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ŚWIĘTA NA MORZU
Już od pierwszych dni grudnia każdy snuł 

sobie pótgłośno — albo czasami zupełnie 
głośno — plany spędzenia Bożego Narodze
nia i Nowego Roku. Wszyscy zgodnie docho
dzili do wniosku, źe powinno1 wypaść w tym 
czasie co najmniej czyszczenie kotłów (6 dni), 
jeśli nie gruntowny remont (6 tygodni). Pio: 
wspólnej z załogą wieczerzy wigilijnej, każdy 
miał zorganizować sobie święta już na swój 
„prywatny rachunek".

Doktor z inżynierem postanowili nieomal 
jednocześnie i dwugłośnie ----  tak czy inaczej
— zalać pałę.

Zastępca wróżył sobie, że chyba przecież 
trzecich Świąt z rzędu na morzu nie spędzi. W 
roku 1940 — Scapa Flow, w 1941 — Lofo- 
ty, no to teraz na pewno „przy ściance".

„Nie wiem zresztą, co by już sobie o tym 
pomyślała moja żona, gdyby jeszcze i te przyszło 
nam spędzać oddzielnie" — zakończył przeko
nywająco.

Dowódca też wyraził opinię, że jeśli nie Bo
że Narodzenie, to Nowy Rok będzie chyba na 
pewno wolny.

Zaczęły się więc świąteczne przygotowania. 
Zamówiono śledzie, kiszone ogórki i „polską" 
kiełbasę. Zastępca z komisarzem ustalali menu. 
Piwniczy-mechanik zamówił alkohole. Wszyscy

z 
byli pełni jak najlepszych nadziei.

Na tydzień przed Wigilią dowódca został za
proszony przez admirała na obiad. Obiad od
był się na ,,Victory“ — flagowym okręcie 
Nelsona. Dowódca wrócił oczarowany ad-mi- 
rałową. Już w czasie wchodzenia na trap zaczął 
entuzjastycznie opowiadać zastępcy i oficerowi 
wachtowemu o uroku admirałowej.

„Jesteśmy na dzisiejszy wieczór zaproszeni 
na dancing, mam polecenie od razu zaprowa
dzić panów, do stolika admirałowej.. Powiadam 
wam — urocza lady, naprawdę urocza! Poza 
tym jesteśmy zaproszeni w pierwszy dzień 
Świąt na obiad do klubu. Widzicie panowie, 
to najlepszy dowód, że święta spędzamy w por
cie1’ .

Obaj oficerowie wysłuchali z pełnym sza
cunkiem poematu dowódcy, po czym zastępca 
—• z ledwo dostrzegalnym uśmiechem —■ za
meldował, że w tym czasie gdy dowódca ema
blował admirałową, przyszedł sygnał i za pół 
godziny odkotwiczenie, więc według wszelkie
go prawdopodobieństwa z dzisiejszego dancin
gu nic nie będzie i wobec tego> raczej należy! 
ubrać się nie dianoingowo, a sztormowo. Do
wódca, lekko speszony, replikował, że admirał 
też zapraszał, a prawdopodobnie wiedział, że 
odchodzimy... Trzeba więc było przyjąć zacho
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wanie się admirała jako dobry żart i wkładać 
sztormową wełnę.. .

I tak wyszliśmy, przekonani zresztą, że po 
króciutkim konwoju powrócimy do portu. Tym
czasem. . . tymczasem w drodze przyszedł roz
kaz opuszczenia konwoju i udania się jak naj
szybciej do bazy po drugiej stronie Anglii. Co 
to może być, po co? Przypuszczenia, opinie. . . 
Może stamtąd weźmiemy konwój i zdążymy 
jeszcze na Święta do „Home, sweet home". ..

Po przybyciu na miejsce oficer łącznikowy 
poszedł na ląd zasięgnąć języka. Wrócił tajem
niczy i powiedział dowódcy, że prawdopodob
nie pójdziemy z konwojem na południe. W 
dwie gdziny później doktor zameldował się u 
dowódcy z zapytaniem, czy ma szczepić prze
ciwko tropikalnej gorączce, bo on w sekrecie 
dowiedział się, że idziemy itd. . . Dowódca u- 
dał zdziwionego i pomyślał w duchu, że nie 
wszyscy synowie Albionu są małomówni, i że 
opinia ta raczej ich krzywdzi.

Noc przestaliśmy na beczce. Zwolnienia na 
ląd nie było — widać światli ludzie ze star
szyzny brytyjskiej znają gadatliwość młodzie
ży.

Następnego dnia z rana dowódca został 
wezwany do sztabu. Wrócił z kopertą pełną 
rozkazów i instrukcji. Informacje oficera łącz
nikowego były prawdziwe. Idziemy na połud
nie. Odkotwiczenie za pół godziny. Tuż przed 
odkotwiczeniem przyszła poczta, a po odkot- 
wiczeniu. już w ruchu, holownik z prowian
tem. Pocztę rozdano już na morzu.

-—Wie pan —mówił dowódca do oficera 
wachtowego — dostałem dzisiaj list z Warsza
wy. List datowany 18 listopada. Niech pan słu
cha: „Jędrek chodzi już do szkoły i robi duże 
postępy". Skończy akurat 6 lat w drugi dzień 
Świąt. Widziałem go ostatni raz w sierpniu 
przed wojną. Pytał mnie się wtedy, dlaczego' pa
da deszcz. Ano widzisz, mówię, bo ziemi chce 
się pić. A dlaczego ziemi chce się pić? No, zna 
pan chyba konsekwencję dziecka w zadręcza
niu starszych pytaniami. I dzisiaj chodzi już do 
szkoły. . . Boże, jak ten czas leci — kończył 
już właściwie do siebie.

W nocy przyszedł sztorm. Miało to taki sku
tek, że zainteresowania okrętowe przesunęły 
się ze świąt na pogodę, kiedy przestanie dmu
chać. Wszyscy byli zmęczeni — po „odbębnie- 
niu" wachty i jakim takim obeschnięciu ----
spać, spać!

Niespodziewanie w Wigilę z rana sztorm zel
żał. Widoczność poprawiła się, wiatr stopniowo 
zcichał. O godz. 8 razem z pierwszą wachtą wze
szło i słońce. W chwilę potem przyleciała eskor
ta lotnicza.

„Chcemy was sfotografować,, — sygnalizo
wał „Sunderland1’.

„Dziękujemy i przepraszamy — od trzech 
dni jesteśmy nie goleni,,.

„OK. Podretuszujemy’4 — mrugał figlarnie 
reflektor samolotu.

Razem z barometrem i humory poszły w gó
rę. Przed wieczorem, kiedy samolot po przesła
niu „Merry Christmas" odleciał, miny trochę 
się wyciągnęły. Wspólną wilię postanowiono 
odłożyć do przybycia do portu. Dzisiaj miało 
być tylko przemówienie dowódcy przez rozgłoś
nię okrętową.

O godzinie 18 załoga zebrała się przy głoś
nikach.

„Moi drodzy — zaczął dowódca — Świę
ta Bożego Narodzenia, a specjalnie Wilia — 
dla nas Polaków są świętem rodziny, świętem 
domowego ogniska. Są one związane na zawsze 
z ciepłem, które promieniuje z oczu i serc na
szych najbliższych, z którymi łamaliśmy się 
opłatkiem. Są one związane z atmosferą, właś
ciwą tylko naszemu domowi.

Dzisiaj warunki służby naszej nie pozwalają 
nam usiąść razem przy wspólnym stole wigi
lijnym — na okręcie, który stał się teraz na
szym domem. . . Więc myśli nasze biegną do 
Polski — do domów naszych. Dzisiaj w Pol
sce nie ma ani jednego domu, ani jednej rodzi
ny, która by mogła się doliczyć w swoim' gronie 
wszystkich swoich bliskich. Rozproszeni jesteś
my po wszystkich lądach i po wszystkich mo
rzach. Puste są miejsca, na których zasiadaliś
my przy wspólnej wieczerzy. Puste są już po 
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raz czwarty w czasie tej wojny. Niektóre opus
toszały już na zawsze. . .

Na pewno niejedno westchnienie, niejedna 
łza popłynie, gdy oczy matki czy żony zwrócą 
się na miejsce, które było miejscem Janka czy 
Adama — miejscem, które dzisiaj jest pus
te. .. Nakrycie jest, bo przecież oni tam cze
kają. ..

Niech jedno jednak będzie nam w tej chwi
li pocieszeniem, źródłem nadziei i męskiej du
my— fakt, że w tej chwili znajdujemy się na 
morzu, że płyniemy na polskim okręcie pod 
polską banderą, że wypełniając w ciężkim tru
dzie obowiązek nasz wobec Ojczyzny — przy- 
czyniamy się do przybliżenia tej chwili, kiedy 
będzie nam dane zająć te puste miejsca przy 
stołach rodzin naszych. Oby dobry Bóg zesłał 
ten dzień jak najrychlej. Tego Wam w ten wie
czór wigilijny z całego serca życzę".

W mesie połamano się opłatkiem. Ucałowa
no się bez życzeń. . . Przy stole nie było dokto
ra. Dowódca znalazł go nie jak zwykle przy 
kominie, ale po drugiej burcie, zapaitaoinegp 
w purpurę i fiolety, które zostawił zachód.

„Doktorze —opłatek. . ."

„Dziękuję panie komandorze, dziękuję’4 
—odezwał się doktor.

