 
6.4.1904 i służył do 17.3.1919 r. W czasie wojny 
1914-1918 dowodził okrętami podwodnymi, a pod 
koniec wojny flotyllą szkolną.

O zgłoszeniu się do polskiej marynarki tak pi
sze w swej relacji: „Polska marynarka wojenna uro
dziła się po pierwszej wojnie światowej z końcem 
roku 1918 w Warszawie na drugim piętrze domu 
Nr 3 przy ulicy Nowomiodowej. Tam mieściła się 
sekcja marynarki ministerstwa spraw wojskowych, 
obejmująca całokształt spraw związanych z żeglu
gą morską. Na czele sekcji stanął początkowo ko
mandor Nowotny, a później Kazimierz Porębski, 
były kapitan „leutenant” marynarki niemieckiej, na 
wiosnę 1919 r”.

Służbę w polskiej Marynarce rozpoczął Józef Un
rug wykonaniem jedynego w swoim rodzaju zada
nia, o którym tak relacjonuje: „Z końcem roku 
(1919) zostałem wysłany do Gdańska celem przejęcia 
obiektów nawigacyjnych wybrzeża morskiego. 
Gdańsk był jeszcze miastem pruskim. Nad interesa
mi Polski czuwała Delegatura Rządu Polskiego z 
panem Mieczysławem Jałowickim na czele. Jednym 
z mych zadań było nabycie statku dla naszej służby 
hydrograficznej. Po dłuższym szukaniu znalazł się 
stosowny obiekt: mały parowiec dwuśrubowy służący 
do przewozu pasażerów do kąpielisk niemieckich 
na brzegach Morza Północnego. Z tej przyczyny 
płaskodenny, co było dla nas ważne z uwagi na tru
dno dostępną i płytką Zatokę Pucką, miał około 200 
ton wyporności, był już niemłody i sfatygowany 
przebytą służbą wojenną. Mimo to, po remoncie i 
przygotowaniu go do naszych potrzeb, służył jeszcze 
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długie lata pod nazwą ORP „Pomorzanin”, jako o- 
kręt hydrograficzny naszej floty. Był to pierwszy 
okręt morski naszej floty, na którym wiosną 1920 r. 
podniesiono banderę wojenną Rzeczypospolitej. Na
wiasem mówiąc, stałem się wtedy — po raz pierwszy 
i pewnie ostatni — właścicielem statku. Pruski 
Gdańsk nie uznawał rządów polskich, wskutek cze
go statek mogłem kupić tylko na własne imię”.

W sierpniu 1920 objął stanowisko szefa sztabu Do
wództwa Wybrzeża Morskiego, przemianowanego z 
dniem 1 stycznia 1922 na Dowództwo Floty. W lis
topadzie 1923 r. na własną prośbę jako kmdr por. 
przeszedł w stan nieczynny, z którego został powo
łany do służby czynnej w czerwcu 1925 r. i wyzna
czony na stanowisko dowódcy floty. Awansowany 
do stopnia komandora w 1925 r., na stopień kontr
admirała w 1933, a następnie wiceadmirała ze star
szeństwem 2 września 1946 r.

Posiadał następujące odznaczenia: Order VM ki. 
IV, Order Odrodzenia Polski kl. III i IV, Złoty 
Krzyż Zasugi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi. 
Komandorię Legion d'Honneur, Komandorię Orde
ru Danebroga, Syjamską Gwiazdę 3 stopnia.

Był żonaty ze swą kuzynką (córką stryjecznego 
brata), Zofią Unrużanką, ur. 1 grudnia 1895 r. Mie
li jednego syna, Horacego, ur. 23 lipcal930r.

Umarł w nocy z 28 lutego na 1 marca 1973 r. w 
Lilly en Val. Pochowany na cmentarzu w Montresor 
nad Loarą.

O Józefie Unrugu jako dowódcy, wychowawcy, 
oficerze, dżentelmenie, człowieku — napisano już 
wiele, nie tylko na łamach „Naszych Sygnałów”. Ta 
moja notatka biograficzna niech będzie drobnym 
przyczynkiem do przyszłego opracowania życiory
su tej wybitnej postaci.

Ale nie mogę tego wspomnienia nie zakończyć nu
tą osobistą, boć przecież byłem Jego oficerem fla
gowym, cieszyłem się Jego sympatią, a w latach pó
źniejszych w czasach emigracyjnej doli, Jego i p. Zo
fii przyjaźnią. Na pogrzebie Admirała 5 marca wy
głosiłem pożegnalne przemówienie, z którego przy
taczam wyjątek:

„Kiedy w roku 1920 otrzymaliśmy ten mały skra
wek ziemi pomorskiej nazwanej Polskim Wybrze
żem — to człowiekowi, którego młodzieńczą wyo
braźnię czarowały nazwy egzotycznych wysp, zatok, 
przylądków — przyszło spędzić całą męską część 
życia, znaczonego energią olbrzymią, pracą, cierpli
wością i żarliwością ofiarną — wokół przylądka, 
który był przylądkiem naszych nadziei, naszych o- 
baw i trosk, ale przede wszystkim przylądkiem na
szego ukochania — przylądkiem, nad którym no
cami krążył Smętek z Żeromskiego „Wiatru od mo
rza”, a dniami wiało rzeźwą bryzą polskiej energii 
z gdyńskiej strony zatoki. W słowniku geograficz
nym przylądek ten nosi zwykłą nazwę — Hel.

Zasługi admirała Unruga, początkowo jako szefa 
sztabu, a od roku 1925 jako dowódcy floty, są ol
brzymie. Trudno w tym pożegnalnym wspomnieniu 
wyliczać, szacować, oceniać. My, marynarze, którzy 
pamiętamy poziom wyszkolenia, dyscypliny i tego, 
co się nazywa „morale” naszej Marynarki, w okresie 
jej powstania, a potem w roku 1939 — znamy do
brze rozpiętość tych poziomów, która stanowi do
robek we wszystkich dziedzinach naszego powołania 
i służby. I wiemy dobrze, że magna pars tego dorob
ku to był ten, któremu dziś na szarfie wieńca złożo
nego przy Jego trumnie wypisaliśmy: „Niezapom
nianemu Dowódcy Floty”.

Strona tytułowa:
Kontradmirał Józef Unrug

Fotografia z dnia 15 października 1936 roku w 
czasie promocji podchorążych Marynarki Wojen

nej rocznika 1933-1936 na ORP „Bałtyk”
fot. W. Poray-Wojciechowski
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WIZYTA W WILLI NA OKSYWIU

Był zwyczaj w Polsce, że przydzieleni oficerowie, 
a także nowo mianowani podporucznicy składa
li oficjalne wizyty pp. Unrugom. Był to zwyczaj ze 
wszech miar kulturalny, i dla młodego narybku ofi
cerskiego niezmiernie pouczający. Mój rocznik, po 
promocji 15.10.1936 r., po ukończeniu Kursu Apli
kacyjnego, został wcielony in corpore — było nas 
zaledwie jedenastu — do Kadry Floty, pod ogólną 
komendę kmdr. Kozana. Byliśmy rozdzieleni po 
kompaniach ochotniczych i rekruckich, jako dowód
cy plutonów, a przy okazji zapoznawaliśmy się ze 
służbą na Oksywiu, rzadko udając się do Gdyni, 
gdyż podporucznikowskie gaże na przydziałach „lą
dowych”, po zapłaceniu rachunków za stołowanie 
się w kasynie oficerskim, nie wystarczały na żadne 
„szaleństwa” po barach lub bardzo kuszących loka
lach wieczornych rozrywek.

Przyszła wczesna wiosna 1937 roku i . . . „decy
zja” spoistego jeszcze rocznika, orzekająca, że trze
ba zadość uczynić przyjętym zwyczajom i według 
ustalonej kolejki złożyć wizytę w „Willi”.

Należałem do drugiej grupy razem ze Staszkiem 
Kince i Nikodemem Hernesem. W wyznaczony 
czwartek, dzień, w którym pp. Unrugowie „bywa'1 
po południu u siebie”, założyliśmy, po bardzo do
kładnym ogoleniu się, nowe, śnieżno-białe koszule, 
surduty i wszelkie potrzeby do „stroju oficerskiego 
nr 3” oraz świetnie wyczyszczone buty — naturalnie 
„karierki”; sprawdziliśmy pasy, kordziki, spinki, 
krawaty itp., czy wszystko jest w należytym porząd
ku, ubraliśmy się w płaszcze, czapki na głowy, bez 
zawadiackiego fasonu „na bakier” — a każdy z nas 
włożył do kieszeni dwie wizytówki — następnie wol
nym krokiem udaliśmy się „do Willi”.

Każdy z nas myślał tylko o jednym: „Czy Admi
rał będzie w domu”. Być może, że teraz po 47 la
tach pamięć o tym wydarzeniu nie odtworzy pew
nych szczegółów, i że pisząc te wspomnienia mogę 
spotkać się z zarzutem koloryzacji, ale nie jest dziś 
ważne, a w owym czasie te '15 czy 20 minut były 
dla nas ogromnie ważne. Byliśmy w wielkim, emocjo
nalnym napięciu, bo oto my, drobne kiełbie, mie’i- 
śmy za chwilę znaleźć się w obliczu „szczupaka” 
twarzą w twarz, i wobec tej wspaniałej Obecności 
zagrać rolę bywalców. Trudno właściwie sprecyzo
wać bazę psychologiczną, ale każdy z nas miał so
lidną tremę, choć starał się tego nie okazywać.

Choć szliśmy wolno — czas i przestrzeń były ści
śle odmierzone i sprawdzone — znaleźliśmy się wre
szcie przed drzwiami. Otworzyła je miła pokojówka 
i poprosiła o zdjęcie płaszczy. Drżącymi rękami wy
jęliśmy wizytówki i położyliśmy je na srebrnym tale
rzu, stwierdzając z ulgą, że leżało tam już kilka in
nych. Ostatnie przygotowania, pasy, krawaty i ... 
tragedia! Staszek stwierdził, że jeden z tylnych gu
zików surduta oderwał się gdzieś po drodze. Chło
pak momentalnie zmienił koloryt, a ja stwierdziłem 
dość przytomnie, że piegi nie wyglądają dobrze na 
blado-zielonkawej twarzy. Trzeba było natychmiast 
coś postanowić! Byliśmy już na dobre unerwieni, 
ale nie wolno było tracić głowy. W rezultacie krót
kiej i szeptanej narady, ja miałem wejść pierwszy do 
salonu, za mną Staszek, którego tyły miał strategicz
nie zasłaniać Nikodem. Pokojówka czekała na nas 
przy otwartych drzwiach. Wchodząc, zauważyłem, 
że Admirała w pokoju nie było. Ulga!!! Zrobiłem 
parę kroków i usłyszałem za sobą łomot. Oto Sta
szek potknął się o dywanik i byłby upadł, gdyby nie 
Niki, który go podtrzymał. W saloniku zrobiła się 
cisza. Pani Zofia siedziała na kanapce z jakąś panią, 
na fotelach łysawy komandor i wąsaty pułkownik, 
na krzesełkach dwóch panów po cywilnemu. Po 
chwili ciszy przywitaliśmy się, wymieniając rangę i 
nazwisko, po czym pani Zofia poprosiła nas o zaję
cie miejsc. Dwa krzesełka stały obok, jedno nieco 
dalej, przy oknie. Niki i ja złapaliśmy najbliższe nas, 
Staszek zaś posunął się bokiem (guzik!) i chwycił de
likatne krzesełko za poręcz. Coś tam chrupnęło, 
coś zaskrzypiało, piegi stały się bardziej wyraziste, 
wreszcie usiadł, a że był dość korpulentny, więc wy
glądało jakby siadł „półgębkiem”. Ambarasującą ci
szę przerwała pani Zofia pytaniem: „Herbata, czy 
kawa?”, zwracając się do każdego z nas kolejno. Po
nieważ Niki odpowiedział pierwszy „dziękuję, ka
wa”, nam nie pozostało nic innego, jak prosić o to 
samo, aby nie robić kłopotu gospodyni. Kłopot był, 
bo kawy starczyło tylko dla Nikodema i dla mnie, 
więc pani Zofia zadzwoniła, a gdy weszła pokojów
ka, poleciła jej przynieść więcej kawy. Rozpoczął 
się rytuał podwieczorku. Śliczne, porcelanowe fili- 
żaneczki, spodki, talerzyki na ciasteczka, srebrne 
łyżeczki i widelczyki i .. . duże, sztywno wykroch- 
malone i w trójkąt złożone białe serwetki. Oto ogól
na sytuacja: nie ma blisko nas stoliczka, ręce zajęte 
przyborami, a serwetka tak śliska, jak poły surduta, 
ma tendencję do zsuwania się z kolan. Rcęe drżą, 
spodki i talerzyki ze srebrnymi łyżeczkami dzwonią. 
Aby łyknąć wspaniałej kawki, trzeba postawić tale
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rzyk na stoliczku, ale by go dosięgnąć trzeba się 
podnieść z krzesełka w jakimś dziwacznym półukło- 
nie, a tu serwetka zsuwa się z kolan. Pokojówka po- 
daje ciasteczka. O! Uwaga, szykuje się nowa trage
dia! Niki i ja wzięliśmy pierwsze z brzegu, miękkie 
i pachnące czekoladowe torciki, Staszek wybrał ja
kieś ma!e, twardawe ciastko biszkoptowe. Jak je na
cisnął widelczykiem biszkopt prysnął z talerzyka i 
wylądował na podłodze koło nóg pułkownika. Sta
szek, z twarzą o kontrastowych kolorach, musiał 
doznać szoku, bo gdy znów zapadła cisza, powie
dział: „Nie szkodzi!”. Jąkoś zjawiło się drugie ciast
ko, tym razem miękkie, i od nowa rozpoczął się za
wiły rytuał: kawa na stolik, w półzgiętej pozie (uwa
ga na serwetki), okruch ciastka do buzi, talerzyk z 
ciastkiem na stolik (serwetka!!), kawa do ręki, ręce 
drżą, przybory dzwonią ... i tak to szło, a to wszy
stko nie było łatwe.

Naturalnie czas się wiókł niemiłosiernie. Nie pa
miętam o czym była rozmowa, ale pamiętam, że Ni
ki i ja wzięliśmy w niej udział, wygłaszając zdania 
nie na temat, a nawet zaprzeczyliśmy czemuś jedne
mu z cywilnych panów. Niki bardzo dyskretnie spo
glądał na zegarek i po chwili dał umówiony poprze
dnio znak. Kawa i niedojedzone ciastka poszły na 
stolik, serwetki też, i oto trzech podporuczników, 
nie bacząc na nieskończoną rozmowę, wstaje z krze

sełek po dokładnie 15 minutach mordęgi, i jeden po 
drugim mówi: „Jak bardzo przyjemnie”, itd.
Pani Zofia odpowiadała tymi samym słowami, a sie
dząca obok niej pani uśmiechała się przyjemnie, ko
mandor, pułkownik i obaj cywile grzecznie skłania
li głowy.

W tym samym szyku torowym (ja, Staszek i Niki) 
udaliśmy się do drzwi, raz jeszcze stając „na bacz
ność” i skłaniając głowy przed wyjściem.

W przedpokoju płaszcze na grzbiety i . . . chodu! 
Po wyjściu z domu, żegnani uprzejmym uśmiechem 
pokojówki, zauważyliśmy w pełnym świetle dnia, że 
po piegowatej, ale już mniej zielonej twarzy Staszka 
spływały ogromne krople potu.

Kiedy tuż po wojnie w 1945 roku miałem zaszczyt 
przyjmować panią Zofię na „Garlandzie” — była w 
drodze z Niemiec poprzez Danię i Norwegię do W. 
Brytanii — wspomniałem Jej tę naszą popołudniową 
wizytę. Pamiętała, zwłaszcza ten nieszczęsny bisz
kopt.

Dziś, po 47 latach, wspominam te chwile ze wzru
szeniem, a jestem pewien, że gdyby wtedy Admirał 
był obecny i widział te nasze tarapaty, nawet gdyby 
zauważył brak guzika, to na pewno uśmiałby się 
serdecznie.

Kronikarz

h

❖

Fajki ś<p. adm. Józefa Unruga zostały po Jego 
śmierci ofiarowane przez p. Zofie Unniżynę następ
nie zaś przekazane do Instytutu Polskiego i Muze
um »m. gen. W. Sikorskiego w Londynie przez 

kmdr. ppor. Bohdana Mańkowskiego
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W i told Poray-W ojciechowski

KOMIN I FAJKA 
(Wspomnienie o Admirale Unrugu) 

(Passaty i sztormy”, str. 26128, wyd. r. 1978 
— Glasgow —

Admiralskie insygnia wszystkim dobrze znane, 
Lecz dla nas na Oksywiu — to jest sprawa druga. 
Nie rękawy obficie złotem obszywane, 
Ale Komin i fajka Józefa Unruga.

Komin, czarny Labrador, duży i przyjazny, 
Wyprzedza Admirała, przebiera łapami, 
Floty wielki przyjaciel, pies mądry i ważny, 
Bo ostrzega okręty przed niespodziankami.

Gdy Admirał swe kroki do portu kieruje, 
By sprawdzić — „wszakże” — czasem, jak tam 

na okrętach,
Komin pierwszy się zjawia, ogonem wachluje, 
Potem cybuch i fajka w gęstych dymu kłębach.

Komin — to dla Floty pierwsze ostrzeżenie — 
Że Admirał w pobliżu ... za chwilę przybędzie. 
UWAGA!!! Na pokładach zaczyna się wrzenie 
I ruch porządkowania widać wokół wszędzie.

Śmieci nikną z pokładów nagle i po prostu; 
Podporucznik-dyżurny, z lunetą przy trapie, 
Dłonią bada podbródek, czy nie ma zarostu, 
A jak jest, to ze strachu ząb o ząb mu kłapie.

Goniec leci do mesy: „Admirał jest w porcie!” 
Zastępca do Dowódcy pędzi jak szalony, 
Wiedzą wC7vscy, w czyjej to Komin jest eskorcie, 
Nim się fajka pokaże, nim błysną galony.

Stuk, stuk ... już słychać kroki tuż u dzioba „Burzy”, 
Puk, puk . . . łomocą serca wachtowych przy trapie;

trapie;
Baczność na iewą burtę! Fajeczka się kurzy, 
A Komin stanął w miejscu i czekając . . . sapie.

Lecz Admirał cześć oddał, ale „Burzę" mijał. 
Gwizdek ogłosił „Spocznij”, u!ga spadła z nieba. 
Komin jednak pozostał, ogonem wywijał
I jął wąchać polery . . . psia go mać . . . potrzeba!

Więc Pan także przystanął, na psa dłonią skinął, 
Rzucił okiem na rufę i cumy zlustrował;

Potem wrócił do trapu, wszedł z surową miną. 
Już mu się podporucznik-dyżurny meldował.

„Wszakże tu nieporządek: Cumy wiszą 
w wodzie!”

Spojrzał z góry uważnie w twarz podporucznika, 
„Wszakże pan niegoiony, wszakże cień na 

brodzie, 
Proszę tutaj Dowódcę!” — Wszczęła się panika!

Dowódca i Zastępca przyszli jak najskorzej, 
(A dowódca miał krawat w pośpiechu wiązany), 
„Wszakże tak być nie może, panie komandorze!
Kazać cumy podciągnąć. — Udzielam nagany!”

„A wszakże podporucznik nie golił się rano, 
Więc do służby nie gotów. Do raportu stawić! 
Trzy dni kabinowego”. — W milczeniu słuchano 
Jak Admirał rozpoczął okręt „błogosławić".

Znalazł śmiecie pod działem, rdzę na aparacie, 
I kompas na nomoście grynszpanem pokryty;
Dowódcy zaś, po cichu, wspomniał o krawacie, 
A Zastępcy przygadał, że pokład nie myty . . .

Wreszcie skończył lustrację i zeszedł na molo, 
Za nim Komin podyrdał i wyprzedził Pana;
O sto metrów stał „Wicher” . . . Tam się spiesznie 

golą, 
Bądź co bądź, inspekcja nie zapowiedziana.

Dziś Mu „Burza” „podpadła”; jutro „Groma” 
„wsadzi”, 

„Wszakże” te wizytacje, to ważny obrządek;
Fajeczka nie pomcż:, Komin czasem zdradzi, 
A na każdym okręcie MUSI być porządek.

* V *

Na pokładzie ORP „Mewa” — lato 1937 roku
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Z. WĘGLARZ

WSPOMNIENIE 0 SZKOLE PODCHORĄŻYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ W TORUNIU

OKRES TEORETYCZNY 1933-1936
W okresie gdy byłem uczniem gimnazjalnym (IX 

gimn. mat.-przyr. im. Hoene-Wrońskiego w Krako
wie), rozczytywałem się w literaturze naukowej i po
dróżniczej, o dalekich lądach i morzach oraz przy
godach. To było też powodem, że w wieku 17 Jat 
nawiązałem kontakt pisemny ze Szkołą Morską w 
Gdyni oraz Szkołą Podchorążych Marynarki Wojen
nej w Toruniu. Okazało się jednak, że Szkoła Morska, 
chociaż zapewniająca wspaniałą podróż na żaglow
cu sżkolnym „Dar Pomorza”, może i naokoło świa
ta, była płatną i niemożliwą dla pokrycia kosztów 
związanych ze studiami przez moją matkę, pobiera
jącą b. małą emeryturę po moim ojcu. Wobec tego 
postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym i 
studiować w SPMW.

Według otrzymanych „warunków o ubieganie się 
o przyjęcie do SPMW, należało przede wszystkim:

a) Posiadać egzamin dojrzałości czyli maturę 
8-klasowego gimnazjum;

b) nie przekroczony wiek 19 lat,
c) świadectwo lekarskie kat. A dla personelu Ma

rynarki Wojennej;
d) zaświadczenie moralności wystawione przez 2 

poważne osoby.
Takich podań podobno wpłynęło wówczas około 

200, z tego wybrano 70 kandydatów, których pisem
nie wezwano na egzamin konkursowy do SPMW w 
Toruniu. Miało to miejsce w iecie, prawdopodobnie 
w lipcu 1933 roku.

Egzamin konkursowy składał się z następujących 
części:

I. krótka rozmowa z Komendantem SPMW wów
czas kmdr. ppor. Tadeuszem Podjazd-Morgen- 
stemem, celem tego była ocena prezencji, za
chowania się, wysławiania oraz powodów, dla 
których kandydat chciał zostać oficerem Mary
narki Wojennej.

II. Sprawdzenie sprawności fizycznej, orientacji i 
szybkiego reagowania:
a) Rozwiązywania niektórych testów inteligen

cji ogólnej;
b) pływanie 100 m stylem dowolnym na czas;
c) bieg na 100 i 1000. M:
d) skok w dal;
e) rzut granatem.

III. Egzamin komisyjny z wiedzy ogólnej: język 
polski, nauka o Polsce współczesnej, geografia 
Polski i świata itp.

IV. Egzamin komisyjny z następujących przed
miotów ścisłych:

matematyki wg zakresu gimnazjum typu ma
tematyczno-przyrodniczego;
fizyki wg zakresu gimnazjum typu matema
tyczno-przyrodniczego;
chemii wg zakresu gimn. typu mat.-przyr.;
języka obcego wg wyboru: angielskiego, fran
cuskiego, niemieckiego, lub kilku.

Biorąc powyższe pod uwagę, egzamin matu
ralny we własnym gimnazjum, gdzie wykładowcy i 
uczniowie znali się przez wiele lat — był śmiesznie 
łatwym, w porównaniu z egzaminem konkursowym 
do SPMW.

Wyniki oceniano według skali 10, gdzie 6 było 
stopniem dostatecznym, a poniżej to stopnie niedo
stateczne.

Niektóre stopnie, jak np. IV, miały dodatkowe 
współczynniki, przez które się mnożyło wynik. Zna
jomość języka obcego ponad jeden z wyżej wymie
nionych również była specjalnie punktowana.

Co kilka dni ogłaszano na tablicy w hallu nazwi
ska kandydatów, ktrózy zostali odrzuceni i mogli 
wracać do domu, z uwagi na ujemne wyniki. Ostate
cznie po trzech tygodniach pozostało nas 17. To by
ła wielka radość, że udało nam się zdać taki egza
min.

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w To
runiu była usytuowana nad Wisłą, pomiędzy no
wym mostem a starymi murami obronnymi ze słyn
ną Krzywą Wieżą. Teren, który zajmowała, pył 
mniej więcej długości długości 150 m, szer. 75 m„ i 
tu był stary i ponury budynek, tzw. koszary racła
wickie, po zlikwidowanej w 1925 r. Flotylli Wiśla
nej.

Budynek główny był 3-piętrowy, o grubych mu- 
rach ok. 1 m. i małych oknach. Na poziomie niskie
go parteru były pomieszczenia na areszt, pracownię 
krawiecką i szewską, oraz kuchnię i magazyny pro
wiantowe. Na poziomie zwykłego parteru był pokój 
oficera służbowego, kancelaria komendanta SPMW, 



8 NASZE SYGNAŁY

jadalnia podchorążych oraz kasyno podchorążych. 
Na pierwszym piętrze były sale sypialne, jak rów
nież i na drugim piętrze. Sale sypialne były dwóch 
rodzajów: mniejsze na 7 łóżek z dwoma oknami, 
oraz na 12 łóżek z trzema oknami. Szafy na ubrania 
były na korytarzach, jak również stojaki na karabi
ny.

Naprzeciw tego budynku, na pierwszym podwó
rzu, była parterowa składnica mundurowa.

Dalej był I-piętrowy, długi budynek, równoległy 
do głównego, w którym znajdowały się: zbrojow
nia, sala gimnastyczna, gabinety specjalnej broni pod
wodnej, elektrotechniczny i nawigacyjny, gabinet dy
rektora nauk, a na pierwszym piętrze były sale wy
kładowe.

Poza tym budynkiem było boisko sportowe.
Przy bramie głównej straż pełnił strażnik cywilny 

(uzbrojony) i wpuszczał do wnętrza osoby posiada
jące odpowiednie przepustki, względnie dzwonił po 
oficera służbowego.

Obok bramy była też mała przybudówka, gdzie 
mieścił się fryzjer.

W tym miejscu mieściła się SPWM aż do 5.9.1938 
roku, gdyż potem została przeniesiona do Bydgosz
czy.

Na drugi dzień po ostatecznej selekcji egzamina
cyjnej skierowano nas do lekarza SPWM, który u- 
rzędował w baraku drewnianym poza terenem Szko
ły, gdzie również był dość duża Izba Chorych, celem 
ostatecznego badania przed wcieleniem do służby w 
Marynarce Wojennej.

Następnie fryzjer obciął nam włosy ,,do gołej pa
ły”, a komisarz SPMW wydal nam przepisowe sorty 
mundurowe marynarza. I tak staliśmy się kandyda
tami do SPMW. Komisarzem, czyli intendentem był 
por. mar. Karge.

Na następny dzień, pod dowództwem por. mar. 
Kamudy Wilhelma, który został naszym oficerem 
kursowym, oraz bosmanmata Grabana Franciszka, 
który był naszym szefem — pojechaliśmy do Gdyni.

W Gdyni zostaliśmy zakwaterowani w Kadrze 
Floty na Oksywiu, gdzie komendantem był wówczas 
kmdr ppor. Kczan, i rozpoczęliśmy wyszkolenie re
kruckie wg. programu dla marynarzy. Dodano nam 
jeszcze specjalistów strzelców morskich z Kadry: 
bosmanmata Ustjaka oraz st. mar. Grechutę. Tak 
więc nasza skromna grupka 17 kandydatów, miała 
opiekunów i instruktorów w ilości 4 osób, które nad 
nami stale czuwały. Był to chyba sierpień, pogoda 
wspaniała, słoneczna, jak dla wczasowiczów, ale tru

dna do zniesienia podczas intensywnych ćwiczeń po- 
lowych.

Nasz oficer kursowy, por. mar. Kamuda Wilhelm, 
był raczej człowiekiem łagodnym, natomiast szef- 
bosmanmat Graban trzymał nas krótko w żelaznej 
dyscyplinie, ale był człowiekiem sprawiedliwym. 
Najwięcej dawał nam w kość bsmt Ustjak, który pro
wadził tzw. szermierkę na bagnety. Często bywało 
tak, że gdy wracaliśmy do koszar na obiad, nasze 
marynarskie drelichy były tak zlane potem, że zdjęte 
na ten czas można było postawić pod ścianą (drelich 
miał tę właściwość, że mokry stawał się sztywny). 
Nawet drelichowe sztylpy na nogi przemakały. Zda
wało się, że z nas ostatnią kroplę potu wycisną. Wie
czorami instruktorzy uczyli nas różnych piosenek 
marynarskich, które potem, wracając z ćwiczeń, mie
liśmy śpiewać. Gdy byliśmy zmęczeni do granic na
szej wytrzymałości fizyczno-psychicznej, szef dawał 
komendę: „Pluton śpiewać”: „Wesoła marynarska 
wiara”, albo „Marynarz w noc się bawi, w hamaku 
we dnie śpi” albo „Jesienne róże, róże cudne her
baciane” itp. Do naszego znoju przyczyniały się o- 
ksywskie górki, ale słodził widok błyszczącej powie
rzchni Bałtyku.

Celem kursu rekruckiego było wyrobienie nale
żytej postawy wojskowej, sprężystości i pewnych 
cech żołnierza, i trwał przeciętnie 6 tygodni.

Przeszkolenie rekruckie było dla kandydatów pier
wszą ciężką próbą charakteru i obejmowało takie 
dyscypliny:

1. Musztra formalna — 64 godziny;
2. Wyszkolenie strzeleckie — 24 godziny;
3. Wyszkolenie bojowe — 18 godzin;
4. Walka bagnetem — 12 godzin;
5. Walka granatem — 4 godziny;
6. Wyszkolenie przeciwgazowe — 6 godzin;
7. Wychowanie fizyczne — 38 godzin;
8. Nauka o broni — 24 godziny;
9. Regulaminy Służby Wewn. — 26 godzin;

10. Organizacja Sił Zbrojnych — 5 godzin.
Podczas wychowania fizycznego intensywnie szko

lono pływanie w morzu, pod kierownictwem instruk
tora bosmana Goecka, spec. Strzelca morskiego, dla 
którego woda nigdy nie była za zimna, choć często 
wychodziliśmy z niej zsiniali.

Z wielką ulgą przywitaliśmy zakończenie kursu 
rekruckiego i z radością poszliśmy na ORP „Iskra” 
— żaglowiec szkolny, w celu odbycia kandydackie
go pływania na Bałtyku, co jak się później okazało, 
było drugą z kolei ciężką próbą charakterów.

Opis tej zaprawy podaję osobno.
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Wreszcie, jako już sprawdzeni przez ciężkie pró
by życia żołnierze i marynarze, zostaliśmy uznani za 
podchorążych SPMW i wróciliśmy na pierwszy, teo
retyczny kurs do Torunia.

W Toruniu poszliśmy do naszego krawca, który 
wziął miarę każdego i uszył nam tzw. ubrania bos
mańskie, a ubrania marynarskie zdaliśmy do maga
zynu, za wyjątkiem białych, lnianych drelichów, cza
pek i kołnierzy oraz krawatów marynarskich, które 
nosiliśmy wewnątrz szkoły na codzień i do wykła
dów. Ubrania bosmańskie, ew, półpłaszcze i kordzi
ki (noszone pionowo, a nie ukośnie jak oficerowie) 
nosiło się na wyjście i na urlop.

Przedmioty, które nam wykładano, były dla nas 
ciekawe, bo stanowiły nowość, choć brak było do
brych podręczników, a wykładowcy byli na różnym 
poziomie.

Gdy byliśmy w SPMW na kursie młodszym, to 
na starszym byli koledzy z rocznika p. W. Kona — 
wtedy akurat nie było rocznika średniego. Dopiero 
gdy poszliśmy na drugi rocznik, został uformowany 
młodszy rocznik i znowu w SPMW były tylko dwa 
roczniki. Natomiast gdy przeszliśmy już na trzeci 
rocznik SPMW posiadała w 1936 roku:

Na wydziale morskim:
I. Młodszy rocznik — 27:

II. Średni rocznik — 22;
III. Starszy rocznik (nasz) — 12;

Na wydziale technicznym:
I. Młodszy rocznik — 0;

II. Średni rocznik — 11;
III. Starszy rocznik — 0.

Na wydziale administracyjnym:
1. Młodszy rocznik — 12.
A więc w sumie tzw. Oddział Podchorążych, które

go dowódcą był por. mar. Lubinkowski, posiadał 84 
podchorążych. Inaczej mówiąc, była to najmniejsza 
ilościowo szkoła podchorążych, ale jej członkowie 
byli dobrze wyselekcjonowani.

Na młodszym roczniku części teoretycznej mieli
śmy stopień „marynarza” po ukończeniu praktyki 
na ORP „Iskra” awansowaliśmy do stopnia „star
szego marynarza”.

Na średnim roczniku części teoretycznej mieliśmy 
stopień „mata”, a po ukończeniu praktyki na kano- 
nierkach i trałowcach awansowaliśmy do stopnia 
„bosmanmata”.

Na trzecim roczniku mieliśmy stopień „bosmana”
Poza tym każdy rocznik miał na obu rękawach 

cienkie, złote paski. I tak: młodszy rocznik miał je
den pasek, średni dwa paski, a starszy rocznik trzy 
paski.

Na górnej części klap kołnierza nosiliśmy stylizo
wane litery „SP” koloru złotego, bo wykonane były 
z mosiądzu. Litery „SP” oznaczały Szkołę Podcho
rążych. Wszyscy nasi przełożeni w SPMW zwra
cali baczną uwagę na zachowanie podchorążego, czy
stość i strój. Nikt nie miał prawa być nieogolonym, 
czy mieć dłuższe włosy, nie wyczyszczone na po
łysk buty czy lekko ścięte obcasy.

Wszelkie zbiórki musialy się odbywać szybko i 
bez hałasu lub rozmów. Uchybienia były karane 
zbiorowo, przez powtarzanie zbiórek, przebieranie 
się „na bojowo”, „sportowo” czy „wyjściowo”, i to 
w szybkim tempie.

Do karania dyscyplinarnego miał prawo oficer 
kursowy w granicach „zabraniania wyjścia na ląd”, 
a karą aresztu dowódca oddziału podchorążych, o- 
raz komendant SPMW. Ci dwaj ostatni za mojej pa
mięci tego nie robili.

SPMW i Marynarka Wojenna podlegały Regula
minowi Służby Wewnętrznej na lądzie, jak i resz
ta Sił Zbrojnych, ale na okrętach podlegała Regula
minowi Służb'.' Okrętowej (RSO), zresztą doskona
le ułożonemu.

Podczas mego pobytu w SPMW wykładano nam 
następujące przedmioty:

1. Musztra,
2. Wyszkolenie strzeleckie;
3. Wyszkolenie bojowe piech;
4. Nauka o broni;
5. Walka gazowa;
6. Wychowanie fizyczne;
7. Regulaminy;
8. Matematyka (pochodne, różn., całki);
9. Matematyka (trygonometria sfer.);

10. Mechanika teoretyczna;
11. Termodynamika;
12. Części maszyn;
13. Kotły i maszyny parowe;
14. Turbiny;
15. Silniki spalinowe;
16. Mechanizmy pomocnicze (okrętowe);
17. Elektrotechnika okrętowa;
18. Radiotechnika;
19. Materiały wybuchowe;
20. Broń podwodna;
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21. Artyleria morska;
22. Budownictwo okrętów (architektura i statecz

ność;
23. Sygnalizacja i międzynarodowy kod;
24. Nawigacja;
25. Dewiacja;
26. Astronomia;
27. Wiedza okrętowa;
28. Historia wojen morskich;
29. Organizacja i administracja Mar. Woj.
30. Prawoznawstwo;
31. Higiena okrętowa i udzielanie pierwszej pomocy 
32. Języki: francuski, angielski, niemiecki.