Za chwilę przyszedł inżynier. Dowódca 
dyskretnie wyniósł się na pomost.

Na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. . .

Morze było już zupełnie spokojne. Konwój 
—jak zwykle przed wieczorem — dymił. Es
korta zajmowała nocną pozycję.

Na skrzydle pomostu stał dowódca. Patrzył 
na niebo. Po prawej stronie Orion, po lewej 
Mars. Ileż to razy okręt szedł kursem na tego 
legendarnego, rzuconego na firmament, ryce
rza. . . Ileż razy okręt szedł w poświacie Mar
sa. . . Ileż jeszcze mil zostało do Polski.. . Na 
Wigilię u nas też widać Oriona. Siedzą pewnie 
teraz przy choince i może zagląda im przez 
okno Orion. Boże, Jędrek już chodzi do szko
ły. . . Tak, lata płyną. . .

Na pomost przyszedł zastępca.

„Ja tak sobie właśnie myślę, panie koman
dorze, co tam z moją żoną. Trzecią wilię sa
ma. . . Choć inne mają jeszcze gorzej. . ,4’ — 
dorzucił pośpiesznie.

„Tak, tak — inne mają jeszcze gorzej" — 
powtórzył niezwykle miękko i łagodnie dowód
ca.

Około 8 wieczorem rozgłośnia okrętowa og
łosiła: „Przechodzimy przez miejsce zatopienia 
„Bismarcka". Marynarze śpiewali właśnie „Bóg 
się rodzi, moc truchleje,,. ..

W pierwszy dzień Świąt postanowiono1 od
prawić nabożeństwo. Martwa fala kołysała tro
chę, ale to tylko dla pokazania, że to ocean. 
Niebo było czyste; pachniało już trochę połud
niem. Mimo, ściśle przez inżyniera przestrze
ganej, zasady oszczędzania wody, większość za
łogi była ogolona. Niektórzy wystąpili nawet 
odświętnie — „na granatowo". Załoga zebra
ła się na śródokręciu. Obowiązki kapelana peł
nił jak zwykle zastępca dowódcy.

Dowódca słuchał w kabinie koncertu Chó
ru Wojska Polskiego, gdy mu zameldowano, 
że zbiórka do nabożeństwa gotowa. Po minucie 
przyszedł z pomostu meldunek, że kontrtorpe- 
dowiec na lewym skrzydle konwoju ma kontakt 
z o.p„ udał się więc na pomost. Nabożeństwa 
nie kazał przerywać.

Po odśpiewaniu „Kiedy ranne. . ,4’ zastępca 
zaczął odczytywać Ewangelię św. Jana, zaczyna
jącą się od słów „Na początku było słowo4’. .. 
Gdy doszedł do „A słowo ciałem się stało,, — 
okręt zaczął rzucać pierwsze głębinowe bomby. ..

Bohdan Wroński

Przedruk z książki Bohdana Wrońskiego pt. 
„Wspomnienia płyną jak okręty*Odnoiua, 
Londyn 1981.

str 69
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KOMANDOR BOHDAN WROŃSKI

Z Bohdanem Wrońskim zetknęły nas losy w 
lipcu 1927 r. podczas egzaminów wstępnych 
do ówczesnej Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej, w Toruniu. Po rozmaitych bada
niach, komisjach itp dopuszczono do ostatecz
nego egzaminu 62 kandydatów. Zdało 28. Z 
pierwszą. lokatą Bohdan Wroński, i tak też już 
pozostało przez całe 3 lata twardej szkoły, któ
rą ukończyło ostatecznie 17, przy czym oczy
wiście palma pierszeństwa i złota szabla Pre
zydenta RP przypadła ppor. mar. B. Wrońskie
mu. Potem przyszły lata normalnej służby 
młodszego oficera, dla Bohdana urozmaicone 
stażem na „Jeanne d‘Arc“, flagowanie u do
wódcy Floty Admirała Unruga, pływanie na 
ORP ,,Wicher" na funkcji 1 oficera art. (po 
uprzednim skończeniu kursu oficerów artylerii 
morskiej), przydziały sztabowe, wreszcie 2- 
letnie studia w 1‘Ecole d’Application d‘Artile- 
rie Naval w Paryżu. W marcu 1938 nominacja 
na kpt. Marynarki Wojennej, wyjazdy zagra
nice na komisje i pertraktacje w sprawach uz
brojenia (Francja, Anglia, Szwecja). Wybuch 
wojny zastaje go w sztabie Marynarki Wojen

nej w Warszawie i razem z, nim ewakuacja na 
Wschód, rozsypka i zdanie się na własną inic
jatywę i przedsiębiorczość. Zdecydowany na do
tarcie na Zachód przedziera się przez Węgry, 
by w grudniu 1939 zameldować się u admira
ła świrskiego w Paryżu. Całą epopeę tego fas
cynującego przedsięwzięcia, jak i pierwsze la
ta wojny na okrętach w Anglii opisuje w książ
ce „Wspomnienia płyną jak okręty’4, wydanej 1 
w Londynie w 1981 r.

W Anglii pływanie na ORP „Błyskawica4’ 
na funkcji 1 oficera art., potem jako z.d.o. te
go okrętu, Narwik, za który zostaje odznaczo
ny orderem VM, Dunkierka, uciążliwe i długie 
patrole. W następnych latach dowodzi przez pe
wien czas ORP „Ślązak44 gdzie w czasie licznych 
wypadów udaje mu się uratować kilku zestorze- 1 
lonych lotników. Następnie przechodzi na roz
maite funkcje w sztabie Kierownictwa Mary
narki Wojennej w Londynie.

Po wojnie, po demobilizacji, jak my wszy
scy zaczyna życie cywilne od zera. Ciężkie te 
lata dla niego, jak dla nas wszystkich. Razem 
z Bohdanem zakładamy małą firmę i handluje-

t 
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my papierem. Dźwigamy i wozimy przez 16 
lat idealnej spółki papier —• tony papieru, aż 
do momentu, gdy Bohdan przechodzi na sta
nowisko dyrektora „Veritasu“, a po jakimś 
czasie na dyrektora Instytutu Polskiego1 i Mu
zeum gen. Sikorskiego.

Nie roszczę sobie najmniejszych pretensji, 
bym umiał wiernie odmalować sylwetkę Boh
dana Wrońskiego, piszę więc jak go widzę, z 
całą świadomością, że nie będzie ona pełna, i 
liczę na to, że wspomnienia innych umieszczo
ne w „Naszych Sygnałach" uzupełnią obraz.

Bohdan był człowiekiem o nieprzeciętnych 
zdolnościach i zainteresowaniach, o wspaniałej 
pamięci, łącząc w sobie te cechy, które zwykle 
nie chodzą w parze, bo wrodzone zdolności łą
czył z pracowitością, O1 czym świadczy całaj jego 
działalność i dorobek powojenny. Brał bardzo 
żywy i wydajny udział w życiu społecznym na
szej emigracji, należał do szeregu poważnych 
instytucji i komitetów, gdzie był niezwykle ce
niony i poważany. Odczyty, prelekcje, przemó
wienia — i pisał! Pisał i wyrażał się piękną pol
szczyzną treściwie i zrozumiale i był doskona
łym mówcą. Jeśli za młodu wykazywał zainte
resowania matematyką, to w późniejszych la
tach opanował go bakcyl historii. Był szczegól
nie znawcą okresu 2 wojny światowej. Zaczęło 
się od nowel, opowiadań, reportaży pisanych 
pod pseudonimem Leopold Milanowski a skoń
czyło się na poważnych opracowaniach, z któ
rych choćby wymienić należy ogromne i cenne 
dzieło wydane przez Instytut Polski „Polskie 
Siły Zbrojne w II Wojnie Światowej’', którego 
był w dużym zakresie autorem, współpracowni
kiem i redaktorem.

Miał wielkie poczucie obowiązku i odpowie
dzialności nie tylko w służbie w Marynarce 
ale i w późniejszym życiu i działalności, bo 
czego się podjął, to robił na „piątkę", jak 
to słusznie zauważył koi. J. Biliński w swym 
krótkim wspomnieniu umieszczonym w „Dzien
niku Polskim’'.

Obdarzony błyskotliwą i przenikliwą inteli
gencją, zmysłem krytyki, potrafił w każdym 
zagadnieniu wyłuskać sedno sprawy i sformu

łować je, odrzucając mniej w tej chwili ważne 
a zaciemniające problemy. Swoje przekonania 
czy opinie wypowiadał bez ogródek, bez wzglę
du na rozmówcę, ale przekonany argumentacją 
ustępował.

Mimo przeciwnych pozorów Bohdan był ro
mantykiem wrażliwym również na piękno po
ezji jak i przyrody. Potrafił spłakać się ogląda
jąc w kinie ludzką niedolę czy tragedię jednos
tek i cieszyć się promieniem słońca, a rozrzew
nić doznaniem serdecznego gestu w stosunku 
do siebie. Był człowiekiem głęboko religijnym. 
Miał wielką łatwość obcowania z ludźmi i du
że poczucie humoru, co mu niejednokrotnie po
mogło przetrwać najcięższe chwile w życiu. Ce
chy te doskonale ilustruje jego1 książka 
„Wspomnienia płyną jak okręty", gdzie w for
mie listów do żony pisanych w czasie wojny 
uwydatnia się druga strona jego* osobowości. I 
tam jest Bohdan ten mniej znany nawet tym, 
co go znali na co dzień lat dziesiątki, a jakże 
głęboki!

śledził i przeżywał dotkliwie wydarzenia w 
Kraju, w którym już nigdy nie był po wojnie.

W naszych spotkaniach koleżeńskich był ich 
duszą, nadając im ton swoim dowcipem i hu
morem, i wiem, że te, co1 będą bez niego, nie 
będą takie same.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, 
ale wyrwa która powstała z jego* odejściem nie 
tylko w jego1 rodzinie, ale i w naszej, kurczącej 
się gwałtownie społeczności emigracyjnej, a 
marynarskiej przede wszystkim, jest praktycz
nie nie do wyrównania.

Na jego ostatnią podróż żegnałem Bohdana 
tymi słowy:

Trudno jest bez ściśniętego serca żegnać 
przyjaciela, z którym dzieliło się kolejno ła
wę szkolne}, lata służby w Marynarce Wojen
nej, lata wojny i długie lata życia emigracyjne

go- .
A jakże boleśnie mówić o Bohdanie Wroń

skim, z którym w serdecznej przyjaźni, wza
jemnym zrozumieniu i w harmonijnej współ
pracy na codzienny chleb, zamknęła się klamra 
60 lat naszego życia.
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Ocl czasów podchorążackich wyprzedzał nas 
wszystkich siuymi niecodziennymi zdolnościa
mi. Był zawsze pierwszym ivśród nas. Promocję 
podporucznika w roku 1930 z pierwszą lokatą 
otrzymał wraz ze złotą szablą od Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Potem staż na szkolnym krą
żowniku „Jeanne d‘Arc“ w marynarce francus
kiej, kurs oficerów artylerii morskiej w Polsce 
i we Francji, następnie wydział budowy dział 
okrętowych przy Politechnice w Paryżu, prace w 
sztabie, wreszcie wojna, która jest oddzielnym 
okresem życia Bohdana Wrońskiego.

Polski świat emigracyjny, szczególnie londyń
ski, przeżywa wstrząs po nagłym odejściu Ko
mandora Bohdana Wrońskiego. Był poważany, 
ceniony i bardzo tu potrzebny. Wszędzie Go 
będzie brakować, a nam marynarzom szczegól
nie.

Można, sądzę, powiedzieć że miał piękne ży
cie i piękną śmierć. Bo przecież tak można naz
wać tę śmierć: nie chorował, nie cierpiał, oszczę
dzony Mu był bolesny proces umierania. Prze
szedł spokojnie, jakby przygotowaną dla Niego 
ścieżką, z życia do wieczności.

A życie? Życie dojrzałe było bogate — było 
czasem dawania. Bohdan był hojnie obdarowany 
przez Opatrzność, a z tego bogactwa umysłu i 
serca rozdawał wiele i wiele pozostawił. Zos
tawił ogromny wkład w życie społeczne emigra
cji, w tym dziesiątki lat w Stowarzyszeniu Mary
narki Wojennej, którego był założycielem, wie
loletnim cenionym prezesem i najsilniejszym je
go filarem.

Zostawił także obszerny dorobek historyczny 
i literacki, i zostawił wielki skarb — umiłowanie 
mowy ojczystej.

WROŃSKI -
Żegnamy dzisiaj Komandora Bohdana Wroń

skiego, jednego z najbardziej znanych przed
stawicieli żołnierskiej Emigracji Niepodległoś
ciowej. Żegnam go w imieniu Prezydenta Rze
czypospolitej i w imieniu Rządu RP, którego do 
niedawna był członkiem.

Należy Komandor do Pokolenia Polski Nie
podległej, tego jedynego na przestrzeni ostatnich

Wyda je mi się, że odszedł od nas człowiek 
młodszy od rówieśników, tak był pełen życia, 
humoru, energii, tak teydawał się cieszyć życiem, 
takim wydawał się szczęśliwym. Źródłem tej 
szczęśliwości, na pierwszym miejscu była rodzi
na. Bohdan kochał dom, którego progi przekra
czały liczne grona nie tylko przyjaciół, ale ludzi 
z różnych środowisk nauki i intelektu.

Mówiąc o gościnnym domu zwracam się do 
Ciebie, Kochana Ireno. Żegnając Bohdana, czy 
mówiąc mu raczej do widzenia, chciałbym pod
kreślić to, co wszyscy wiemy, że warunki i at
mosfera jaką Mm stworzyłaś, że Twoje zdanie 
i rady, że Twoje kochające serce, były Mu źród
łem szczęścia i pogody jaką nosił w sobie. By
łaś Mu wiernym towarzyszem i pomocą w każ
dej sytuacji i niech ta świadomość przyniesie Ci 
ulgę, a czas i łaska Boża da Ci ukojenie i siły na 
przetrwanie złych dni. Zwykłe bowiem słowa i 
tak nie będą w stanie dać Ci pocieszenia, choć 
mówione z uczuciem przyjaźni i głębokiego 
współczucia.

Myślę że pozwolisz mi przytoczyć wzruszające 
słowa, którymi Bohdan niedawno żegnał nasze
go wspólnego i drogiego przyjaciela:

„Mam uczucie osobistej głębokiej żałoby, bo 
straciłem kogoś bardzo mi bliskiego. I dzisiaj 
wiem, że będę stał pewnego dnia w samotnej 
głuszy. Pewnego dnia me serce będzie wzywać 
bratnią duszę i dzisiaj wiem, że odzewu nie us
łyszę! “

Składam Tobie, Ireno, i całej Waszej rodzi
nie, w imieniu kolegów i własnym wyrazy ser
decznego współczucia.

Jan Busiakiewicz

OBYWATEL
200 lat szczęśliwego pokolenia, które przeżyło 
swą młodość w odrodzonej, wolnej Polsce.

Wybrał służbę w Marynarce Wojennej. Był 
wybitnym oficerem w tej, otoczonej legendą ro
mantyczną części Polskich Sił Zbrojnych. Brał 
udział w służbie i w działaniach Polskiej Mary
narki Wojennej poza Krajem, zapisując wespół 
z innymi, chlubne jej karty. Został Komando
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rem. Służbę swą opisał w pięknych literacko 
wspomnieniach — „Wspomnienia płyną jak ok
ręty”.

Po wojnie zakończonej zwycięstwem naszych 
aliantów, lecz niezmierzoną, ciężką klęską Pol
ski, jej okaleczeniem i zniewoleniem, wybrał ro
lę emigranta politycznego. Nie szukał łatwych 
dróg. Ciężką pracą budował podstawy bytu dla 
siebie i dla rodziny. Nie zaprzestał jednak dzia
łalności publicznej i służby sprawie. Trzeba by
ło najpierw zapisać i upamiętnić dzieje oręża 
polskiego w 2 wojnie światowej, a szczególnie 
Polskiej Marynarki Wojennej. Stał się jednym 
z historyków naszego pokolenia, wybitnym his
torykiem. Był prezesem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Sprawy te stały się głównym je
go zainteresowaniem, zwłaszcza w okresie kiedy 
był dyrektorem Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. Gen. Władysława Sikorskiego — przez pięć 
liat, a potem przez następne cztery lata wicepre
zesem Zarządu tej zasłużonej instytucji.

W roku 19'84 i do niedawna, do kwietnia 
1985 roku, był członkiem Rządu RP na Uchodź

stwie, kierując sprawami wojskowymi. Stojące 
przed nim sprawy, wymagające i stanowczości i 
taktu, rozwiązywał umiejętnie. Po wykonaniu 
zadania zakończył służbę na tym odcinku.

Dziś, kiedy Go żegnamy, widzimy wyraźniej 
niż przedtem^, Jego zasługi i Jego szlachetną syl
wetkę. Był człowiekiem prostolinijnym, sumien
nym, dokładnym, rzetelnym, wymagającym od 
innych, ale przede wszystkim od siebie. Talen
tów, danych mu przez Boga szczodrze, nie za
niedbał. Czynił z nich użytek dla dobra Ojczyz
ny i dla dobra bliźnich. Był łubiany, ceniony i 
poważany. Zostawia licznych przyjaciół. Jego i- 
mię pozostanie wśród sylwetek wybitnych posta
ci 2 Wielkiej Emigracji.

Wdowie, Pani Irenie, Córce i Synom pragnę 
przekazać wyrazy współczucia. Dzielimy z Wa
mi żal po zgonie tego1 szlachetnego człowieka, 
człowieka dobrego, Waszego Męża i Ojca, a na
szego przyjaciela, towarzysza walki o Polskę i 
towarzysza działalności na rzecz wspólnej Spra
wy, Sprawy Polski.

Premier Kazimierz Sabbat

W Instytucie Gen. Sikorskiego
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Pogrzeb Komandora Wrońskiego

WROŃSKI - MARYNARZ

Bohdan Wroński odszedł nagle, jak błysk 
salwy burtowej.. Artylerzysta, historyk, chcia- 
łoby się rzec człowiek na modłę encyklopedys
tów bo miał tak szerokie zainteresowania. We 
wszystkim celował — nie w znaczeniu artyle
ryjskim, bo wśród marynarskiej braci mówiło 
się niepochlebnie, że artylerzysta musi być sil
ny a głupi. Był prymusem swego — tak wybit
nego rocznika. Człowiekiem, ktćry jak coś ro
bił ---- to zawsze na piątkę. Najlepiej. Lepiej
od innych. I to może sprawiało czasem wraże
nie zarozumiałości, a w rzeczywistości było chy
ba wynikiem głębokiego przekonania, że nie 
wymyślono jeszcze namiastki na myślenie.