A teraz moi wykładowcy:
Kmdr rez. Bocheński z rosyjskiej MW, wtedy już 

w cywilu, wykładał nawigację i dewiację, następnie 
to przejął kpt. mar. Kownacki. Prof. Bocheński do
brze mówił po polsku i dobrze wykładał. Napisał i 
wydał swój podręcznik pt. „Astronomia nautyczna”, 
który dobrze służył wielu rocznikom podchorążych. 
Natomiast dewiacja była wykładana z jakiegoś skryp
tu oznakowanego: „do użytku służbowego”, do któ
rego to napisu jakiś dowcipiniś dopisał „fakirów”, 
ponieważ wzory matematyczne odnośnie magnetyz
mu były mało zrozumiałe.

Kpt. miar. Kownacki pochodził podobno z rosyj
skiej kawalerii, dobrze mówił po polsku i bardzo 
dobrze wykładał przedmioty nautyczne. Poza tym 
prowadził dla podchorążych szkolenie praktyczne 
na okrętach w dziale nawigacji i astronomii. Był 
twórcą tzw. schematów obliczeniowych dla prawie 
wszystkich problemów nautycznych, które wprowa
dzały ujednostajnienie obliczeń oraz uporządkowanie 
i ułatwianie w rozwiązywaniu zadań.

Kpt. mar. Lewicki pochodził z austriackiej MW, 
mówił dobrze po polsku, klął po włosku i wykładał 
wiedzę okrętową wg b. dobrze opracowanego i wy
danego podręcznika kmdr. Zajączkowskiego.

Inż. Berens wykładał budownictwo okrętowe, w 
szczególności teorię okrętu, wg własnego skryptu. 
Niestety, bardzo źle mówił po polsku i trudno by
ło go zrozumieć. Był wybitnym inżynierem budow
niczym rosyjskich okrętów wojennych .Później został 
zastąpiony przez kmdr. rez. inż. Małeckiego, również 
znanego budowniczego dużych okrętów wojennych 
w rosyjskiej MW. U nas był twórcą naszych trałow
ców „ptaszków” typu „Czajka”. Wykładał nam archi
tekturę okrętu wg bardzo dobrego podręcznika 
kmdr. ppor. inż. Sasinowskiego, również z byłej ro
syjskiej MW.

Płk rez. Gąsiorowski, już w cywilu, wykładał ma
teriały wybuchowe oraz chemię organiczną. Była to 
dość niezwykła indywidualność. Służył w austriac
kiej artylerii, kulał i miał protezę. Początek jego pier
wszego wykładu tak wyglądał: wyjął z teczki małą 
armatkę-zabawkę, założył do niej nabój i odpalił. 
Powstało trochę dymu, a my zaczęliśmy się śmiać. 
On wtedy powiedział: „To był właśnie przykład na 
działanie materiałów wybuchowych, o których bę
dę wam wykładał”.

Wykłady jego były ciekawe, mówił dobrze po pol
sku, podawał wiele przykładów z wojny i często 
przeplatał to różnymi anegdotami. Pisał na tablicy 
metrowe wzory z chemii organicznej, wymagał, aby 
je nie tylko pamiętać ale i wprowadzać; gdy prote
stowaliśmy, że przecież tego nie można zapamiętać, 
mówił: „Moi kochani, ja w swoim życiu byłem rów
nież korepetytorem dzieci cesarskich na dworze au
striackim, i jeżeli je nauczyłem, to myślę, że i was 
nauczę”. Razu jednego rozmowa zeszła na przepisy 
mundurowe, i wówczas on powiedział: „Zaraz po 
1 wojnie światowej byłem dowódcą pułku artylerii 
w Toruniu i tak się złożyło, że musiałem pojechać 
służbowo do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Woj
skowych. W gmachu tego ministerstwa spotkał mnie 
służbowy oficer sztabowy i zwrócił mi uwagę, że 
nie jestem przepisowo ubrany, bo zamiast butów z 
cholewami noszę francuskie sztylpy. A ja mu na to 
odpowiedziałem: „Panie pułkowniku, w naszym 
DOK w Toruniu, nie patrzą na to, co kto ma na 
nogach, ale co kto ma w głowie” i poszedłem. Ten 
sztabowiec zupełnie zbaraniał”.

Raz spytaliśmy go, czy gen. Gąsiorowski, ówczes
ny szef sztabu, to jego krewny. Odpowiedział na to: 
„To jest mój najmłodszy brat, ale był też najgłupszy 
z nas i został generałem”.

Major rez. Majewski, w cywilu, wykładał wyższą 
matematykę i mechanikę teoretyczną, a przy tym 
był również wykładowcą w Szkole Podchorążych 
Artylerii w Toruniu. Był dobrym wykładowcą. On 
to zapoznał nas z ciekawym przyspieszeniem Cor- 
łiolisa, występującym w żyroskopie.

Kpt. mar. Gintowt-Dziewałtowski dobrze mówił 
i wykładał historię wojen morskich oraz taktykę 
morską. B. oficer rosyjskiej MW akurat wrócił z 
dwuletniego stażu w Royal Navy i zachowywał 
tamtejsze maniery.

Kpt. mar. Łątkiewicz wykładał broń podwodną, a 
później to samo kmdr ppor. Boczkowski Zdzisław. 
Obaj byli dobrymi wykładowcami, mówili dobrze 
po polsku, choć pochodzili z rosyjskiej MW.
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Kpt. mar. Mieszkowski Stanisław, już wychowa
nek Polskiej MW, wykładał b. dobrze artylerię okrę
tową i był <po stażu we francuskiej MW. Używał 
podręcznika pt. „Artyleria morska ’, kpt. mar. Las
kowskiego, b. dobrego.

Kmdr rez. Barthelmus, oficer-audytor b. austria
ckiej MW, wykładał dobrze prawo morskie oraz 
kodeks honorowy.

Kpt. mar. inż. Iwański, były oficer mech, austriac
kiej MW, dobrze mówił po polsku i wykładał kotły 
i maszyny parowe oraz mechanizmy okrętowe, przy 
czym odznaczał się wykonywaniem na tablicy bar 
dzo dobrych rysunków objaśniających.

Kmdr ppor. inż. Zelenay wykładał bardzo dobrze 
radiotechnikę.

Por. mar. inż. Sukiennik wykładał bardzo dobrze 
elektrotechnikę; miał staż u Siemensa w Berlinie.

Kpt. mar. Bruśnicki i bsmt Graban wykładali i 
prowadzili musztrę oraz ćwiczenia potowe i strzele
ckie piechoty, na poziomie do plutonu.

Prof. Szczepkowski był oficerem rezerwy USN 
(mechanik) i wykładał język angielski oraz pływał 
z każdym rocznikiem na ORP „Iskra”.

Ponadto byli jeszcze dwaj profesorowie języka nie
mieckiego i francuskiego, dochodzący z gimnazjów 
toruńskich.

Lekarzem w SPMW był przeważnie kpt. mar. lek. 
Dolatkowski Augustyn; był bardzo dobrym leka
rzem i opiekunem, ale wysoce zdyscyplinowanym. 
Zawsze dbał o nasze zdrowie. Na przykład w zimie 
musieliśmy zażywać przed obiadem łyżkę stołową 
tranu, przegryzając to czarnym chlebem z solą.

Mat Kozakow z Sekcji Bokserskiej Floty, prowa
dził wychowanie fizyczne i boks, a jeden ogniomistrz 
ze Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu pro
wadził szermierkę na szable.

Szkoła była samowystarczalna, ale niestety, nie 
posiadała łaźni. Dlatego też w każdą sobotę chodzi
liśmy do łaźni garnizonowej.

W niedzielę oddział podchorążych pod dowódz
twem oficera służbowego Szkoły maszerował do ko
ścioła garnizonowego w Toruniu, a nasz komendant 
jechał tam z żoną powozem zaprzęgniętym w białe 
konie; samochodów było dużo, ale też i nie na
dawały się do tego.

Praktyka odbywała się na okrętach Floty pół ro
ku, co rok:

1. Okres kandydacki — ORP „Iskra” lub „Wilia;
2. Okres rocznika młodszego — ORP „Iskra”;

3. Okres średniego rocznika — ORP „Kmdt. Pił
sudski” lub „Haller”;

4. Okres starszego rocznika — Trałowce i niszczy
ciele, oraz Flotylla Pińska.

W rozprawie o konieczności posiadania żaglowca 
szkolnego Józef Unrug, późniejszy kontradmirał je
szcze w 1925 roku pisał następująco: „Trzeba, żeby 
młody oficer na samym początku swojej kariery mo
rskiej przeżył wszystko to, co stanowi chleb i sól ży
cia morskiego, trzeba aby na małym okręcie, pełniąc 
obowiązki prostego majtka, przez szereg miesięcy 
oswoił się z falą i wiatrem, z ciężką pracą przy ża
glach i bądź co bądź z chorobą morską”. I te jego 
wytyczne później obowiązywały.

Na sali gimnastycznej widniał napis:
„Być zwyciężonym i nie ulec — to zwycięstwo; 
Zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska”.

J. Piłsudski

Tam też były wyszczególnione nazwiska wszyst
kich prymusów OSMW i SPMW od początku jej 
powstania.

Rozkład dnia w SPMW wyglądał tak:
0630 — Pobudka; na sygnał elektrycznych dzwon

ków, uruchamianych przez służbowego podcho
rążego z jego dyżurki. Przejście oficera służbo
wego przez wszystkie sypialnie. Pierwszy, który 
go zauważy, daje komendę: „Baczność”. Wów
czas wszyscy stają w postawie zasadniczej tam, 
gdzie stoją, bez względu na to, czy są ubrani, 
czy nie. Potem następuje komenda: „Spocznij” 
i podchorążowie udają się do umywalni; mycie 
w zimnej wodzie „do pasa”.

0700 — Apel ppranny-modlitwa. Podchorążowie sta
ją w zbiórkach na korytarzu przyległym do ich 
sypialni. Na komendę oficera służbowego: „Do 
modlitwy”, zdejmują czapki i śpiewają: „Kie
dy ranne wstają zorze”. Potem dwójkami ma
szerują na krótką gimnastykę do sali gimnasty
cznej lub na boisko. Gimnastykę prowadzi dla 
każdego kursu jego dyżurny podchorąży.

0730 — Podchorążowie wracają dwójkami na salę ja
dalną. Zajmują stoły po 8 osób; na czele stołu 
siedzi podchorąży ze starszego kursu, który ma 
dbać o dobre maniery jedzących. Po skończe
niu śniadania kilkanaście minut wolnego.

0755 — Zbiórka na wykłady; każdy kurs udaje się 
dwójkami na swe sale wykładowe w drugim 
budynku.
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0800-1200 — Wykłady lub ćwiczenia. Godzina wy
kładowa 50 minut, przerwy 10-minutowe, wie
trzenie sal wykładowych.

1150 — Zbiórki i odmarsz dwójkami na salę jadal
ną.

1200 — Obiad a potem przerwa.
1355 — Zbiórka na wykłady lub ćwiczenia; każdy 

kurs udaje się dwójkami do swoich sal wykła
dowych w drugim budynku.

1400-1700 — Wykłady lub ćwiczenia. Godzina wy
kładowa 50 minut, przerwy 10-minutowe, wie
trzenie sal wykładowych.

1650 — Zbiórki i odmarsz dwójkami na salę jadalną.
1700 — Kolacja, a potem przerwa, czas wolny we

dług swojego uznania.
1730-1950 — Nauka własna na salach wykładowych 

w drugim budynku.
2000 — Apel wieczorny-modlitwa; podchorążowie 

udają się indywidualnie na tzw. silentium, czyli 
naukę własną, po apelu wieczornym. Ci, którzy 
decydują się iść spać, udają się do umywalni, 
potem się rozbierają i układają ubrania w kostki 
na taboretach przed łóżkami, a pod taboretami 
wyczysczone buty (i podeszwy) „na baczność”, 
śpimy w pyjamach. Jeszcze jedna inspekcja sal 
sypialnych przez oficera służbowego, ale tym 
razem już nie ma żadnych komend.

2100 — Gaszenie świateł na salach sypialnych i za
palanie świateł nocnych (niebieskich).

2200 — Powrót podchorążych (niektórych) z silen
tium i zupełne gaszenie świateł na salach sypial
nych.

Na młodszym kursie (roczniku), wieczorem w 
soboty odbywały się na terenie kasyna podchorążych 
lekcje tańca towarzyskiego. W tym celu przychodzi
ła jedna pani jako nauczycielka, oraz druga jako a- 
kompaniatorka na fortepianie.

„Wyjście na ląd” — bo tak nazywano zwolnienie 
na miasto, miało miejsce w soboty i niedziele, „na 
granatowo, w ubraniach wyjściowych, czyli bosmań- 
kich” z kordzikami. W inne dni tygodnia zwolnień 
nie było.

Na święta Bożego Narodzenia SPMW udzielała 
podchorążym 10-dniowego urlopu; to samo po le
tniej praktyce na Flocie.

Szkołą trwała 3 lata i 3 miesiące, przy czym każ
dy podpisywał zobowiązanie odsłużenia tego okre 
su w wymiarze trzykrotnym, to znaczy 9 lat i 9 mie
sięcy.

SPMW ukończyłem w Toruniu 15.10.1936 roku 
z 7 lokatą, po czym zostałem promowany na sto
pień podporucznika Marynarki Wojennej, w sali ry- 
ceskiej zamku warszawskiego, przez prezydenta 
RP, prof. Ignacego Mościckiego, w obecności mar
szałka Rydza-Śmigłego i szefa KMW kontradmirała 
Jerzego Świrskiego, jak również komendanta SPMW 
kmdr. ppor. Tadeusza Podjazd-Morgensterna.

PRAKTYKA NA FLOTYLLI PIŃSKIEJ 
NA III ROCZNIKU — 1936)

Przed 2 wojną światową granica Polski rozciągała 
się dość daleko na wschód, obejmując całe prawie 
Poiesie. Rdzennych Polaków było tam mało; więk
szość stanowiła ludność miejscowa białoruska, róż
niąca się mową i wyznaniem. Żyła na niskim pozio
mie cywilizacyjnym, jednakże posiadała swoją kul
turę. Była to kraina pokryta w większości bagnami 
i puszczami, piękna z punktu widzenia przyrodnika 
i turysty czy myśliwego, ale bardzo uboga.

Polesie miało jednak duże znaczenie strategiczne, 
tak dla Polski, jak i dla ZSSR, ponieważ stanowiło 
tamę przeciwko użyciu dużych i ciężkich jednostek 
zbrojnych obu stron.

Stąd też na rozległych rozlewiskach Prypeci i jej 
dopływów, były rozlokowane jednostki Flotylli Piń
skiej z bazą w Pińsku, a po drugiej stronie granicy 
istniała podobna flotylla radziecka.

Naturalnie odnośnie tamtejszych okrętów i sprzę
tu, nie byliśmy zachwyceni. Były to monitory czyli 
kanonierki, płytko zanurzone, niektóre (tzw. krako
wskie) tylko do 30 cm, trałowce i minowce rzeczne, 
kutry uzbrojone, szybkie motorówki łączności tzw. 
glisery (ang.), oraz bazy i statki dowództwa.

Okolica była ciekawa i prawie dzika. Niestety, w 
dzień atakowały nas tzw. bąki, czyli ślepce, a wie
czorem i w nocy komary. W Pińsku w szpitalu było 
zwykle kilkudziesięciu marynarzy chorych na mala
rię. Rzeka Prypeć była dość szeroka w szczególno
ści w pobliżu granicy z ZSSR i z obu stron porosła 
gęstym i wysokim dziewiczym lasem liściastym, gdzie 
drzew nikt nie wycinał, lecz same przewracały się 
ze starości. Najwyższy stan wód był naturalnie na 
wiosnę i wczesnym latem; wówczas całe prawie Po
lesie kąpało się w wodzie, a z niektórych wyższych 
miejsc, gdzie były łąki, chłopi zwozili łódkami siano 
i wozili tam bydło.

Pewnego razu, posuwając się uzbrojonym kutrem 
niedaleko granicy zauważyłem z dala jakiś krzak, 
posuwający się po wodzie. Po zbliżeniu si,ę okazało 
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się, że był to duży jeleń o dużym porożu, który 
płynął właśnie na drugą stronę rzeki.

Innym razem byłem świadkiem jak tamtejsi ryba
cy złowili suma o długości 2 m, którego paszcza była 
tak szeroka, że mogła się w niej zmieścić głowa czło
wieka. Rybacy mówili, że tak wielkie sumy wyłapują 
im kaczki i gęsi. Naturalne, że spotkanie takiego suma 
nie zachęcało nas do kąpieli z dala od brzegu.

Tak więc pływaliśmy częściowo na tamtejszych 
jednostkach, a częściowo szkolono nas w strzela- 
niach artyleryjskich monitorów oraz zwykłej artyle
rii potowej kalibru 75 mm. Używano ostrej amuni
cji, więc trzeba było dobrze ubezpieczać teren.

Najdziwniejsze dla nas były manewry monitorów 
lub większych jednostek; otóż przez zakotwiczenie 
rozumiało się wjechać dziobem w miękki brzeg rze
ki i wynieść kotwicę pazurową dalej na ląd i tam 
ją zahaczyć. Dowódcami monitorów czy kanonie- 
rek byli albo oficerowie korpusu morskiego, oddele
gowani na pewien czas do Flotylli Pińskiej, albo ofi
cerowie artylerii lądowej przemundurowani na ma
rynarzy.

W zasadzie monitory prowadziły ogień artyleryj
ski po zacumowaniu burtą do brzegu, ale mogły też 
strzelać na wprost i w biegu. Naturalnie to 
drugie strzelanie nie było zbyt celne. Działa artylerii 
polowej przewożone na krypach i wysadzane na su

chy ląd strzelały bardzo dobrze. Między innymi by
liśmy przydzielani do baterii polowych jako obser
watorzy skuteczności ognia. Wyszkoleniem artylerii 
polowej na lądzie kierował ppłk Zielke.

Dużą wagę przywiązywano do dobrego maskowa
nia jednostek pływających, do czego używano sia
tek i roślin. Taki zamaskowany monitor był prawie 
nie do wykryć’’.

Flotyllą Pińską dowodził kmdr Witold Zajączko
wski, oficer b. MW rosyjskiej, mówiący bardzo do
brze po polsku i utrzymujący wielką dyscyplinę. Był 
uznawany za bardzo dobrego organizatora i miał tę 
zaletę, że umiał dobrze współpracować z przyle
głymi generałami WP. Z kierownictwem Marynarki 
Wojennej nie miał dużo styczności, wszelkie władze 
były daleko, i żył sobie jak udzielny książę.

Kmdr Zajączkowski wraz ze swym sztabem byl za
okrętowany na statku rzecznym „Sierpinek”, z któ
rego co chwilę leciały sygnały na podległe mu jedno
stki, regulując prawie cały rozkład dnia, łącznie kie
dy i jaki strój marynarze mają ubierać. Jednostki 

Flotylli rzadko przychodziły do Pińska; przeważnie 
były trzymane w niedostępnych okolicach na ćwicze
niach i po to, aby marynarze nie upadali na duchu.

Były tam wsie, których mieszkańcy nie wiedzieli, 
że jest jakakolwiek wojna i że nie ma cara. Miejsco
wi chłopi nazywali kmdr. Zajączkowsk:ego „jasnym 
panem”, prawdopodobnie dlatego, że był wysokim 
mężczyzną o siwych włosach i w lecie chodził w tro
pikalnym ubraniu ze złotymi naramiennikami, stop
nia pełnego komandora. Imponował wszystkim; był 
człowiekiem obytym, wykształconym, znającym 
świat, mówiącym kilkoma językami, naturalnie z ro
syjskim na czele. Żaden przedstawiciel polskich cy
wilnych czy wojskowych władz na tym terenie nie 
mógł się z nim równać. Ludność znosiła mu dary 
na „Sierpinek” w postaci dziczyzny, ryb, grzybów 
czy owoców. Wynagradzał tych, którym artyleryjskie 
strzelania zniszczyły jakieś pola czy łąki. Nawet by
ły wypadki odnoszenia się do niego, jako rozjemcy, 
w spornych kwestiach. Mówiono raz, że przyszli do 
niego dwaj chłopi, uklękli przed nim i przedstawili 
swoją sprawę, chociaż mieli już w tej sprawie wyrok 
sądu. „Jasny pan” uważnie ich wysłuchał, zastanowił 
się i powiedział, że rację ma jeden z nich, a drugi 
racji nie ma, i to była dla chłopów decyzja ostatecz
na, którą uznali.

Dowódca Flotylli w wolnych chwilach organizo
wał czasami wielkie polowania, na miarę tych, jakie 
odbywały się w Puszczy Białowieskiej, dla różnych 
polskich czy zagranicznych dygnitarzy. Tak więc był 
bardziej łubiany i znany, aniżeli jego szef, czyli szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, siedzący za biu
rkiem w Warszawie

Oficerowie i marynarze Flotylli Pińskiej mieli czas 
wypełniony całkowicie i byli stale pod czujnym o- 
kiem dowódcy Flotylli. Stąd też czasami wyjeżdżali 
na urlop, wyłamywali się z dyscypliny i nosili dość 
fantastyczne mundury. Można było spotkać gdzieś 
w głębi Polski takiego pińskiego marynarza, który 
miał spodnie szerokie u dołu na pół metra, kołnierz 
z błękitnego jedwabiu, kolczyk złoty w uchu i pa
pugę na łańcuszku, lub wąsik i bokobrody, co było 
zabronione marynarzom z Floty.

Praktyka na Flotylli Pińskiej trwała kilka tygodni 
i była dla nas ciekawym przeżyciem, jednakże nikt 
z nas nie chciałby tam się dostać.
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B. KARNICKI

DYWIZJON SZKOLNY
„Wczesnym rankiem na Bałtyku 
siadła mewa na wytyku, 
a ponieważ czas ma wolny 
obserwuje Dyon Szkolny.

Bogusław Krawczyk

Komandor ppor. Bogusław Krawczyk, gdy był na 
dywizjonie okrętów podwodnych pisał wiersze o ży
ciu dywizjonu i tak samo inne wiersze okolicznoś
ciowe. Wszystkie te wiersze były wpisane w „Złotą 
Księgę” dywizjonu OP i były pod nadzorem Dcy 
SS , Sławomir Czerwiński” bazy okrętów podwod
nych.

Zawierucha wojenna zatarła dużo śladów naszej 
przeszłości. Czas robił swoje i jeszcze bardzie zacie
rał nasze wspomnienia o ludziach, okrętach i zdarze
niach.

Ja, który czytałem te wiersze wiele razy, opłaka
łem ich stratę i dopiero niedawno, w roku 1982 do
wiedziałem się, że Feliks Jasłowski, długoletni ofi
cer mechanik na Dyonie OP ma ich odpis. Napisa
łem do Kanady do Jaslowskiego i on mi przysłał 
fotokopię kilku wierszy, wyjaśniając brak najbar
dziej mnie interesującego wiersza o Dywizjonie Szkol
nym.

Byłem flagowym Dywizjonu na ORP „Bałtyk” u 
komandora Sztajera, a potem kmdr. Sokołowskiego. 
Kuba — tak powszechnie nazywaliśmy Krawczyka 
— chcąc opisać Dyon Szkolny przychodził do mnie 
na pogaduszki, a ja mu mówiłem to, co wiedziałem. 
Powstał z tego wspaniały wiersz, który będę .próbo
wał zrekonstruować prozą, wstawiając kilka orygi
nalnych zwrotów, które zapamiętałem.

Rzecz dzieje się na „Bałtyku”. Dca dywizjonu, So
kołowsk', chodzi po rufie okrętu przy schodach pro
wadzących do pomieszczenia admiralskiego, obudo
wanych deskami, by osłonić wejście od deszczu i wia
tru.

„Wciąż się kręcił przy „Sławojce”, 
która w myśl jakiegoś cudu, 

zamiast w Pucku lub w Okęciu, 
Ot, wyrosła w śródokręciu.

Posyła on wachtowego, by do niego zameldował 
się dowódca okrętu. Kpt. Gebethner melduje się.

„Otóż, patrz pan, tam po trapie
Pan admirał wciąż się drapie;
trzy zakręty, stopni wiele, 
a tu cicho, jak w kościele. 
tu spotyka go KAP-ista, 
Tam wachtowy cienko śwista, 
Warta salutuje bronią, 
Ja natomiast lewą dłonią.

Wszystko zda się pełne taktu, 
ale czego, czegoś brak tu. 
Czego brak dla admirała? 
I, i, i, to by muzyczka grała.

O, o! Zgadł Pan, kapitanie
Jest stworzenie to zadanie". Itd.

Gebethner raźno bierze się do dzieła: bosman 
okrętowy, zbiórka całej załcgi i „szkoły specjalistów 
morskich”. Robi s ę spis tych, co umieją grać na ja
kichś instrumentach. I tu wyłazi niedocenienie po
czucia humoru naszych marynarzy. Zbiórka przecią
ga się w nieskończoność. Sypią się nazwy instrumen
tów muzycznych coraz dziwaczniejsze: drumla, klar
net, klarynet, cymbały, ukulele, banjo, tamburiny, 
saksofony, hydrofony itd. Ostatecznie na 85 graj
ków wypada około 25 instrumentów.

Zagadnienie następne to zrobienie listy, według 
alfabetu, czy też według instrumentów. Decyzja do
wódcy dywizjonu: według instrumentów.

Lista gotowa. Przepisana kilka razy pod czujnym 
okiem Gebethnera, bo to dziwne nazwy i pisownia 
ich nie bardzo znana. Na zakończenie: wołosianka.

„On w cywilu swej bogdance 
nieraz grał na wołosiance”.

Gebethner przynosi do kancelarii gotowy spis do 
podpisu Dcy dyonu. Przeczytałem ten spis i zorien
towałem się, że tu się zemściła na nas stuletnia nie
wola pod trzema zaborami. Niewinne różnice jak: 
trzonek, pióro i obsadka, albo cały szereg jagód, 
jak bruśnice, czernice, czarne jagody, borówki, żu
rawiny i jeszcze parę innych podobnych nazw mogły 
oznaczać co kto chciał. W tym wypadku wołosian
ka wcale nie oznaczała instrumentu muzycznego. To 
byt językowy produklt galicyjski. Bosman-okręto- 



NASZE SYGNAŁY 15

wy, poznaniak, Gebethner z Warszawy, Sokołowski 
— zabór rosyjski, osoby działające nie znały galicyj
skiego terminu.

Przygotowałem pisemko do kapelmistrza Floty, kpt. 
Dulina, załączam spis muzykantów, idę do Gibcia 
i proszę, by on sam podpisał listę i całą sprawę zre
ferował do podpisu Dcy dywizjonu. Gebethner wra
ca i daje podpisane pismo do wysyłki. Ja robię swo
je — wysyłam.

Następnego dnia telefon. Dzwoni kpt. Dulin do 
kmdr. Sokołowskiego. Łączę i słyszę: „Panie koman
dorze, ja sobie wypraszam takie dowcipy. Ja wiem, 
że jestem tylko kapitanem, ale ja nie dopuszczę do 
podobnych zniewag. Ja przede wszystkim jestem ar
tystą. Ja komponuję moje „Concerto”, „Rok 1920”. 
Nie ustępuje ono Czajkowskiego „Rok 1812”. Pro
szę do mnie w podobnych sprawach nie zwracać 
się” ... i trzask słuchawką.

Chwila cizsy. Sokołowski przychodzi do kancela
rii. „Pokaż no to pismo, cośmy wczoraj wysłali do 
Dulina. Dulin chyba zwariował”. Wyciągam pisem
ko i biegnę do kancelarii SSM po odpis listy intru- 
mentów. „Rzeczywiście, panie komandorze — mó
wię — Gebethner narozrabiał, widzi pan komandor 
tutaj — wołosianka”. „Jaka wołosianka? Co to jest 
wołosianka?”. Wytłumaczyłem mu to jednym sło
wem.

Sokołowski się wściekł. Objechał Gebethnera jak 
burą sukę. Gebethnerowi całkowicie odjęło mowę: 
Ito . . . Ito .. . Ito ...

Przerywa się zajęcia i wykłady, zbiórka całej zało
gi. Bosman melduje zbiórkę Gibciowi. Gibcio wy- 
stękał donośnym głosem: Ito ... Ito ... ci co grają 
na wołosiance — wystąp”. Jedna trzecia załogi wy
stępuje. Załoga zatacza się od śmiechu, popychanie 
się, bo ci z drugiego szeregu też biorą czynny udział.

Ani bosman okrętowy, ani Gebethner nie wiedzą 
co robić. W ogólnym wrzasku nie słychać komendy 
i co najgorsze nie wiadomo co komenderować. Po
derwanie dyscypliny na całego.

Ratuje sytuację Sokołowski. Każę załodze się ro
zejść. Wszyscy zataczają się od śmiechu, rozbiegają 
się na wszystkie strony. Na placu boju zostają So
kołowski, Gebethner, bosman okrętowy i ja. Na ski
nienie Sokołowskiego udajemy się do kabiny admira
lskiej na „odprawę". Po przesłuchaniu paru świad
ków, przeprowadzone dochodzenie ustala, że „ktoś” 
nie wykryty podał będącego na urlopie marynarza, 
jako grającego na tym instrumencie. Nie pamię
tam, bym kiedyś w czyimkolwiek wzroku widział 
tyle niechęci, jak we wzroku komandora Sokołow
skiego, gdy patrzył na kpt. Gebethnera.

Sprawa orkiestry na ORP „Bałtyk” upadła na za
wsze i przez dłuższy czas nie mówiło się o muzyce, 
muzykantach i instrumentach muzycznych na Dy
wizjonie Szkolnym.

* * #

ROMUALD N. TYMIŃSKI

NA ZAWSZE
17 lutego 1940 r. znalazłem się po raz drugi w 

obozie wojska polskiego w Coetąuidan. Tym razem 
w bardziej zorganizowanej formie, niż to miało miej
sce w listopadzie/grudniu 1939.

Przyjechaliśmy do tego obozu celem dokonania 
poboru młodych ochotników-Polaków zamieszka
łych we Francji, do Polskiej Marynarki Wojennej. 
Następnie mieliśmy odbyć z nowo wcielonymi ma
rynarzami przeszkolenie rekruckie, przed przetrans
portowaniem nowo zorganizowanego batalionu Ma
rynarki Wojennej do Wielkiej Brytanii.

Dowódcą batalionu był kmdr ppor. Tadeusz Min- 
dak. Ja miałem objąć jedną z kompanii.

Byliśmy zaledwie w drugim dniu szkolenia, gdy 
7 marca przyszedł telefoniczny rozkaz z Ekspozytu
ry Kierownictwa Marynarki Wojennej w Paryżu, bym 
niezwłocznie zameldował się tam po rozkazy.

Następnego dnia, po otrzymaniu niezbędnych do
kumentów podróżnych, wyjechałem z obozu Co- 
etquidan.

Do Paryża przyjechałem o godz. 1800. Ekspozy
tura KMW, mieszcząca się w hotelu „Regina”, już 
była zamknięta. Udałem się więc do prywatnego 
mieszkania zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, kmdr. Karola Korytowskiego. Kmdr Ko- 
rytowski, jak zawsze uprzejmy i przyjazny, powia
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domił mnie, że otrzymałem przydział na stanowisko 
zastępcy dowódcy ORP „Błyskawica, i że powinie
nem jak najspieszniej wyjechać do Wielkiej Brytanii.

Ucieszyłem się tą wiadomością niezmiernie. Woj
na bowiem trwa'a już siódmy miesiąc, a ja, mimo że 
mia'em morskie aspiracje, wciąż spełniałem lądowe 
funkcje, nie licząc kilkutygodniowego zaokrętowa
nia na motorowcu „Oksywie” w październiku 1939 r.

9 marca od samego rana z entuzjazmem przystąpi
łem do wyrabiania wiz na wyjazd do Wielkiej Bry
tanii. Najpierw odwiedziłem attache morskiego przy 
polskiej ambasadzie, kmdr. ppor. Stanisława Lasoc
kiego. Ten poinformował mnie, że muszę otrzymać 
wizę wjazdową do Wielkiej Brytanii i zezwolenie na 
wyjazd z Francji.

W konsulacie brytyjskim otrzymałem wizę dosłow
nie w ciągu 20 minut. Następnie udałem się do fran
cuskiego biura paszportowego. Tu zastałem milowy 
ogonek osób, ubiegających się o prawo wyjazdu z 
Francji. Dotarłem wreszcie do okienka. Wypełniłem 
formularz i przedstawiłem swój paszport. Urzędnik 
polecił mi przyjść jutro.

Następnego dnia znowu długi ogonek. Przy okie
nku poinformowano mnie, że mój paszport nie jest 
jeszcze załatwiony i że mam przyjść jutro. To samo 
powtórzyło się dnia następnego i następnego i jesz
cze raz następnego.

W jednym z okienek w Biurze Paszportowym pra
cować młoda, o ładnej buzi Francuzeczka. Widząc 
mnie stojącego po raz trzeci lub czwarty w ogon
ku, uśmiechnę a się do mnie. Gdy znowu zjawiłem 
się w biurze i panienka powitała mnie miłym uśmie
chem, ukłoniłem się jej. Przyszło mi na myśl, aby 
wykorzystać tę „znajomość”. Podszedłem do jej o- 
kienka, i mimo że załatwiała jakieś inne sprawy, po
prosi em, aby zcchciala zobaczyć, czy mój paszport 
jest już gotów. Zamiast stać przez dwie czy trzy go
dziny w ogonku, w ciągu paru minut wiedziałem, 
że mam zgłosić się jutro. Z przykrością zaobserwo
wałem, że ta ładna, młoda panna, była ułomna. Ku
lała na jedną nogę.

14 marca przyszedłem jak zwykle o oznaczonej 
godzinie do Biura Paszportowego. Przed okienkiem 
za atwiającym wizy wyjazdowe do Wielkiej Brytanii, 
stało już kilka osób. Znowu udałem się o pomoc do 
„panienki z okienka”. Nareszcie mój paszport miał 
już aprobatę na wyjazd z Francji. „Znajoma” (nie 
znałem nawet jej imienia) wyciągnęła mój paszport 
z pliku stojącego na stole i chociaż me należało to do 
jej obowiązków, w cłągu niecałych dziesięciu minut 
zaopatrzyła go w potrzebne pieczęcie i otrzymała 

podpis właściwej władzy. Podziękowawszy uprzejmie 
miłej i uczynnej dziewczynie opuściłem Biuro Pasz
portowe. Pierwszy interesant stojący przy właściwym 
okienku wciąż czekał na załatwienie swego paszpor
tu.

Statek do Wielkiej Brytanii wychodzi! z Calais 
dopiero po południu następnego dnia.