Zaangażowany poważnie w nasze emigra
cyjne życie (był przez pewien czas szefem re
sortu wojskowego w rządzie na obczyźnie, 
czynnym w Instytucie im. gen. Sikorskiego, 
współredaktorem historii PSZ) patrzył na na

szą rzeczywistość z dystansem i bez złudzeń, W 
popularnym pojęciu o morynarzach był para
doksem: marynarzem-mózgowcem. A jedno
cześnie wybitnym ofiecerem i dowódcą. Łaska
wy los oszczędził mu starości, bo, tak bardzo1 nie 
pasowałaby Mu skleroza i fizyczny uwiąd. Wy
glądał i nosił się tak samo jak Go zobaczyłem 
po raz pierwszy meldując się na „Błyskawicy", 
gdzie był wtedy zastępcą dowódcy.. Tyle, że 
Mu lwia grzywa posiwiała.

Panie komandorze, dokotwiczyłeś na ostatni 
rejs, by dołączyć do Twoich kolegów, którzy 
nam wtedy młodym, byli dowódcami i wzorem 
— do Karnickiego, Tchórznickiego, Pitułki, 
Biskupskiego. By tam przygotować dla nas, 
pozostałych, marynarskie pomieszczenie.

Józef Biliński
(Przedruk z „Dziennika Polskiego”)
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WROŃSKI - HISTORYK I PISARZ
WSPOMNIENIA OSOBISTE

Gdybym w paru słowach miała scharaktery
zować Bohdana Wrońskiego — użyłabym po
wiedzenie francuskie, że był człowiekiem ,,sans 
peur et sans reproche" (odważnym i bez ska
zy).

Wzrurzające krótkie wspomnienie BIL-a z 
dn. 14 września z „Tygodnia Polskiego" obra
zuje jego „marynarską karierę", a nim ktoś opi
sze jego służbę wojskową i pracę historyczną 
—chciałabym dorzucić trochę wspomnień oso
bistych.

Znałam komandora z różnych zebrań w 
ciągu wielu lat, ale dopiero gdy został dyrekto
rem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego nawiązała się między nami praw
dziwa przyjaźń.

Jeszcze słyszę jego głos w telefonie gdy mó
wi „słucham” a ja tradycyjnie pytałam „kogo 
pan słucha?4’ -— „Panią oczywiście" — mó
wił i rozpoczynała się między nami często dość 
długa rzomowa. Po raz pierwszy komandor, 
który nigdy nie odmawiał podejmowania się 
jakiejś roboty, czy to napisania artykułu, 
broszurki o Instytucie czy pomocy w porządko
waniu papierów E. Raczyńskiego, które następnie 
oddawał do archiwum Instytutu — tym razem 
na moją sugestię odpowiedział, że nie czuje 
się dobrze, że chodzi do szpitala, i zaraz po 
wygłoszeniu swego referatu na Kongresie 
Kultury wybiera się z żoną do Hiszpanii.

Dodał że wróci do Londynu na uroczystość 
rodzinną 50-lecia małżeństwa. Zjechać się mia
ła cała rodzina o której zawsze mówił czule i 
z dumą — syn Andrzej z Bradford, Krzysztof 

z USA, specjalista od energii słonecznej (bo1 
ci dwaj synowie otrzymali już wyróżnieni^ 
naukowe) oraz zrodzone już w Anglii — Zo
sia barrister (adwokatka) i Marek, starszy lek
tor na Politechnice Londyńskiej. A wszystkie 
te „dzieci" założyły swe rodziny i obdarzyły 
rodziców 1'0 wnukami.

Aby wychować i wykształcić tę liczną ro
dzinę komandor pracował ciężko — rozwo
ził papiery z firmy kmdr. Busiakiewicza, po
magał dzieciom w lekcjach, wieczorami albo 
chodził na liczne odczyty lub pisał w domu 
swe przyczynki historyczne, często do. 2 w no
cy, a już o 7 rano wstawał do pracy zarobko
wej. Ostatnie dwa lata przed objęciem stanowis
ka dyrektora w Instytucie Polskim pracował w 
ośrodku wydawniczym Veritas.

Byliśmy wówczas w niemal codziennym kon
takcie i współpraca była harmonijna. Co pe
wien czas spotykaliśmy się u prezesa zarządu 
Instytutu w gabiniecie amb. E. Raczyńskiego 
na Pont Street by wraz z J. Les'niowskim i p. 
Miłoszem omawiać bieżące sprawy. Komandor 
przychodził pełen różnych pomysłów z teczką 
pękającą od papierów i dokumentów. Dysku
towaliśmy zawzięcie, ale zawsze dochodziło do 
konkretnych wyników.

W 197.0 roku wybrał się komandor na „pod
bój" Kanady i Stanów Zjednoczonych, objeż
dżał ośrodki polskie gdzie wielokrotnie prze
mawiał, pozyskiwał licznych członków wspie
rających i przywiózł na owe czasy pokaźną su
mę, bo IO.1O1OO doi., a prezes zarządu otrzymał 
list z Ameryki że nie mógł Instytut wysłać 
lepszego ambasadora, jak kmdr Wroński.

W samym Instytucie przyjmował badaczy 
historii, którzy korzystali z archiwum i prze
prowadzał z wieloma długie rozmowy, spec
jalnie z historykami z kraju, dzięki tym rozmo
wom nawiązała się nić przyjaźni, rozsławienie 
imienia Instytutu w kraju oraz zrozumienie 
przez studiujących skomplikowanej sytuacji na 
Zachodzie.

Dzięki inicjatywie komandora i zgodzie 
płk. Z. Jarskiego, pozostałego powiernika — 
śliczny dom na Ealingu Polskiego' Instytutu 
Historycznego — połączył się z Instytutem na 
Prince’s Gate.
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Oprócz (jak wspomniałam) licznych artyku
łów, broszur etc., komandor był w wielkiej 
mierze i redaktorem i autorem monumentalnego 
wydawnictwa „Polskie Siły Zbrojne w II woj
nie światowej4’ i ostatnie dwa tomy, pod jego 
redakcją, zostały już przygotowane, brak tylko, 
jednego rozdziału. Dokończył też album o gen. 
Sikorskim nad którym pracowała śp. Regina 
Oppmanowa. Mam nadzieję, że nie popełniłam 
błędu, piszę tylko z pamięci.

Chyba ostatnią pracą komandora był referat 
na Kongresie Kultury Polskiej, w którym po
danie suchych cyfr jest chyba najbardziej wy
mowne. Napisał m.in.: „Istotą polskiego' wysił
ku mobilizacyjnego na obczyźnie jest fakt, że 
naród pozbawiany własnego' terytorium mimo 
klęski poniesionej na własnej ziemi, mimo1 fak
tycznego braku egzekutywy i różnych napoty
kanych przeszkód zdobył się na postawienie 
pod bronią 304.i0i00 własnych żołnierzy44.

W ręku mam piękną książkę Bohdana 
Wrońskiego „Wspomnienia płyną jak okręty44. 
Są to opowiadania o przeżyciach wojennych pi
sane w formie listów do ukochanej żony Ire
ny. I patrzę przez łzy na dedykację dla mnie: 
„Drogiej i kochanej pani Anieli na pamiątkę 
pracy i wspólnych nadziei i rozczarowań z wy
razami sympatii i przyjaźni44.

A ten żołnierz-marynarz, historyk był wraż
liwym artystą, zakończył bowiem swe 
„Wspomnienia4’ wierszem:

WIELKA MIŁOŚĆ

Mowo, to której Bogurodzica śpiewana 
Mowo Reja i z Czarnolasu fana
Mowo Górnickiego, mowo Skargi 
Błogosławione matki mojej wargi 
Co mnie tej mowy uczyły.
Mowo coś wieczną pieśnią i jak z bryły 
Szczerego złota wytopiony cud
Stałego mojego zachwytu.
Mowo poezji mojej, której niedosytu 
jestem zawsze pełen, a której lud 
Nasz przechoicał skarby najpiękniejsze. 
Mowo mojej miłości, tęsknoty i żalu 
Mowo w której pisałem naiwne wiersze 
I listy z morza i listy z dala 
Rozprawy historyczne
Ukochanie moje mowo śliczna!
Mowo Krasickiego, Trembeckiego, Staszyca 
Mowo Słowackiego, Norwida, „Pana

Tadeusza”
Mowo którą się stale zachwycam 
Mowo którą się stale wzruszam. 
Mowo Sienkiewicza i Żeromskiego 
Młodej Polski i Wyspiańskiego 
Mowo która urzekłaś Tuwimów i Hemarów 
Mowo świętych pańskich i guseł i czarów 
Mowo mojej modlitwy i mojej spowiedzi 
Mowo dzieciństwa mego i mojej starości 
Mowo z którą się na obczyźnie moja

wnuczka biedzi 
Bądź pozdrowiona moja wielka miłości.

ANIELA MIECZYSLAWSKA 
(Przedruk z „Dziennika Polskiego"J
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JF PRACY WYDAWNICZEJ
(WSPOMNIENIE KOLEGI)

Poniżej zamieszczamy zakończenie wspom
nienia o śp. Bogdanie Wrońskim, pióra inż. 
Wojciecha Dłużewskiego, kierownika Kato
lickiego Ośrodka Wydawniczego Yeritas, ja
kie zostało zamieszczone w numerze 46-1946 
„Gazety Niedzielnej’'.

„. . . Z Bogdanem Wrońskim spotkałem się 
w pracy katolickiej na rekolekcjach zatonię
tych, organizowanych corocznie przez Polskie 
Katolickie Stowarzyszenie Uniwersytfeckie Ve- 
ritas, później w Instytucie Polskim Akcji Kato
lickiej, gdyśmy przez pewien czas byli razem 
w Komisji Rewizyjnej. Wreszcie, najbliżej za
przyjaźniliśmy się, gdy zechciał dołączyć się do 
zespołu powierników Fundacji Veritas, a przez 
pewien czas przejął ode mnie kierowanie Kato
lickim Ośrodkiem Wydawniczym, w którym 
też przejściowo redagował „Gazetę Niedziel
ną". Objął po tym kierownictwo Instytutu Pol
skiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, aby od
dać się całkowicie pracom nad historią drugiej 
wojny światowej, utrzymując z Katolickim Oś
rodkiem Wydawniczym kontakt i współpracę 
w zakresie wydawniczym.

Bogdana Wrońskiego wyróżniała nieprze
ciętna inteligencja, połączona z wielką wrażli
wością oraz uczuciowością, ale i z bystrym i 
krytycznym umysłem. Umiał chwytać w lot 
sedno sprawy, rozważyć, z zainteresowaniem 
i dać swoją opinię czy decyzję, uwzględniając 
wszystkie aspekty. Delikatny i opiekuńczy w 
stosunku do potrzebujących, ostry i wymaga
jący, gdy natrafił na zło lub nieusprawiedliwio
ne opory. W dyskusjach jasno formułował 
swoje stanowisko i odważnie je stawiał. Obda

rzony humorem, umiał współpracować z ludź
mi, kierować i żyć w przyjaźni..

Nagła śmierć przerwała jego pracę nad nas
tępnym tomem Polskich Sił Zbrojnych, a w 
życiu społecznym i rodzinnym stworzyła brak, 
którego już się nie zastąpi. To nieprawda, że 
„nie ma ludzi niezastąpionych”. Każdy czło
wiek ma jakieś swoje, sobie tylko właściwe po
wołanie i to, co wykonuje, robi w sposób tyl
ko sobie właściwy, którego nikt naśladować 
nie potrafi. Prawda, śmierć życia nie kończy, 
tylko je odmienia. Każdego z nas czeka to 
przejście do „Domu Ojca", gdzie „ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zgoto
wał Bóg tym, którzy Go miłują".

Prace na ziemi przejmują inni i prowadzą je 
dalej, ale już inaczej, po swojemu. A duch 
nieśmiertelny Zmarłego pozostaje wśród nas, 
jak długo trwa żywa o nim pamięć. Sam zaś 
przechodzi po nagrodę wieczną i może nadal 
opiekować się i wspierać nas, gdy o to prosi
my. Na tym polega realizm dogmatu o świę
tych obcowaniu.

Dlatego ma sens pisanie wspomnień, utrzymy
wanie w pamięci naszej tego, co było dobre. 
Bo ze śmiercią kończy się wiele, ale nie wszy
stko — miłość trwa na wieki. Im kto za życia 
piękniej i silniej miłował, tym wspanialej mi
łować będzie po śmierci.

Łączymy się więc w tej wspólnej miłości wy
rażonej pamięcią i modlitwą za Zmarłych, z 
Jego rodziną i wszystkimi, którzy boleśnie od
czuli Jego1 odejście, aby żył nadal."

Wojciech Dłużewski
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UST MATA MASZYNISTY

Droga Pani,

Czytałem w Dzienniku, że życzeniem Pani 
Komandorowej Wrońskiej jest, by zamiast 
kwiatów składać ofiary na odnowienie kościoła 
garnizonowego na Oksywiu. Załączam czek na 
£10.

Nawet dziś nie mogę wierzyć, ża Pana Ko
mandora Wrońskiego już nie ma między nami. 
Zawsze tak młodo wyglądał. Był zawsze skrom
ny i uprzejmy dla podwładnych. Był prawdzi
wym dżentelmenem, człowiekiem bardzo kultu
ralnym. śp. komandora Wrońskiego* spotkałem 
43 lata temu, jak przejął dowództwo na ORP 
„Ślązak" od komandora Tymińskiego*. Chociaż 
na „Ślązaku" byłem tylko trzy miesiące, być mo
że byłem pierwszy marynarzem, który spotkał 
nowego dowódcę przed oficjalnym objęciem ok
rętu. Byłem drenażystą na „ślązaku". Wiedzia
łem, że nowy dowódca przyszedł na okręt. Dos
tałem instrukcje od bosmana, żeby w kuchni ofi
cerskiej zapalić mały kociołek na ropę i podgrzać 
wodę dla dowódcy do kąpieli. No i ma się ro
zumieć miałem zameldować, że woda się grzeje. 
Poszedłem do dowódcy, zapukałem do kabiny 
i zameldowałem. Nogi mi się trzęsły ze strachu. 
Pamiętam dwa słowa, jakie pan Komandor po
wiedział: Dziękuję panu. Nawet wtedy od razu 
mnie uderzyło, że mam* do czynienia z bardzo 
życzliwym człowiekiem.

Nie byłem z panem komandorem Wrońskim 
długo, bo zostałem zaokrętowany na ORP „Bły
skawica". Ale jako młody wilk morski niewąt
pliwie ostrzyłem młode kły morskie na „śląza
ku". Byłem z panem Komandorem na wypadzie 
pod Francją. Pamiętam także, że w tym czasie 
„Ślązak” zbierał kilku lotników z załóg bom
bowców brytyjskich, którzy po przymusowym 
lądowaniu ratowali się na gumowych, nadmu
chanych łodziach. Jedna załoga była na morzu 
72 godziny. Piszę o tym, bo wyratowani lotnicy 
brytyjscy niewątpliwie zawdzięczali swe życie 

naszemu dowódcy, który na pewno więcej zro
bił niż było wymagane od niego. Angielska pra
sa nazywała wtedy „Ślązaka" „Shepherd of the 
dinghies".

Nie wiem, gdzie prochy Komandora spoczną. 
Jeśli tu w Anglii, to niech mu ta przyjazna zie
mia będzie lekką. Jeśli w Polsce, to niech mu 
się przyśni nasze bursztynowe wybrzeże i szma
ragdowa fala polskiego Bałtyku.

Jan Bednarz 
były mat-maszynista

LIST Z USA
21.8.1985

Elizabeth N.Y. USA

Przesyłam na ręce pana Prezesa zaświadcze
nie o wpisaniu śp. kmdr. B. Wrońskiego na lis
tę Mszy św. wieczystych w Amerykańskiej Czę
stochowie.

śp. Komandor był moim pierwszy dowódcą 
i wychowawcą w Marynarce Wojennej w 1935 
roku w 2 kompanii ochotniczej na Oksywiu. 
Ogromna strata dla naszego Stowarzyszenia 
MW. Pozwalam sobie przesłać tą drogą moje 
najgłębsze współczucia tym wszystkim, którzy 
pamiętają drogiego nam pana Komandora.

Wspominam z żalem również śp. kmdr. B. 
Jabłońskiego, mego dowódcę z ORP „Wilk" i 
nieodżałowanego śp. kmdr. B. Karnickiego* — 
którego tak wszyscy mile wspominają.

Cześć Ich wiecznej pamięci.

Lech Stróżniak
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CZTERDZIESTE ROCZNICE BOJOW PSZ

Rok 1944 zaznaczy! się szeregiem wojennych 
operacji, które zapisały się złotymi i czarnymi 
zgłoskami w dziejach polskich Sił Zbrojnych. 
Złotymi, bo przyniosły chwałę oręża polskiego 
— czarnymi zaś, bo były opłacone ciężkimi stra
tami.

Przygotowania do „powrotu Sprzymierzo
nych do Zachodniej Europy" dobiegały końca, 
toteż duży wysiłek był kładziony na utrzymanie 
bezpieczeństwa dróg morskich, po których mia
ły być transportowane jednostki wojskowe z uz
brojeniem i zaopatrzeniem do dwóch głównych 
obszarów wojennych w Europie — na front 
włoski i na inwazję Normandii.

Polska Marynarka Wojenna, która od wybu
chu wojny trwała w ciągłej akcji w oparciu o 
bazy brytyjskie, brała również czynny udział w 
tych przygotowaniach.

Na początku 1944 r. okręty polskie operowa
ły w trzech oddalonych od siebie teatrach opera
cyjnych.

Okręty podwodne „Dzik" i „Sokół” były na 
Morzu Śródziemnym od marca-kwietnia 1943 r., 
do końca marca 1944. Operowały przeważnie 
na Adriatyku i Morzu Egejskim, „polując" na 
okręty i statki nieprzyjaciela w żegludze przy
brzeżnej. Okręty te zapisały na swoje konta ■—■ 
„Dzik" około 50.0'00 ton, a „Sokół" około- 
25.000 ton zatopionych statków i okrętów róż
nej wielkości.. Po powrocie do Wielkiej Bryta
nii musiały pójść do dobrze zasłużonego- remon
tu.

Na Morzu Śródziemnym były również ORP 
„Ślązak" od maja, a ORP „Krakowiak1’ od lipca 
1943 r. Oba okręty wzięły udział w inwazjach 
Sycylii i Salerno w 1943 r., a „Krakowiak1’ do
datkowo w walkach w obszarze wysp Dodeka- 
neskich w końcu tegoż roku.