Opuściłem Paryż rano 15 marca. Nie powróciłem 
do tego pięknego miasta, aż depiero w kilka lat po 
zakończeniu drugiej wojny światowej.

Z Calais do Folkestone wyszliśmy na statku fran
cuskim „Cote d’Azure". Wśród pasażerów zwracał 
na siebie uwagę dostojnie wyglądający pan z dużym 
psem-duńczykiem (Great Dane). W obawie przed 
storpedowaniem lub wpadnięciem na minę cały czas 
paradował w ratunkowym pasie. Jego pies też miał 
pas ratunkowy na swej potężnej piersi.

Gdy spacerowałem po górnym pokładzie podszedł 
do mnie mniej n ż skromnie ubrany pasażer, aie o 
starannie wyglonej, inteligentnej twarzy i poprosił 
o jakąś informację. Sądził, że byłem jednym z ofi
cerów statku.

Uciąłem z nim pogawędkę. Dowiedziałem się, że 
był Walijczykiem, nazywa! się Trevor S. Rowlands 
i wraca! do Wielkiej Brytanii po odsłużeniu pięciu 
lat we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Widocznie 
oszczędność była obcą temu bardzo sympatycz
nemu osobnikowi, bo przy demobilizacji z Legii Cu
dzoziemskiej otrzymał bi.ct na przejazd do domu i 
tylko 10 czy 20 franków, które rozpłynęły mu się 
szybko w drodze z Sidi bel Abbes w Algerii, przez 
Marsylię do Calais. Ubrany był naprawdę skromnie. 
Stara, wygnieciona czapka-cyklistówka szarego ko
loru, tegoż koloru ciasnawa i mocno sfatygowana 
marynarka, nieświeża, kremowa koszula z otwartym 
kołnierzem, granatowy sweter, czarne, stare spodnie 
i powycierane trzewiki. W ręku trzymał tez sfatygo
waną, przewiązaną kawałkiem sznurka walizkę.

Temperatura była dość niska i wiał przejmujący, 
zimny wiatr. Lekko ubrany mój przygodny towa
rzysz rnusiał to dotkliwie odczuwać.

Zdawat sobie doskonale sprawę ze swego dziwa
cznego wyglądu, ale się tym zbytnio nie przejmo
wał. Dowcipkował na swój temat, pytając czy nie 
krępuję się rozmawiać z takim wagabundą. Oczywi
ście, że się nie krępowałem, a nawet mi ten facet 
przypadl do gustu. Robił wrażenie dobrze wykształ
conego, ale wykolejonego człowieka.

Zaprosiłem go na obiad do jadalni pierwszej kla
sy. Kelnerzy nieufnie spozierali na tego, mniej niż 
skromnie ubranego pasażera. Nie śmieli jednak ni
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czego zamanifestować, bo był moim gościem, a ja 
byiem w mundurze.

Mój wagabunda aż się rozczulił, gdy dostał do 
obiadu prawdziwego, angielskiego piwa.

Na widok angielskich brzegów, az mu łzy stanę
ły w oczach. Niby żartem klęknął na pokładzie zło
żywszy dłonie jak do modlitwy i powtarzał w kółko: 
„Home, sweet home”. Po pięciu latach szczęśliwiec 
wracał do domu.

Żegnając się, dałem mu ki ka szylingów na pierw
sze kroki w Wielkiej Brytanii. Da: mi swój adres w 
Swansea w Południowej Walii. Spotkałem go w cza

sie wojny raz tylko, w Londynie, w czasie Bitwy o 
Wielką Brytanię (Battle of Britain). Pracował w Stra
ży Ogniowej w jednej z dzielnic, dokazując cudów 
przy gaszeniu pożarów i ratowaniu rannych po na
lotach lotnictwa niemieckiego.

W Folkestone kontrolowali paszporty dwaj sym
patyczni oficerowie emigracyjni. Jeden z nich, spra
wdzając mój paszport, zapytał, na jak długo przy
jeżdżam do Wielkiej Brytanii. Zanim zdążyłem mu 
wyjaśnić, że mam zaokrętować się na polski kontr- 
torpedowec, drugi oficer z uprzejmym uśmiechem 
doradził pierwszemu: „Pisz na zawsze” (write for 
ever).

B. JABŁOŃSKI

FALKLANDY
Wszyscy wiemy, że „Nasze Sygnały” w głównej 

mierze składają się z dwóch części, a mianowicie z 
Kroniki Stowarzyszenia i relacji z ubiegłej wojny. 
Nie znaczy to jednak, by w „Naszych Sygnałach” 
od czasu do czasu nie ukazał się jakiś artykuł na ak
tualny, morski temat, który mógłby zainteresować 
każdego, kto jeszcze nie zapomnia1, że kiedyś chciał 
całe życie swoje poświęcić Marynarce Wojennej. W 
moim wypadku, jako taki temat wybrałem Falklan
dy.

Zacznę od tego z jak wielką przyjemnością prze
czytałem na łamach „Tygodnia Polskiego” artykuły 
p. Józefa Łobodowskiego i p. Danuty Kossowskiej 
Pan Łobodowski był raczej orientacji argentyńskiej, 
co do pretensji tej ostatniej do tych wysp, a pani 
Kossowska raczej po stronie Zjednoczonego Króle
stwa, co do prawa mieszkańców wyboru, pod czyim 
panowaniem pragną żyć i umierać. Z przyjemnością, 
bo skrzyżowanie szpad było błyskotliwe, pełne uza
sadnionych opinii, inteligentne, czasem złośliwe, ale 
zawsze kurtuazyjne i eleganckie. Bardzo rzadka i 
cenna zaleta. Rozpisuję się o tym dlatego, że oboje 
dla mnie są nadzwyczaj sympatyczni, może dlatego, 
że p. Kossowska jest gdynianką, a miasto Gdynia 
wyrosło z niczego na moich oczach, zaś p. Łobodo
wski spędził młodzieńcze lata na Ukrainie, tak jak 
i ja, a ten kto tam był, tego kraju już nigdy nie za
pomni.

Wracając jednak do Falklandów, jak naprawdę ta 
sprawa wygląda? Odpowiedź znalazłem w jednym z 

najbardziej cenionych fachowych pism wolnego 
świata, które się nazywa „Navy International”. Oto 
jak przedstawia się historia Falklandów w oczach 
autora artykułu w zeszycie z maja 1982. „Aczkol
wiek Wyspy Falklandzkie po raz pierwszy zobaczył 
Holender w roku 1600 to dopiero w 1610 r. kapi
tan John Strong na nich wylądował i ogłosił, że 
wziął je w posiadanie dla angielskiego lorda Falk- 
landa. Później w 1764 r. Francuzi stworzyli kolo
nię (osiedle) Port Louis, którą przekazali Hiszpanom 
3 lata później. Brytyjscy osadnicy byli zmuszeni o- 
puścić Wyspy w 1770 r„ gdy te ostatnie zostały za
jęte przez Hiszpanów, co omal nie doprowadziło do 
wojny pomiędzy Hiszpanią a W. Brytanią. Pertrak
tacje na ten temat toczyły się przez dłuższy czas, 
w końcowym wyniku wyspy zostały z powrotem 
oddane Wielkiej Brytanii.

Sprawa brytyjskiej suwerenności nad Wyspami od
żyła w 1820 r.. gdy do niej zgłosiła pretensje Ar
gentyna*), w głównej mierze nad podstawie tego, 
że odziedziczyła uprawnienia, w Południowej Ame
ryce, do wysp z powodu hiszpańskich pretensji do 
Port Louis w 1767 r., a następnie oparła się na nie
uzasadnionym zgłoszeniu pretensji tychże Hiszpa
nów do całego archipelagu w r. 1970. Powyższe cał
kowicie przekonało Argentyńczyków, że mają do 
Wysp usprawiedliwione prawo.

Pretensje Argentyny zosta'y odparte i Wyspy po
zostały w brytyjskich rękach, rządzone przez Wiel
ką Brytanię ku zadowoleniu i zgodnie z życzeniami 
ich mieszkańców od roku 1833.
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Po 2 wojnie światowej sytuacja Falklandów, jako 
nie samorządnego terytorium, była omawiana na 
forum jednego z komitetów Narodów Zjednoczo
nych ,o kolonializmie. W 1964 r. mieszkańcy Wysp 
Falklandzkich poinformowali przez legalnie wybra
nych przedstawicieli Komitet NZ o swoim życze
niu utrzymania tego statusu, jakim był on wówczas 
pod zarządem Wielkiej Brytanii. Wkrótce — 24. 
9.1964 r. — przyjęto obecną konstytucję. Wyspiarze 
nie życzyli sobie stać się niepodległymi lub związa
nymi z jakimkolwiek innym krajem. ONZ w 1964 
roku przyjęła uchwałę, w której zalecano W. Bryta
nii i Argentynie prowadzenie w tej sprawie roz
mów, mających na celu rozstrzygnięcie sporu o Wys
py w sposób pokojowy, jednak całkowicie uwzglę
dniający życzenia wyspiarzy. Potem, w 1971 r„ na
stąpiły dyskusje w Buenos Aires, skutkiem których 
postanowiono stworzyć łączność pomiędzy Ar
gentyną i Falklandami: powietrzną i morską, obsłu
gę pocztową, oświatową i ułatwienia medyczne. Po 
tych dyskusjach nastąpiły jeszcze inne, pomiędzy 
rządem W. Brytanii i Argentyną, w latach 1972 i 
1973. Omawiane problemy nigdy nie zostały roz
wiązane zadawalająco i stosunki zaogniły się do te
go stopnia, że na początku 1975 r„ gdy Peron był 
prezydentem republiki, ambasadorzy zostali odwo
łani, a ówczesny rząd brytyjski wysłał mały zespół 
okrętów na Falklandy, aby uniemożliwić ewentual
ną próbę Argentyny objęcia wysp siłą. Sytuacja póź
niej zelżała i uczyniono większe wysiłki, by proble
my te rozwiązać, ale z małym powodzeniem.

Z nowym prezydentem osadzonym na urzędzie w 
grudniu 1981 r., najbardziej dla niego palącą spra
wą do rozwiązania stała się suwerenność Falklan
dów. Dalsze spotkania miały miejsce między rzą
dami Wielkiej Brytanii i Argentyny.. Z początku wy
dawało się, że rozmowy z przedstawicielami nowego 
prezydenta były bardziej owocne niż dotychczaso
we. Jednak później okazało się, że argentyńscy re
prezentanci niewłaściwie interpretowali życzenia wła
snego prezydenta, sytuacja radykalnie się zmieniła 
na gorsze — do najpoważniejszej w historii wysp w 
okresie czasu od roku 1770. Tyle w zeszycie majo
wym. Natomiast inny autor w zeszycie sierpniowym 
pisze w ten sposób: „Aczkolwiek argentyńscy auto
rzy podają rok 1748 jako datę pierwszej próby Wiel
kiej Brytanii w uzurpowaniu „przyszłych argentyń
skich praw” nad wyspami, spór w gruncie rzeczy 
nie zaczął się przed rokiem 1833, wówczas, gdy W. 
Brytania zaanektowała Falklandy”. Jak widzimy, 
jest pewna niejasność i rozbieżność interpretacji. Ale 
nawet gdyby tak było, to w tamtych czasach był to 

jeden z najnormalniejszych sposobów załatwiania 
spraw. Silniejszy miał rację!

W zajściu o Falklandy, moim zdaniem Wielka Bry
tania popełniła kolosalną pomyłkę. Trzeba było za
wczasu, jak w roku 1975, posiać na wyspy kilka o- 
krętów i trochę lotnictwa, aby ostudzić wojowni
czość Argentyńczyków. A tak, dla obrony 1800 mie
szkańców oraz zasady samostanowienia, straciło ży
cie ponad 1000 osób (Brytyjczyków i Argentyńczy
ków) i stracono grubo ponad miliard funtów (obie 
strony). Argentyna swoich zamiarów nie ukrywa
ła. Napisała do roku 1974 co najmniej 35 dzieł, w 
których uzasadniała swe prawa do suwerenności nad 
Falklandami i propaganda szła na całego, temperatu
ra wzrastała szybko. Ale cóż, Mein Kampf Hitler też 
napisał dawno przed swą erą, ale nikt nie zwrócił 
na to uwagi, nawet przewidujący Brytyjczycy.

Wielka Brytania jest krajem w czepku urodzonym. 
Kilka miesięcy później, gdyby ze względów oszczę
dnościowych przewidziane do akcji okręty poszły na 
złom lub zostały sprzedane, zorganizowanie kampa
nii falklandzkiej stałoby się prawdopodobnie niemo
żliwe. Nie ulega kwestii, że zorganizowanie zespołu 
falklandzkiego było zrobione błyskawicznie i wzo
rowo. Sama akcja zasługuje na najwyższe słowa po
chwały, ale operacja niewątpliwie była trudna (jak 
każda desantowa), a bez odpowiedniej osłony lot
niczej — ryzykowna. Stąd poważne straty w okrę
tach i ludziach. W. Brytania zrobiła wielki hałas o 
zabór wysp z 1800 mieszkańcami pochodzenia bry
tyjskiego, wbrew ich woli (samostanowienie) i przy
łączenie ich do innego kraju! Kryminał! Oczywiście 
zasada jest idealnie słuszna. Bieda w tym, że mówi 
o tym tylko zainteresowany, kto ma odpowiednie si
ły i gotowość by stanąć w jej obronie. Czyli, gdy 
chodzi o jego własną skórę.

Dlatego polityka jest dla mnie często tak odpycha
jąca. Odgrywa rolę tylko własna sprawa i własny 
interes, zamiast tego, aby była współpraca, dobra 
wola i wzajemne zrozumienie, chociażby na Zacho
dzie. Kilka przykładów: — Nasz drogi sąsiad 
wschodni: zagarnął Litwę, Łotwę i Estonię, pół Pol
ski, kawał Finlandii, kawał Rumunii i Afganistan z 
ludnością. Reakcja? — słowa, stałe próby sankcji 
ekonomicznych — i to wszystko! A pośrednio, czę
sto per procura — Angola, Mozambik, Etiopia, 
Aden itd., itd. Nie ma miejsca, gdzie by ci Azjaci 
nie wetknęli swych palców. A ci z tym samostano
wieniem? Wyrzyna się milion Khmerów (Kambo
dża) — cisza. Wietnam szaleje (per procura) — ci
sza. Ale Sowiety to potęga — więc uśmiechy, ustęp
stwa, pokątny handelek. Nic to, że kilka milionów 
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Polaków wysiedlono na Wschód (a trup padał gę
sto), a kilka milionów Niemców na Zachód.

Bo jak to właściwie wygląda? Są państwa, które 
mają określone granice — tym jest pod wieloma 
względami lżej. 1 są państwa — jak Polska — o mie
szanej ludności i geograficznie nie określonych gra
nicach — i te wypadki są najgorsze. Bo jak długo 
wstecz ma dzia ać historyczność? Kto z nas spodzie
wa! się, że Litwa zgłosi swoje historyczne prawo do 
Wilna (siąd Żeligowski), naszego Wilna? A jednak 
histeryczne pretensje są uzasadnione. Wilno było 
stolicą Litwy, o iie wrócić 500 lat wstecz. A Lwów, 
tak bliski naszemu sercu, do którego zgłaszają pre
tensje Ukraińcy? Są one uzasadnione o ile wrócić 500 
lat wstecz, do czasów Kazimierza. Dużo się w tym 
okresie czasu działo. Ludność przemieszała się — ja
kie jest rozwiązanie? Są brutalno, nie do przyjęcia, 
ale wciąż stosowane. Ataturk np. wypędził półtora 
miliona Greków z Turcji i probierń załatwił. Ormia
nie też im się nie podobają — więc od czasu do cza
su ich wyrzynają.. Hitler na swoim odcinku załatwił 
sadystycznie i nieludzko problem żydowski. Problem 
mahometańsko-indyjski skrystalizował się za czasów 
wicekrólowania Mountbattena kosztem kilku mi
lionów istnień. Ale to wszystko nie są sposoby do 
naśladowania, a rozsądne pertraktacje nie dają re
zultatów, bo zbyt dużo się zmieniło. Nawet pań
stwa o określonych granicach, na skutek zmian, wie
cznie wałczą z tymi problemami. Stąd moda na mor
derstwa. Np. Hiszpania ma problem baskijski i gi- 
braltarski, Francja miała do niedawna korsykański, 
W. Brytania w:ecznie krwawiącą ranę irlandzką, a 
teraz Falklandy. Co jak co, geograficznie cała wyspa 
powinna być irlandzka, ale za czasów Cromwella 
i później, był najazd fanatycznych Szkotów na wys
pę i jest tam ich teraz w Północnej Irlandii półto
ra miliona i stworzył się węzeł gordyjski. Takich 
przykładów można by przytoczyć jeszcze wiele.

Ale tym niemniej trzeba przyznać, że W. Bryta
nia jest w czepku urodzona i pomimo niezliczonej 
ilości błędów, zawsze jakoś ostatecznie wypływa na 
wierzch, i to już od dawna, poczynając od Wielkiej 
Armady i Drake’a z jego grą w kule. Sztorm zała
twił w głównej mierze sprawę. Na przełomie XVIII i 
XIX wieku los obdarzył W. Brytanię wyjątkowo dużą 
ilością wybitnych admirałów z Nelsonem na czele 
(Wellingtonem na lądzie) i stąd „Rule Brytania” 
ponad 100 lat. W dużej mierze W. Brytania ciągnę’a 
dywidendy z zarobionej reputacji, a pewni siebie ad
mirałowie, dla swych marynarzy następni po Bogu, 
wciąż z małymi odmianami tkwili w nelsońskich 
czasach biało-śnieżnych pokładów, regatach w ViL 

lefranche, polegając na regule, że flota W. Brytanii 
musi być równa sumie dwóch następnych z kolei 
najsilniejszych mocarstw morskich. W okresie „Rule 
Britania” były oczywiście wojenki i zdarzenia. Zryw 
Indii do wolności został ochrzczony jako „Great 
Mutiny” i został załatwiony dopiero gdy z To
warzystwa Wschodnio-Indyjskiego (prywatne) zro
biło się Imperium, który to tytuł z zadowoleniem 
przyjęła królowa Wiktoria**). Wrzenie w Sudanie nie 
by!o tajemnicą, ale trzeba było z początku uśmiercić 
generała Gordona, by wkroczył później Kitchener. 
Wojna krymska ze słynną szarżą kawaleryjskiej bry
gady, moc strat życia ludzkiego z powodów fatal
nych braków w dziedzinie higieny i medycyny, stąd 
słynna Nightingale. Kanał Sueski, którego wspólni
kiem sta'a się W. Brytania dzięki prywatnej inicjaty
wie Disraelego, a Rodezja dzięki Rhodesowi, wojna 
burska, gdzie farmerzy z dubeltówkami dali się do
brze we znaki Anglikom, nim feldmarszałek Ro- 
berts i Kitchener wzięli górę. Z takich faktów tu 
przytoczonych nie w porządku chronologicznym, w 
dużej mierze składa się historia W. Brytanii. A now
sze czasy? 1 wojna światowa — W. Brytania miała 
zaopatrzenie już tylko na 6 tygodni, gdy admirałowi 
Jellicoe udało się wprowadzić nareszcie konwoje wy
próbowane jeszcze za czasów okrętów żaglowych, za
miast patrolowania linii komunikacyjnych. Wejście 
zaś do wojny Stanów Zjednoczonych było jak naj
bardziej na czasie.

W 2 wojnie światowej straty zadawane przez nie
mieckie okręty podwodne były tak wielkie, że prze
granie wojny w 1943 r. wisiało na włosku. Ulepszony 
system konwojowania i tonaż wzmocniony budow
nictwem statków w Stanach Zjednoczonych urato
wały syuację. Często też na czas znajduje się odpo
wiedni człowiek. My, Polacy, nie mamy powodów 
zachwycania się Churchillem, ale Zjednoczone Kró
lestwo zawdzięcza mu bardzo dużo jako „leadero
wi” (choć dość często miewał pomysły wręcz śmie
szne lub szkodliwe, np. wysłanie 2 pancerników do 
Singapuru) i słusznie nim się chlubi. Wreszcie czasy 
nowoczesne. Gdy świat arabski złapał za gardło 
świat cywilizowany cenami za naftę, właśnie Wielka 
Brytania okazała się bogata w złoża podmorskie. 
Jakby ten kraj wyglądał bez tej ropy?

*) Argentyna uniezależniła się od Hiszpanii w r. 
1810.

**) Polskie powstania, dla odmiany, Rosjanie na
zywali „Miatieże”.
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Dr JAROSŁAW KOTOWSKI

„PANIE DOKTORZE - TELEFON" A
Polowy telefon, założony na Wyspach Falklandz- 

kich podczas drugiej wojny światowej, nie posiadał 
centrali. Wywoływanie poszczególnych osiedli, pocz
ty i lekarza odbywało się umowną ilością sygnałów 
dzwonkiem.

Telefon dzwonił pięć razy: oznaczało to wezwanie 
lekarza. Wpólsenny obróciłem się na drugi bok, 
by spojrzeć na zegarek, mając nadzieję, że to pomył
ka i ktoś zadzwoni pod inny numer. Było pół do 
czwartej nad ranem. Nie miałem racji. Bezduszny 
aparat znów przeraźliwie zaterkotał pięć razy! — 
To chyba instynkt samozachowawczy zapewnia żo
nie lekarza i jego rodzinie nieprzerwany sen, pomi
mo alarmów telefonicznych, szczekania psów, trza
skania drzwiami, hałasu spadających na podłogę bu
tów, skrzypienia drzwi szaf itp.. Spojrzałem na 
pogrążoną we śnie żonę, dziwiąc się, po jakiego dia
bła kiedykolwiek zdecydowałem się studiować medy
cynę. Podniosłem słuchawkę. Głos na drugim końcu 
linii był ledwo słyszalny. Jak zwykle, na sygnał pię
ciu dzwonków wszyscy posiadacze telefonu w osie
dlach podnieśli słuchawki; dobrze jest bowiem wie
dzieć natychmiast, co dolega któremuś z przyjaciół. 
Po bezskutecznej próbie krzyczenia do słuchawki 
przez dobrą chwilę, a bez wyraźnego polepszenia 
odbioru, zdecydowałem się na rzecz niesłychaną:

— Proszę wszystkie panie natychmiast położyć 
słuchawki. Prąd jest zbyt słaby, by można coś dosły
szeć.

To poskutkowało! Było to wezwanie z miejsco
wości odległej od nas o osiem godzin jazdy wierz
chem. Siedemdziesięciopięcioletnia staruszka wiła 
się w bólach brzucha już od sześciu godzin. Żaden 
z domowych środków nie odniósł skutku. Spojrza
łem przez okno. Było jeszcze całkiem ciemno i lało. 
Zabierze mi co najmniej dwadzieścia minut zanim 
obudzę swojego koniucha, złapię konie, osiodłam je 
i zbiorę swój ekwipunek lekarski, a potem osiem 
godzin jazdy konno. Wyglądało to na przypadek 
obstrukcji jelita; chora wymiotowała.

Zarządca osiedla, na drugim końcu linii zapropo
nował:

— Mogę ci zapewnić zmianę koni co godzinę, jeśli 
jest pośpiech.

Boże! Szlak wiódł w bardzo trudnym terenie, tor
fowiska, kamienie, strumienie, przy tym dżdżysty 

poranek, jazda na obcych dla mnie siodłach i ko
niach; ale dobro pacjenta najważniejsze.

— Dobrze, George! Zgadzam się!
— Dostaniesz siedem zmian wierzchowca, dokto

rze. Przygotuj ekwipunek. Do zobaczenia.
Na twarzy zaspanego koniucha rozlał się błogi u- 

śmiech. Zamiast czterogodzinnej jazdy ze mną, a 
następnie czterogodzinnego powrotu z końmi, znaj
dzie się w łóżku za dwie godziny.

W niespełna pół godziny byliśmy w siodłach. Ro
dzinka moja nie okazywała najmniejszego objawu 
zakłócenia snu. Zostawiłem notatkę: „Wezwany do 
Port Stephens, wrócę późno w nocy, zadzwonię”.

Pierwsza zmiana koni odbyła się równo w minutę, 
ale moje butelki z osoczem tak dzwoniły i przeraża
ły naszego wierzchowca, że musiałem się zatrzymać 
na 10 minut, by je przepakować.

Deszcz jakoś zelżał. Moje nieprzemakalne maoryj- 
skie spodnie i płaszcz utrzymywały mnie w suchym 
stanie. Kilka łyków rumu z butelki przy bramie wy
jazdowej też pomogły. Wiatr wzmagał się.

— Około piątki na skali Beauforta, doktorze — 
poinformował mnie mój trzeci z kolei przewodnik.

Popędzaliśmy konie, od czasu do czasu przechodząc 
w szybki kłus, a nawet na równiejszym terenie w 
cwał. Wszystko szło dobrze do momentu szóstej 
zmiany koni. Wiatr wzmógł się do „siódemki” na 
skali Beauforta tak, że trudno było nam stawić mu 
czoła. Koń mój potknął się, spłoszony nagłym wi
dokiem dzikiej gęsi i pognał jak szalony. Przez chwi
lę spokojnie trawiłem zimną baraninę z rumem, za 
chwilę wzlatywałem w powietrze na długość strze
mion ponad siodło. Gwałtowny podmuch wiatru 
wzdął mój obszerny, maoryjski płaszcz nieprzema
kalny i oto zacząłem szybować w powietrzu. Zauwa
żyłem przerażenie na twarzy mego przewodnika, 
który z na oścież otwartymi ustami trząsł głową, nie 
dowierzając własnym oczom. Chłop ten wypił tylko 
pól butelki rumu, przekonany był jednak, że musiał 
go wypić co najmniej ze czery! Mój rumak, czując 
brak jeźdźca na grzbiecie, zaczął zwalniać. Znala
złem się znów na siodle, i to nie dzięki swojej znajo
mości szybownictwa, ale po prostu dzięki pasom 
strzemion pudełkowych, mających sporo miejsca na 
buty, który trzymały mnie, jak kotwica balonu, przy
mocowane do konia. Nie trzeba dodawać, że nie za-
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trzymaliśmy się. Po ostatniej zmianie koni pozosta
wiłem mego przewodnika, który wciąż skrobiąc się 
w głowę i pociągając sobie od czasu do czasu rumu 
z butelki, patrzył za mną znikającym w dali.

Była godzina ósma rano, gdy przybyłem do Port 
? Stephen, witany przez zarządcę osiedla, jego bryga

dzistę (nadzorcy brygady robotniczej) oraz zgraję 
ujadających psów.

—- Ta babka ma się lepiej, doktorze — zapewnił 
mnie zarządca. Łyknęła sobie zdrowo i ból zelżał. Od 
tego czasu nie wymiotowała. Ale, ale — wzywają 
cię na wyspę Weddella. Jakaś kobieta ma bóle poro
dowe i żona zarządcy sądzi, że to utrudniony poród 
pośladkowy (cokolwiek to może oznaczać!). Rów
nież twoja żona dzwoniła, że w twym osiedlu ktoś 
obciął sobie palec.

— Czy mogę najpierw zadzwonić do żony?
— Naturalnie, doktorze. Moja żona zagotowała 

już wodę dla ciebie i śniadanie będzie gotowe za 
dwadzieścia minut.

Zatelefonowałem najpierw do mojej żony. Niewie
le mogłem pomóc palcowi. Pomocnik kucharza odrą
bał sobie część kciuka; krwawienie ustało. Dostał 
zwykłe miejscowe środki lecznicze w postaci dwóch 
kieliszków rumu i zastrzyku penicyliny, zaordyno
wane przez moią żonę, która choć nie posiadała kwa
lifikacji pielęgniarki, uczyła się jednak szybko rze
miosła.

Poszl śmy do chorej. Staruszka była pokryta kil
koma warstwami dobrze pocerowanej bielizny odzie
żowej, wliczając w to staromodny gorset i kombina
cje. „Odwarstwienie” trwało chyba pół godziny. Wy
glądała zdrowo i nie była odwodniona. Język mia
ła wilgotny, ale oddech był cuchnący, nie biorąc pod 
uwagę wyziewów. Przepukliny nie miała. „Ciastowa- 
ty” brzuch, wątroba i śledziona w normie. Krucze
nie w jelitach wzmożone. Zanim zabrałem się do 
badania odbytnicy, zapytałem o wypróżnienie.

— A cóż to takiego? — zapytała.
Zarządca osiedla przyszedł z pomocą.
— Kiedy ostatni raz byłaś w wychodku?
— Och, chyba ze trzy tygodnie temu. Wiem, że 

miałam zatwardzenie i coś nie miałam apetytu przez 
ostatnie dwa tygodnie.

— A co jadłaś wczoraj?
— O tak, zaraz zaraz. Na śniadanie dwa jaja 

pingwinie, sześć kotletów baranich, kawałek chleba 
i dwa kubki herbaty. Na drugie śniadanie mały kie
liszeczek rumu oraz duży kubek kakao. W południe, 
gdy chłopi wrócili od owiec, zjadłam ćwiartkę bara- 

a niny z kilkoma ziemniakami i kapustę oraz pół pu

szki brzoskwiń ze śmietaną. W porze kolacji nie czu
łam się zbyt dobrze, więc zjadłam tylko duży bef
sztyk z cebulką. Ale herbaty nie piłam, tylko szklan
kę grogu.

Zabraliśmy się do badania odbytnicy. Wylot za
tkany był twardą substancją konsystencji wyschłej 
gliny. Zabrało nam (mnie i dwom pomocnikom) 
przeszło godzinę zanim „odkorkowaiiśmy” starusz
kę, która po ostatnim litrze lewatywy — wydawszy 
westchnienie ulgi — zamówiła sobie śniadanie.

— Sześć kotletów baranich i cztery jaja pingwi
nie — rzekła. — Nie zapomnij o łyczku grogu — 
dodała.

Nie było czasu na śniadanie; miałem przed sobą 
godzinę konnej jazdy do szkunera zakotwiczonego 
w zatoce, a następnie cztery godziny żaglem na Wy
spę Wedella. Miałem nadzieję, że zdążę na czas. 
Żona zarządcy osiedla zapakowała mi całą pieczoną 
gęś na zimni i trochę marynowanej wołowiny, z po
leceniem, abym się z nimi uporał, zanim się zaokrę
tuję. Zarządca wepchał mi pod pachę butelkę whi
sky.

— To na wypadek, gdybyś zziąbł na szkunerze.
Zaczął mżyć deszcz. Wiatr wiał silny, ale nie tak 

mocny jak rano. Mój przewodnik, szesnastoletni pa
sterz, przepełniony był ważnością sprawowania pie
czy nad doktorem. Zgubiliśmy szlak dwukrotnie, w 
końcu trafiliśmy do zatoczki po upływie półtorej 
godziny. Szkuner wydawał się olbrzymi w wąskiej 
zatoczce i wyglądał opustoszały. Żagle były zwinię
te. Ani śladu szalupy. Po kilku minutach nawoływa
nia — „Ship ahoy!” wyłoniła się głowa z tylnej ka
biny. Chłopięcy głos odpowiedział:

— Bogu dzięki, że już jesteście! Zaraz spuszczę 
łódkę!

Na brzegu malec zaczął dygotać cały i rozpłakał 
się.

— Czy coś złego się stało? — zapytałem. — Czyż 
nie dostaliście polecenia czekać w gotowości, by za
brać mnie na Wyspę Weddella? Gdzież są kapitan 
statku i jego mat?

— P‘sze pana, zeszłej nocy były urodziny kapita
na. Obaj, on i jego mat, popili sobie zdrowo rumu 
i posnęli; potem obudzili mnie i kazali dać sobie 
jeść. Dałem im kolację, a potem pili dalej do dzi
siejszego ranka. Potem zaczęli się bić. Mat znokau
tował kapitana na amen i zamknął go w jego włas
nej kabinie. Gonił za mną naokoło pokładu, potknął 
się i wpadł do przedniego luku (magazyn pod po
kładem). Stracił przytomność, więc go tam zamkną
łem. Skaleczył sobie głowę, ale nie krwawił zbytnio,
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więc go tam zostawiłem. — Czy mogę już iść do 
domu, doktorze?!

Chłopak miał czternaście lat. Patrząc na jego za
laną łzami twarz, miałem szczery zamiar posłać go 
do domu. Zapytałem mego młodego przewodnika, 
czy nie zechciałby mi towarzyszyć na pokład szku- 
nera. Zarnias1 odpowiedzi, uderzył konia piętami, 
i tyle go widziałem. Tak więc zostałem sam, z mło
dym przerażonym chłopcem, dwoma pijanymi mary
narzami, czterdziestodwustopowvm szkunerem, ko 
niem i trudnym porodem, odległym o cztery godzi
ny żeglowania.

— Wios uj teraz do szkunera, mój chłopcze! — 
rzekłem.

— Boję się śmiertelnie! — odparł.
— Nic ci się złego nie stanie, jeśli będziesz robił 

tak, jak ci polecę.
Chciałbym czuć się tak pewny siebie, jak wydawa

ło się z brzmienia mego głosu.
Szkuner był w dobrym stanie, nie było jednak 

żadnych instrukcji nawigacyjnych.
— Czy macie jakiś kompas lub jakieś mapy na 

pokładzie?
— Nie p‘sze pana! — odparł chłopak. — Kapitan 

ich nie potrzebuje.
Spojrzeliśmy na rozciągniętego na płask na swej 

koi kapitana. Widać było, że udało mu się samemu 
tam wieźć. Był znokautowany na całego. Ani zimna 
woda, ani czarna kawa nie skutkowały. Mat był w i- 
dentycznym stanie. Pozostawiliśmy ich samym sobie. 
Posłałem chłopca do kuchni szkunera po świeżą ka
wę. Siad em na pomoście sternika zmęczony i zatro
skany. Pozostało tylko jedno wyjście z tej sytuacji. 
Prowadzić szkuner we dwójkę z chłopcem w na
dziei, że kapitan i mat niebawem się ockną.

Muszę tu dodać, że nie żeglowałem w życiu swoim 
na niczym większym, niż szalupa wielorybnicza, gdy 
pływałem na kontrtorpedowcu w czasie wojny.

Zatoczka miała około pół mili angielskiej długo
ści i sto jardów szerokości. Wiatr wzmógł się do 
„czwórki” na skali Beauforta. Potrzeba było mniej 
żagla. Zdecydowałem się spróbować żagli przednie
go masztu i masztu dziobowego, jednak skoro tylko 
podnieśliśmy kotwicę musiałem szybko opuścić ża
giel przedniego masztu. Szkuner odpowiedział do
brze na ten manewr i poza kilkoma, o mały włos 
zderzeniami z ostro poszarpanymi skałami, udało się 
nam wypłynąć na pełne morze z tylnym wiatrem. 
Znany z burz pas w tej szerokości geograficznej, zwa
ny „roar ng forties”, nie nadaje się na teren lekcji że
glarstwa. Skręciliśmy przez prawą burtę i z pół- 

wiatrem zaczęliśmy płynąć naprzód. Wiatr przycich1, 
pozwalając nam rozwinąć więcej żagli.

Jeśli ktoś lubi żeglować, nie powinien próbować 
tego sportu w tym rejonie. Słaba widoczność, ulew
ny deszcz, brak instrukcji nawigacyjnych i tylko 
mghsta idea i nadzieja znalezienia pobliskiej wyspy, 
a w razie przeoczenia jej, najbliższy ląd odległy o 
czterysta mil morskich na zachód — Cieśnina Ma
gellana i Tierra del Fuego.