Następnie okręty te pełniły służbę patrolową 
i konwojową, operując od Cieśniny Gibraltar- 
skiej aż po Lewant. Na przełomie 1943-44 r. 
eskortowały wiele konwojów (wśród nich pol

skie MS „Batory" i MS „Sobieski") transportu
jących znaczną ilość jednostek 2 polskiego- Kor
pusu z Bliskiego Wschodu do Taranto-.

W styczniu 1944 r. ORP „ślązak11 tropił nie
miecki okręt podwodny, który prześlizgnął się 
przez Cieśninę Gibraltarską z Atlantyku na Mo
rze śródziemne. W tropieniu tym dopomagał 
brytyjski samolot typu Wellington.

Około północy z 8 na 9 stycznia, Wellington 
zameldował U-Boat na powierzchni naprzeciw 
portu Malaga i zaatakował go. U-Boat otworzył 
gęsty i celny ogień do samolotu. Wellington nie 
uzyskał trafienia, a sam został zestrzelony, „ślą
zak11 wszedł, samowolnie, na wody terytorial
ne Hiszpanii, o rzut kamieniem od wejścia do 
Malagi i wśród kutrów rybackich wychodzą
cych na połowy znalazł tratwę ratunkową Wel
lingtona z pięcioma rannymi lotnikami. Jednego 
brakowało. Zabrał ich na pokład i ruszył w po
goń za U-Boatem, ten jednak zdołał ujść.

W połowie marca „ślązak11 wykonał kilka 
kontrataków na U-Boat, który storpedował dwa 
statki w prowadzonym przez „Ślązaka1’ konwo
ju. Jak później doniósł wywiad, U-Boat, który 
był również atakowany przez samolot brytyjski, 
dotarł jednak do Toulonu, aczkolwiek w stanie 
poważnego uszkodzenia. Brytyjska Admiralicja 
przyznała do spółki, „Ślązakowi11 i samolotowi, 
uszkodzenie tego U-Boata.

16 kwietnia 1944 r. OORP „Krakowiak1’ i 
„Ślązak11 powróciły do Wielkiej Brytanii.

Nastąpił okres przygotowań do inwazji Euro
py, przeplatany częstymi konwojami i patrola
mi przeciw niemieckim okrętom wojennym.
6 czerwca, razem z krążownikiem ORP „Dra
gon", „Krakowiak’1 i „Ślązak11 uczestniczyły w 
D-Day. „Dragon’1 storpedowany 8 lipca przez 
niemiecką jednoosobową łódź podwodną, wy
szedł ze służby. „Krakowiak11 i „ślązak11 kru
szyły pociskami swoich dział niemieckie umoc
nienia i punkty oporu, wspomagając walczące 
na lądzie jednostki woj'ska Sprzymierzeńców.
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Potem chroniły konwoje i kotwicowiska, zwal
czając niemieckie ścigacze i łodzie podwodne.

ORP „Błyskawica" od początku wojny, a 
ORP „Piorun" od listopada 1940 r. zdobyły so
bie uznanie władz marynarki brytyjskiej i okrę
tów alianckich, z którymi współpracowały. Dob
rze już były znane akcja „Pioruna" przeciwko 
„Bismarckowi" i „Błyskawicy" pod Bougie, 
podczas inwazji Północnej Afryki.

Na początku 1944 r. oba te okręty były bazo
wane na Scapa Flow, na Wyspach Orknejskich, 
wychodząc na patrole, pracę konwojową i eskor
towanie dużych okrętów.

Przed inwazją Normandii, OORP „Błyskawi
ca’4 i „Piorun" zostały przydzielone do 10 Flo
tylli Niszczycieli Brytyjskich, do, której należa
ły też kanadyjskie HMCS „Hałda’4 i HMCS 
„Huron".

Po północy z 13 na 14 kwietnia 1944 r., ORP 
„Piorun", jako dowódca zespołu, z towarzyszą
cym mu HMS „Ashanti", w pobliżu wyspy Jer
sey, zaatakował sześć niemieckich poławiaczy 
min. W wyniku bitwy morskiej, co najmniej 
cztery okręty nieprzyjaciela zostały poważnie u- 
szkodzone — dwa z nich najprawdopodobniej 
zatonęły. „Piorun4’ miał drobne uszkodzenia i 
kilku rannych.

W dniu 6 czerwca OORP „Błyskawica4’ i 
„Piorun", razem z 10 Flotyllą Niszczycieli, by
ły w składzie sił osłaniających operację D-Day.

Po północy z 8 na 9 czerwca, pod Quessant, 
10 Flotylla Niszczycieli (w sile ośmiu okrętów), 
w składzie której ORP „Błyskawica" był do
wódcą 20' Dywizjonu (ORP „Piorun" i dwa 
brytyjskie niszczyciele), przechwyciła cztery nie
mieckie niszczyciele, usiłujące przedrzeć się z 
Brestu do Cherbourga. Wywiązała się zawzięta 
walka trwająca 3 i pół godziny, zakończona za
topieniem dwóch niemieckich okrętów i poważ
nym uszkodzeniem dwóch pozostałych.

ORP „Burza’4, słynna z konwojów atlantyc
kich pod koniec 1943 i na początku 1944 r., w 
składzie Grupy Eskortowej B-3 prowadziła kon
woje pomiędzy Greenock i Gibraltarem. Zasłu
żony ten okręt, mocno sfatygowany, potrzebował 

remontu i w końcu marca 1944 r. został prze
niesiony do rezerwy.

ORP „Garland’4 od końca 1943 r. aż do 
kwietnia 1944 r. pełnił służbę konwojową i pat
rolową mając bazę we Freetown w Sierra Le
one. Potem, przeniesiony na Morze Śródziemne, 
na jednym z patroli zatopił niemiecki okręt pod
wodny, biorąc do niewoli 47 ludzi z jego zało
gi, razem z dowódcą. Następnie wspierał lądo
wanie Sprzymierzonych w południowej Francji.

Zespół Specjalny złożony z dwóch kutrów ry
backich, obsadzonych przez personel Polskiej 
Marynarki Wojennej, bazowany w Gibraltarze 
i udający przynależność do hiszpańskiej floty ry
backiej, operował w zachodniej części Morza 
Śródziemnego. Wychodził na „połowy" pod 
brzegi południowej Francji, gdzie w nocy wy
sadzał i skąd zabierał agentów, polityków, u- 
chodźców itp.

Polskie lotnictwo, odbudowane po klęsce 
wrześniowej, operowało! w 1940' r. we Francji.

Po upadku Francji, zorganizowane na nowo 
w Wielkiej Brytanii, polskie lotnictwo1 zdoby
ło sławę w Bitwie o Wielką Brytanię i w wie
lu bitwach powietrznych i nalotach bombowych 
w obszarze Europy Zachodniej od strony At
lantyku i na Morzu śródziemnym.

Polskie Dywizjony lotnicze operowały też 
nad Atlantykiem, zwalczając nieprzyjacielskie 
okręty podwodne.

W1944 r. w ramach przygotowań do- in
wazji Normandii, a następnie podczas D-Day 
i aż do końca wojny, polskie lotnictwo' odda
ło nieocenione usługi dla wysiłku wojennego' 
Sprzymierzonych.

Wojsko Polskie odbudowane we Francji, 
walczyło dzielnie w Norwegii i na terenie 
Francji w 1940 r.

Rok 1941-42 widzi Samodzielną Brygadę 
Strzelców Karpackich w bohaterskiej obronie 
Tobruku i pod Gazalą.

Po reorganizacji i wyszkoleniu wojska pol
skiego w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wscho
dzie, pierwszym polskim oddziałem, który 
wszedł do działań wojennych w końcu stycznia 
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1944 r., było Nr 10 Polskie „Commando44, w 
lądowaniu Sprzymierzonych pod Anzio. Od
dział ten poniósł ciężkie straty, łącznie ze swym 
bohaterskim dowódcą, rotmistrzem Stanisławem 
Wołoszowskim (członek hippicznej ekipy na
rodowej przed wojną), który zginął usiłując 
wynieść z zagrożonej pozycji rannego1 podwład
nego.

2 Korpus Wojska Polskiego, po krwawej 
bitwie trwającej osiem dni, w dniu 18 maja 
1944 r. zdobył górę i klasztor Monte Cassino, 
broniące dostępu do Rzymu. W bitwie tej po
niósł duże straty.

W ramach operacji wojsk Sprzymierzonych, 
2 Korpus kontynuował zwycięskie boje we Wło
szech, zdobywając Ankonę w lipou 1944 r. 
i Bolonię na początku 1945 r.

Pierwsza Dywizja Pancerna wylądowała w 
Normandii w końcu lipca 1944 r. Odznaczyła 
się w bitwach pod Fałaise-Chamboise w sierp
niu, gdzie też poniosła dotkliwe straty. Następ
nie stoczyła zwycięskie walki w Belgii, Holan
dii i Niemczech Zachodnich.

Szereg miast zachodnioeuropejskich, wśród 
tych: francuskie Argentan, belgijskie Beveren 
Was, Gandawa i Saint Niklaas oraz holender
ska Breda, w sierpniu i wrześniu 1984 zorga
nizowały obchody 40 rocznic oswobodzenia 
przez 1 Dywizję Pancerną (Argentan — zam

knięcie „Worka Falaise44). Na uroczystości te 
zostały zaproszone delegacje 1 Dywizji Pan
cernej.

Samodzielna Birygada Spadochronowa we 
wrześniu 1944 krwawiła się w niezdarnie prze
prowadzonej przez Sprzymierzonych operacji 
pod Arnhem.