Po trzech godzinach dał się słysząc, gdzieś ze śród
okręcia, podniecony głos chłopca kabinowego:

— Ląd przed nami, doktorze, po prawej burcie!
Było około pór do czwartej po południu. Ciekaw 

byłem bardzo, jak się rozwija przypadek bólów po
rodowych w pozycji pośladkowej i modliłem się 
bym zdążył na czas i był w stanie przyjść z pomocą.

Wiatr słabnął coraz bardziej. Rozwinęliśmy parę 
rufowych żagli, pomimo to szkuner ledwie posuwał 
się naprzód. Gwizdanie i drapanie masztu nie poma
gały. Po godzinie ściemniło się już dobrze, ale wiatr 
przybrał na sile. Zwinęliśmy żagle rufowe, gdyż 
szkuner „złapał oddech”. W parę minut później u- 
słyszałem warkot silnika motorówki. Od ciemnej li
nii wybrzeża wyspy zbliżała się szybko łódź moto
rowa. Sześciu mężczyzn z chłopcem weszło na po
kład, przejęło moje tymczasowe funkcje kapitana i 
wypłynęliśmy do dobrze osłoniętego portu. Z wielką 
szybkością przesadzono mnie na łódź wios'ową i po 
dziesięciu minutach znalazłem się przy pacjentce.

Była to rzeczywiście pozycja pośladkowa. Miałem 
niegdyś do czynienia z trzema podobnymi przypad
kami i jakoś pamięć mi wróciła. Mała dawka środka 
uśmierzającego i korzystając z dobrej akcji serca 
płodu, udało się wykonać obrót i odebrać poród — 
zdrowego, sześciofuntowego chłopaczka.

Oczekiwanie na odejście łożyska; kubek gorącego 
kakao zakropionego whisky od zarządcy osiedla po
mógł mi rzetelnie. Zanim jednak zdążyłem umyć zno
wu ręce, nadeszło radio-telefoniczne zlecenie: „Dzie
cko na głównej wyspie, w osiedlu Hili Cove, ma go
rączkę 105F i oddycha z trudnością. Od pięciu już 
dni bolało je gardło. Żona zarządcy osiedla chce 
wiedzieć, co ma zrobić dla chorego i pragnie rozmó
wić się ze mną”.

Kobieta ta nie miała żadnego doświadczenia pie
lęgniarskiego, "osiadała natomiast dużo zdrowego 
rozsądku.

— Jak kiepsko dziecko wygląda? — spytałem.
— Bardzo źle, doktorze! Oddycha z trudnością 

i ma szare naloty w gardle.
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— Czy masz jeszcze krystaliczną penicylinę, któ
rą zostawiłem w zeszłym tygodniu?

— Tak! Czy mam ją dać domięśniowo?
— Tak! Proszę! Zrób też dziecku chłodną kąpiel 

w kocu i mierz ciepłotę co pół godziny. Staraj się 
obniżyć ją poniżej 102° F.

Dobrze, doktorze. Do zobaczenia niebawem.
Tymczasem kapitan i mat zostali wysadzeni na 

iąd. Nowa załoga złożona z ośmiu ludzi objęła szku- 
ner. Było prawdziwą przyjemnością znowu być 
pasażerem. Motorówka prawie zupełnie zużyła pa
liwo po kilkugodzinnym poszukiwaniu szkunera. 
Musieliśmy znowu żeglować. Wiatr był bardzo sła
by. Powiedziałem załodze, że wezwanie jest pilne. 
Bez słowa chwycili za wiosła. Burłacy nadwołżańscy 
zawstydziliby się chyba, patrząc na nasz wysiłek. 
Nie sądzę, bym kiedykolwiek znalazł przyjemność 
we wiosłowaniu. Po godzinnej blisko, łamiącej grzbiet 
harówce, usłyszeliśmy straszliwy łoskot, nieomal wy
buch po prawej burcie i olbrzymia fala wzniosła się 
i runęła na szkuner. Nieomal zmyła nas wszystkich 
z pokładu. Powód był oczywisty: oto wieloryby roz
poczęły harce naokoło statku, i choć zapewniano 
mnie, że żaden wieloryb nie uszkodził jeszcze ani 
jednego statku czy też łodzi, w tych okolicach wo
kół Wysp Falklandzkich — chyba że został zranio
ny — byliśmy zmuszeni wciągnąć wiosła i odczekać. 
Wieloryby towarzyszyły nam jeszcze przez pół godzi
ny, a szkunerem huśtało we wszystkich możliwych 
kierunkach. Ludzie zaczęli okazywać objawy cho
roby morskiej, ja zaś dziękowałem mej szczęśliwej 
gwieździe, że mój żołądek mógł to znieść. Podniósł 
się łagodny wiatr i przy pełnych żaglach w trzy go
dziny dobiliśmy do brzegu. Była godzina dziewiąta 
wieczorem i przewodnik czekał na wybrzeżu z koń
mi.

— Spieszmy się lepiej, doktorze! Dzieciak nie wy
gląda dobrze.

— Ile czasu zabierze nam dostać się tam?
— Około czterech godzin, jeśli pospieszymy. Księ

życ nam pomoże, poza tym konie lepiej idą, wra
cając do domu.

Na szczęście przewodnik przyniósł wygodne, au
stralijskie siodło zwane „bastow”. Koń mój był lekki 
do jazdy i nie potykał się łatwo. Pomocny księżyc 
roztoczył nad okolicą swą upiorną poświatę, i gdy
by nie ten szalony pośpiech, jazda byłaby prawdzi
wą przyjemnością. Niestety, musieliśmy ponaglać 
konie i dojechaliśmy na miejsce tuż po północy. Całe 
osiedle wyległo na spotkanie. Sądząc z niezwykłej 
ciszy, z jaką mnie witano, odczułem obawę — czyż
bym przybył za późno?

Dom był jasno oświetlony i żona zarządcy zapro
wadziła mnie do chorego dziecka.

To małe, trzy i pół roku — rzekła. — Udało 
mi się obniżyć jego ciepłotę do 103°F, ale oddycha z 
trudnością. Sądzę, że to dyfteryt.

Rodzice dziecka stali w milczeniu przy łóżku, gdy 
badałem małego. Chłopczyk miał sinicę i oddech je
go był bardzo strudzony i hałaśliwy. Ale czemu tak 
wysoka gorączka? Pamięć moja płatała mi figla: 
wrodzona, zakaźna cysta? Guz albo błona? Nie. 
Laryngomalaria albo laryngiomus stridulus? Mało 
prawdopodobne. Ostre zapalenie krtani, względnie 
nagłośni? Możliwe. Jedno było pewne: dzieciak um
rze, jeśli nic się nie zrobi. Spojrzałem na rodziców. 
Dwie pary oczu zwróconych na mnie w nadziei, 
że jestem w stanie dokonać cudu.

— Muszę wykonać tracheostomię — rzekłem. — 
Dziecko ma trudności z dopływem powietrza do 
płuc. Ten zabieg polega na zrobieniu małego otwo
ru w szyi i wprowadzeniu rurki do tchawicy, aby 
obejść zator. Nie będzie czuć, bo dam mu miejscowe 
znieczulenie.

— Ileż to czasu zabierze? — zapytała matka.
— Około pięciu minut od momentu rozpoczęcia 

zabiegu.
— Czy mogę w czymś pomóc? Pomagałam kiedyś 

lekarzowi przy operacjach w osiedlach — powiedzia
ła.

Matka pochyliła się nad chłopczykiem i delikatnie 
poklepała go po ręce.

— Tatuś zostanie z tobą. Doktór da ci zastrzyk, 
żeby ci było lepiej. Ja pójdę przygotować coś do je
dzenia, jeśli ty zechcesz pomóc panom — zwróciła 
się do żony zarządcy osiedla.

Chłopak był jak złoto! Ojciec przytrzymał mu gło
wę. Światło rzucane przez żarową lampę było dosko
nałe. Gdy rurka była już umiejscowiona, przyczepi
łem ją ściegiem do pierścienia tchawicy i zaopatrzy
łem przylepcem. Wreszcie założyłem opatrunek i 
skończyliśmy. Chłopczyk oddychał lepiej. Ojciec 
podszedł do mnie i ścisnął mnie za ramię.

— Dziękuję, doktorze! Napijesz się kieliszek?
— Ale tylko jeden — odparłem — muszę przecież 

jeszcze czuwać przez jakiś czas.
Siedliśmy we czwórkę wokół łóżka do kolacji. Zi

mna baranina może wspaniale smakować, szczegól
nie gdy podana jest z piklami, cebulką, świeżym 
chlebem i domowym masłem.

Czuwaliśmy przez resztę nocy. Świt wstał blady 
i suchy. Chłopiec spał dobrze. Ciepłota spadła do 
99°F. Gorąca, czarna kawa z dużą ilością cukru do
skonale nam zrobiła.
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Zadzwoniłem do mieszkania zarządcy do domu, 
do żony. Wszędzie panował spokój.

— Zostanę przy chorym przez parę dni.
— Pamiętaj, byś się trochę przespał.
— Dobrze, będę pamiętał!
Zaledwie odłożyłem słuchawkę, gdy do drzwi za

pukał brygadzista.
— Wiem, że masz zamiar zostać z chłopcem, ale 

też wiem, że ma się on lepiej i możemy go sami do
gadać przez jakiś czas. — Czy mógłbyś rzucić o- 
kiem na człowieka, który spadł z konia i cierpi na 
okropny ból w biodrze?

— Gdzież on jest? — spytałem.
— Niedaleko, doktorze! Około pięciu godzin jaz

dy konno, w chacie pasterzy, której używamy tylko 
w czasie strzyżenia owiec. Przynieśli go tam, ale no
ga jest zbyt bolesna, by można go było ruszyć z 
miejsca.

Nie miałem innego wyjścia z tej sytuacji, więc 
zgodziłem się tam pojechać. Rodzice chłopca rozu- 
miel;, jak doglądać tracheostomii. Zostawiłem im 
paczkę masek, jałowe rękawiczki chirurgiczne, opa
trunki i cewniki. Chłopiec pił dobrze.

Było jeszcze wciąż sucho. Słońce przygrzewało co
raz silniej, konie były wypoczęte. Na małym stawku 
cyranki wrzeszczały na czarnoszyje łabędzie i pró- 
bowa'y odegnać setki dzikich gęsi. Zacząłem zdej
mować z grzbietu część odzienia, i wreszcie obaj z 
przewodnikiem jechaliśmy w samych koszulach.

— Robi się gorąco, doktorze! Zatrzymajmy się, 
przekąśmy cokolwiek i dajmy wypocząć koniom. 
Co?

To był doskonały pomysł. Zwykła pieczeń bara
nia, czarny chl«=b i kubek rumu odświeżyły nas. Ko
nie szczypały sobie świeżą trawę.

Po odpoczynku szlak się zmienił. Nierówny, ka
mienisty grunt, oraz dużo stromych, skalistych pa
górków. Ucieszyłem się na widok chaty pasterzy! 
Zrobiliśmy drogę, pomimo przerwy, w pięć godzin.

Pacjent oka-z-nł się silnym, trzydziestoletnim męż
czyzną.

—- Cóż to się przytrafiło? — spytałem.
— Tak to, doktorze To była moja własna wina.
Ujeżdżałem tego pod konia pod siodło, a byłem 

na nim zaledwie cztery razy. Sądziłem, że będzie już 
gotów do roboty, bo tylko pędziliśmy owce. Gąsią- 
tko podleciało mu pod nogi przednich kopyt. Stanął 
dęba i przewrócił się na grzbiet. Po prostu nie mia
łem czasu wyskoczyć z siodła, no i przygniótł mi 
biodro swym ciężarem. Jest bardzo bolesne, dokto
rze, ale nie sądzę, by było złamane.

Ujeżdżanie koni odbywało się tutaj w stylu dzikie
go Zachodu (Ameryki Północnej). To, co przytrafi
ło się temu pasterzowi, było powszechnym zjawis
kiem.

— Zobaczymy to biodro — rzek'em.
Choć nie miałem stuprocentowej pewności, przy

puszczałem, że mam do czynienia ze zwichn ęciem 
w stawie biodrowym. Gdy mu to pcw.edziałcm, po
szedł ogólny szept po ludziach. Było ich dwunastu. 
Najstarszy zwrócił się ku mnie i powiedział:

— Zanim r-»m zaczniesz nastawiać mu to zwich
nięcie, pozwól n?.m najpierw spróbować.

— A jakże wy to zrobicie? — zapytałem zdumio
ny.

— Hm, doktorze. Nie potrzebujemy poprawiać two 
jego lekarskiego wykształcenia, aie ta nasza metoda 
zwykle działa Tesli się nie uda nam — ty możesz 
spróbować.

Spojrzałem na pacjenta. Wydawał się nawet zado
wolony.

— Nie protestujesz? — zapytałem.
— Nie, doktorze! Pozwól im spróbować! Poza 

tym ich sposób jest znacznie przyjemniejszy dla pa
cjenta, niż twój!

Byłem zakłopotany i zdumiony, Zostawiono mnie 
z pacjentem na parę minut. Trzech jego towarzyszy 
wróciło z wypchanymi kieszeniami Naliczyłem sześć 
butelek rumu.

— Napijesz się z nami, doktorze? Biedakowi nie 
wolno pić samemu!

Znalazły się kubki. Dołączyłem do wesołej kom
panii, sącząc z ćwierćlitrowego kubka nrarkę na 
cztery palce. Po kilku minutach pozostałem daleko 
w tyle, a po pół godzinie wszyscy czterej, włącznie 
z pacjentem, odśpiewali chóralnie pijanymi głosa
mi hymn: , Abide witli me” (Pozostań ze mną). 
Jeszcze kilka minut i dwóch jeszcze mężczyzn weszło 
do izby.

— Oni już są gotowi, doktorze!
Trzech pijackich kompanów pacjenta pozostawio

no na miejscu. Dwóch nowo przybyłych podniosło 
kontuzjowanego i pcmogio mu opuścić izbę kusz- 
tykającemu na jednej nodze. Pozostali dwaj czekali 
siedząc na swych koniach, z szerokim pasem skórza
nym, około sześciu stóp długości, rozpiętym między 
końmi. Końce pasa przymocowane były do łęków 
ich meksykańskich siodeł. Pacjent stanął między ty
mi dwoma końmi, trzymając w ręku końce pasów 
przy siodłach. Silny sznur podtrzymywał go między 
jeźdźcami.
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— jazda! — ktoś trzasnął z bicza z tyłu za koń
mi, które ruszyły z kopyta. Widziałem pacjenta 
podskakującego na jednej nodze bez wyraźnej dole
gliwości. Zawrócili, przyspieszając tempa do dobre
go cwału i zniknęli za pagórkiem.

Za dziesięć minut wrócili z pacjentem siedzącym 
za jednym z jeźdźców. Zesunął się po końskim za
dzie na ziemię i stał przez chwilę na obu nogach. 
Wtedy zobaczyłem, że chwieje się z boku na bok. 
Podbiegłem, b" go podtrzymać, spotykając się z pi
jackim śmiechem i niespodziewaną uwagą:

— Ja czuję się świetnie, tylko mi się trochę kręci 
w głowie. Za mało wypiłem „krwi Nelsona” (rumu)!

Z tym ruszył przed siebie ku chacie, bez niczyjej 
pomocy. Nie "tykał. Chód normalny. Uczyłem się 
szybko! Brygadzista zwrócił się do mnie:

— Przekąśmy coś, doktorze, bo chcesz wracać i 
zobaczyć to dziecko. Nie dziw się niczemu. W ten 
sposób nastawialiśmy stawy biodrowe od lat. Człek 
musi podskoczyć w górę i waga jego kończyny re
dukuje zwichnięcie. Nie dajemy mu za dużo wypić, 
bo musi podołać stać, z drugiej zaś strony musi być 
na tyle zalany, by nie odczuwać bólu.

Wypiliśmy pod to!
Jazda powrotna trwała cztery godziny, gdyż w 

grupie jedzie się prędzej niż samotwór lub samo
trzeć, szczególnie zaś w drodze do domu.

Chłopczyk miał się dobrze. Sprawdziłem rurkę. 
Była czysta. C-^ączka spadła. Rodzice nalegali, bym 
pozostał z nimi na następny posiłek.

Śnieżno-biały obrus, najlepsza porcelana; nawet 
ukazały się rodzinne srebra. Dzikie kwiaty w krysz
tałowych flakonikach i świece oraz białe serwetki 
dopełniały obrazu. Rosół z baraniny, kruchutki bef
sztyk, wielkości talerza, z grzybkami, świeże poziom
ki ze śmietaną dopełniały bankietu.

Zarządca osiedla wraz z żoną przyszli na kawę 
i przynieśli butelkę wiśniówki. Zapaliliśmy i słucha
liśmy opowieści o rodzinie ojca, rzucając od czasu 
do czasu odpowiednie pytania. Była już północ i po
czułem się bardzo zmęczony. Chory czuł się dobrze 
i mogłem iść do łóżka. Zaledwie jednak miałem czas 
zdjąć buty, zadzwonił telefon. Zarządca wszedł do 
pokoju:

— Przepraszam, doktorze, nie dają ci spać jesz
cze! — Jeszcze jedno wezwanie. Wydaje się pilne!

— Jak daleko?
— Ach, tylko sześć godzin konno. Zarządca tam

tejszego osiedla sądzi, że to perforacja wrzodu dwu
nastnicy. Jeden z jego ludzi cierpiał na to od lat, 

ale dziś wije się w bólach i wygląda bardzo chory.
Porozmawiałem z zarządcą i poleciłem zastrzyknąć 

penicylinę choremu, który uprzednio wymiotował, 
lecz obecnie już nie wymiotuje.

Zarządcy obu osiedli porozumieli się co do go
dzinnych zmian koni. Noc była spokojna, choć cie
mna. Nie było słychać żadnego dźwięku, prócz ude
rzeń kopyt końskich, dzwonienia uprzęzy i skrzy
pienia skóry siodeł. Sądzę, że wieść rozeszła się wo
koło, że jestem w rozjadach od pewnego czasu, bo
wiem wszystkie konie, których dosiadałem, miały 
równy chód, bvły szybkie i bardzo łagodne. Dojecha
liśmy na miejsce około szóstej rano. Chorego prze
niesiono z kuchni do domu zarządcy i umieszczono 
wygodnie w dużej sypialni.

To była oczywista perforacja, Założyłem kroplów
kę z roztworu fizjologicznego, nie posiadaliśmy bo
wiem osocza. Wprowadziłem cewnik Ryle’a i wys
sałem trzykrotnie treść. Jeszcze jeden gram penicy
liny. Tętno było szybkie, a ciśnienie krwi, po trzech 
pintach (około 1.5. 1) kroplówki, wynosiło 100/60.

Było bezcelowym czekać zbyt długo. Zona zarząd
cy była dyplomowaną pielęgniarką — jakaż to ulga! 
Ogólna narkoza była niemożliwa, postanowiliśmy 
więc operować pod znieczuleniem miejscowym. Nie 
miałem kłopotu z przygotowaniem wszystkiego sa
memu. Pielęgniarka była bardzo sprawna i rozwinę
ła mój zestaw chirurgiczny, jałowe serwetki, ręka
wiczki, strzykawki, materiał do szycia itp. i prze
kształciła wyszorowany stół kuchenny na stół ope
racyjny.

Miałem szczęście. Zrobiłem małe nacięcie w linii 
przyśrodkowej i wydostał się gaz; perforacja znaj
dowała się tuż pod nacięciem. Kilka szwów, trochę 
sączkowania, dren — i otrzewna została zamknięta.

— Zaszyję resztę za ciebie, doktorze.
Miło było słyszeć takie słowa!
— Połączę się ze szpitalem w Stanley i spytam, 

czy będą mogli zabrać go samolotem jeszcze dzi
siaj — powiedziałem.

— Wiatr będzie bardzo silny, doktorze — zauwa
żył zarządca osiedla — ale możesz spróbować.

Złapałem mego szefa w ciągu niespełna godziny.
— Powiadasz, że perforacja? Ach, zamknąłeś ją. 

Doskonale, mój stary! Naturalnie zabiorę tego gał- 
gana z twych rąk, jak tylko będę mógł najszybciej. 
Problem w tym, że „Norsman” jest uszkodzony; 
tylko „Auster” może dziś lecieć. Pilotowi nie bardzo 
się to uśmiecha, ale zrobi to. Nasłuchuj za godzinę. 
Koniec transmisji.
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Samolot trzykrotnie usiłował wodować w zatocz
ce. W końcu wyciągnęliśmy go na brzeg i ułożyli
śmy chorego, dobrze przymocowanego pasami do 
noszy, na których leżał, w kadłubie samolotu.

— Co mam zrobić z jego butelką? — zapytał 
mnie pilot.

— Właź, człecze, pokażę ci!
Byłem już bardzo zmęczony. Przymocowałem kro

plówkę do kołnierza kurtki lotniczej pilota, zrobiw
szy uprzednio scyzorykiem otwór w kołnierzu.

— On sam będzie aspirować swój cewnik Ryle’a, 
a ty tylko siedź spokojnie, prowadź ten latawiec i 
ląduj szczęśliwie, o ile możesz jak najbliżej szpitala.

Twarz pilota była bardzo wyrazista. Jakoś nie 
miał odwagi spierać się ze mną.

— O.K., doktorze, załatwione!
Podparliśmy samolot i wystartował bezbłędnie.

Zauważyłem, że zabrakło mu nieco czasu, zanim na
brał wysokości, wzbijając się powoli szeroką spira
lą. W końcu odleciał.

Konie moje były gotowe, by zabrać mnie w drogę 
powrotną do chłopczyka. Wszystko odbyło się tam 
dobrze, rodzice obserwowali go przez cały czas 
Przybyliśmy na czas, by jeszcze posłuchać komuni
katu wieczornego BBC. Kolacja była wyśmienita.

— Proszę mi wybaczyć, ale czy mógłbym zamie
nić słowo z doktorem?

— Jęknąłem bezgłośnie!
— Szefie, twoja rasowa owca zaczęła właśnie ro

dzić, ale wydaje się nam, że coś jest nie w porządku. 
Czy mogę ponrosić doktora, by ją zobaczył, nim 
pójdzie spać?

Mój gospodarz spojrzał na mnie. Moje doświad
czenie w weterynarii równało się zeru, z wyjątkiem 
prostych dolegliwości u koni, jak kamienie w kopy
cie lub zgubiona podkowa.

— Wiesz, doktorze — rzekła żona rządcy osiedla 
— mój mąż aż trzęsie się nad tą owcą. Przywiózł ją 
sam z Anglii.

Wystarczyło! Poszedłem zobaczyć tę biedną owcę. 
Był to poród pośladkowy. Przyjęliśmy piękne jagnią- 
tko. W tym momencie coś kazało mi rzucić okiem 
na matkę; sprawy nie wyglądały zbyt dobrze. Po
myślałem: — chyba jeszcze jedno! Maleńka raciczka 
ukazała się się oczom wszystkich. Biedna owca par
ła usilnie, lecz bez rezultatu. Spojrzałem na zarządcę.

— Proszę, zrób co, doktorze! — powiedział spo
kojnie.

Oddech matki był coraz szybszy. Nie było chwili 
do stracenia. Umyłem ręce i wymacałem delikatne 
wnętrze. Obrotu nie było, jagnię było skręcone w 

dziwaczny sposób. Spróbowałem wykonać obrót. 
Matka zrobiła potężny wysiłek parcia i złapałem w 
ręce drugie jagniątko. Niechaj Bogu będą dzięki za 
doświadczone matki! — pomyślałem. Owca była już 
na nogach, obwąchując jagnięta. Wszystko znów 
wróciło do normy.

Mały kieliszek słodowej whisky, uścisk dłoni i po
tężne klepnięcie w plecy od zarządcy osiedla zakoń
czyły doskonały dzień.

Nie pomnę czy się umyłem, i czy wyczyściłem zę
by, zanim wlazłem do łóżka. Nie śniło mi się nic. 
Zbudziłem się obolały następnego dnia, o zalanym 
słońcem poranku, słysząc wołanie żony rządcy 
osiedla:

— Jest wezwanie telefoniczne do ciebie, wydaje 
się bardzo pilne! Lepiej pospiesz się, zjedz śniada
nie zanim wyruszysz w drogę, masz przecież osiem 
godzin konnej jazdy przed sobą!

* * *
Wyjątek z listu autora:

„. . . Nie mam dużo do dodania o sobie: więc uro
dzony 4.10.1916. Ojciec inżynier, matka nauczyciel
ka. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie, 
SP San. 1936-1939. Rumunia — Jugosławia — Gre
cja, no i Francja. Paryż-Combangh — dca plut. San. 
WCW. San. Patem do Anglii vią St. Jean de Luz; 
lądowałem w Liverpoolu. Szkocja — obóz w Dou
glas — Łanarkshire. Polski Wydział Lekarski w E- 
dynburskim szpitalu. Royal Infirmary of Edinburgh 
(chirurgia, skóra, patologia), polski szpital wojsko
wy w Kenmore — Szkocja. Marynarka Wojenna 
1944-1947 — lekarz ORP „Ślązak” — Polish Reset- 
tlement Corps. Surgical Reg. Great Yarmouth 
Med. Off. Falkland Islands — 1947-1951. Lect. in 
Gen. Surgery Univ. of Wales 1973-1981, Cons. 

Surg. i/c A&B. Dept. Middlesborough Gen. Hosp. 
South Cleveland. Retired 4.10.1981. Moved to E- 
dinburgh. Married. Two children. Daughter — Jak 
widzisz miesza mi się angielski z polskim. Córka 
— B. Sc. Hon., Dipl. Ed. — Safety engineer with 
North of Scotland Hydro-Electric Board. Syn — 
Rheumatologist M.A., M.B., B-Ch. MRCP w Londy
nie.

To chyba wszystko, co sam zawiniłem do tej pory.
* * *

Dziękujemy kol. dr. Jarosławowi za artykuł i za 
wiadomości o sobie. Mamy nadzieję, że będzie w 
przyszłości nadsyłał równie ciekawe i z humorem 
pisane wspomnienia do „Naszych Sygnałów”.

Redakcja
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ŻYCIA STOWARZYSZENIA
38 WALNY ZJAZD CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA MARYNARKI 
WOJENNEJ

Londyn dnia 13 maja 1984 r.

Zdawać by się mogło, że dwuletnia przerwa w 
Zjazdach spowoduje długie obrady, zwłaszcza że 
zebrało się wiele ważnych spraw do koleżeńskich 
deliberacji. Otóż stało się, nadspodziewanie, inaczej. 
Obrady przedpołudniowe skończyły się o godz. 
11.45, zaś popołudniowe o godz. 16.50. Przewodni
czący Zjazdu, kol. M. Hrynkiewicz-Moczulski o- 
rzekł ze zdziwieniem i zarazem przyjemnością, że 
został pobity rekord i polecił to wyraźnie zaproto
kółować w sprawozdaniu.

Przyznać należy, że była to zasługa tak ustę
pującego Zarządu GL, jak i Kolegów biorących u- 
dział w Zjeździe. Dwuletnia, cicha efektywna praca 
Zarządu została bardzo treściwie ujęta w sprawoz
daniu rozesłanym przed Walnym Zjazdem, więc dy
skusje dotyczyły raczej szczegółów. Zebrani oceni
li pracę Zarządu nie tylko przez uchwalenie absolu
torium i wyrażenie uznania dla wysiłków, dedyka
cji i trudów poniesionych w związku z wyklarowa
niem sytuacji finansowej Stowarzyszenia, ale prze
de wszystkim tym, że nie folgowano demagogii, 
przemawiano treściwie, oszczędnie używając słów 
i czasu.

Chciałoby się rzec, że ten 38 Walny Zjazd 
natchnął uczestników optymizmem. Zakończono bo
wiem dość trudny rozdział w historii naszego Sto
warzyszenia, porządkując jego główną bazę działa
nia — stronę finansową — co pozwala patrzeć w 
przyszłość bez niepewności. Jeśli były rozbieżnoś
ci na temat połączeń pomiędzy SMW i PNAWF, 
powiernictwa oraz spraw statutowych, dobra wo
la zwyciężała i dochodzono szybko do uzgodnień. 
O ważności obrad świadczy fakt, że zebrani repre
zentowali ponad 80% ogólnej liczby członków Sto
warzyszenia uprawnionych do głosowania.

Przybyli na ten Zjazd, mimo podeszłego wieku 
lub dolegliwości, dawno nie widziani Seniorzy. O- 
gólnie biorąc przeważały siwe zupełnie lub siwieją
ce czupryny. Przychodzi, piszącemu te słowa, na 
myśl, literackie porównanie naszego Stowarzysze
nia — w chwili obecnej — do wysłużonego żaglow
ca, zbudowanego z solidnego dębu, który choć od 

czasu do czasu zatrzeszczy na fali w spojeniach, 
to jednak dzielnie podnosi topsle i pruje wodę przy 
rześkiej bryzie z baksztagu!

Na specjalną uwagę zasługują zalecenia Komi
sji Programowej; jedno tyczy żywszej działalności 
Zarządu Gł. w sprawach ogóinopolonijnych, drugie 
zaś zaleca ściślejszą współpracę z zarządami Kół 
Lokalnych, wymianę reprezentantów na zebraniach 
i obopólnym żywszym udziałem w działalności. 
Kwestię utworzenia Koła SMW Londyn, z uwagi 
na dominującą liczbę członków SMW w Stolicy i 
Okolicy, dyskretnie określono jako zbyt trudną do 
realizacji. A szkoda!

Gdy Przewodniczący zamknął obrady, poleca
jąc sekretarzowi zapisać czas i postawić ostatnią 
kropkę na projekcie protokółu, kilka minut czasu 
zostało poświęconych na nieoficjalne wypowiedzi 
Kolegów w ramach „Wolnych Wniosków”. Dość lu
źno dyskutowano „Testament” Stowarzyszenia, e- 
wentualne plany podziału majątku itp. Ogólnie je
dnak przyjęto, że jeszcze nie czas na tego rodzaju 
przedwczesne zagadnienia. Pozostaje natomiast 
sprawa jasno sprecyzowana, a mianowicie to, że no
wo obrany Zarząd Gł. w kadencji 1984-86, będzie 
miał szereg ważnych zagadnień do rozpatrzenia 
tak jeśli chodzi o postulaty Zebrania, jak i specjalne 
zalecenia Komisji Programowej.

A więc w duchu dobrej woli tak wnioskodaw
ców, z pewną dozą optymizmu u tych, którzy o- 
trzymali mandaty zaufania na 38 Walnym Zje
ździe SMW, nie od rzeczy będzie życzyć Zarzą
dowi „pomyślnych wiatrów”, a Stowarzyszeniu spo
kojnego żeglowania.

Kronikarz

* * *

DOROCZNY OBIAD OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ

W dniu 12 maja, w przeddzień Walnego Zjaz- 
DU SMW — dla udogodnienia uczestnictwa — w 
czasie i przestrzeni — doroczny Obiad Oficerów 
Marynarki Wojennej miał miejsce w Klubie Lotni
ków przy 14 Collingham Gardens.

Na 21 zgłoszonych, przybyli: — F. Ba icki, J. 
Busiakiewicz, J. Giertych, J. Hobot, Z. Jagusiewicz, 
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B. Karnikci, A. Kłoptowski, W. Krzyżanowski, B. 
Markowski, M. Hrynkiewicz-Moczulski, W. Nadra- 
towski, E. Nowak, T. Noworól, Z. Plezia , W. Po- 
ray-Wojciechowski, W. Śliwiński i K.O. Zubkowski.

Przed posiłkiem kol. K.O. Zubkowski poprosił 
zebranych o uczczenie minutową ciszą tych, 
którzy odeszli na stałe z grona stałych uczestników 
Dorocznego Obiadu, przede wszystkim śp. B. Ja
błońskiego i śp. T. Budzyńskiego. Na biesiadnym 
stole stał skromny wazonik z dwoma czerwonymi 
goździkami — dla upamiętnienia tych właśnie zmar
łych inicjatorów Dorocznego Obiadu i złożenia Im 
koleżeńskiego hołdu.

Dzięki przypadkowej obecności w Klubie ks. 
Tadeusza Kirschke, posiłek został przez niego po
błogosławiony krótką modlitwą, po czym gospo
darz wieczoru, kmdr Borys Karnicki zaprosił ucze
stników do zajęcia miejsc. A istotnie było do czego 
siąść, obiad był bardzo dobrze przygotowany, ob
fity i smaczny, a nader często zakrapiany białym i 
czerwonym winem — do wyboru — albo jak tam 
leciało. Wino to, butelka po butelce, zjawiało się w 
magiczny sposób, co budziło zadowolenie wśród u- 
cztujących.

Przy wetach kol. Zubkowski odczytał pozdro
wienia przesłane przez kol. kol.: W. Łoskoczyńskie- 
go, J. Steina i M. Wasilewskiego. Z kolei Borys Kar
nicki bardzo obrazowo przedstawił swoją ostatnią 
wizytę w Kraju, gdzie był z racji wręczenia kopii 
sławnej na świecie Mapy „Orła” różnym muzeom. 
Kol. kol .Kłopotowski i Zubkowski zdali sprawoz
danie z uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątko
wej Mar. Woj. na Malcie. Kol. Poray-Wojciechow- 
ski, jako redaktor „NS” „zburczał” przedmówców 
po koleżeńsku, gdyż wypuścili kota z worka, ujaw
niając treść Nr. 153, przed jego wydaniem, zwłasz
cza jeśli chodzi o sprawę instrumentu muzyczne
go opisanego po mistrzowsku przez Borysa i naz
wanego „Wołosianka”.

Przemawiał J. Busiakiewicz na temat tradycji 
i utrzymania jej w naszym Stowarzyszeniu; kol. 
T. Lesisz podkreślił zasługi naszego niestrudzone
go historyka-wydawcy, St. Piaskowskiego (Kroniki 
Okrętów). Kol. W. Krzyżanowski wzruszył obec
nych swoją przemową o tych naszych kolegach, któ
rzy za życia zawsze brali udział w Obiedzie Czer
wonego Goździka.

Na zakończenie wspaniałego wieczoru zgod
nie postanowiono utrzymać tradycję Obiadu i spo
tykać się każdego roku. Ktoś dowcipny, a niezły 
matematyk, wykalkulował, że „średni wiek” uczes

tników wynosił 71 lat. Na szczęście nikt nie poli
czył ile butelek wina wypito w tym dojrzałym gro
nie.

Kronikarz

* * *

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

MARYNARKI WOJENNEJ KOŁO KANADA 
Z ROKU 1983/1984

1. Ukonstytuowanie się Zarządu Kola.
Wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 26 czer

wca 1983 r. władze Koła ukonstytuowały się jak po
niżej:

a. Zarząd:
Prezes Koła — kol. R. Nałęcz-Tymiński, I wi

ceprezes — kol. S. Brodzki, 2 wiceprezes — kol. W. 
Wierzbicki, sekretarz •— kol. T. Bernas, skarbnik — 
kol. J. Senderacki, członkowie — kol. W. Krużyń- 
ski, kol. Barbara Starowicz i kol. P. Walendzewicz.

b. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący — kol. K. Madej, członkowie — 

kol. Irena Bernas i kol. O. Gliński.
c. Komitety:
1. Opieki:
Przewodnicząca — kol. Barbara Starowicz, czło

nek — kol. O. Gliński.
2. Imprez:
Przewodnicząca — kol. Irena Bernas, członek — 

kol. W. Krużyński.
d. Delegaci do:
1. Centralnego Komitetu Organizacji Weterań- 

skich — koi. J. Senderacki;
2. Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim 

— delegat kol. T. Bernas, opiekun kol. W. Leszczyń
ski.

II. Działalność Koła.
a. Zarząd.
Od ukonstytuowania się do daty niniejszego spra

wozdania zarząd odbył dwa zebrania. Trzecie ze
branie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 1984 r.
W sprawach wymagających decyzji Zarządu o odbyło 

się szereg konferencji drogą telefoniczną.
W ciągu kadencji zarząd wydał dwa komunika

ty, informując członków o czynnościach i projek
tach.

Delegacje Koła wzięły udział w niżej wymienio
nych uroczystościach i zebraniach weterańskich i 
polonijnych w 1983 r.:
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10 lipca — poświęcenie stanicy harcerskiego huf
ca „Karpaty” na Kaszubach.

12 lipca — odwiedziny w obozie żeglarskim har
cerskiego szczepu „Bałtyk” na Kaszubach.

7 sierpnia — Święto Żołnierza.
19-21 sierpnia — Zjazd weteranów z rajdu na 

Dieppe w Montrealu.
8 września — nabożeństwo za poległych w rai- 

dzie na Dieppe i defilada weteranów.
25 września — nabożeństwo na intencję SPK Ko

ło nr 20 i obiad żołnierski.
2 października — I. Nabożeństwo za poległych 

żołnierzy AK; II. Zebranie Skarbu Narodowego.
7 października — Zjazd Federacji Polek w Ka

nadzie.
16 października — Nabożeństwo Stowarzyszenia 

Kawalerii.
30 października — Nabożeństwo za poległych Lot

ników.
1 i 2 listopada — Obchody przy Pomniku Ka

tyńskim.
6 listopada — Obchód Dnia Niepodległości.
8 kwietnia 1984 r. — Nabożeństwo za ofiary Ka

tynia.

Zebrania Centralnego Komitetu Organizacji Wete- 
rańskich:

7 września —
7 grudnia w Domu SPK Koło Nr 20: SPK gos

podarzem;
18 stycznia 1984 r. w Domu Placówki Nr 621.
29 lutego w Domu 2 Korpusu.

Przyszłe zebranie 18 kwietnia w Oszawie oraz 
dwa zebrania Komitetu Uczczenia 40-lecia Polskie
go Czynu Zbrojnego.

Koło rozprzedało również znaczną ilość biletów 
na loterie hufca harcerskiego „Karpaty”.

Ponadto:
1) 26 czerwca 4983 r. kol. W. Leszczyński ucze

stniczył w obchodzie Czeskiego Legionu.
2. Od końca października do połowy listopada 

kol. W. Wierzbicki dopomagał w urządzaniu i li
kwidacji wystawy poświęconej 300 rocznicy zwycię
stwa pod Wiedniem.

Członkowie Kola pełnili służbę na powyższej wy
stawie. W ostatnie czwartki miesiąca członkowie 
spotykali się towarzysko w gmachu SPK Koło Nr 
20.

Komitet Opieki zorganizował odwiedziny cho
rego kolegi w szpitalu.

Komitet Imprez urządził 14 stycznia 1984 roku 
„Opłatek”, wspólnie z SPK Koło Nr 20 i ze Sto
warzyszeniem Lotników Polskich przy udziale 32 
członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

12 lutego 1984 r. Święto Marynarki Wojennej po 
łączono z wystawą indywidualnych pamiątek mary
narskich. Uroczystość ta była udana; uczestniczyło 
około 80 osób. Zarząd dziękuje Komitetowi imprez 
za doskonałą organizację tych obchodów.

3. Zarząd zatwierdził poniższe donacje:
a. Opłatę $150.00 za obóz żeglarsko-harcerski dla 

chłopca przybyłego z Polski.
b. $50.00 na odnowienie i zabezpieczenie ostatniej 

kanadyjskiej korwety z 2 wojny światowej, HMCS 
„Sackville”.

4. Akcja prasowa:
Koleżanka Maria Brodzka oraz koledzy W. Lesz

czyński, R.N. Tymiński oraz I. Zembaty-Nowacki 
umieszczali artykuły w prasie polonijnej w Toronto. 
Ponadto w języku angielskim ukazał się artykuł w 
trzech częściach w Fenelon Falls i w języku fran
cuskim w Dieppe (Francja) o raidzie w Dieppe; 
oba artykuły pióra kol. R.N. Tymińskiego.

5. Zarząd niniejszym dziękuje wszystkim Kole
żankom i Kolegom, którzy współpracowali i po
pierali działalność Koła.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za zarząd: 

T. Bernas 
sekretarz

* * *

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
Zarząd Główny, Londyn, Anglia

Wielce Szanowni i Drodzy Koledzy,

Poniżej podaię krótki opis obchodu Święta Ma
rynarki Wojennej w Kole Kanada.

Obchód tegorocznego Święta Marynarki Wojen
nej przypadł na dzień 12 lutego.

Przewodnicząca Komitetu Imprez, koleżanka Irena 
Bernas, włożyła dużo pracy i inwencji w zorganizo
wanie tego obchodu. Wspomagana przez członków 
Zarządu i swój Komitet, wywiązała się z zadania 
na piątkę z plusem, wynikiem czego był liczny u- 
dział uczestników w obchodzie i doskonały wśród 
nich nastrój. Zebrało się około 80 osób, członków 
Stowarzyszenia i zaproszonych gości.
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Obchód rozpoczęto Mszą św. w górnej sali Stowr 
rzyszenia Polskich Kombatantów przy 206 Beverl y 
str. w Toronto. Mszę św. za poległych i zmarłych ma
rynarzy celebrowali: ks. Antoni Baksik i ks. prałat 
dr Zdzisław Peszkowski (ten ostatni z Orchard 
Lakę, Michigan. USA). Ks. Baksik wygłosił podnio
słe, okolicznościowe kazanie.

Po nabożeństwie zebrani zeszli do ładnie udeko
rowanej, dolnej sali Stowarzyszenia Polskich Kom
batantów (SPK), gdzie zasiedli do wspólnego obia
du.

* * *

Początkiem lutego 1920 roku, wojska generała 
Józefa Hallera, po zajęciu Pomorza, dotarły do 
wybrzeża morskiego. 10 lutego odbyła się w Puc
ku pamiętna uroczystość zaślubin Polski z mo
rzem,' odtąd rok rocznie obchodzona jako święto 
Marynarki Wojennej. Na krótko przed swoją 
śmiercią, generał Józef Haller opisał to history
czne wydarzenie w swoich pamiętnikach.

Dla upamiętnienia tej chwili podaję poniżej wy
jątek tego opracowania, z myślą że wspomnienie 
to będzie przyczynkiem do naszego dzisiejszego 
spotkania.

Toronto, 13 lutv 1983 roku.

R.N. Tymiński

„ ... 10 lutego, ściśle trzymając się opracowane
go planu, pociąg mój z moim sztabem dołączył w 
Laskowicach do pociągu pospiesznego idącego z 
Warszawy, w którym jechała delegacja Rządu i Woj
ska Polskiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych, 
Stanisławem Wojciechowskim, późniejszym prezy
dentem RP na czele.

Wśród najstarszych wojskowych zameldował się 
generał Lamezan, z administracji zaś admirał K. 
Porębski. W tym zespole dotarliśmy do Gdańska, 
gdzie był dłuższy postój, wyzyskany zresztą przez 
polską ludność Gdańska, która manifestowała swą 
radość, że jak dawniej tak i znowu Gdańsk będzie 
polskim miastem.

Na czele witającej delegacji przemówił starosta 
dr Wybicki, prawnuk generała, i od ludu gdańskie
go wręczył mi dwa pierścienie platynowe dla zaślu
bin naszego Bałtyku z Polską Rzecząpospolitą. We
dług programu miał pociąg wyruszyć o godz. 11. 

Niestety, dotychczas nie mogę z pewnością stwier
dzić, czy nie było sabotażu, ale wyruszenie z Gdań
ska zostało opóźnione, więc do Pucka dojechaliśmy 
dopiero o godz. I. Aura była ciepła, mżył wiosen
ny deszczyk, co Kaszubi tłumaczyli jako dobrą wró
żbę, mówiąc że Pan Bóg błogos’awi najlepsze poło
wy na Bałtyku.

W Pucku, na stacji kolejowej, dosiadłszy konia 
ruszyłem tępym kłusem w otoczeniu szwadronu ka
walerii. Delegacja rządu i wojska dojechała samo
chodami do portu, gdzie pod pięknie udekorowanym 
namiotem odprawiona została Msza św. celebrowa
na przez dziekana Frontu Pomorskiego, księdza 
Wryczę. Po Mszy św. przejechałem jeszcze przed 
Fontem oddziałów ustawionych wzdłuż wybrzeża. 
Na prawym skrzydle stał 1 Pułk Ułanów Krechowie- 
ckich. Przeglądałem wojsko przy dźwiękach hymnu 
narodowego i salucie armatnim, wjeżdżając przy 
tym w wodę morza, częściowo zamarzniętego. Lód 
łamał się pod nogami końskimi. Na samym wybrze
żu, na pięknie wybudowanym postumencie drew
nianym, stał maszt, a obok niego stary strażnik pol
skiego morza — kaszubski rybak, w stroju rybac
kim, z wiosłem na ramieniu, i młody marynarz no
wej Marynarki Wojennej. Na mój znak została pod
niesiona bandera wojenna, która uroczyście wznio
sła się na maszt przy salutach armatnich i dźwięku 
hymnu narodowego. Wszystkie oddziały wraz z ca
łą ludnością oddawały honory z odkrytymi głowa
mi, a radosne łzy błyszczały w oczach. Po uciszeniu 
przemówiłem krótko, wskazując na ten dzień po
wrotu nad morze: ..Dzisiaj od wiernego Kaszuby- 
strażnika tego Bałtyku odbiera morską straż polski 
marynarz. Na znak ślubu Bałtyku z Rzecząposoo- 
Ltą wrzucam :°den z pierścieni, danych mi przez 
polską ludność Gdańska, w nurty Bałtyku”.

Pamiętam jak pierścień potoczył się po tafli lodu, 
by wnet zniknąć w morzu. Wyrwało się kilku mło
dych rybaków chcących go uchwycić, a gdy powra
cali — na moje zapytanie, czy chwycili go — odpo
wiedzieli: „Nie, pan generał, ale bądziemy go mieli 
w Szczecinie" I jakby wyprorokowali. Dziś Szcze
cin jest polskim portem.

Po zakończeniu tych uroczystości w porcie cala 
publiczność udała się do Domu Zdrojowego, gdzie 
było wielkie przyjęcie-bankiet, w czasie którego 
przemawiało wielu mówców, wśród których wyróż
niło się przemówienie wicepremiera p. Wincentego 
Witosa, który imieniem rządu zadeklarował 1 ratę 
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subsydium dla studiów morskich i budowy portów. 
W wielu mowach wyrażano żal, że otrzymaliśmy za 
wąski dostęp do morzą, i że Gdańsk nie jest ściśle 
połączony z Polską. Przemawiali także i Francuzi, 
życząc szerszego dostępu do morza. Ja w swym 
przemówieniu zgodnie z uczuciami wszystkich Po
laków wyraziłem pewność, że Gdańsk jak był, tak 
będzie polskim, ale nam jeden port nie wystarczy, 
musimy myśleć o budowie nowych i tu zwróciłem 
się do rządu o większe fundusze na ten cel.

Po bankiecie z wojewodą Łaszewskim i najbliższym 
sztabem odjechałem do Gdyni, która była wówczas 
małą wioskę rybacką, gdzie przenocowałem w jed
nym domu tuż nad morzem; była to willa „Stella 
Maris”, własność jednego emerytowanego księdza.

Następnego dnia, U lutego, wraz z wojewodą Ła
szewskim, gen. Lamezanem i admirałem Porębskim, 
wyruszyłem samochodem do Wielkiej Wsi, skąd ob
jechałem wybrzeże mniej więcej po Jastrzębią Górę, 
na małym rybackim kutrze, który nosił jeszcze nie
miecką nazwę „See Stern” (Gwiazda Morza). Ponie
waż fala była jeszcze zimowa, dosyć burzliwa przy 
lądowaniu w pobliżu tego miejsca, gdzie dziś jest 
port Władysławowo, lądowanie następowało w ten 
sposób, że mocni rybacy stojący w wodzie podsta
wiali swoje plecy, na których przenosili nas na su
chy ląd.

Tak lądując, spostrzegłem w oddali małe zale
sienie i na moie pytanie zgłosił się p. Czorliński z 
Wielkiej Wsi, właściciel tych gruntów, mówiąc 
że te wydmy piaszczyste on zalesił i chętnie by je 
sprzedał dla budowania letniska. Tam powstało Hal- 
lerowo utworzone przez warszawską spółkę.

W pobliżu tego lasku, przy specjalnie zbudowanej 
bramie triumfalnej, witała mnie i wszystkich gości 
ludność Wielkiej Wsi z wójtem Czorlińskim i Detla- 
fem na czele, przy czym nie odstępował mnie wiel
kiego wzrostu Kaszuba Piper w stroju rybackim. 
Dzieci szkolne pod przewodem dyrektora obdarzy
ły mnie kwiatami i odśpiewały hymn „Gwiazdo Mo
rza”. Wtedy spostrzegłem stojącego starszego pa
na i poznałem w nim mego przyjaciela, artystę-ma- 
larza Fałata, Góry po powitaniu, z omszałej bu
telki nalał mi do kieliszka starego tokaju.

W krótkiej przemowie na temat Polski i Kaszub 
zaznaczyłem, że nie ma Kaszub bez Polonii, jak bez 
Kaszub Polski i wypiłem, wiwatując na cześć Rze
czypospolitej, która powróciła nad polskie morze.

Drugi kieliszek wręczyłem towarzyszącemu mi Pipe- 
rowi, który skosztował, uśmiechnął się, a wypiwszy 
powiedział: „szmaka za więcej, pan generał”. A ja 
na to: „Szmaka nam na więcej tego morza, bośmy 
dostali tylko małe okienko, potrzebne nam są sze
rokie wrota”. To podchwycone zostało spontanicznie 
i wszyscy odśpiewali hymn „Boże, coś Polskę” .. .”.

# * *

Drugi wiceprezes Koła, kol. Wiktor Wierzbicki, 
odczytał list nieobecnego prezesa Koła, kol. R. Na- 
łęcz-Tymińskiego, który z małżonką wyjechał na 
zimę do Louisiany. Potem prałat, dr Z. Peszkowski 
przedstawił swoje wyrazy przyjaźni dla Marynarki 
Wojennej i prezesa Stowarzyszenia, z którym wiąże 
go wieloletnia znajomość, a prezeska SPK, kol. Ida- 
lia Kasprzak, odczytała list z życzeniami od har.cer- 
skiego-żeglarskiego szczepu „Bałtyk”.

Do tańca przygrywał specjalnie sprowadzony a- 
kordeonista, a do śpiewu akompaniował na gitarze 
kol. W. Wierzbicki.

Honory domu czynił pierwszy wiceprezes, kol. 
S. Brodzki.

Nowością na tym obchodzie była wystawa pa
miątek marynarskich, zorganizowana z inicjatywy 
kol. S. Brodzkiego. Jak się potem wyraził projekto
dawca: „Nie wyobrażałem sobie, ile nasze Koło po
siada pamiątek z okresu czynnej służby w Marynar
ce Wojennej”.

Seniorem na tym obchodzie był kol. kmdr por. 
Aleksander Trzyna, który po raz pierwszy zjawił się 
w SMW Koło Kanada. Wszyscy zebrani bardzo ser
decznie go przywitali, a on był szczerze wzruszony 
przyjęciem i zbudowany wspaniałym nastrojem pa
nującym wśród naszej Rodziny Marynarskiej.

* *

Równocześnie pozwalam sobie załączyć wycinek 
z miejscowej gazety „Związkowiec” z opisem obcho
du Święta Marynarki Wojennej, tak jak go widział 
dziennikarz.

Łączę wyraz poważania i najlepsze życzenia 
wielkanocne od siebie i Koła Kanada.

R. Nałęcz-Ty miński
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NA ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

Drogie Koleżanki
i Drodzy Koledzy,

Oddalony od Was o przeszło 2000 km, jestem 
dziś, w dniu naszego święta, myślami z Wami.

Ślę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich 
rodzinom serdeczne pozdrowienia.

Od czasu historycznego aktu Zaślubin Polski z 
Morzem, upłynęły już 64 lata, ale pamięć o tym 
wiekopomnym wydarzeniu pozostała żywa w na
szych sercach.

Od zarania istnienia Polskiej Marynarki Wojennej, 
pokolenia marynarzy, łącznie z naszym pokoleniem, 
pisały historię morską krwawymi literami.

W latach 1919 i 1920 — Flotylla Pińska walczyła 
dzielnie na froncie wschodnim. W roku 1920, w 
krytycznym okresie obrony Warszawy, a z nią Polski 
i Europy Zachodniej ofiarne walki stoczyły — Flo
tylla Wiślana i 2 Batalion Morski.

Nasze pokolenie przeszło przez tragedię klęski 
w obronie Wybrzeża, w działaniach Flotylli Rzecz
nej i w grupie gen. Kleeberga. Wielu naszych kole
gów zmagało się w oddziałach Armii Krajowej.

Walcząc w oparciu o bazy brytyjskie, ponieśliśmy 
bolesne straty w okrętach i drogocennych życiach 
naszych Kolegów, ale doczekaliśmy triumfu zwycię
stwa.

Niestety, radość triumfu została brutalnie złama
na umową jałtańską, zawartą bez naszej wiedzy i 
zgody przez krótkowzrocznych naszych sprzymie
rzeńców.

Pozostaliśmy na obczyźnie, dając świadectwo nie
sprawiedliwości dziejowej i wierząc, że przyjdzie 
dzień, kiedy nasz^Ojczyzna znowu odzyska swą 
niepodległość. /fi

Zgromadzeni w Stowarzyszeniu Marynarki Wo
jennej, pragniemy utrzymać więzy koleżeństwa, za
wiązane w latach służby czynnej i ciężkiej próby 
wojennej.

Zadaniem naszym jest również zrobić wszystko, 
aby pamięć o ■'racy, zmaganiach i sukcesach wojen
nych pokoleń polskich marynarzy, nie zaginęła.

Dzięki staraniom Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej oraz kolegów w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, powstał szereg „Pomników chwa
ły Marynarki Wojennej”. Pismo Stowarzyszenia po
święciło cały specjalny numer 151 tym pamiątkom.

Kolega Jerzy Pieńkowski zawiadomił nas, że w 
Buffalo, na okręcie-muzeum Marynarki Wojennej 

USA powstaje dział Polskich Sił Zbrojnych z osobną 
sekcją na muzeum Polskiej Marynarki Wojennej.

Wspomniany już nr 151 „Naszych Sygnałów” za
wiera również apel o dary pieniężne na odrestauro
wanie kościoła garnizonowego Marynarki Wojennej 
w Polsce.

Kościół ten był wybudowany przed wojną, stara
niem dobrze nam niegdyś znanego, bohaterskiego 
kapelana śp. ks. Władysława Miegonia.

Niemcy zamienili kościół ten na magazyn, co by
ło kontynuowane przez władze PRL. Dopiero nie
dawno kościół ten został zwrócony władzom koś
cielnym.

Obydwa te zadania są ze wszech miar godne po
parcia przez nasze grono marynarskie i jak najgo
ręcej je popieram.

Niech nasza akcja i ofiarność dopomoże w utrwa
leniu czynów i osiągnięć Polskiej Marynarki Wojen
nej, na pożytek przyszłych pokoleń marynarskich.

Pozostaję z koleżeńskim pozdrowieniem
R. Nalęcz-Ty miński

❖ * *
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 

,,Kot0 Plymouth
28, Winston Avenue, 

Plymouth

17 stycznia 1984

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszeni’ Marynarki Wojennej 
14, Collingham Gardens, 
London

SPOTKANIE
Z WICEADMIRAŁEM D.W. BROWNEM

W celu informacyjnym pozwalam sobie podać 
szczegóły, jak doszło do tego spotkania, mojego, 
skromnego eks-bosmanmata Polskiej Marynarki Wo
jennej z wiceadmirałem Royal Navy, obecnym Flag 
Oficerem Plymouth i Port-Admirałem Devonport 
Base.

Otóż Koło Plymouth należy do „Federation of 
Plymouth Ex-Service Association”. Federacja ta urzą
dza corocznie „Festival of Remeberance” — zwy
kle w piątki poprzedzające „Rememberance Sun- 
day” ,— w Plymouth Guildhall. Jest to uroczystość 
na dużą skalę, coś w rodzaju jak w Albert Hallu 
i trwa około 21 godziny. W ubiegłym roku w Festi
walu wzięło udział ponad 60 organizacji i stowarzy
szeń w tym Koło Plymouth, oraz oddziały aktyw-
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nych Sił Zbrojnych, Royal Navy, Army Air Force. 
Oprócz najwyższych władz cywilnych miasta Ply
mouth z Lordem Mayorem włącznie, w miejscach 
przeznaczonych dla VTP byli Vice-Admiral D.W. 
Brown, Flag Officer Plymouth, Major-General M. 
C.L. Wilkins O B.E. i Air Marshall R. Ashford C.S.E. 
LB.

Utartym już zwyczajem, po zakończeniu uroczy
stości jest przyjęcie dla VJP. Ja wprawdzie nie zali
czam się do VIP, ale jako stały delegat, biorący u- 
dział w miesięcznych zebraniach Federacji i jako pre
zes Koła Plymouth, każdego roku miałem zaszczyt 
otrzymać zaproszenie na przyjęcie. Ponieważ na za
proszeniach jest zaznaczone , Medals to be worn”, 
więc i ja zawieszam swoje. Na ostatnim przyjęciu, 
wiceadmirał Brown widocznie zainteresował się mo
imi medalami, bo kiedy znalazłem się blisko niego, 
zwrócił się do mnie ze słowami: „I think, you must 
be Polish”, i tak zaczęła się rozmowa. Wiceadmirał 
okazał zainteresowanie SMW i przebiegiem mojej 
służby podczas wojny itp. W pewnym momencie po
wiedziałem: ,,What a pity, we have not a photogra- 
pher here, I would ask you to grant mi privilage to 
have a photo taken with you”, na co on po chwili 
namysłu powiedział: „It can be arranged, my Flag 
Lieutenant will give you my telephon number, you 
can ring him Monday, Tuesday or any other time and 
make appointment and we can have a photograph 

taken together at my H.Q. at Mount Wise”, i spoglą
dając na moje medale i jak gdyby rozkazująco do
dał: „But you must come as you are now, wearing 
your medals”. Kilka dni później znalazłem się w 
HQ Admirała, gdzie mnie przyjął bardzo kurtuazyj
nie. Jeden z oficerów R.N. zrobił kilka zdjęć apara
tem służbowym i równocześnie „Flag Lieutenant” 
zrobił zdjęcia moim aparatem fotograficznym. Dwa 
tygodnie później otrzymałem 4 zdjęcia kolorowe, 
wymiaru portretowego i jedno zdjęcie średniego wy
miaru. Korzystając z okazji poruszyłem sprawę, któ
ra od dawna leżała nam na sercu, a mianowicie 
sprawę Tablicy Pamiątkowej w Devonport. Zwróci
łem uwagę na fakt, że gazeciarz sprzedaje gazety za 
blisko Tablicy, że kupujący rzucają odpadki papie
rosów i śmiecą wkoło niej, że po sprzedaży gaze
ciarz stawia swoją budę w rogu blisko Tablicy i wo
bec tego uważamy to za brak poszanowania. Rów
nież sugerowałem, że gdybyśmy otrzymali pozwole
nie na ustawienie słupków z łańcuchami, to byśmy 
to zrobili na własny koszt. Wiceadmirał kazał adiu
tantowi zanotować tę sprawę i powiedział: „I will 
look into the matter”. Rezultat — otrzymany list.

Łączę serdeczne pozdrowienia i życzę wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku

T.Z. Sroka
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Mr. T.Z. Sroka
1 Franklyns Close
Derriford
Plymouth PL 6 5JF

25 November 1983

Dear M. Sroka,

When we met on the 15th this month you men
tioned that you and members of the Polish Com
munity were concerned because a newspaper vend
or had placed his stall in such a position that it 
obscured the Polish Naval Memorial at the Albert 
Gate, HM Naval Base, Devonport.

With the full agreement of the newsagent con
cerned, the stall has been moved to a position which 
is a reasonable distance away from the Memorial 
and the pavement in front of the Memorial is being 
regularly cleaned.

Ministry of Defence Police at the Albert Gate 
will keep an eye on the Memorial to ensure that it 
is not obscured and is treated with dignity. I have 
not pursued the suggestion that you might place 
posts and chains around the Memorial as this would 
involve you in expense. If however you wish to go 
ahead with this idea perhaps you let me know.

Yours sincerely 
David Brown

Vice Admiral D.W. Brown
Port Admiral

Dear Sir,
On behalf of the Polish Community and the Pol 

ish Naval Association in particular, I wish to thank 
you most sincerely for your kind letter. We are 
very grateful you for the arrangements you have 
made with the responsible bodies, that the Polish 
Naval Memorial is not obscured by newspaper stall, 
that it is treated with the dignity and the pavement 
in front of the Memorial is being regularly cleaned.

Regarding the placing of posts and chains, we are 
sure, that while you remain as Port Admiral, De
vonport Base, the arrangements you have made will 
by fully observed, but as time passes, people and 
circumstances change and in the future we may 
have to face the same problem again. Therefore we 
feel that erecting posts and chains would be the 
permanent answer. However to pursue this matter 

would require consultations with our central Com
mittee in London so I sugest we postpone the matter 
for the time being.

May I take this opportunity to thank you for the 
privilege you granted me to have the photographs 
taken together. Everybody says the photographs 
are very good and I am the envy of my colleagues 
from the P.N.A. I shall send one copy to the editor 
of the P.N.A. Magazine with the request to publish 
it in the next issue.

Yours sincerely
T.Z. Sroka, chairman

* * *

Komisja Wydawnicza „Naszych Sygnałów’' 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, 
14, Collingham Gardens, 
London SW5

20 maja 1984

Szanowni Koledzy,

Nawiązując do mojego pisma „Wiadomości z Ko
ła Plymouth — Reunion of Narvik Association w 
Plymouth" przesyłam w załączeniu odpowiedź na 
mój list do Commodore R.H. Husk CBE.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
T.Z. Sroka 

prezes
« * *

Komisja Wydawnicza ,,Naszych Sygnałów’’..
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
14, Collingham Gardens,
London, SW5

16 maja 1984

Szanowni Koledzy,

Przesyłam w załączeniu wiadomości z Koła Ply
mouth o spotkaniach z Narvik Association i G07 
Athabaskan Association, które miały miejsce w Ply
mouth, z prośbą o umieszczenie w „Naszych Syg
nałach” możliwie z fotografiami.

Po wykorzystaniu proszę o zwrot fotografii i eks
ponatów.

Łączę serdeczne pozdrowienia

T.Z. Sroka, prezes
* * *
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WIADOMŚCI Z KOŁA PLYMOUTH 
Reunion of Nnrvik Association w Plymouth

W marcu br. przeczytałem w prasie artykuł-ode- 
zwę Sekretarza Narvik Association (o istnieniu któ- 

, rej dotychczas nic nie wiedziałem), że w dniu 14.4. 
1984 r. odbędzie się „Reunion of the Narvik Asso
ciation”, na które zaprasza wszystkich tych, którzy 
wzięli udział w kampanii norweskiej w okresie od 
10.4 do końca maja 1940 r. Będąc jednym z uczest
ników tej kampanii postanowiłem nie tylko wziąć 
udział w „Reunion”, ale postawiłem sobie również 
za cel zwerbować jak najwiękcej kolegów, którzy 
walczyli u wybrzeży Norwegii, aby przypomnieć i 
zadokumentować, że Polska Marynarka Wojenna 
tam była i tam walczyła nie tylko o wolność Polski, 
ale również o wolność innych narodów. W rezulta
cie udało mi się zebrać 11 uczestników tej kampanii 
plus 8 żon — razem 19 osób. Ogólna liczba uczestni
ków w „Reur ^n” była około 60 osób, więc repre
zentacja Polskiej Marynarki Wojennej niezła.

„Reunion” rozpoczęto nabożeństwem w kościele 
St. Nicholas — H.M.S. „Drakę” — celem uczczenia 
pamięci kolegów, którzy zginęli na H.M.S. „Hardy”, 
„Hunter” i innych okrętach, ja dodałem 1ORP 
„Grom”. Nabożeństwo zakończono 2-minutową ci
szą i złożeniem wieńców. „Last Post” i „Reveille” 
odegrał trębacz, który był na jednym z okrętów 
podczas kampanii norweskiej, i który przyjechał z 
Północnej Walii. Ja, jako prezes Koła Plymouth, zło
żyłem wieniec w imieniu Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, mając specjalnie na uwadze uczczenie ko
legów, którzy zginęli na ORP „Grom”. Po nabo
żeństwie udaliśmy się do „Senior Rates Mess”, 
gdzie czekał na nas „Buffet Lunch” z winem, świe
tnie przygotowany przez kucharzy Royal Navy. Tu 
zaczęły się opowiadania i wspomnienia o przeży
ciach podczas kampanii norweskiej, a ponieważ 
bar był „tuż obok”, więc języki szybko nam się roz
luźniły.

W 1981 roku „Narvik Association” zorganizowało 
’« wycieczkę do Narwiku, Harstadu, Hakviku i Bal- 

iangen, gdzie znajdują się groby poległych. Pokaza
no nam zdjęcia grobów i miejscowości, ale szcze
gólnie zainteresowaliśmy się zdjęciem pięknego po
mnika ku czci poległych Polaków i „Grom” Platz 
w Narwiku. Po lunchu zwiedziliśmy „Frigate Com- 
plex” i inne okręty. Nie mogę również pominąć mil
czeniem, że kiedy zauważyliśmy przechodzącego, u- 
roczego oficera Wrenek, która nam podała, że jest 

s 3/0 Robertson-Howard, poprosiliśmy ją o pozowa

nie w polskiej grupie, aby na zdjęciu utrwalić ni
szą wizytę w HMS „Drakę”, na co z prawdziwym 
kobiecym wdziękiem zgodziła się bez wahania. „Re
union” zakończył „Dinner Dance” w hotelu „As- 
tor”, i rezolucja, że za 2 lata znowu się zbierzemy 
w Plymouth.

Podczas zwiedzania znalazłem się w budynku-hali, 
gdzie na olbrzymiej tablicy były umieszczone nazwy 
okrętów straconych w latach 1939-1945, operowa
nych przez Devonport Port Division”. Są tam rów
nież umieszczone polskie okręty ORP „Orkan” i ORP 
„Orzeł”, ale n'e ma tam ORP „Grom” do które
go do dziś czuję wielki sentyment. Zawiedziony i 
rozczarowany ivm faktem postanowiłem napisać w 
tej sprawie do Commodore H.M.S. „Drakę”. Od
pis mojego list" załączam.

KANADYJSKA WYCIECZKA DO PLYMOUTH 
— GO7 ATHABASKAN ASSOCIATION

Wydaje mi się, że bardzo mało kolegów wie o 
istnieniu G07 Athabaskan Association, które ma 
siedzibę w Kanadzie. Athabaskan Association zostało 
założone przez Kanadyjczyków, celem uczczenia pa
mięci H.M.C.S. „G07 Athabaskan”, który otrzymał 
przydomek „Unlucky Lady”, gdyż od samego po
czątku prześladował go pech. Athabaskan włączony 
był do lOth Destroyer Flotilla, w skład której wcho
dziły również H.M.S. „Ashanti”, „Eskimo”, „Jave- 
lin”, „Nubian” i „Tartar”, H.M.C.S. „Haida”, „Hu- 
ron”, i „Ircquo;s ORP „Błyskawica” i ORP „Pio
run”. Ci, co służyli na ORP „Piorun” i „Błyskawi
cy", na pewno pamiętają te okręty. W tym roku 
przypada 40 rocznica zatopienia „Athabaskan”, któ
ry zaangażowany w bitwie z niemieckimi jednostka
mi u francuskich wybrzeży, został storpedowany 
przez niemieckie ścigacze. Zginęło tam dużo załogi 
a sporą liczbę Niemcy wzięli do niewoli, wśród nich 
wielu rannych. W dniu 10 marca br. otrzymałem 
pismo od Sekretarza Zarządu Głównego SMW, 
komandora B. Karnickiego, o planowanej wyciecz
ce Athabaskan Association w celu zorganizowania 
naszych przedstawicieli do wzięcia udziału w pro
gramie uroczystości w Plymouth. Do pisma sekreta
rza Zarządu Głównego załączony był program wy
cieczki i pismo organizatora, Mr. Emile Baudoina, 
w którym między innymi zaprasza eks-członków za
łogi ORP „Błyskawicy” i ORP „Pioruna”. Nie tra
cąc czasu, ustaliłem listę kwalifikujących się przed
stawicieli w liczbie 15, do tego doszło 12 żon, a więc 
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reprezentacja Polskiej Marynarki Wojennej była 
bardzo dobra. Zgodnie z programem, w sobotę 28 
kwietnia zebraliśmy się przed R.N. Memorial na 
Hoe, gdzie o godz. 1100 przed południem odbyło się 
krótkie „Memorial Service” odprawione przez Ka
pelana Royal Navy, następnie został odegrany przez 
trębacza „Royal Marine” „Last Post”, a po dwumi
nutowej ciszy nastąpiło złożenie wieńców i „Re
veille”. Ja złożyłem wieniec w imieniu SMW. 
O godz. 1200 odbyło s:ę przyjęcie dia wszystkich u- 
czestników w „Lord Mayor Parlour”, które trwało 
przeszło 2 godziny. Lord Mayor w swym przemówie
niu przypomniał o kontrybucji Kanadyjczyków i Po
laków w wojnie 1939-1945 i rolę, jaką odegrała Ba
za Marynarki Wojennej w Plymouth. Widząc liczną 
reprezentację Polaków, nawet wybiegł poza ramy u- 
roczystośc', chwaląc nas pod niebiosa jako do
brych patriotów i obywateli miasta Plymouth. W 
czasie przyjęcia była dobra okazja do wzajemnych 
wspomnień i opowiadań o akcjach „10th Destroyer 
Flotilla”. Kanadyjczycy byli widocznie zaskocze
ni i uradowani ilością obecnych Polaków, a ponie
waż większość Kandyjczyków była pochodzenia 
francuskiego, więc nie brakło emocjonujących mo
mentów. Szczególnie Prezydent GO7 Athabaskan 
Association, Mr Emile Beaudoin, nie ukrywał szcze
rego zadowolenia z naszej obecności i spotkania się 
z nami, i każdemu z nas podarował kanadyjską od
znakę i przez to uznał, że od tego dnia należymy 
do „Athabaskan Association”. Poza tym prezydent 
Emile Beaudoin podarował dla naszego Klubu piękną, 
kanadyjską flagę, rozmiaru 6‘ na 3‘, herb kanadyjski 
z dedykacją: „To the Polish Naval Veterans Associa
tion with fondest remembrance of our meeting in 
Plymouth on 28th April 1984, 40 years after the 
loss of GO7 Athabaskan, a fellowship of the 10th 
Destroyer Flotilla. Emile Beaudoin, Past President 
G07 Athabaskan Association”. Mnie osobiście, 
oprócz odznaki, podarował krawat „Athabaskan As
sociation”, płytę hymnu kanadyjskiego w języku an
gielskim i francuskim oraz fotostat okrętów 10th 
Destroyer Flotilla, z dedykacją: „To T. Sroka, chair
man, Polish Naval Association, Plymouth Branch, 
with my fondest rememberance with our wartime 
participation in the 10th Destroyer Flotilla. Ply
mouth, 28th April 1984. Emile Beaudoin, Past Pre
sident GO7 Athabaskan Association”. My, Polacy, 
zrewanżowaliśmy się krawatami, odznakami SMW, 
odznakami Światowego Zjazdu SMW, orzełkami i 
w ogóle czym kto miał. Mr. Emile Beaudoin był pe
łen uznania kiedy mu powiedziałem, że Polish Naval 

Association, oprócz Anglii ma Koła we Francji, w 
USA i w Kanadzie, i bardzo by chciał nawiązać kon
takt z Kołem SMW w Kanadzie, a szczególnie z 
tymi cz'onkami, którzy byli na ORP „Błyskawicy” 
i na ORP „Piorunie”. Obiecałem mu, że mu prześlę 
adres prezesa Koła Kanada, komandora R. Nałęcz- 
Tymińskiego, jak również i jego adres do komandora 
R. Nałęcz-Tymińskiego. Na pożegnanie Mr. Emile 
Beaudoin obiecał przysłać mi książkę „Unlucky La
dy”, opisującą historię HMCS „Athabaskan”, a ja 
z kolei obiecałem mu, że napiszę do Redakcji „Na
szych Sygnałów” artykuł o naszym spotkaniu i z ko
lei prześlę mu numer tego pisma, w którym będzie 
umieszczony opis tego naszego spotkania. Następne
go dnia, 29 kwietnia, Kanadyjczycy pojechali do Fra 
ncji, a 30 kwietnia miała się odbyć „Memoriał Ser
vice” na cmen'arzu w Plouescat, gdzie jest pocho
wanych 59 Athabaskans włącznie z dowódcą.