Armia Krajowa, która powstała po* kięsce 
wrześniowej :jak mitologiczny Feniks z popio
łów i operowała pod nosem czujnego1 i okrutne
go okupanta, nie miała sobie równej w histo
rii wojen i konspiracji.

Polegając na własnych siłach, osiągnęła taki 
stan oddziałów bojowych, że w 19'44 r. wesz
ła do otwartej walki przeciwko niemieckim o- 
kupantom, od operacji „Burza4’ na Wołyniu, 
do Powstania Warszawskiego.

Jak wiemy, zdradzieckie posunięcia władz 
sowieckich zniweczyły ofiarny zryw Armii 
Krajowej.

Toronto, Ontario, Kanada 1984 
Romuald Nałęcz Tymiński

Kmdr. Tymiński opisuje obchody uczczenia 
rocznicy Monte' Cassino w maju, lądowania w 
Normandii w czerwcu i współpracę z kolega
mi Jasłowskim w Kanadzie, Łoskoczyńskim w 
Wielkiej Brytanii i innymi.

PAMIĘTAM ORP „GROM”

Są momenty w ludzkim życiu, które ze szcze
gólną wyrazistością utrwalają się w pamięci. 
Taki jest dla mnie dzień tragicznego zatonięcia 
ORP ,,Grom“ —• 45 lat temu, 4 maja 1940 
roku.

Pamiętam ORP „Grom’4, ponieważ był to 
mój pierwszy okręt, na którym rozpocząłem swą 
dosyć bogatą w wydarzenia i długą karierę ma
rynarską.

Już od 193'8 roku, jako młody marynarz- 
ochotnik, zostałem wcielony do1 załogi „Groma’4 
i szkolony w specjalności mechanika.

Pamiętam wizyty zagraniczne w Kłajpedzie 
i Kopenhadze, regaty wioślarskie o mistrzos
two floty, gazetkę okrętową, którą pomagałem 
redagować, i większe lub mniejsze młodzień
cze przeżycia w przedwojennej Gdyni.

Pamiętam ciągłą gotowość bojową okrętów 
przed dniem wrześniowej tragedii w 1939 ro
ku i wykonanie planu „Pekin44, którego1 celem 
było wcześniejsze wysłanie do baz brytyjskich 
zespołu trzech najwartościowszych okrętów pol
skich, tj. niszczycieli „Błyskawica44, „Grom44 i 
„Burza4’.
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3'0 sierpnia w godzinach popołudniowych 
wspomniane okręty podniosły kotwicę z redy 
gdyńskiej i pełną parą skierowały się na za
chód, aby wyjść z Bałtyku. Nocą w okolicach 
cieśniny Sund spotkaliśmy sylwetki okrętów 
niemieckich, których zadaniem była blokada 
jednostek polskich, usiłujących opuścić Bałtyk. 
Przez długie godziny płynęliśmy w pełnym a- 
larmie bojowym, planując przyjąć walkę w ra
zie wcześniejszej zaczepki. Do starcia jednak 
nie doszło. Szczęśliwie przeszliśmy cieśninę 
Skagerraku, aby rano 1 września znaleźć się na 
terytorialnych wodach brytyjskich. Wtedy do
piero dotarła do nas wiadomość oi zbrojnej na
paści Niemiec na Polskę.

Bezsilne uczucie goryczy i złości ogarnęło1 
załogi okrętów. Gotowi do walki pozostawia
liśmy kraj w chwili, w której nas najbardziej 
potrzebował. Była to jednak smutna koniecz
ność, skutkiem której trzy najbardziej wartoś
ciowe okręty polskie uniknęły pewnej zagłady w 
walce z przeważającymi siłami wroga i zyskały 
szansę prowadzenia dalszej walki z Kriegsmari- 
ne przy boku Królewskiej Marynarki Wojen
nej. Okazje nie dały długo na siebie czekać, bo 
już 3 wrześnie Wielka Brytania przystąpiła do' 
wojny. Okręty polskie od pierwszych dni przy
dzielone zostały do floty brytyjskiej i rozpoczęły 
swą działalność bojową, zachowując jednak cał
kowitą niezależność. Na okrętach naszych po
wiewały bandery polskie głosząc światu, że jes
teśmy cząstką polskiej ziemi niepokonanej przez 
wroga. Pełniliśmy służbę patrolując wody kana
łu La Manche lub eskortując konwoje na At
lantyku. Rejsy atlantyckie „Groma" w czasie 
potężnych sztormów o mało nie skończyły się 
tragicznie dla okrętu, ponieważ jego stateczność 
nie była przewidziana na wysokie i długie fale 
oceanu. W trakcie przechyłów fale zmywały lu
dzi z pokładu, zrywały łodzie ratunkowe i 
wdzierały się nawet przez komin. Przechyły 
dochodziły nieraz do 50 stopni, grożąc wywró
ceniem sie do góry stępką. Okręty „Grom" i 
siostrzana „Błyskawica" budowane były na wo
dy Bałtyku. z uwzględnieniem potężnego uzbro
jenia i szybkości; w publikacjach niemieckich

„Grom" określano jako „torpedo-krążownik".
Aby nie narażać okrętu na możliwość wyw

rócenia się skierowano go do stoczni celem po
prawienia stateczności. Operację zapobiegawczą 
przeprowadzono przez usunięcie różnych cięż
kich przedniotów z pokładu, nadbudówek, po
mostu i równocześnie zwiększono’ ciężar balastu 
w zęzach. Po intensywnych próbach w bazie 
Scapa Flow, „Grom", „Błyskawica" i „Burza" 
zostały włączone do głównych sił „Home Fleet" 
z przydziałem do operacji na Morzu Północ
nym i przy brzegach Norwegii. Od 21 kwietnia 
razem z okrętami brytyjskimi patrolowaliśmy 

wody fiordów norweskich, próbując ogniem 
swych dział zmusić garnizon niemiecki w Nar- 
viku do poddania się. Systematycznie niszczyliś
my tory kolejowe, drogi, tunele i stanowiska 
artyleryjskie przeciwnika. Korzystając z głębo
kich wód w fiordach podchodziliśmy blisko- pod 
skaliste wybrzeża, niszcząc urządzenia łącznoś
ci i nękając nieprzyjaciela. Mimo1 to Niemcy nie 
myśleli skapitulować i budowali nowe, bardziej 
zamaskowane pozycje w zakamarkach skalo
nych. Działalność lotnictwa niemieckiego stawa
ła się z dnia na dzień bardziej intensywna. Ok
ręty często walczyły z samolotami w obronie 
własnej, równocześnie osłaniając wojska alian
ckie.

3 maja rano miejsce „Błyskawicy" uszkodzo
nej lekko w fiordzie Rombaken u wejścia do 
Narviku, zajął „Grom". Dowódca dywizjonu 
komandor por. Hryniewiecki i mechanik dywiz
jonu komandor ppor. Ferdynand Herman prze- 
okrętowali się z „Błyskawicy" do nas, widocz
nie chcieli być w ciągłej akcji.

Po przeprowadzeniu patrolu w głębi fiordu 
„Grom" zbliżył się w celu lepszej obserwacji 
do lądu i wtedy został ostrzelany przez zamas
kowaną baterię wroga. Strzał był trafny, dosta
liśmy w prawą burtę na wysokości kotła nr 2, 
którego armatura wewnętrzna została uszkodzo
na. Kocioł był pod parą, lecz został natychmiast 
odcięty od systemu zasilającego’ turbiny i okręt 
pozostał w akcji korzystając z dwóch pozosta
łych.

Pomściliśmy to uszkodzenie przez likwidację 
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tego i kilku innych stanowisk artyleryjskich 
Niemców i przez całodzienne skuteczne nękanie 
ich ruchów. Po tej akcji cała załoga była zmę
czona i oszołomiona od ciągłego huku dział. 
Zostaliśmy do rana w fiordzie, pilnie obserwu
jąc ruchy nieprzyjaciela. Pobudka na zmianę 
wachty o godz. 8 rano 4 maja zastała mnie 
bardzo zaspanego i zmęczonego, czterogodzin
ne wachty bojowe, ciągła kanonada dział, pra
wie bezsenna noc — wszystko to powodowało 
męczące dzwonienie w uszach. Wyskoczyłem z 
hamaka parę minut po* ósmej. Spóźniony na 
wachtę szybko wciągnąłem kombinezon, nie 
sznurując butów złapałem wiszący pod ręką gu
mowy pas ratunkowy i wybiegłem na górę. W 
łazience spotkałem też spóźnionego kolegę-ma- 
ta Józka Borowskiego, który podając mi rękę 
na przywitanie powiedział:

— Na tej cholernej wojnie człowiek nie 
może się nigdy porządnie wyspać.

— Wyśpisz się jak wrócimy do Anglii na 
reperację uszkodzonego' kotła — odrzekłem.

Pośpieszyliśmy na swoje stanowiska służbo
we, on do pierwszej, a ja do drugiej maszyny.

Potężne turbiny i mechanizmy pomocnicze 
pracowały spokojnie. Zmiana wachty nastąpiła 
szybko i sprawnie.

— Wszystko w porządku, maszyny są na 
„stop", natychmiastowe pogotowie —- meldowa
no.