Tak więc, Szanowni Koledzy, w przeciągu dwóch 
tygodni, Plymouth było terenem, gdzie się odbyły 
dwa „Reunion”, dwa spotkania z „war-time ship
mates”, dwa spotkania, chwilami pełne emocji i 
wzruszeń, które pozostaną d ugo, długo w pamięci 
uczestników.

T.Z. Sroka
* * *

Commodore R.H. Husk CBE
HMS Drake,
Devonport, 
Plymouth

2nd May 1984

Dear Sir.

On April 14th 1984., myself and other ex-sailors 
of the Polish Navy who served in ships which took 
part in the Norwegian Campaign, attended the Mem
orial Service and Reunion of the Narvik Associat
ion at HMS Drake. After the Church Service I 
went to the building-hall where ships lost in the 
war of 1939-1Q45 manned by the Devonport Port 
Division were shown on the huge board.

I was very pleased that the Polish ships ORP „Or
kan” and ORP „Orzeł” were displayed here. How
ever, I was dissapointed and sadened, that the name 
of Polish destroyer ORP „Grom” was not there. To 
the best of my knowledge the ORP „Grom” was 
also manned by the Devonport Port Division. She 
was taking part in the Naval Opperation at Narvik
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waters when she was hit by German bombs and 
sank on May 4th 1940, with the loss of 43 men. In
cidentally, I was the last man to abandon the sink
ing ship and "'as picked up by the cruiser H.M.S. 
„Aurora”.

We are very proud that Polish Naval For
ces was fighting alongside rhe mighty Royal Na
vy during the 1939-1945 war and it is of great imp
ortance and meaning to the Polish Naval History 
and the Polish Naval Association that if the placing 
ORP „Grom” on the Board was overlooked, couid 
it be rectified9 We would be most gratefull to you. 
Sir, if you would look into the matter.

Your sincerely, 
T.Z. Sroka, chairman

Liutenant Commander M.A. Barge, 
Royal Navy

HMS Drake 
HM Naval Base 
Devonport 
Plymouth

T.Z. Sroka Esa.
Chairman of Polish Naval Association 
(Plymouth Branch)

14 May 1984

Dear Mr. Sroka,

Thank you for your letter dated 2 May 1984 
with the verv interesting information about ORP 
„Grom”.

We do not have the historical information here in 
Drake to give you an immediate answer. The Royal 
Naval Museum in Portsmouth will do the necessary 
research and > will contact you in the near future 
with our intended course of action.

Your sincerely

Mike Barge

Sekretarz SMW w Londynie
14 lutego 1984 

Szanowny Kolego Sekretarzu,

Zarząd Koła SMW Glasgow zawiadamia uprzej
mie Zarząd Główny SMW w Londynie, że w dniu 
12 lutego 1984 roku, Zarząd Koła SMW uczc'1 
64 rocznicę zaślubin Polski z morzem w następują
cym programie' 
Godz. 10.00

Złożenie wieńca pod pomnikiem MW na cmenta
rzu w Glasgow.

Godz. 11.00
Uroczysta Msza św. w kościele Św. Szymona, pa
rafii Glasgow, poczty sztandarowe polskich orga
nizacji niepodległościowych były prezentowane o- 
raz odbyło się zgromadzenie członków Koła. 

Godz. 13.00
Przyjęcie w Klubie SPK — lampka wina, herba
ta oraz zimny bufet. Dobrowolne datki pieniężne 
przesyła £50 00 na Fundusz Pomocy Członkom i 
byłym marynarzom w Polsce.
W dniu 18 lutego Koło SMW Glasgow urządziło 

zabawę taneczną i wieczór towarzyski w Klubie 
SPK w Glasgow.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Za Zarząd: Koła Glasgow

M. Zawada
Prezes

F. Kay (Kleczewski) 
Sekretarz

* * *

Zarząd SMW
w Londynie 3 kwietnia 1984

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła SMW Glasgow zawiadamia Szanow
nych Kolegów, że na ogólnym walnym zebraniu 
Koła w dniu 1 kwietnia — ipo sprawozdaniu z prze
biegu działalności Koła za rok 1983, w wyniku wy
borów na rek 1984/1985 Zarząd Koła pozostaje w 
następującym składzie: prezes — M. Zawada; sekre
tarz — F. Kay (Kleczkowski); skarbnik — R. Orr 
(Okoński); członkowie Zarządu — K. Było i Z. 
Zdrojewski.

Stan liezbowv członków — 22 i 1 wspierający.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
M. Zawada, prezes

* * * F. Kay (Kleczewski) sekretarz
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DARY:

Na kościół garnizonowy w Polsce złożyli Koledzy:

£
O. Gliński .................................................. 20.00
C. Wróbel ................................................ 50.00
I. Nowacki ................................................ 53.63
K. Hess .......................................................... 68.18
R. Tymiński .................................................. 32.95
J. Kneba ................................................. 20.00
W. Pacewicz .......................................... 31.82
W. Francki .........................................................11.62
M. Piotrowska .......................................... 20.00
L. Stróżniak .............................................. 68.67

Na „Nasze Sygnały”:

M. Piotrowska ................................. 10.00
Koło SMW Kanada .................................. 15.50
F. Paczkowski .......................................... 4.00

Na Komisję Onieki:

Lady Mary Moncreiffe .......................... 20.00
O. Gliński .................................................. 30.00
T. Jaszkowski .......................................... 51.00
Legion Młodych Polek — Chicago .......... 136.89
S. Dzik-Jurasz .......................................... 10.00
J. Kneba ................................................. 30.00
Koło Glasgow .......................................... 50.00
K. Hess ........................................................ 32.96
A. Kłopotowski ......................................... 20.00

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Odwiedzili SMW:

— Kol. M. Wasilewski ze Szwajcarii; kmdr T. 
Jekiel z żoną, z USA; kol. Marek Ołdakowski, w 
przerwie w pływaniu „z lodów Kanady na piaski 
Morza Czerwonego”; kol. S. Brodzki z żoną, z Ka
nady. 

* * *
Kol. Tadeusz Woszczyński, mieszkający w Kana

dzie, odwiedzi! Stowarzyszenie w Londynie w dro
dze do Polski. Powodzi mu się bardzo dobrze w 
Kanadzie, gdzie osiedlił się 34 lata temu, na północ 
od Toronto w Kapuskasing.. Pracuje tam jako kie
rownik działu technicznego wytwórni papieru, dla 
wielu stawnych czasopism amerykańskich i kanadyj
skich.

Przed wyjazdem do Polski zostawia życzenia dla 
Kolegów osiadłvch w W. Brytanii.

* * *

Ostatnio wstąpili do naszego Stowarzyszenia kole
dzy:
Tadeusz Noworol, Konrad Buszko, Mieczysław To- 
karzewski, pani Maria Jabłońska, pani Maria Rey
man, Józef Smoczyński i Juliana Korwin-Szymano- 
wska — członek wspierający.

Z dużą przviemncścią witamy ich wszystkich w 
naszym gronie

* * *

BANDERA ORP „SOKÓŁ ZNOWU W POLSCE

„Kurier Polski i Polonijny” Nr 4. lipca 1983 r.

Na Wschodzie i na Zachodzie, wszędzie tam, 
gdzie walczyli polscy żołnierze z hitlerowskim wro
giem, są polskie groby. Otoczone pieczołowitą opie
ką stanowią miejsca chętnie odwiedzane przez roda
ków. Tu kładzie się wiązanki kwiatów, zapala zni
cze, wspomina tych, którzy odeszli „na wieczną war
tę”. Tak jest i w Szwecji, gdzie rokrocznie z okazji 
Dnia Zwycięstwa przedstawiciele polskiej ambasa
dy w Sztokholmie składają kwiaty na grobach na
szych marynarzy poległych w walce z wrogiem.

W tym roku, oprócz dyplomatów, na uroczys
tość licznie przybyli polscy kombatanci zamieszkali 
w Szwecji, a wśród nich pokaźną grupę stanowili 
marynarze naszych słynnych łodzi podwodnych. Był 
także i bosman ze sławnego ORP „Sokoła”, Czesław 
Marcinkowski. Na uroczystość przybył z wiązanką 
kwiatów i jakimś tajemniczym pakietem. Położył 
kwiaty na grobie swych przyjaciół i stał długo w 
milczeniu, patrząc jak płonie znicz. Po czym od
wrócił się na pięcie i podszedł do Waleriana Bołt-a 
cza, konsula generalnego PRL w Sztokholmie.

— To dla Polski — powiedział, wręczając zasko
czonemu dyplomacie ów tajemniczy pakiet. — Sta
ry już jestem i nie chcę, by te narodowe relikwie 
po mojej śmierci znalazły się w niepowołanych rę
kach. To własność całego Narodu, a w szczególności 
Polskiej Marynarki Wojennej,; niech więc wzbo
gacą zbiory polskiego muzeum.

Po otwarciu pakietu zebrani ujrzeli nader cenny 
dar — banderę wojenną ORP „Sokół”, proporzec 
gali banderowej z tego samego okrętu, tzw. flagę 
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piracką „Sokoła” czy „Jolly Roger” oraz stoper te
go słynnego okrętu.

Wszyscy chcieli się dowiedzieć, jak owe przed
mioty znalazły się w rękach ofiarodawcy, a także 
o jego wojennych przygodach. Pan Marcinkowski 
o sobie mówii niechętnie.

— Nie ja tu jestem ważny, ważne są pamiątki 
po moim okręcie . . .

„Stary bosman" jeszcze przed wojną rozpoczął 
służbę na ORP „Żbiku”, a z chwilą wybuchu wojny, 
kiedy okręt dobił do brzegów neutralnej Szwecji, 
został wraz ze swym kolegami internowany w obo
zie. Kto jak kto, ale przecież marynarz nie będzie 
leniuchował, kiedy jego koledzy walczą na morzach 
i oceanach z hitlerowską Kriegsmarine. Przedostał 
się więc na Wyspy Brytyjskie, gdzie zamustrowano 
go na sławnego „Sokoła”. Na jego pokładzie spę
dził cala wojnę. A po wojnie? No cóż? „Sokoła” 
rozbrojono. Bolesna to była, wręcz tragiczna chwi
la dla wszystkich marynarzy. Czeslaw Marcinkow
ski, opuszczając okręt zabrał banderę, proporzec, 
flagę piracką i stoper. Były to najcenniejsze pamiąt- 
tki. Wręcz relikwie, które pozostawały z nim przez 
prawie 40 lat. Dziś zadecydował, że powinny po
wrócić do kraju. Piękny to gest i piękny dar.

Warto przypomnieć, że przed paru laty inny pol
ski marynarz ofiarował Muzeum Wojska Polskiego 
dzwon okrętowy z „Sokoła”. Eksponat dziś stoi w 
muzealnej gablocie. Pamiątki przekazane przez p. 
Czesława Marcinkowskiego znajdą się również 
w tej wielce zasłużonej placówce muzealnej, gdzie 
będą mogły je oglądać tysiące zwiedzających. Będą 
sławiły imię ORP „Sokola” i dzielnych polskich ma
rynarzy.

(Jas)
* * *

TABLICA PAMIĄTKOWA NA MALCIE

„Nasze Sygnały" nr 151, str. 28

Artykuł o Tablicy odbił się echem na Malcie. Kol. 
Andrzej Kłopotowski, który zamieszkał na tej wys
pie, postanowił odszukać Tablicę i obejrzeć naocznie.

To co znalazł było smutne, Mury dawnej „Ka
miennej Fregaty” HMS „Phoenicia” idą na rozbiór
kę, aby dać więcej miejsca stoczni jachtowej. Tabli
ca jest jeszcze na murze, ale tak pokryta kurzem, 
że odczytanie szczegółów jest trudne.

Na skutek swej interwencji kol. Kłopotowski do
stał zapewnienie dyrektora stoczni, że zabezpieczą 
obiekt zanim nie znajdzie się nowe miejsce.

Kol. Andrzej Kłopotowski przygotował szereg spo
tkań z lokalnymi władzami.. Okazało się, że potrzebna 
jest zgoda Ministerstwa Robót Publicznych, Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zaby
tków. Biurokracja kwitnie!

Jadać na Maltę w końcu marca br. nie wiedziałem 
co na mnie czeka, bo drogi Andrzej przygotował 
spotkania właśnie na okres mego urlopu.

Zaczęło się od szefa protokółu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, który zapoznał nas ze wszyst
kimi sprawami związanymi z załatwieniem takiej 
rzeczy, bo to Tablica dla uczczenia pamięci Polskich 
Marynarzy, a że Tablica ma więcej niż 20 lat, więc 
wchodzi tu w grę odpowiedzialność Ministerstwa 
Zabytków.

Ministerstwo Robót Publicznych zgodziło się na 
dostarczenie fachowców do zdjęcia Tablicy ze ścia
ny stoczni.

Ministerstwo Zabytków wyraziło zgodę przejęcia o- 
pieki nad Tablicą, to znaczy, że będzie przekazana 
National War Museum. Postęp poważny, bo to ozna
cza opiekę Ministerstwa.

Sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy
jął nas przychylnie i obiecał pomoc.

Pod koniec kwietnia dostałem list od Kuratora 
National War Museum, oznajmiającego, że Tablica 
jest już pod opieką i jest odrestaurowywana do ory
ginalnego stanu.

O ostatecznym miejscu, gdzie tablica będzie wmu
rowana na terenie Museum, ma zadecydować Mi
nister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ku
ratorem Muzeum,

Równocześnie z listem dostałem fotokopię „Tim
es of Malta”, z dokładnym opisem oryginalnego od
słonięcia Tablicy w dniu 9.7.1948. Mam nadzieję, 
że to zainteresuje czytelników „NS”.

K. Zubkowski

POLISH 'vąr MEMORIAL UNVEILED 
CEREMONY AT H.M.S. PHOENICIA

(By '>ur Naval Reporter)

Before a distinguished gathering of Service chiefs 
and Ministers and their wives, Rear-Admiral C.P. 
Clarke, Flag Officer Malta, on Saturday unveiled
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a marble plaque in H.M.S. Phoenicia, Manoel Island, 
erected in memory of those officers and men of 
the Polish Naw and Mercantile Marine who took 
part in the Battle of Malta.

The plaque, presented by Captain H. Parnis En
gland, Consul for Poland, is affixed to the wall of 
the small ship'’ canteen and for the unveiling cere
mony with the Polish national flag.

A Naval Guard of Honour under the command 
of Lieutenant Rickard, R.N., and provided by 
H.M.S. Forth >n attendance, was drawn up in the 
roadway facing the canteen.

Rear-Admim’ Clarke opened the ceremony with 
an address in which he said:

„We are here today to unveil a memorial to these 
sailors (officers and men) of the Polish Navy and 
Mercantile Marine who fought in these seas as our 
allies during the war.

“These Polish sailors escaped from their country 
when it was invaded and many fought with us from 
the start to the finish. They served either in their 
own ships which escaped from Poland, or in British 
ships which were turned over to them and hoisted 
the Polish flag.

“The Polish submarines Sokol and Dzik did part
icularly distinguished work in the 1st. Submarine 
Flotilla; on rptUrn from their patrols they were 
based and accommodated here on Manoel Island.

“The destroyers and escorts Garland, Krakowiak, 
Slazak and Piorun came out to the Mediterranean 
on the tide of victory for the assaults on the North 
African coasts and later on to Sicily and Italy.

“The merchant ships Lech, Lublin, Lewant and 
Tobruk were operating regularly in the Mediter
ranean. The Sobieski and Batory also carried troops 
from the Un;ted Kingdom to the Mediterranean 
ports and to the assault beaches.”

The plaque reads:
In memory of personnel from submarines and 

units of the Polish Navy and vessels of the Polish 
Mercantile Marine who took part in the Battle 
of Malta and contributed valorously in its defence 
during 1940-1945.
As the Admiral concluded his speech the ,,Still” 

was presented arms in a General Salute as the pla
que was undraned to the Polish and British national 
anthems.

The Guard of Honour was later entertained to re
freshments by the Polish Consul.

Captain and Mrs. Parnis England also gave an 
“At Home” at Tower Road, Sliema in the evening.

Among the many guests who attended the un 
veiling ceremony and the “At Home” were Rear- 
Admiral and Mrs. C.R. Clarke, Major-General W. 
R. Revell-Smith and Air Vice-Marshal and Mrs. C. 
R. Steele; the Hon. Dr. P. Boffa, the Prime Minister 
and Mrs. Boffa. His Honour Sir David Campbell, 
the Lieutenant-Governor, the Hon. Dr. A. Schembri- 
Adami, Minister for Heatlh, and Mrs. Schembri- 
Adami, the Hon. Mr. J.J. Cole, Minister for Labour 
and Emigration, Signor Scaduto Mendola, Italian 
Consul, Mr. R. Biasini, Director of Agriculture, 
and Mrs. Biasini, Lieutenant-Colonel and Mrs. V. 
Vella, Captain Brock, Commanding H.M.S. Phoe
nicia, and Mrs. Brock, Group Captain and Mrs. F.J. 
St. G. Braithwaite and Chev. F.K. Gollcher, Consul 
for Turkey and Denmark.

* ❖ *

B. KARNICKJ

MAPA ORP „ORZEŁ”

W zakresie działalności „Komisji Pamiątek Sta
łych”, dla upamiętnienia Odysei ORP „Orzeł” stara
niem SMW zostało sporządzonych 5 fotokopii map, 
których oryginał został zrobiony na „Orle” po wyj
ściu z Tallina.

Gdy ORP „Orzeł” przyszedł do Szkocji w paź
dzierniku 1939 r. kpt. Grudziński i oficerowie „Or
ła” opowiadali nam, oficerom z „Wilka”, całą histo
rię internowania okrętu i ucieczkę z Tallina oraz po
kazywali i objaśniali nam mapy, które zrobił ppor. 
Marian Mokrski. Wiele wieczorów, czy to w hotelu 
w Dundee, czy też na bazie HMS „Forth” przega
daliśmy i przeżywaliśmy po raz nie wiadomo który 
przeżycia nasz<“ z tego dramatycznego dla nas okre
su.

Ponieważ mapy te są dla każdego z nas, co na nie 
patrzy, trudne <lo zrozumienia, każda jednostka „wy
stawowa” składa się z kilku części:

i. 3 kopie map „Orła”;
2. Mapa Admiralicji Nr. 259 „Bałtyku”;
3. Krótki opis;
4. Legenda. Te ostatnie pozycje zostały wykonane 

kaligraficznie przez kol. Poray-Wojciechowskie- 
go;

5. 10 pozycji z „Legendy” naniesione na mapę 
„Orła” i na mapę „Bałtyku” w formie czerwo
nego kółka z numerem;
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6. Dla ułatwienia zrozumienia przejścia przez 
Zund, dodano przezroczysty zarys brzegowy 
cieśnin dońskich;

7. Fotografia Grudzińskiego i ORP „Orła”.
Mapa główna, jak ją autor, ppor. Marian Mokrski, 

szumnie nazwa': „Mapa Nr 1”, została sporządzona 
ze „spisu latarni morskich”. Zabierając z okrętu 
wszystkie pomoce nawigacyjne, tzn. książki nawiga
cyjne i mapy, Estończycy przeoczyli ten „spis latar
ni”, którego Mokrski użył z początku do określenia 
brzegu Finlandii, nanosząc latarnie wybrzeża fińskie
go i pisząc: „Kamienny kres północnych szlaków”.

Następnie naniesiono na siatkę geograficzną mor
skie latarnie Gotlandu, lekko zaznaczając linię brze
gową. Tam też wysadzono dwóch wartowników e- 
stońskich na lad i napisano na mapie: „Zatoka dwu 
Estońców”.

Wspóinie powziętą decyzję, by iść zaraz do W. 
Brytanii, d-ca ktp. Grudziński trochę zmienił: „Bę
dziemy mogli przejść przez Zund, jeśli będziemy 
mieli mapę i gdy będzie noc bezksiężycowa”. A więc 
„Orzeł” patrolował na wschód od Gotlandu i wtedy 
to ta słynna Mapa wraz z dodatkowymi dwiema 
pomocniczymi mapami zostały przez ppor. mar. Ma
riana Mokrskiego wykonana.

Dnia 1 października, gdy mapy były gotowe, „O- 
rzeł” ruszył na zachód. Mijając Gotland od południa, 
idąc małą szybkością w zanurzeniu peryskopowym, 
okręt dotknął dna. Szorując stępką po piasku i po 
kamieniach okręt coraz bardziej wychodził na po
wierzchnię. Gdy kiosk się wynurzył, dowódca roz
kazał wyszastować balasty środkowe i wyszedł na 
pcmost. Słoneczny dzień. Gotland z prawej burty 
jak na dłoni w odległości siedmiu lub ośmiu mil. Nie 
było widać ani okrętów na horyzoncie, ani samolo
tów w powietrzu. Zwiększono szybkość i gdy son
da pokazała głębokość 48 metrów, okręt się zanurzył. 
Na mapie napisano: „ławica strachu”.

Bez mapy morskiej dającej głębokości, nikt nie 
mógł przypuścić o istnieniu takiej płycizny w tak 
dużej odległości od lądu. To był wsrząs! Nie tylko 
wstrząs fizyczny — skakanie po kamieniach. Dla za
łogi, szczególnie starszych podoficerów pokłado
wych, to był wstrząs moralny. Załamanie się zaufa
nia do nowego dowódcy i do młodych oficerów. 
Przez dwa dni następne bosman okrętowy Gwiaź- 
dziński jest w stanie nerwowego załamania. Mokrski 
żartobliwie pisze na mapie: „Droga krzyżowa Roz
gwiazdy”.

Dnia 7 października okręt podchodzi w zanurze
niu aż do latarni Falsterborev, mierząc głębokości, 

by nie mieć niespodzianek przy próbie przejścia 
przez cieśniny.

Dnia 8 października, o godz. 2000 „Orzeł” zosta
wia latarnię Falsterborev po lewej burcie, i robi 
zwrot na północ, na „szlak Mariana”. Tu wchodzą 
do użytku obydwie mapy pomocnicze. Wszystko się 
zgadza i na manie ukazuje się napis: „Przylądek do
brej nadziei”.

Okręt mija Kopenhagę i o godz. 2400 zanurza się 
na wschód cd wyspy „Ven” i kładzie się na dno, 
gdzie leży cały dzień 9.10. aż do godz. 2000. Po wy
nurzeniu przechodzi o godz. 2200 między Helsin- 
gor i Helsinboi-n i wychodzi na szerokie wody wio
dące okręt do W. Brytanii.

Wykonaliśmy 5 kopii tych map „Orła”, z przezna
czeniem:

1. National Maritime Museum Greenwich;
2. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;
3. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;
4. Muzeum w Poznaniu;
5. The Royal Navy Submarine Museum, Gosport. 

1. Gdy kierownikowi Kartograficznego Muzeum Gre
enwich, Cmdr. C. Terrellowi doręczyłem kopie map, 
wyraził duże zainteresowanie. Dla każdego karto
grafa mapy te są ogromną, niespotykaną nadzwy
czajnością. Mapa robiona na okręcie! Przede wszy
stkim chodzi o siatkę geograficzną. Wyjaśniłem mu, 
że siatka została wzięta ze starej, wyrzuconej mapy 
polskiego wybrzeża. Sprawdził on kilka szczegółów 
map i wszystko się zgadzało. Mapy te będą wysta
wione na widok publiczny. On wołałby oryginał, nie 
kopię. Rozumie niemożliwość uzyskania oryginału, 
ale będzie w instytucie Sikorskiego, aby obejrzeć 
oryginał.
2. Dnia 12.4.1984 doręczyłem mapy „Orła” wraz z 
opisem i mapą morską Bałtyku w Muzeum Wojska 
w Warszawie. Przyjął mnie mgr Aleksander Czer
wiński, brat Jula Czerwińskiego. Objaśniłem mapę i 
ca ą odyseję „Orła”. Ogólne, ogromne zainteresowa
nie. Dyrektor Muzeum chce wystawić mapę tak, jak 
ja ją do wystawy przygotowałem.
3. W poniedziałek 16 kwietnia, wraz z Aleksandrem 
Goskiem, synem Janka, udaliśmy się do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Starego budynku, 
gdzie swego czasu Bolcio Romanowski zapoczątko
wał Muzeum Marynarki, już nie ma. Puste miejsce, 
gdzie z dużą znajomością rzeczy wystawiono ar
maty, które strzelały w obronie Gdyni, NKM 13.2 
mm, z którego strzelałem do niemieckich samolotów 
pierwszego dnia wojny, kotwice stare i nowe, samo
loty, helikoptery. Okazało się, że stary budynek Mu
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zeum zawalił się i został rozebrany. Funduszów na 
nowy budynek nie ma. Wszystkie eksponaty muze
alne zostały przeniesione na ORP „Błyskawicę”, któ
ra jest obecnie Muzeum w pełnym znaczeniu tego 
słowa, odwiedzana przez tysięczne tłumy, szczególnie 
w okresie letnim. Mapa „Orła” zostanie wystawiona 
na „B yskawicy”.
4. Muzeum w Poznaniu dostanie cały eksponat „Or
ła” wtedy, gdy kolega Piechowak będzie w Polsce.
5. Do Royal Navy Submarine Museum wybiorę się 
w ciągu tego lata. Mapa „Orła” ich szczególnie in
teresuje.

❖ * *

Wyjątek z radiowego programu: „Głos Marynarza 
i Rybaka”, Warszawa PAP, czwartek 19 kwietnia 
1984 z Kraju

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wzboga
ciło się o cenny eksponat, reprodukcję mapy legen
darnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, wsławio
nego ucieczką 7 internowania w Tallinie i przejściem 
do Wielkiej Brytanii.

Mapa przekazana została w darze Muzeum przez 
zamieszkałego w Anglii b. pierwszego dowódcę ORP 
„Sokół”, w czasie II wojny światowej. Autorem hi
storycznej mapy, stanowiącej trzy arkusze, na któ
rych umieszczono opis latarni morskich, pozwalają
cy określić kurs przez Bałtyk oraz drogę przejścia 
przez cieśniny duńskie, był ppor. Marynarki Marian 
Mokrski. Cenny dar zostanie w przyszłości umiesz
czony na pokładzie Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. 
Oryginał mapv znajduje się na honorowym miejscu 
w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskie
go w Londynie.

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
— WARSZAWA

W arszawa, dn. 25.04.1984

Pan Komandor Borys KARNICKI
22 Dartmouth Row, 

Greenwich SE10 8AW

Szanowny Panie Komandorze,

Na ręce Pana Komandora, jako inicjatora i bez
pośredniego ofiarodawcy, składam serdeczne po
dziękowanie Zarządowi Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej za przekazane do zbiorów Muzeum Woj
ska Polskiego kopie trzech map sporządzonych na 
pokładzie ORP „Orzeł” w czasie bohaterskiej epo
pei tego okrętu po jego ucieczce z internowania w 
Tallinie.

Muzeum Wojska Polskiego stara się, w miarę po
siadanych eksponatów, ukazywać jak najpełniej o- 
fiarną walkę żołnierzy polskich na wszystkich fron
tach drugiej wojny światowej. Karty świadczące o 
patriotyzmie i zasługach bojowych Marynarki Wo
jennej są w historii tych walk szczególnie chlubnie 
zapisane.

Każdy eksponat wzbogacający zbiory Muzeum 
Wojska Polskiego pozwala jednocześnie uzupełniać 
ekspozycję muzealną upowszechniającą w społecze
ństwie wiedzę o dziejach ojczystych.

Proszę przyjąć, Panie Komandorze, wyrazy powa
żania dla Pana osobiście oraz dla całego Zarządu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

płk Lucjan Jaworski
dyrektor
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
I WSPOMNIEŃ

ZMARLI

Dnia 19 marca zmarł w Gdyni kmdr ppor. Jan 
Wajda, w wieku lat 86.

27 września '983 r. zmarł w Szczecinie kpt. mar. 
Wacław Bielinowicz, w wieku 67 lat.

20 października 1983 zmarł we Francji w Beu- 
vry, mat Aleksander Przybylski. Przeżył 63 lata.

11 kwietnia 1984 r. zmarł w Londynie bosman 
Franciszek Jabłoński. Przeżył 76 lat.

14 kwietnia zmarł w Manchester st. mar. M. Pie
trzak. Przeżył lat 59.

25.11.1983 zmarł w Australii mat Zygmunt Kra
szewski.

Cześć Ich pamięci!

* * *

Zawiadamiamy, że w dniu 1.3.1984 r. zmarł były 
bosman-mat, zawodowy elektryk, Zygfryd Schnei
der, internowany podczas wojny ORP „Ryś” w 
Szwecji.

W dniu 15.2.1984 r., przekraczając ulicę został 
przejechany przez samochód i po dwóch tygodniach 
zmarł w szpitalu w Vasteras.

Podczas pogrzebu żegnała go liczna Polonia, przed
stawiciele Kościoła Katolickiego w Vasteras, oraz by
li „podwodniacv”.

Byli podwodniacy, Szwecja

* * *

Po śmierci kmdr. Brunona Jabłońskiego, Stowa
rzyszenie otrzymało list od Cmdr. Wilfreda Alberta 
Dunderdale, CMG., MBE., PR., RN:

31st January 1984 
Dear Chairman.

1 heard yesterday of the death of my dear friend 
Captain Bruno Jabłoński, OBE., PN.

I would like to express on behalf of his British 
brother officers and friends our deepest sympathy 
to you, his family and members of the Polish Naval 
Association.

Although far away in USA I feel very close to 
my dear Polish friends in England on those sad oc- 
casions.

Yours very sincerely

W. Dunderdale

* * *

Warszawa, 5 marca 1984

Szanowni Panowie,

Spieszę z zawiadomieniem, że w sobotę 9 czerw
ca 1984 r., w kościółku pod wezwaniem św. Micha
ła Archanioła na Oksywiu, o godz. 1700 odbędzie 
się poświęcenie Tablicy Pamiątkowej: Pamięci Ofi
cerów Marynarki Wojennej, niewinnie straconych 
12-16 grudnia 1952, pośmiertnie rehabilitowanych 
w 1956.

Komandora
Stanisława Mieszkowskiego

Komandora
Jerzego Staniewicza

Komandora porucznika 
Zbigniewa Przybyszewskiego

Obrońców Helu 1939

Nie muszę zapewniać, z jak wielkim szacunkiem 
powitalibyśmy udział Panów w tym skromnym ak
cie hołdu pamięci naszych ojców i mężów, którzy 
złożyli daninę krwi w naszej Wspólnej Sprawie.

Łączymy wyrazy szacunku 
Witold Mieszkowski
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PRZEMÓWIENIE NAD MOGIŁĄ 
JACKA DEHNELA

— Gdzie czuby pian po śliskiej Maszcząc glinie 
wyśpiewują niMękłych chwałę — tak o oksywskim 
wzgórzu pisał Stefan Żeromski w swym „Wietrze 
od morza”. Takim wersetem opatrzona tablica za
topionych we wrześniu 1939 roku okrętów, widnieje 
na murze kościoła.

To o takich jak On nieulękłych, są te słowa. 
Trudno pogodzić się z myślą, że dziś Go żegnamy, 
że odchodzi od nas na „Morze Wielkiej Tajemni
cy”. Na wieczną wachtę? Nie! Wszak wachta, to 
czuwanie. A Jemu, Panie Boże, pora odpocząć po 
trudnej, sztormowej, męczącej nocy, zawiłych me
andrach nawigacji życia. Gdy dzień spokoju należ
ny bohaterom takim, jak On, komandor Jacek Deh- 
nel, ciągle jeszcze w niepełnym blasku słońca.

Już od lat młodzieńczych wiodła Go do wojsko
wej kariery Nike Oksywska przez Korpus Kadetów, 
Szkołę Podchorążych Marynarki, wojnę, niewolę, 
a po wojnie likwidację jej groźnych pozostałości: 
rozminowanie wód zatoki w randze dcy zespołu 
‘rałowców, wreszcie wychowanie nowych kadr o

ficerów marynarki. Piękną drogę mu wybrała, jak 
też i to miejsce na kres wędrówki tu, na prasło
wiańskim wzgórzu .

Pamiętam, we wrześniu była piękna pogoda, kiedy 
w południe widziałem Go wracającego na czele gar
stki ocalałych z zatopionego „Mazura” marynarzy. 
Ociekający wodą, ze wzrokiem rozpłomienionym 
niedawną walką, bez marynarki — szedł niepokona
ny, szedł jak zwycięzca. Jeszcze mam w oczach 
ten Jego uśmiech, gorzki uśmiech człowieka trium
fującego nad słabością ludzką, przykładnie wskazu
jącego innym, jak walczyć trzeba, że to tylko 
fragment trudnej gry, że Ona nie zginęła i nie zgi
nie . ..

Tam w dole, w porcie, wśród huku bomb, łamią
cego się porządku, w zamęcie pierwszego uderzenia 
wojny wyrywał się śmierci, by innych ratować, by 
razić wroga. Drugi Wołodyjowski w granatowym 
mundurze. Był bardzo odważny. Lecz odwaga wraz 
ze skromnością, wrażliwość i prostota, szczerość 
humorem eksplodująca — to główne barwy dobrze 
nam znane z portretu tego, któregośny tak kochali. 
Bez niego trudno sobie wprost wyobrazić panora
mę naszego przedwojennego Oksywia.
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Kiedy w maju ubiegłego roku przeżywał wraz z 
nami uroczystość poświęcenia ołtarza ze stacjami 
męki marynarskiego eposu — cieszył się i wzruszał, 
marzeniu skromnemu dając wyraz, aby gdy przyj
dzie ta pora w takiej właśnie scenerii, zielone
go wzgórza nad brzegiem morza wśród słońca i 
świergotu ptaków, żegnać się ze światem, zosta
jąc jednak w trwałym związku z tą ziemią, w obro
nie której stawiał czoła najeźdźcy.

„Zmarłych polecam miłosierdziu Bożemu, żyją- 
cym weterana™ i ich rodzinom z serca udzielam a- 
postolskiego błogosławieństwa’’.

Te słowa Ojca Św. Jana Pawła II, wyjęte z jego 
telegramu na ten dzień nam przysłanego, są i dziś 
dla Ciebie, Jacku, jak i dla Twych najbliższych prze
znaczone. Dobrze że słyszałeś je za życia. Niech 
Cię prowadza w rejs ostatni przed oblicze Pana.

Za miesiąc nasze święto 10 lutego. Nie wypijesz 
z nami, jak zwykle mówiłeś, kielicha. No i fajnie — 
więcej dla Was zostanie — takbyś na pewno po
wiedział. Prawda?

Trzy lata temu w 1981 r., roku Szturmu i Napo
ru ogólnonarodowego, na tę okazję pisałem w lu
tym o Oksywi":

Przyszło rmn stąd odmierzać czas, 
Kiedy już 'esień zamyka swój zielnik. 
Gdy coraz trudniej niepamięci głaz
Usuwać z mogił najdzielniejszych z dzielnych.

Tego głazu r"epamięci na Twej mogile, Komando
rze, nasz drogi Jacku, nie będzie.

Na miarę swych sił, my żyjący jeszcze Twoi kole
dzy, przyrzekamy, dzieciom naszym dając to miej
sce w opiekę

Przyrzekam y!

Gdynia-Oksyw>>, 14 stycznia 1984 r.

J. Gosk
* ❖ *

Dziennik Bałtycki nr 252 
24-26.12.1982 r.

POZOSTAŁY OJCZYZNA I HONOR

Święta — czas rodzinnej zadumy. Myśli, jak upar
te ćmy krążą wokół bliskich. Wigilia — najbardziej 
rodzinny ze wszystkich świątecznych dni. Przy stole 
zasiadają cale rodziny, wraca się myślą do tych, któ
rzy odeszli. Ale czy odeszli na zawsze?

Są rodziny, które pamięć tych bliskich, których 
już nie ma wśród nich, piastują niczym relikwie. Bo 

mimo głębokiego zmaterializowania dzisiejszej rze
czywistości w chwilach ostatecznych liczy się nie do
robek materialny, lecz człowiek. Bohaterski, godny 
i honorowy — czyli po prostu wspaniały człowiek.

Takim był na pewno kapitan Antoni Kasztelan, 
stracony 14 grudnia 1942 r. w więzieniu królewiec
kim przy ulicy Berneckerstrasse 2/4. Nie doczekał 
już Bożego Narodzenia z bliskimi, mimo że kochali 
go ogromnie.

Skazany przez Niemców na czterokrotną karę 
śmierci, pozostał w pamięci tych, którzy go znaii. 
na zawsze. Jako wzór Polaka, głębokiego patrioty : 
wspaniałego żołnierza.

UMIERAĆ NIE BYŁO ŁATWO . . .

„Najukochańsza, najdroższa, moja jedyna żonę- 
czko, mamusiu, moja najdroższa, najukochańsza, i 
najlepsze na tym świecie dzieci: Stasiuniu, Zygmu
siu i córko moja, Rysienko .'Ostatnia godzina dla 
mnie wybiła; dziś będę stracony o godzinie 15. 
Boże mój! Byłem na to zawsze przygotowany, toteż 
nie jest to dla mnie wielką niespodzianką. Pójdę na 
śmierć odważnie, choć niewinnie. Tak ginę za swoją 
pracę za ojczyznę. Jeżeli najdroższa moja Mamusiu 
i ukochane moje dzieci będziecie mogli później mo
je zwłoki stąd zabrać, miałbym do Was tę jedyną 
prośbę — chce spoczywać między swymi. Na grób 
mój przyjdźcie potem odwiedzić mnie — to lekko 
mi będzie i sadźcie białe kwiaty jako symbol nie
winności i miłości ku Wam. Och, Boże! Już Was 
nie zobaczę nigdy i Wy mnie też, ale miłość ku 
Wam zabiorę do grobu. Ukochana moja do śmierci 
i ulubiona Mamusiu — na Tobie cały ciężar wycho
wania dzieci będzie spoczywał, wychowaj je w miło
ści do Boga i Ojczyzny” ...

Przeczytanie do końca tego listu, który udostępni
ła nam żona kapitana Marynarki Antoniego Kaszte
lana, Maria, przekracza granice odporności nawet 
twardego człowieka.

Antoni Kasztelan urodził się w 1896 roku koło 
Kościana. Za czynny udział w Powstaniu Wielkopol
skim odznaczony został Krzyżem Zasługi. Od 1935 
roku aż do wybuchu wojny kpt. Kasztelan zajmował 
stanowisko szefa referatu kontrwywiadu w Samo
dzielnym Referacie Floty w Gdyni. W okresie tym 
osiąga doskonałe wyniki — chroniąc Polską Marynar
kę Wojenną przed penetracją wroga, unieszkodliwił 
i zlikwidował kilka niemieckich grup szpiegowskich 
na Wybrzeżu. W 1939 roku kapitan Kasztelan bie
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rze czynny udział w obronie Wybrzeża na Helu, po
zostając do kapitulacji na stanowisku szefa kontr
wywiadu, a potem wraz z całą załogą Helu dostał 
się do niewoli niemieckiej. Gdy 1 października ad
mirał Unrug postanowił wszcząć rozmowy kapitu- 
lacyjne, do przeprowadzenia ich wyznaczył swego 
szefa sztabu — komandora Mariana Majewskiego 
oraz biegle władającego językiem niemieckim ka
pitana Kasztelana.

Rozmowy toczyły się w sopockim Grand Hotelu, 
w sztabie niemieckiego dowódcy sił w rejonie nad
morskim, generała Kaupischa. Oprócz wyższych o- 
ficerów sztabu w rozmowie wziął udział dowódca 
morski w Zatoce Gdańskiej, kontradmirał Hubert 
Schmundt.

Wówczas admirał Schmundt zgodził się na hono
rową kapitulację i pozostawienie białej broni admi
rałowi Unrugowi oraz jego oficerom, którzy według 
pierwotnego projektu mieli iść do obozu jenieckie
go, utrzymywanego przez Kriegsmanne.

Część jeńców rzeczywiście przez pewien czas prze
bywała w takim obozie, potem jednak została ode
słana do zwykłych oflagów. Również obietnica po
zostawienia oficerom białej broni nie została dotrzy
mana i już w pierwszym obozie rozdzielczym ko
mendant kazał zdać tę broń, oświadczając, że nie 
obchodzą go obietnice dawane po kapitulacji. Tak 
więc honorowym jeńcom admirała Schmundta od
mówiono prawa posiadania szabel i kordzików, któ
re Polacy połamali przed ich oddaniem.

Po zamachu na białą broń jeńców, Niemcy zaczę
li dybać na nich samych. Tak stało się z czteroma 
oficerami przywiezionymi z obozu do Gdańska na 
przesłuchanie: komandorem Majewskim, Stefanem 
Świdą — kierownikiem Ekspozytury Polskiego In
spektoratu Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku, kapi
tanem Stefanem Romanowskim oraz kapitanem Ka
sztelanem. Ze śledztwa do obozu powrócili wszyscy 
W połowie maja Kasztelan został przewieziony do 
stalagu XX-A w Gdańsku, skąd ponownie został zwol
niony, a potem natychmiast aresztowany przez Ge
stapo.

W tak perfidny sposób, wbrew postanowieniom 
konwencji haskiej, władze wojskowe wydały jeńca 
w łapy policji, na pewną śmierć. Już w listopadzie, 
podczas okrutnie prowadzonego śledztwa hitlerow
cy zerwali Kasztelanowi dystynkcje oficerskie ...

Zachowała się teka z przesłuchań, w Gestapo, 
gdy kapitan Kasztelan, w obliczu śmierci wysłał do 
Komendy Głównej w Berlinie protest, odnoszący się 
io łamania międzynarodowego prawa i obyczajów. 

Pisał: „Zostaję traktowany jako zwykły więzień, 
któremu odmówiono stopnia oficerskiego. Dlaczego 
jest przez to oficerski stan i honor poniżony? Gdzie 
pozostały stare obyczaje, kiedy zwycięzca zwyciężo
nemu okazywał swoją rycerskość? Nie zostałem zde
gradowany na nadstawie międzynarodowego prawa. 
Muszę być traktowany jako oficer”.

A jak był traktowany podczas przesłuchań 11 sier
pnia 1940 r. pisze w proteście: „Byłem w Gestapo 
w Gdańsku bity gumową pałką, godzinami przez o- 
kres 2 miesięcy, aż do utraty przytomności. Na 
g owie nie miałem ani jednego miejsca zdrowego. 
l¥ celi padałem nieprzytomny. Ciało, twarz zupełnie 
granatowe i czarne od bicia. Ręce i ramiona tak po
ranione, że nie mogłem jeść. Jedzenie było mi przez 
kolegów więziennych podawane. . . Na podstawie 
konwencji genewskiej proszę o traktowanie mnie 
według niej i odstawienie do należnego oflagu, po
nieważ jestem oficerem służby czynnej i jako taki 
podług wszelkiej logiki tylko po zawarciu pokoju 
mogę być zwolniony . ..”.

Gdy rozmawiam dziś z mieszkającą w Gdyni żoną 
kapitana Kasztelana, panią Marią, zdaje mi się, że 
zdarzenia, o których mówi, były już mi wcześniej 
znane. A to dlatego, że życiorys kapitana Kasztela
na mógłby służyć za kanwę arcyciekawej opowieści. 
Przerzucam wraz z panią Marią pliki dokumentów 
z tamtych lat. Wśród nich wiersz napisany przez Ka
sztelana w Stutthofie.

Pobyt w obozie przerywany był przymusowymi 
wizytami A. Kasztelana w gdańskim gestapo. Protest 
wysłany do Berlina pozostał bez odpowiedzi, a Kasz
telan wezwany orzed Sąd Specjalny w Królewcu zo
stał skazany na czterokrotną karę śmierci. Wyrok 
zapad! 13 stycznia 1942 roku, półtora roku od chwi
li aresztowania.

Żona Maria w tym czasie nie ustawała w stara
niach o uwolnienie męża. Pisała nawet do samego 
Hitlera, korespondowała z Międzynarodowym Czer
wonym Krzyżem, ale wszystkie wysiłki okazały się 
daremne. Ostatnią szansą dla Kasztelana była wy
miana jego osoby na jeńca niemieckiego za pośre
dnictwem władz polskich w Londynie. Ale propo
zycja ta nie spotkała się ze zrozumieniem władz 
brytyjskich, a Niemcy nie byli wcale skłonni skorzy
stać z niej i wvpuścić człowieka, skazanego na czte
rokrotną karę śmierci.

Wreszcie Polski Czerwony Krzyż zawiadamia Pa
nią Marię: „Zgodnie z Pani życzeniem zwróciliśmy 
się do władz niemieckich celem ustalenia, czy i kie
dy kpt. Antoni Kasztelan życie zakończył. Obecnie 
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poczuwamy się do smutnego obowiązku doniesienia 
W. Pani, na podstawie oświadczenia Ministra Spra
wiedliwości Rzeszy, że wyrok został wykonany 1942 
roku w więzieniu w Królewcu. Metryka śmierci mo
że być' wysiana bezpośrednio pod adresem Pani. 
Niestety, miejsce pochowania nie może być ujaw
nione”.

Nosi on tytuł: „Bój”, podpisano: „Wasz Ojciec”. 
Kpt. A. Kasztelan poświęcił go synom Stanisławowi 
i Zygmuntowi, którzy są dziś znanymi i uznanymi 
nie tylko w Trójmieście lekarzami.

Oto fragment wiersza napisanego w przededniu 
śmierci w Króćwcu:

„Gdy zagrzmi trąbki bojowej glos.
rzucimy na szalę swój życia los, 
pójdziemy na bój, na krwawy, 
za ojców przekładem i ich stawy. 
Będziem wroga bić, 
krzywdy nasze mścić.
Pójdziem ze wzgardą na bohaterską śmierć.
bronić nasz honor, 
nieskalaną naszą cześć . . .”.

* s *

WYBRANE ŻYCIORYSY ZASŁUŻONYCH 
OFICERÓW MAYNARKI WOJENNEJ

Mgr Ewa MADEY, „Biuletyn Historyczny 1983 
nr 8 str. 223

Artykuł otrzymany od kmdr W. Franckiego

Komandor ppor. Heliodor Laskowski (1898-1936) 
zapisał się w historii Polskiej Marynarki Wojennej ja
ko wybitny specjalista i teoretyk artylerii morskiej. 
Urodził się 24 czerwca 1898 r. w Nieszawie nad Wi
słą, w rodzinie mieszczańskiej. Do szkół początkowo 
uczęszczał w Chyrowie, następnie w Warszawie, a 
maturę zdał w Czernihowie, dokąd podczas 1 wojny 
światowej zostało ewakuowane V gimnazjum war
szawskie. W 1916 r. rozpoczął studia w Instytucie 
Technologicznym w Petersburgu. Wkrótce został po
wołany do marynarki rosyjskiej. W marynarce kon
tynuował naukę w Szkole Miczmanów w Peterhofie. 
Była to skrócona służba Szkoły Morskiej dla zmobi
lizowanych studentów. Po roku otrzymał stopień 
miczmana, czyli porucznika i został skierowany do 
Flotylli Oceanu Lodowatego Północnego, bazującej 
w Archangielsku. Najpierw zajmował tam stanowi

sko oficera flagowego sztabu, potem został adiutan
tem głównodowodzącego flotą Morza Białego. W 
czerwcu 1918 roku został zdemobilizowany na wła
sną prośbę. H. Laskowski wstąpił do Związku Woj
skowych Polaków w Archangielsku i bezpośrednio 
po odzyskaniu nrzez Polskę niepodległości powrócił 
do kraju.

W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Pol
skiego. Jako student-ochotnik znalazł s'ę w Legii A- 
kademickiej w I pułku ułanów krechowieckich, a 
następnie otrzymał przydział do twierdzy w Modli
nie. Zebrano tam oficerów i marynarzy byłych 
państw zaborczych, którzy pragnęli wstąpić do Pol
skiej Marynarki Wojennej, utworzonej dekretem Na
czelnika Państwa z dnia 28 listopada 1918 roku.

Heliodor Laskowski został zweryfikowany w Pol
skiej Marynarce Wojennej w stopniu porucznika i 
jako oficer flotylli fortecznej w Modlinie pełnił 
funkcje adiutanta portu i oficera prowiantowego. W 
1920 roku pływał na uzbrojonym statku „Wisła”, 
najpierw jako JI oficer, a następnie jako jego dowód
ca.

Flotylla, nazwana później „Wiślaną”, pełniła służ
bę patrolową na Wiśle w rejonie polsko-niemieckiej 
linii demarkacyjnej z przeznaczeniem ochrony przed 
Niemcami transportów rzecznych, płynących z Gda
ńska w głąb kraju. W styczniu 1920 r. w okresie re
windykacji Pomorza, uzbrojony statek „Wisła” wraz 
z maszerującymi lądem oddziałami Batalionu Mor
skiego brał udział w zajmowaniu przez wojsko pol
skie portów wiślanych w Toruniu, Fordonie, Cheł
mnie, Grudziądzu i Tczewie, a w sierpniu tegoż ro
ku patrolował dolny odcinek Wisły do Tczewa.

W kwietniu 1921 roku por. Heliodor Laskowski 
został przeniesiony do dywizjonu ćwiczebnego Flo
ty, który stacjonował w Pucku. Kolejno służył na 
kanonierkach ORP „Generał Haller” oraz ORP „Ko
mendant Piłsudski” jako 1 oficer na trałowcu ORP 
„Mewa”. Równocześnie jako ekstermsta ukończył 
tymczasowe kursy instruktorskie dla oficerów Ma
rynarki Wojennej w Toruniu w latach 1921/1922. 
Zadaniem kursów było przeszkolenie młodych ofi
cerów rekrutujących się z byłych marynarek państw 
zaborczych, w celu ujednolicenia ich wykształcenia, 
zgodnie z wymogami w Polskiej Marynarce Wojen
nej. Już wtedy jako dowódca dywizjonu ćwiczebne
go kmdr por. Steyer w opinii służbowej wystawionej 
por. Laskowskiemu zwrócił uwagę na jego wybitną 
inteligencję i naukowe zainteresowania.



50 NASZE S YGNAŁY

Pod koniec 1923 r. por. Laskowski przeszedł do 
dyspozycji Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
Warszawie. W kwietniu następnego roku został wy
słany do Francji. Ukończył „Ecole des Officiers 
Cannoniers”, a następnie roczny kurs uzupełniający 
w „Ecole d’Aplication de Tir a la Mer”.

W styczniu 1925 r. powrócił do Polski z pochwałą 
za doskonałe wyniki w nauce. Otrzymał specjalność 
oficera artylerii i w tym charakterze rozpoczął pra
ce w Dowództwie w Gdyni. Awansował do stopnia 
kapitana w 1925 r. W tym samym czasie powierzono 
mu funkcję kierownika samodzielnego referatu ar
tylerii i uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wo
jennej w Warszawie. Jednocześnie został wykładow
cą artylerii w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojen
nej w Toruniu. Wykładał również w Oficerskiej 
Szkole Inżynieryjnej w Warszawie.

W latach 1928-1930 pogłębiał wiedzę na studiach 
w „Ecole d’Application d'Artylerie Navale” w Pa
ryżu, uzyskując dyplom inżyniera artylerii morskiej. 
Uzupełnieniem studiów stał się dla niego staż na krą
żowniku „Dugay Trouin” i na pancerniku „Bre- 
tagne”. Łącząc w sobie inteligencję z wiedzą wojsko
wą w dziedzinie artylerii morskiej, przy niewyczer
panej energii w pracy, zdobył sobie uznanie zwierz
chników, którzv ocenili go jako wybitnego i jedyne
go w Polsce specjalistę w tej dziedzinie.

W roku 1932 zajął najwyższe stanowisko w swej 
specjalności jako Szef Artylerii i Służby Uzbrojenia 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie. 
W roku 1934 został mianowany komandorem pod
porucznikiem.

Kmdr ppor. Laskowski działał także w Oddziale 
Propagandy Floty Wojennej w Lidze Morskiej. W 
1934 r. opublikował broszurę pt. „Artyleria Mor
ska”. Popularyzowała ona wiedzę na temat tego ro
dzaju broni i uświadamiała społeczeństwu polskiemu 
znaczenie silnej Marynarki Wojennej. Autor apelo
wał w tej broszurze do czytelników o popieranie 
Funduszu Obrony Narodowej.

W Centralnym Archiwum Wojskowym zachowały 
się rękopisy jego prac teoretycznych z dziedziny ar
tylerii, pochodzące z początku lat trzydziestych. Za
wierają one między innymi rozważania na temat 
funkcji artylerii w obronie wybrzeża oraz postulaty 
dotyczące wykorzystania artylerii nadbrzeżnej i jej 
roli w obronie Półwyspu Helskiego. Jako człowiek 
o szerokich horyzontach myślowych umiał przewi
dzieć niebezpieczeństwo grożące obronie półwyspu, 

nie tylko od strony morza, ale również od strony 
lądu, a więc dostrzegał możliwość ataku ze strony 
Niemiec.

W swoich wywodach autor stwierdzał, że aby o- 
brona półwyspu mogła być skuteczna, artyleria nad
brzeżna musi dysponować armatami różnych typów 
i kalibrów. Omawiane dokumenty powstały w okre
sie, gdy władze polskie podjęły decyzję o wykorzy
staniu wschodniej części Półwyspu na cele obronne, 
przewidując usytuowanie na jego cyplu kilku baterii 
artylerii nadbrzeżnej. Zasługą kmdr. ppor. Laskow
skiego było to, że zaczęto realizować pozostające do
tychczas jedynie w sferze projektów plany ufortyfi
kowania Półwyspu.

W 1933 roku udał się w podróż służbową do Szwe
cji, celem zakupienia uzbrojenia dla budowanego na 
stoczni francuskiej stawiacza min „Gryf”. Równo
cześnie zamówił w firmie Bofors dostawę czterech 
armat kal. 152, 4 mm. Kontrakt ze Szwedami stano
wił duże odstępstwo od praktykowanej zasady za
kupu broni wyłącznie od firm francuskich. Zakupio
ny dla Polski sprzęt był nowoczesny i prawie cał
kiem zautomatyzowany. Przewidywania kmdr. Las
kowskiego okazały się trafne, gdyż podczas obrony 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r. bateria usytuowana 
na cyplu odegrała istotną rolę w obronie Helu.

W kwietniu 1935 roku ukazało się zarządzenie 
Ministra Spraw Wojskowych o utworzeniu na Helu 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej (DAN), w skład 
którego, poza dwiema bateriami 105 mm, weszła 
również bateria 152, 4 mm, która dodatkowo dys
ponowała dwoma działami p-lot 75 mm, jednym 
plutonem dział dwulufowych 40 mm i czterema 
NKM plot 13.2 mm, jak również 4 CKM i 4 RKM. 
W odległości około kilometra od stanowiska baterii 
była ustawiona 21 bateria Morskiego Dywizjonu Ar
tylerii Plot, mająca za zadanie obronę baterii cyplo
wej przed atakami lotnictwa. Załoga baterii cyplo
wej składała sie z 5 oficerów i około 190 podofi
cerów i marynarzy.

W 1936 r. DAN stanowił rdzeń nowo utworzone
go Rejonu Umocnionego „Hel”. W 1937 r. bateria 
zwana popularnie „cyplową” otrzymała oficjalnie 
nazwę „XXXI Baterii im. Heliodora Laskowskiego”, 
dla uczczenia pamięci jej twórcy. Z wnioskiem o na
danie baterii imienia Komandora wystąpili jego kole
dzy. On sam już w tym czasie nie żył. Ciężko chory 
na nerki zmarl w kwietniu 1936 roku podczas ku
racji w Heluanie w Egipcie.
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Nazwisko kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego 
zapisało się trwale w historii Polskiej Marynarki Wo
jennej, jako oficera, który swoje idee dotyczące for
tyfikacji Wybrzeża, a szczególnie Półwyspu Helskie 

go, zdołał zrealizować w dużym zakresie, dzięki e- 
nergii, uporowi i konsekwencji w działaniu. Był bez 
wątpienia pionierem i najlepszym znawcą polskiej 
artylerii nadbrzeżnej i morskiej.

WIADOMOŚCI 0 KOLEGACH 
- LISTY -

Poniżej .podajemy przedruk z artykułu z miesięcz
nika Kompanii P&O, dotyczącego kol. T. Paczkow
skiego. Z prawdziwym uznaniem podkreślamy jego 
doskonałe osiągnięcia zawodowe, kiedy w okresie 
43 lat pracy na morzu od stopnia mata zaw. w Ma
rynarce Wojennej, dzięki wysiłkom nad studiami u- 
zyska dyplom I oficera mechanika (Chief Engineer) 
w Brytyjskiej Marynarce Handlowej.

Życzymy więc kol. Paczkowskiemu spokojnej i 
zasłużonej emerytury.

Redakcja „N.S."

TEO COMES HOME FROM THE SEA 
AFTER 43 YEARS

Mr. Teofil Paczkowski, left, Chief Engineer of 
Normandy Ferries Dragon said good bye to 
his captain and old shipmate Captain Wilf 
Conway, Master of Dragon on 31 January after 
sailing together for nearly 20 years. Now Teo was 
putting his uniform aside and retiring after just over 
43 years at sea -— fourteen of them in the Polish 
Navy in which he won the Polish Cross of Valour 
during the 1939-1945 war.

After serving a technical apprenticeship in nis 
native Poland, Mr Paczkowski joined the Polish Na
vy in 1931 as an engine room N.C. Officer and 
came to England in a destroyer on 1 September 
1939. Throughout the war his ship operated along
side the Royal Navy and he was at Narvik in 1940 
and the evacuation from Dunkirk where his ship 
was sunk by enemy action. In 1942-43 he was on o

perations to Iceland and escorting the Murmansk con
voys. Later in the war he took part in the landings 
at Sicily, Salerno and the D-Day landings in Norm
andy.

Mr Paczkowski elected to be demobilised in Eng
land at the end of the war intending to become a 
marine engineer, that his nationality — even after 14 
years experience in the engine room of a warship and 
a Chief ERA‘s rating — was against him. Characte
ristically, he overcame the obstacles and at Poplar 
Technical College he obtained a National Certifica
te in Mechanical Engineering. Then in spite of hav
ing to literally start at the bottom — working as a 
stoker on coal-fired boilers and later as a fitter — 
he went on to get his 2nd Enginner’s ticket and, in 
June 1961 he obtained his 1st Class Engineer’s 
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Certificate. He is also a Fellow of the Institute of 
Marine Engineers.

Teo joined GSN in 1948 on Golden Eagle, and 
served on this ship as well as a number of other 
equally famous names — Ring Dove, Seamen, Roy 
al Daffodil, Gannet, and the Eagle steamers among 
them — as well as many of the old GSN cargo ves
sels, and North Sea Ferries Norwave. He was ap
pointed to Dragon in April 1968. It was on Wood
lark in October 1956 that he first met Wilf Conway 
as Second Engineer and Chief Officer respectively, 
and they have been together ever since.

Mr. Paczkowski married a Yorkshire lass from 
Whitby in 1948 and they now live in Abbey Wood, 
South-East London.

Rumia 27.2.1984

Drogi Pan's Komandorze,

Po długim oczekiwaniu, dnia 23.2.1984 otrzyma
łem książkę, wraz ze zdjęciem, wysłaną przez Pana 
6.12.1983 r. Trudno jest mi opisać moją radość, ja
ką sprawiła mi ta książka, jak i zdjęcie z dedykacją. 
Książka ta pozwoli mi w całości odtworzyć w ska
li 1:400 Polską Marynarkę Wojenną z lat 1920-1945. 
Zdjęcie umieści.em przy modeliku ORP „Sokół” w 
gablotce. Dokumentacja, jaką zebrałem do tej pory, 
w niektórych fragmentach znacznie odbiegała od 
książki Pana Piaskowskiego, ale nie można się temu 
dziwić. Moja wystawa mikromodeli w Marynarce 
Wojennej przez 85 dni trwania, też trzymana była 
w „konspiracji”, ale jest faktem, że się odbyła, tyl
ko szkoda, że bez pożytku dla młodzieży. Bardzo 
ciekawe jest uzupełnienie książki, strona organiza
cyjna jak i życiorysy. Ostatni Rozkaz Dzienny Sze
fa Kierownictwa Marynarki Wojennej, Nr 51, jest 
bardzo smutny, bo kończy okres „Wielkich Dni Ma
łej Floty Białego Orla", a ostatnie zdanie tym bar
dziej ściska serce każdego Polaka, zwłaszcza odda
nemu naszemu morzu. Trochę danych o tragedii i 
losach grupy żołnierzy przekazał mi mój ś.p. ojciec. 
Dużo prowadziliśmy dyskusji na temat walki pol
skich okrętów wojennych, czy obrony wybrzeża w 
1939 r. Czyta'em w książkach o „Sokole”, o Panu 
ale nie przypuszczałem, że kiedykolwiek list Pań
ski zawita do mojego domu. Szkoda, że mój ojciec 
tego nie doczekał. Mam nadzieję, że po ks ążce 
„Torpeda w celu”, komandora B. Romanowskiego, 
ukażą się Pan^ „Wspomnienia”. Pana artykuły czy
tałem w miesięczniku „Morze” (9.10.1982).

Poza Polską Marynarką Wojenną, której poświę
cam każdą wolną chwilę (chociaż nie mam ich za 
dużo), interesuie się też współczesną marynarką wo
jenną USA, WB i ZSRR.

W roku 1985 rozpocznę urządzać swoje wyma
rzone muzeum, poświęcone Polskiej Marynarce Wo
jennej od 1920 roku do chwili obecnej. Obecnie wy
budowane pomieszczenie jest jeszcze w stanie suro
wym.

Jeśli znajdzie Pan czas, proszę napisać, czy planuje 
Pan przyjazd do Polski i jak daleko posunęły się 
sprawy Pana książki.

Jeszcze raz dziękuję za książkę i zdijęcia.

Z pozdrowieniem 
Andrzej Sadłowski

Wyjątek z listu kol.Jerzego Tumaniszwili
2 grudnia 1983

Dziękuję za list i wiadomości z Londynu. Wczo
raj otrzymałem „Sygnały” — ten specjalny numer. 
Gratuluję. Ciekawy i doskonale opracowany. Pro
szę przekazać te słowa uznania pod należytym adre
sem. Komandorowi Karnickiemu też gratuluję wło
żonej pracy i osobistego udziału w tych pięknych 
uroczystościach. Kolegom z Polski należy się wiele 
pochwały i gratulacji za wspaniale wykonane zada
nie w tak bardzo trudnych obecnie czasach polity
cznego bałaganu.

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Wojciecho
wski nadal choruje. Ufam, że stan Jego zdrowia po
lepszył się ostatnio. Dostałem również tradycyjny 
opłatek, za który bardzo dziękuję; załączam nasze 
życzenia świąteczne.

Tydzień temu odwiedziliśmy naszych przyjaciół w 
Seattle, Michałów Białowskich i Wilusiów Pacewi- 
wiczów. Tam właśnie dowiedzieliśmy się o śmierci 
kolegi Pulchnego.

* *

Garść wiadomości o naszym koledze, Andrzeju 
Guzowskim i jego rodzinie

Kol. Andrzej Guzowski pracuje ostatnio w West 
Coast jako korespondent „Voice of America” dla 
polskiego programu. Nadaje około 10 koresponden
cji miesięcznie dla polskich słuchaczy, których jest 
około 11 milionów.
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Prócz tego prowadzi raz na tydzień, w niedziele, 
godzinny program radiowy dla Polaków na okręg 
San Francisco. Resztę czasu pochłaniają mu sprawy 
polsko - amerykański,e ponieważ jest wiceprezesem 
Polsko-Amerykańskiego Kongresu, Oddział na Pół
nocną Kalifornię.

Pani Dorota pracuje w trzech szkołach baleto
wych jako pianistka, prowadzi dom, w którym prócz 
męża jest jeszcze najmłodszy syn, John.

* * *

Kol. Kazik Domański pisze:
Nareszcie otrzymałem z Polski pewne, chociaż 

ogólne wiadomości na temat śmierci moich dwóch 
kolegów.

Ppor. mar. Walerian Olszewski zmarł w 1977 ro

ku w Oliwie, a ppor. mar. Tadeusz Stocki zmarł 
w 1980 roku w Szczecinie.

Przy okazji też dowiedziałem się, że 8 stycznia 
br. zmarł w Gdyni kmdr Jacek Dehnel.

Jeśli chodzi o weselsze wiadomości, przynajmniej 
dla mnie, to mogę powiedzieć, że czuję się świetnie.

* * *

Kol. Lech Stróżniak pisze:
Dziękuję bardzo za ostatnie „Nasze Sygnały” Nr 

151, wydanie specjalne, które było dużo, dużo 
więcej, niż specjalne — excellent.

Serdeczne dzięki Wszystkim za Ich pracę. W za
łączeniu przesyłam $100.00 na Fundusz kościoła gar- 
nizowanego i upoważnienie (glos) na Zjazd 1984. 
Życzę spokojnvch i pomyślnych obrad.

KĄCIK MARYNARZY - POETÓW
W teczce redaktora „Naszych Sygnałów” zbiera

ją się, od dłuższego czasu, poezje ludzi morza. Nie
które z nich zostały zamieszczone już w przeszłości 
na łamach naszego czasopisma, te zaś, które pozo
stały, czekają na sposobną okazję. Nie jest tego wie
le, a istnieje wielka .potrzeba wyrażania myśli, idei 
i poetycznie podawanych faktów, aby nasze czaso
pismo stało się bardziej bogate w treść, poza prozą, 
także w dzieła pod egidą Calliope, Euterpe i Erato 
— aby dodać wdzięku do marynarskich wspomnień.

Nasz kolega, Michał Hłasko, żyjąc w środowi
sku znanym z osiągnięć w dziedzinie kulturalnej, 
nie tylko pisze sam, ale także nawołuje do twórczo
ści płodnych umysłów i serc o te właśnie dzieła, po
ezję, pieśni i utwory, któreby mogły zapełnić puste 
miejsca pomiędzy chłodnymi, a precyzyjnie wyraża
nymi wspomnieniami, pisanymi prozą. Jest to idea 
bardzo wartościowa, godna poparcia w naszym ma
rynarskim środowisku. Dla jej urzeczywistnienia re
dakcja „N.S.” łączy się z przewodnią myślą kol. M. 
Hłaski, i w niniejszym numerze „N.S.” otwiera Kącik 
Marynarzy-Poetów. Proszę pisać, gryzmolić, rzucać 
na papier idee poetyczne, nawet przedstawiać je 
szkicami czy rysunkami. Przyjmiemy je z radością, 
a jeśli będzie notrzeba, poprawimy, uzupełnimy, u- 
dekorujemy — dla dobra ogólnego.

Otwierając „Kącik Marynarzy-Poetów w Nr. 153 
„Naszych Sygnałów", podajemy, poza kilku wiersza
mi, Konkurs na pieśń (hymn) Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej. Konkurs . . . właściwie bez na
gród, poza uznaniem przez Czytelników i świado
mością, że wybrane przez Redakcję utwory- będą 
drukowane w „N.S.” i zachowane dla potomności. 
Oto główna idea — tworzyć poezją, prócz prozy.

Redakcja

Oto pierwsze za zbiorów poezji:

DZIĘKI NASZYCH NASTĘPCÓW

Płynie rzeka, p’vnie, 
różne ma łożyska, 
kamienie omiire, 
iv szczeliny się wciska.

Woda jednak cwknie, 
nigdy nie ustanie, 
tak, czy inaczei. musi 
skończyć w oceanie.
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Tak samo z na^zą chwałą 
na stronach rozproszoną, 
musi się ona zebrać, 
musi się zebrać ona!

Ruchu nie zaprzestanie, 
kamienie ominie, 
zbierze się w oceanie, 
zbierze się w woluminie.

A wolumin ten. dzieci, 
dzieci naszych następców, 
będą wertować, na świecie, 
będą wertować chętnie.

To jest cel naszych starań, 
trosk, trudu, zachodów.
Żeby ideał przeięli 
ludzie przyszłości — ci młodzi.

Michał Hłasko 
paryż, grudzień 1983

PIEŚŃ SZKOŁY MORSKIEJ

Nas młodych czeka piękny zawód, 
który otwiera morski szlak.
Odpowiedzialność dał nam naród 
banderę polska Donieść w świat.

Więc naprzód płyń, przeminą lata.
ze Szkoły wyjdziesz pełen sił, 
na wszystkie morza pójdziesz świata, 
byś marynarzem polskim był.

Nie straszy nas to trudne życie, 
przeciw żywiołom twardo stać! 
Nie straszne sztormy, skały skryte, 
umiejmy z Życia radość brać! (Refr.)

Na wszystkich wodnych szlakach świata 
o polskich portach pamięć miej!
O Szkole Morskiej, co nas brata!
A z przeciwności śmiej się, śmiej! (Refr.)

Michał Hłasko

ŻEGLARSKI SZLAK
Hasło żeglarskie

Szlak żeglarski w szumie fal, 
bujny i wesoły.
nigdy w miejscu, zawsze w dal 
niosą nas żywioły.

Niech żyje nasz żeglarski stan, 
marynarska wiara, 
dziewczęcy uśmiech, wina dzban 
i morza pieśń prastara!

Morze nasze, niesiesz nas 
po jędrne przygody.
Okrążmy całą bryłę — świat, 
z burzami wstąp w zawody.

Niech żyje życie pełne swad 
i pełne przeciwności
i choć zostawia w życiu ślad 
powróćmy do miłości.

(pod melodię „Czarni Husarzy)

* * *

Na temat Pomnika Morza Polskiego

MEWA

„Orlik morski” silny, 
po rybę nie nurkuje, 
tylko słabym mewom 
je z dzioba wychwytuje.

Mewa, Zatoki Fińskiej, 
takaż na Jutlandzie, 
jest ruska i niemiecka!
(Jest także ' w Polskim Landzie!)

Więc będąc istotą słabą 
i międzynarodową, 
nie może ona Polski 
reprezentować ewą głową.

Nam nie chodzi bowiem 
o motyw dekoracyjny, 
lecz o znak czysto polsk.i 
reprezentacyjny!



NASZE SYGNAŁY 55

..POLSKIE MORZE” — symbol: 
to sprawa poważna.
Albo to rzecz notężna, 
albo fraszka nieważna!

Michał Hłasko

Paryż, styczeń 1982

* * *

WAŻNOŚĆ

Nie jesteśmy ważni: 
ty, ja, nasi koledzy; 
trawka wyrośnie 
na zaoranej miedzy.

Nieważne twe śniadanie 
i choroby mięśnia . . . 
Trawka wyrośnie, 
wszystko po nas sczeźnie!

Ważnym jest tylko 
co po nas zostanie: 
polot twojej myśli 
i wyobraźni.

Napiszże hymn ten, 
wyzwól się z szarzyzny! 
Jesteś do tego zdolny. 
Rzuć go w teren żyzny 
na miedzę, gdzie wyrośnie 
w sercach marynarzy, 
synów naszych wnuków. 
Ci się to nie marzy?

JEST TO WAŻNIEJSZE NIŻ WSZYSTKO: 
— numer „Naszych Sygnałów", 
— wojna na Falklandach, 
— Jaruzelski - „ten mały” . . .
Wszystko to się zapomni, 
za kilka lat przeminie . .. 
Hymn zaś będzie śpiewany 
prawnukami naszymi!

Michał Hłasko

paryż. październik 1982

* * *

O BIAŁA MEWO!

Podczas kolejnych prób wybuchów atomowych 
nad rzekę naszą zawitała zbłąkana gromadka mew 
— nie chciały pożywienia ani odpoczynku, ale krą
żyły długo i uparcie nad rzeką, szukając i zawodząc 
żałośnie . . . Może radiotwórcze promieniowanie po
psuło im „radar” i nie mogły znaleźć drogi nad mo
rze — a może duchy poległych żeglarzy zaklęte w 
białe skrzydła przyszły szukać kogoś, kto utracił 
morze, by go wciągnąć na ostateczną Listę Ewiden
cyjną . ..?

O biała mewo bezsenna płaczko, 
Kochanowskiego morska pływaczko! 
O biała mewo, nrzez tysiąclecie 
Siostrąś żeglarzom, muzą poecie.

Jakaż to siła niestlumaczona
Gna cię tu dzisiaj nad rzeką Thompsona!
Czyś usłyszała w podniebnym locie
Cichy płacz duszy mojej w tęsknocie? 
Czy też — posłanko znad Pacyfiku — 
Niesiesz mi wieści od sióstr z Bałtyku?

O biała mewo, nrzeszło ćwierć wieku,
Gdym pierwszą’ raz poznał czar twego skrzeku, 
Byłaś mi drużką, swatem drużyny, 
Gdym swoje z morzem brał zaślubiny.

Czy na Szetlandach, czy na Arktyku, 
Pod Cyprem, Maltą, na Atlantyku, 
Gdyśmy zmagali się z żywiołami 
Twój krzyk-płacz-zew był zawsze z nami.

Zdało się nieraz w podwodnej matni, 
Że nadszedł dla nas kres już ostatni, 
I gdy zwątpienia dręczyły chwile 
To krzyk twój ostry wzmacniał na sile, 
Jęczał wołaniem pod Tego obronę, 
Co kiedyś fale, uciszył wzburzone . . .

Krzyk twój po nocy, gdy znikły gwiazdy
Namiar nam dawał powrotnej jazdy 
Lecz kiedy nadszedł Czas Powrotu 
Świat zmienił obrót kołowrotu 
I mimo krzyk twój, wywrotne siły 
Po krańcach świata nas rozrzuciły . . .

Leć, biała mewo — zostaję w pokorze, 
Bom kurs swój zgubił w wojennej porze .
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Leć, biała mewo — nie strzyma cię za nic 
Moc kurtyn żelaznych, ani wrogich granic 
Leć, biała mewo — nad Wichry i Burze 
Śle cię myśl moja w dalekie podróże,

A gdy glob zadrży w Błyskawic Gromie, 
Obleć półkulę r>o ortodromie,

O pasz Atlantyk skrzydłami gońca, 
Popatrz na Bał<vk oczyma słońca,

Leć nad Mech^iki, Puck, Hallerowo, 
Kamienną Góm. Kolibki, Redłowo,

Powiedz ode mnie bałtyckim mewom, 
lasnym bursztynom, żarnowca krzewom,

Oksywskiej Kemie, Orłowa laskom, 
Helskiej latarni Jastarni piaskom,

Że choć w obczyźnie spocznie me ciało, 
Serce me zawsze z nimi zostało . . .

I że w ostatniej życia godzinie 
Wspomnę na krzyk mew .. .

i wspomnę Gdynię . ..

Kamloops, maj 1955

J. Koziołkowski

Drodzy Czytelnicy!

Komisja Wydawnicza „NS” długo dyskutowała 
wiersz ś.p. kmdr. ppor. Bogusłaza Krawczyka, zwa
nego przez przyjaciół Kubą, nie mogąc ostatecznie 
zdecydować, czy drukować czy też nie. Bo było to 
wszystko tak dawno! Kogo to może interesować? 
Żeby to były fakty historyczne, to co innego, ale ta
kie sobie wspominki, może nawet bardzo śmieszne, 
ale kto to oceni, kto to pamięta?

Szalę przeważył na stronę „drukować” Feliks Ja- 
słowski z Kanady, który w swym liście podał nam 
potrzebne wyjaśnienia co do działających osób. Mię
dzy innymi pisze on: „Mimo że wiele lat upłynęło 

od hulka „Lwów”, a potem „Sławomira Czerwińskie
go”, w którego mesie słuchaliśmy wielu historii o 
Odessie, to jednak są jeszcze na tym świecie i ofice
rowie i podoficerowie, którzy ten oKres pamiętają. 
Jest ich coraz mniej, ale są, a będzie im przyjemnie 
tc czasy wspomnieć. Niech inni też dowiedzą się, że 
Dywizjon miał wówczas poetę, który tak wspaniale 
podpatrzył życie tworzącego się „Dywizjonu Okrę
tów Podwodnych”.

Redakcja

* ❖

Na zakończenie, Krawczyk, który w owym czasie 
był oficerem torpedowym na „Żbiku”, pisze bardzo 
szeroko o Szystowskim, byłym dowódcy „Rysia” o- 
raz o jego zastępcy Andrzeju Łosiu, jak również o 
dowódcy „Żbika”, Flenryku Kleczkowskim.

Legenda do wiersza:

1. Kpt. mar. Aleksander Grochowski — ZDO ORP 
„Żbik”;

2. Ppor. mar. Tadeusz Kamiński — Oficer Flago
wy Dcy Dywizjonu OOP;

3. Por. mar. inż. Michał Gierżod — Oficer mecha
nik;

4. Kpt. mar. Władysław Salamon — ZDO ORP 
„Wilk”;

5. Por. mar. Józef Chodakowski — Oficer torpe
dowy ORP „Ryś”;

6. Kdr ppor.. inż. Kamiński — Oficer-mechanik 
Dywizjonu OOP;

7. Kdr ppor. Eugeniusz Pławski — Dca Dywizjonu 
OOP;

8. Por. mar. Grudniewicz — komisarz Dywizjonu 
OOP;

9. Kpt. mar. Aleksander Mohuczy — Dca ORP 
„Wilk”;

10. Picot — inżynier francuski ze stoczni Normanda;
11. Simot — inżynier francuski ze stoczni Normanda
12. Kpt. mar. Brunon Jabłoński — ZDO ORP „Ryś”
13. Por. mar. inż. Wacław Trzebiński — Oficer Me

chanik;
14. Kpt. mar. Michał Żebrowski — Dca ORP „Żbik” 

(w czasie wojny);
15. Szystowski — Dca MDLot w Pucku (w czasie 

wojny).
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.7. KRAWCZYK

NA „LWOWSKIM” PODWÓRKU

Potomności, Tobie śpiewam eposy moje ku pamięci 
Czynów wielkich, choć nieznanych — wbrew najleoszych naszych chęci, 
Czynów, które szarość życia jednostajnym czyni trudem, 
Które jednak, z bliska b orąc, nieraz można nazwać cudem;
Czynów, jakie Dyon Łodzi — wierz nam, miły czytelniku. 
Już dokonał lub dokona, pełniąc straż u bram Bałtyku.

Lecz nim zabrzmi iutnia piewcy o wyczynach godnych chwały, 
Jakie karty pamiętnika będą Ci opowiadały, 
Niech mi wolno będzie przedtem rzucić okiem p" zespole 
Ludzi, co złączeni losem, w podwodników stoją bole;
Aby zaś sylwetki znane uwydatnić całkowicie. 
Za tło wezmę mesę hulka i codzienne nasze życie.

Wejdź do mesy wczesnym rankiem — twarz "owita Cię zaspana, 
Włos zmierzwiony, mundur zmięty, postać jakaś połamana, 
Z gwizdkiem w ręku, gniewem w sercu, choćby n»wet bez powodu 
Ziaje Ciebie, jeśliś młodszy, jak łajano go za młodu.
To na pokład ... To do mesy .. . Stale plącze się jak durny. 
Kto to? Bezrobotny może? Nie, to Oficer dyżurny.

„Staszak, kawa!” Rozkaz biegnie poprzez ściany do kubryka. 
Gdzie aż pięciu ordynansów szuka uszka od imbryka, 
Co samotny na przestrzeni wielkiej tacy zda się — duży, 
Zamiast dwom — piętnastu głodnym za wystawnv serwis służy.

Tuż za kawą i Staszakiem, w ślad za bułką i kiełbasą 
Suną ci, co muszą wcześniej — po kolei, albo masą;

A więc boczkiem i milcząco •— z lekko przechyloną głową . . . 
Z ust grymasem i na czole zmarszczką iście jowiszową, 
Lub z westchnieniem, które z serca mimo gwałtu się wymyka, 
Idzie ktoś sentymentalny. To zastępca dcy „Żbika” /!/

Z drugiej burty, krótkim kroczkiem, lecz jak hocian z diugą szyją 
Zdąża Zośka — narzeczony (póki famy nie odbija) /2/ 
W rogu stołu śpiący siada, mruczy, zjada pół śniadania, 
W duchu zaś uparcie knuje; „Jak tu wyrwać do Poznania?”

W międzyczasie autobus, chyży w miarę swe' możności, 
Z gór i Wilna nam sprowadza parę znakomitych gości. 
Już ich widać wśród łubinu. Słychać kroki na pokładzie. 
Chwilka, a już obaj stoją w korytarzy amfiladzie 
Krótki manewr zdjęcia płaszcza, co na spodniach kryje dziury, 
Wnet obnaża inżyniera; we drzwiach staje snop fryzury. 
Kurtka z dziecka (ma ich dwoje), w ręku teka, nos sążnisty, 
Palce w kabłąk, dwa przy daszku niby salut, lecz swoisty.

„A, Pan Michał? Może kawy? W ręce pańskie perswaduję” /3/ 
„Tylko co już jadłem w domu . . . Wraca się — Nie, nie . . . dziękuję!”



58 NASZE SYGNAŁY

Czy to aby prawda szczera? Źle wyglądasz mój biedaku, 
Co z nadmiaru gościnności sypiasz stale na wieszaku.

Co innego nasz kapitan, młody, nowo mianowany, /4/ 
Krótki, krępy, małomówny, lecz z swej siły dobrze znany. 
Że „Wilk” stoi od miesięcy, wcale nad tym nie rozpacza, 
Siada z rana na kanapie, dymem fajki się otacza, 
Myślą biegnie hen, daleko . .. gdzie tatrzańskie widać szczyty, 
Milczy, lecz gdy powie słówko, znać że w ciemię nie był bity. 
Czasem, gdy dyskusja żywa dotkme Gdańska lub Hitlera, 
Stuka fajką, strzępia popiół, chwilkę tu i tam spoziera, 
Wreszcie, ni to stąd, ni zowąd, jak gdyby „spadywał” z hrani, 
Wali, jak obuchem z góry: „W mordę będziem bić tych drani”! 
I znów milczy . . .

Lecz gwar wzrasta, bo nadchodzą ciągle inni: 
Starsi, młodsi, wielcy, malcy, rozpustnicy i niewinni, 
Gwałciciele cnót nieletnich — wreszcie jakaiś łysa piała 
Zjawia się na horyzoncie: Czołem! Czołem! Cześć! Jak działa? 
To pan Józef, co w Dyonie już raz zrobił swój fendekurs, /5/ 
Lecz po pewnym wrócił czasie, gdy dowódca złożył rekurs.

„Staszak! — noża! Dla mnie masło! Sami? Nie ma tu Kopery? 
Dajcie szklankę . . . łyżkę . . . cukier . . . Gdzież ten „obkład” do cholery? 
Czyż nic nie ma już w tym domu? Po cóż mamy „mesyjasża?” 
Wśród tumultu biedny midship zrozpaczony w krąg spoziera;
„Staszak! — szepce cicho — no to sera dajcie . .. trochę sera . . .

Nagle cichną ostre słowa, słychać tylko nóg szuranie — 
Ten udaje, że nie widzi, inny waha się, ten wstanie. 
Któż to taki nadszedł teraz, co szacunek większy budzi 
Wśród gromady rozgadanych, nieraz wszystko klnących ludzi? 
To osoba wręcz poważna, człek w Dyonie trochę nowy, 
To zapowiedź dalszych łodzi — to mechanik dyonowy. /6/ 
— Pan ma służbę oficera? — „Tak jest, Panie Komandorze — 
Proszę kluczyk od kabiny — może wreszcie ją otworzę!

Zawsze bowiem tak się składa, nasz dyżurny tak gdzieś znika, 
Że Komandor do południa siedzi w mesie bez kluczyka.

Ostatecznie — nic strasznego. Wszyscyby siedzieli radzi, 
Gdyby nie obawa skryta, że dowódca za to wsadzi. 
Ongiś — skoro przyjście wodza oznajmiono głośnvm świstem — 
Z powodzeniem stosowano stary, kabinowy system.
Gdzieś w kąciku, z którejś burty tuż pod bokiem, za przegrodą 
Można było z kimś „blatować” piwkiem jasnym albo wodą, 
Lub — przez wzgląd na czas służbowy nieraz ryzykując pakę. 
Ugrać w gronie inżynierów parę złotych w kalibrakę.
Dzieś, niestety, kabin nie ma. Giną piękne obyczaie. 
Skoro tylko „Ford” nadjedzie, każdy szybko nur-' daje — 
Za wyjątkiem tych nielicznych, których szczęściem los obdarza; 
Mogli, siedząc na kanapach, sprawdzać stany inwentarza 
Ku zazdrości pozostałych.
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A dowódca? Cóż — normalnie /7 /
Już od rana późnym wstaniem przemęczony tak fatalnie.
Że się nie ma ni ochoty brać się znowu do robot''.
Pyta chmurny flagowego: „Czy jest tam coś ciekawego?”
— Owszem . . . trochę ... ot, na przykład, dziś Kopera stłukł miedniczkę. 
Na inspekcji pierwszej sali, Głąb pod kocem skrył spódniczkę, 
Z zażaleniem na kolację ludzi stu jest do raportu —
I oficerowie płaczą, że w Dyonie brak komfortu
A dynamo „Kujawiaka” nawalało i nawala,
A komendant garnizonu za pijaństwo zamknął Szala, 
A dowódca Floty spostrzegł, że zbyt długie są fryzury 
Na Dyonie ... A na „Lwowie” miast pokładu, same dziury! 
I tak brzączą ciche skargi, chociaż dawne — zawrze żywe 
Cisną się do uszu Wodza, niby muchy natarczywe.

Więc zatroskał się tam srodze i zamyśli! Wódz głęboko: 
„Nie, nie mogłem trafić w kaczkę — było trochę za wysoko. 
W żaden sposób . . . zresztą — trudno! Hm, ciekawiej będzie jutro. 
Może dla poprawy sławy da się ubić lisa futro?
Lub zająca? Kto wie . . . może. Chociaż, prawda, teraz lato!
Rzucił okiem na pap:ery: „No, Kamiński, cóż pan na to?

Ów marzeniem łowiąc wtedy narzeczoną lub węgorze, 
Z lekka urażony fuka: — „Nie wiem, panie komandorze!” 

„Nie wiem, nie wiem, naturalnie. A więc o tych duperlekach 
Co pan mówił, ja mam myśleć, męcząc się przy biurku w szelkach? 
Dość mam tego i uprzedzam, że pan wkrótce pozna władzę!
Jak wciąż będziesz rybki łapał, to się skończy tym, że wsadzę!
— Zirytował się komandor •— „I ja też flagowym byłem!” 
A sumienie dzwoni echem: — „I nic także nie robi em!” 
Hm ... za chwilę ciągnie dalej — raz ostatni to się zdarza! 
Wiedz pan o tym, a tymczasem — wołać mi tu komisarza.

Nasz komisarz człek spokojny, z czapką gracko w tył zadartą. /8/ 
Z wielką tarczą emblematu, zielonkawą, trochę zdartą, 
W te i we w te koło kuchni szybko chodzi i na pięcie 
Obracając się, sam z sobą dyskutuje coś zawzięci'" . . .
Kiedy ujrzał, że flagowy tak go wola natarczywie, 
Podszedł bliżej, kiwnął głową: — „A czy wiesz pan, jak parszywie 
Wczoraj u mnie nie szła karta?! Jak dostałem fest w pośladek . . .
Zaraz pójdę do dowódcy, tylko streszczę ten wypadek:

Ja — uważasz pan — mam asy trzy, trzy kr"’e i walety.
Partner akcentuje ostro: „Cztery piki! (dla podniety) 
No to — myślę se — nareszcie karta beton mnie spotyka! 
Tamci pas . . . rzecz jasna, walę by dobić się szlemika. 
Gram bez atu, bez hiszpańców . . .tak wołałem oczywista — 
Bo jak partner ostro podniósł, czułem, że honorów trzysta. 
Oni — sam pan wiesz — szprycują. Ja re daję . . Zaczynamy . . . 
Wyjście mały kierek — klawo! Nie potrzeba szukać damy.
Biję królem, potem walet . . . potem z ręki tenże asik; 
Idę na stół i pod kontrę zgrabny udał się impasik. 
Szlem — pewniaczek! Zatem śmiało idę naprzód pełną parą.
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Mam trzynaście lew już w ręku — i . . . cholera — małe karo! 
Skąd się wz;ęło? Diabli wiedzą. Ale prawda, już iest pora 
Pójść z aktami w myśl rozkazu do kabiny komandora.

Przy drzwiach wstrzymał się komisarz, bo komandor właśnie w mesie 
Spaceruje dla wytchnienia i rozmawia o Odessie
Z tym, co również był w Korpusie i Odessie raz'' kilka, /9/ 
Zanim zdobył Krzyż Walecznych i dowództwo swego „Wilka”. 
Prawda, że to dowodzenie nie przeciąża go szalenie — 
Lecz cóż temu winna Zośka, że na „Wilku” pęk’a ośka, 
Czyż on winien że od roku „Wilk” na morze wyjść nie może — 
Zali boi się? Lub nie chce? Gdzież tam, skądże! Nie daj Boże! 
Przecie, gdy przed kilku dniami znudził mu się postój w porcie, 
Splunął ... i jak strzała pomknął do Bornholmu - - na „Mohorcie”. 
Zwykle siedzi na kanapie. — Odpoczywa tak po trudach. 
To zapali papierosa ... to poskrobie się po udach . . .
Czasem o służbowych sprawach coś napomknie, lub — Talbocie. 
Albo też na „Wilku” z nudów przypatruje się robocie . . .

Teraz — jak już raz wspomniałem — na karanie siedzi w mesie 
I z dowódcą-przełożonym wiedzie dyskurs o Odessie.
Nagle przerwał mu dowódca: „Aha! Jak tam sprawa wału? 
Czy warsztaty, jak to zwykle, nie urządzą nam kawału? 
Czy o termin wykończenia załatwiłeś z nimi targi?

Zapytany zamilkł trochę. Dla namysłu zagryzł wargi: 
„Nie wiem — rzecze, trąc się w brodę —- ja nie stawiam im oporu. 
Wolno idzie. Już raz o tym meldowałem komandoru.
Może dziś . . . może jutro ... To zależy (bo warsztaty 
Forsę biorą gotówkowe, ale robią jak na raty).

„Tak — no trudno. Taka praca po raz pierwszy im się zdarza — 
Rzekł dowódca, nagle dojrzał poza drzwiami komisarza.
Co do mesy wsadza głowę: „A pan kogo tutaj szuka?”

„Ja .. . tak sobie . . . manewruje nasz komisarz, chytra sztuka. 
Lecz komandor już przypomniał: „Aha! Panie mói łaskawy. 
Tu na biurku mam dla pana cztery jakieś małe sprawy.
Co z tym zrobić? Trzeba zaraz, bo to wszystko bardzo pilne!” 
„Tak jest! — Komisarza sądy w tych wypadkach nieomylne. 
Więc położył czapkę z boku, schylił się nad biurkiem nisko, 
Wziął papierów plik do ręki i do oczu podniósł blisko:
Ooo! — rzekł z wolna — stare dzieje. Tu wyznaczyć trza komisję. 
Bo inaczej z kontrolerem wywołamy łatwą scysję . . .
Tam znów trzeba badać świadków, zrobić małe dochodzenie . . . 
Bo przepisy J.A. I konsekwencje — złe wrażenie”.
A na wszystkie protokoły trza wyraźnie dać podpisy, 
Bo w instancji wyższej typy — chytre w sprawach tych, jak lisy 
I tak dalej, niby potok płyną doświadczone słowa, 
Aż komandor nie wytrzymał: — „Panie, już mnie boli głowa! 
Dość na dzisiaj. Ja nie mogę . . . Bierz pan z sobą te papiery, 
Czapkę, pióro i ołówek i ... do jasnej idź cholery!”
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Gdy wódz taki rozkaz daje — co się zresztą rzadko zdarza — 
Jakby piorun z nieba strzelił — wnet nie było komisarza.

Kiedy zaś z kabiny wybiegł, błoga cisza w niej nastała 
I przez krótką chwilę wodza do snu mile kołysała . . . 
Oparł się o biurko z lekka, schylił głowę aż do grodzi, 
I snuć zaczął marzeń przędzę o wyprawie wszystkich łodzi 
Do Japonii egzotycznej, na dywanu swego kanwie.
Nagle ocknął się z zadumy: „Hej! Grudniewicz! Może pan wie 
Co dziś mamy? Czternastego? — z korytarza gło* orzenika, 
Gdzie komisarz po raz wtóry opowiada los szlermka.

Tak, na pewno dziś czternasty ... bo trzynasb' daje pecha . . . 
On miał zaś go wczoraj właśnie. „Ech! Niewielka to pociecha! 
Westchnął ciężko — z taką kartą! Kartą beton! — mając asy, 
Kiedy partner ma pik mocny i udają się impasy . . .
Szlemik mur! A szlem być musi! Pan rozumie? Szlem i basta! 
Gram jak anioł, a tymczasem .. . karta wlazła mi czternasta. 
I to psiakrew właśnie wtedy pecha stałem się ofiarą, 
Kiedy miałem beton kartę! ... i ... parszywe małe karo. 
Teraz wiem już, jak to było: trzynastego i Eulalii . . .
A to karo się wplątało lepkie, brudne, z drugiej talii!
Więcej nie gram. Wstyd i hańba! — Pan się śmieje, że to żarty? 
Śmiej się, że brydżystów nie stać na porządne, nowe karty!

I masz rację, nasz komisarz żal do messy czując szczery. 
Bo jedyne czyste kary jakie mamy, to — jokery.
A serwetki też nie lepsze. Gdyby ktoś w nich szukał śladów 
Pozostałych — o ironio — z lepszych śniadań i obiadów, 
Jakie ongiś podwodnicy urządzali przy odbiorze, 
Chęć by stracił do jedzenia, straciłby też na humorze.

W planach bowiem Haut-Sauterna, Chambertina czy szampana, 
Wnet przed okiem jego stanie: Francja — Ziemia Obiecana . . . 
Nie dzisiejsza — z paktu czterech — nie ta polityczna, marna, 
Ale dawna, w snach widziana, w diety hojne kulinarna, 
Z baraniną i frytami . . . Jak zaklęta w szmat serwetki 
Niejednemu przypomina dobre winko — i kobietki.
Oczywiście tym, co mieli możność nie bać się kataru, 
Kąpiąc się przez długie lata w morzu franków i pinaru .. .

A i goście zagraniczni orientują się od razu 
Że na płótnie się rozwija piękno Francji krajobrazu. 
Sam widziałem, jak Picota rozmarzyła raz tęsknota /10/ 
Gdy serwetka, cała raba przypomniała zapach kraba; 
Jak za guzik ją wtykając, uradował się Simonot, /li/ 
Że w jej fałdach polski prusak przy languście tnie kimono . . .

Nic dziwnego więc, że mesjasz chytry trzyma je w zapasie 
Dla Francuzów . . . No bo Francuz tylko na serwetkach zna się. 
Prosty człowiek stąd — z Dyonu, czy ze „Lwowa” — wciąż ponury, 
Zamiast cudnych krajobrazów ujrzy tylko same dziury ...
Nie pocieszą go kieliszki lane twardo w kształt moździerzy, 
Ani fajans filiżanek, zbitych szklanek i talerzy
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Gdy wkrąg spojrzy, choć do życia szybko w nim swój traci walor. 
Mimo kanap i fasonu — kryzys, nędza i — merrMors.

Tak przynajmniej dziś zastępca „Rysia” zwięźle, retorycznie /12/ 
Gospodarstwo streścił nasze. — „Raczyć gości mamy? Ślicznie, 
Nie ma nic przeciwko temu. Każdy pojeść dobrze lubi, 
Ale serwis nasz opinię gościnności polskiej gubi 
Trzeba wreszcie raz z tym skończyć. Kupić serwis nowy cały. 
Bo to, co obecnie mamy, to wprost skandal niebywały".
„Racja, słusznie — pomruk przeszedł coraz szerzei wśród słuchaczy. 13/ 
Wtem mechanik „Wilka” przerwał: „Pięknie, ale Pan wybaczy. 
Skąd pieniądze na to znaleźć? Ja na przykład mam kłopoty, 
Żonę, dziecko, moc potrąceń ... a w kieszeni — jeden złoty.
Że pan Michał o podobne wyjaśnienia też nie prosi, /14/ 
Nic dziwnego — bo od stycznia karta jemu wciąż donosi . . . 
Ale ja i wielu innych składam Panu mą petycję: 
Jak Pan Kapitan zamierza sfinansować inwestycje'/ 
Skończył — dumny z przemówineia.

Lecz oburzył poprzednika:
Z tego, co projektowałem, jeszcze wcale nie wynika, 
I podobnie jak i pana gnębią mnie za meble raty. 
I Krynica .. .suknie żony, a rakiety, „Morskie Oko”? 
Skoro się jest kapitanem trzeba przecie żyć szeroko. 
Niechże pan się w dalszym ciągu fabrykuje lampw z wału. 
Lecz nie ze mnie, inżynierze — uspokajał się pomału.

„A więc — Panas z kąta rzucił — mówiąc krótko, węzłowato, 
Jeśli pan nie, on nie, ja nie, któż więc ma zapłacić za to?

Wówczas arab pełnokrwisty, naprężając żyły karku, 
Rozwarł nozdrza, potrząsł głową, wzrokiem przebiegł do folwarku. 
Wreszcie, gdy już cierpliwości zbrakło u podwodnej braci, 
Zdecydował: pan nie, ja nie, a więc niechaj mesa płaci”.
Oczywiście tę decyzję w mig przyjęto — i bez ładu, 
Gdy Dowódca zajął miejsce wszyscy siedli do obiadu; 
A że dzisiaj przy sobocie tradycyjny obiad z wódką, 
Więc i Szyst przyleciał z Pucka, holownikiem, czy też łódką ... /T5/.
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OD REDAKCJI

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY 
MARYNARKI WOJENNEJ NA OKSYWIU 

p.w. „Matki Boskiej Częstochowskiej”

W sobotę, 14 marca 1984 r. miałem wyznaczoną 
audiencję u bp. morskiego, ks. Przekuckiego w Pel
plinie. Razem ze mną pojechał ks. Makowski z Oksy
wia i kol. Jan Gosk.

Biskup Przykucki, u którego na biurku stoi fotogra
fia naszej Tablicy z Katedry Warszawskiej, przyjął 
nas bardzo serdecznie. Podziękował nam za foto
grafię ks. Miegonia i za jego życiorys. Stwierdził, 
że nasza interwencja i materiał historyczny przez 
nas dostarczony, podkreśla nieprzeciętne wartości 
duchowe naszego ś.p. Kapelana. Jego wieloletnia 
służba jako kapelana Marynarki Wojennej i męczeń
ska śmierć usprawiedliwiają chęć upamiętnienia go 
w kościele, którego On był twórcą. (Eklezjastyczne 
określenie jest „fundator”).

Upamiętnienie to ma być wykonane w zakresie 
odbudowy kościoła.

A więc ostateczna decyzja, jak ma być upamięt
niony st. kapelan Marynarki Wojennej, W. Miegoń, 
będzie zależał? od proboszcza i komisji odbudowy 
kościoła w Pelplinie.

Z naszej strony występuje Jan Gosk, Jul Czer
wiński i Ryszard Gorzechowski, jako doradcy i re
prezentanci SMW.

Sam kościół jest w stanie opłakanym. Dopiero zo
stały wstawione wszystkie szyby, zrobione drzwi 
wejściowe i drzwi wewnętrzne, wiodące z przedsion
ka, została założona sieć elektryczna. Są już gotowe 
dwa ogromne koła sterowe z dwunastoma żarówka
mi, jako światła zwisające z sufitu i na każdej ko
lumnie (10 z każdej strony), kinkiety w kształcie 
kotwic. Podnosi się i układa całą powierzchnię po
dłogi tam, gdzie stoi ołtarz. Są już ustawione ławki 
ze starego kościoła.

Wszystko razem jest dość żałosne, bo robotą kie
ruje proboszcz systemem chałupniczym. Obecnie 
pertraktuje się z artystą-architektem, by objął kie
rownictwo robót i te roboty zorganizował.

Co trzeba robić? Na zewnątrz na wysokość 2 m 
z obydwu boków, trzeba obłożyć ściany kościoła 
na całej długości kamieniem lub wodoodpornym 

tynkiem. W środku trzeba zrobić podłogę, ogrze
wanie, zreper^wać zakrystię i umeblować, kolum
ny i ściany wyłożyć kamieniem lub tynkiem.

Parafia jest bogata i Kuria też przeznacza fundu
sze na doprowadzenie kościoła do stanu używalno
ści. Roboty potrwają parę lat, i my przez naszych 
przedstawicieli będziemy informowani o tym. co się 
dzieje.

B. Karnicki

KRONIKI MARYNARKI WOJENNEJ

Inżynier Stanisław Piaskowski, niestrudzony ba
dacz dziejów naszej Marynarki Wojennej, wydał o- 
statnio niezmiernie ciekawą książkę pt. „Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennje 1918-1946, tom I.

Jest to historyczny zarys działalności Marynarki 
Wojennej. Kolejno, dzień po dniu, wypadek po wy
padku podane iest to, co się działo w naszej Mary
narce Wojennei. Źródłami są rozkazy Dowódcy Flo
ty, rozkazy Szefa Kierownictwa Marynarki Wojen
nej, rozkazy personalne, rozkazy Kierownictwa 
Spraw Wojskowych itd. Tom I obejmuje kronikę 
od 1918 do 1939 r. i jest wartościowym zbiorem 
bardzo pracowicie i skrupulatnie wykonanym. Zda
rzenia napisane, są w sposób interesujący i łatwy do 
czytania.

Jeżeli są b'.ędy, to nie z winy autora, a z winy czę
sto niekompetentnych źródeł: np. Rozpoczęto jakiś 
tam kurs, ale zapomniano napisać w którymś tam 
rozkazie, kiedy kurs zakończono i jaki był jego wy
nik.

Oceniamy bardzo pozytywnie wartość tej „Kro
niki”. Ułatwi ona wielu osobom przegląd wypad
ków bez mozolnego szperania w aktach. Piaskowski 
wszystko to zrobił w łatwy do strawienia sposób.

Z tomem II tej „Kroniki” będzie więcej kłopotu, 
bo brak jest źródeł. Zobaczymy, jak sobie da radę 
nasz autor, a życzymy mu sekcesu.

SMW już dostało 10 książek w celu rozdania i 
rozesłania tej kroniki do różnych muzeów i biblio
tek i w celu rozpowszechnienia tej kroniki wśród 
członków SMW. (Cena: £10.00).
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NASZE SYGNAŁY
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Przygotowując do druku Tom II „Kroniki Mary
narki Wojennej 1918-1946” Piaskowski w międzycza
sie wydał wyczerpującą historię wraz z opisem tech- 
n cznym dwóch naszych KT pod tytułem: Okręty 
XX-lecia Polskiej Marynarki Wojennej z podtytułem: 
Kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza”.

Gorąco polecamy tym, co pływali na tych okrę
tach, nabycie tei wartościowej książki.

* * *

Sprostowanie

W poprzednich numerach „Naszych Sygnałów” 
w tytule wkradł się błąd, który pragniemy skory
gować. Mianowicie tytuł „Liga Młodych Polek” w 
Chicago winien brzmieć „Legion Młodych Polek”. 
Za ten błąd przepraszamy, jak również dziękujemy 
za zwrócenie nam na niego uwagi.

Redakcja 
* * *
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