Położyłem swój pas ratunkowy na gretingu, 
aby na nim wygodnie usiąść, gdy nagle wie
dziony jakimś instynktem, czy może zapachem 
kawy, której nie zdążyłem się napić, a której 
aromat dochodził z kuchni przez wentylatory 
nadmuchowe, nie meldując się nikomu wyszed
łem na pokład. Akurat rozległ się sygnał alar
mu przeciwlotniczego, rozejrzałem się po hory
zoncie. Nad szczytami gór fiordu, w blasku 
wschodzącego słońca, w przyzwoitej odległości 
leciał samotny „Heinkel". Nasza cała artyleria 
przeciwlotnicza skierowana była w jego stronę. 
Z maszynowni nie słyszałem żadnego sygnału 
do manewru. Uspokojony poszedłem napić się 
kawy. Za parę sekund w przedział maszynowni, 
z której wyszedłem, spadły dwie bomby. Hitle

rowcy, wiadomo, byli mistrzami maskowania i 
niewyczerpanych podstępów. Dlatego wybrali 
czas zmiany wachty, dlatego samolot krążący 
nad szczytami gór był tylko' przynętą — celem 
odwrócenia uwagi. Inny samolot, lecący z za
chodu na bardzo wysokim pułapie był już nad 
nami i rzucił serię sześciu bomb. Maszyny 
„Groma", choć pod pełną parą, stały bez mchu 
— okręt stanowił idealny cel.

Jeszcze nie przebrzmią! ryk alarmu przeciw
lotniczego, kiedy nastąpił piekielny wybuch i 
wstrząt. W pierwszej chwili myślałem, że kule 
nieprzyjaciela przebijają burtę. Były to tylko 
jednak nity wyskakujące ze ścian. Zdawałem 
sobie sprawę, że coś jest źle, wiedziałem, że jak 
najszybciej muszę wracać na miejsce służby, 
lecz jeszcze z pewnym odrętwieniem wstawi
łem kubek ze świeżo nalaną kawą do swojej 
szafki, którą zamknąłem mrucząc:

■—■ Przeklęte szwaby! Nie dadzą się czło
wiekowi spokojnie napić kawy.

Pomieszczenie „G" na rufie okrętu było 
prawie puste, część załogi wolna od służby na 
sygnał alarmu przeciwlotniczego pobiegła do 
swoich stanowisk bojowych. Z maruderów by
łem tylko ja i młody elektryk Zbyszek Gąsio- 
rowski, który ciągle jeszcze spał. Starałem się 
go obudzić szarpiąc hamak. Nagle, po* schodach 
luku rufowego w panice, z obłąkanym z prze
rażenia wyrazem twarzy, zbiegł st. marynarz 
Mietek Materka, „drenażysta". Krzyczał: — 
Okręt tonie! Okręt tonie! — i jakby się chciał 
schować przed tym co widział na pokładzie, 
zakrył się związanymi hamakami. Jego i mło
dego elektryka, który nie zdając sobie sprawy z 
tego co się dzieje, wciąż spał — widziałem w 
tym momenice po raz ostatni. Przechył okrętu 
szybko się zwiększał. Jednym susem wybiegłem 
na pokład.. Zaraz na wstępie natknąłem się na 
zmasakrowane ciało1 bosmanmata Pawła Nogi. 
W wodzie pokrytej grubą warstwą wylanej z 
pękniętych zbiorników ropy, byli już rozbitko
wie. Czepiali się jedynej, uszkodzonej zresztą, 
tratwy. Grupki i pojedyńcze głowy marynarzy 
z dziobowej części widoczne były już w dalszej 
odległości od tonącego szybko okrętu. Chwila 
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wahania — co robić? Jak najlepiej skoczyć do 
lodowatej wody? Wciąż w otępieniu ze spoko
jem zdjąłem buty i postawiłem je „na bacz
ność" przy masce działa nr 4. Słyszę jęki i 
wołanie o ratunek — na nadbudówce działa nr 
3 mój kolega, Janek Fornalik, przyciśnięty mas
ką działa nie może się wydostać — jeszcze jest 
przytomny i woła ratunku. Ja jednak nie mam 
więcej czasu do: stracenia, dziób i rufa okrętu 
idą szybko w górę, mój skok do wody z każ
dą sekundą staje się bardziej niebezpieczny, nie 
mam przy sobie pasa ratunkowego i żadnego 
pod ręką nie widzę, mimo to skoczę. . . Lodo
wata woda wybiła mnie z letargu, w jaki wi
docznie wpadłem z chwilą wybuchu. Miałem 
na sobie tylko kombinezon i skarpetki — z 
miejsca zostałem oblepiony tłustą, czarną ropą, 
która chroniła mnie od zimna. Okręt złamany 
w śródokręciu składał się jak nożyce. Dziób i 
rufa spotkały się w powietrzu i szybko pogrą
żyły w otchłań. Widziałem twarze zrozpaczo
nych marynarzy, którzy przez bulaje -—■ za małe, 
aby się przez nie przecisnąć — próbowali wy
dostać się z zatarasowanych pomieszczeń. Ta 
scena utkwiła mi głęboko w pamięci.. .

Cały dramat tonącego okrętu nie trwał dłu
żej niż dwie minuty. Dziobowa część okrętu 
była wyższa, przeto rufa ze swymi wynurzony
mi śrubami i bombami głębinowymi na pokła
dzie parła w naszą stronę. . . Nowe zmartwie
nie, o którym ze strachem pomyślałem; trzeba 
jak najdalej być od tonącego okrętu, bo jeśli 
nie wir wody, to możliwe wybuchy własnych 
bomb głębinowych mogą zmiażdżyć ciało ludz
kie. Płynę szybkim kraulem w kierunku naj
bliższego brzegu, strając się trzymać głowę jak 
najwyżej nad wodą.. . Wysokie brzegi fiordu 
stwarzają złudzenie ich bliskości, lecz w sumie 
są to poważne mile. Pokryty śniegiem ląd zda
wał się być już blisko, kiedy zauważyłem wokół 
siebie fontanny wody. Zanim usłyszałem od
głos salwy wiedziałem, że dio mnie strzelają z 
karabinów maszynowych. Hitlerowcy nie potra
fili oprzeć się pokusie, aby wykończyć resztę 
bezbronnej załogi ze znienawidzonego przez 
nich polskiego okrętu. Szybko- więc zawróciłem, 

z poczuciem beznadziejności sytuacji, „Grom" 
już zniknął pod wodą, tylko- rozrzucone szcząt
ki, głowy rozbitków i wielka plama ropy zdra
dzały tragedię okrętu. Ręce i nogi zaczynają 
drętwieć, płynę coraz wolniej, lecz chowam gło
wę pod wodę, aby uniknąć trafienia kulą. Zgi
nięcia jak kaczka na polowaniu nie uważałem 
za godne marynarza. Po pewnym, czasie, jak 
zbawiciel, ukazał się brytyjski pancernik HMS 
„Resol-ution4’, którego- załoga widząc, co się 
dzieje, paroma celnymi strzałami uciszyła 
Niemców na brzegu. Spuszczono- łodzie ratunko
we, które zaczęły nas wyławiać dosłownie jak 
martwe delfiny, ponieważ byliśmy już prawie 
sztywni od zimna. Na pokład pancernika wy
ciągnięto mnie na linie, zaniesiono- do- łaźni pod 
zimny prysznic, gdzie po chwili odtajałem i po 
wypiciu miarki rumu mogłem się swobodnie 
poruszać. Innych rozbitków wyratowały okręty 
brytyjskie: „Aurora", „Enterprise", „Bedouin" 
i „Faulkno-r4’. Mimo ciągłych ataków lotnictwa 
niemieckiego, na pokładzie „Resolution" w 
myśl tradycji morskiej Anglicy złożyli hołd po
ległym i uczcili męstwo ocalałych przez odegra
nie polskiego i brytyjskiego- hymnu narodowe
go. Zginęło pięćdziesięciu dziewięciu członków 
załogi „Groma".

Nas, ocalałych, przekazano na statek szpital
ny „Atlantis", który też ciągle był bombardo
wany z powietrza. Następnie dużym statkiem 
pasażerskim „Monarch of Bermuda4’ przewie
ziono nas do Greeaock w Szkocji, skąd pocią
giem 12 maja dotarliśmy do Plymouth. Tam 
zaokrętowano nas na okręcie-bazie Polskiej Ma
rynarki Wojennej ORP „Gdynia". Później, po 
zasłużonym odpoczynku, obsadzaliśmy inne ok
ręty dane nam przez Anglików, które przez ca
ły czas wojny, aż do ostatniej salwy, rozsławia
ły imię polskiego marynarza na wszystkich mo
rzach świata.' Po kilku miesiącach większość 
„gromowców" została przydzielona na nowy 
niszczyciel „Piorun", który w krótkim czasie 
wsławił się w słynnej operacji przeciwko- potęż
nemu „Bismarckowi4’.

To już jednak inna historia, nie związana z 
moim wspomnieniem o „Gromie".

Stanisław A. Kuty
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WIEŃCE NA WODACH FIORDU ROMBAK

Przesyłam zdjęcia z mego pobytu ostatnio w 
Narwiku. 14-dniowe wakacje na dalekiej pół
nocy połączyłem z upamiętnieniem 45 rocznicy 
śmierci moich kolegów na ORP „Grom" i zło
żeniem wieńca na miejscu ich wiecznego' spo
czynku.

Oprócz nielicznych pamiątek w Muzeum 
Wojennym znajduje się w gablotce polska fla
ga z napisem: Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
a w mieście źle utrzymany pagórek (Plac Gro
mu), z umieszczoną na nim wysoką figurą 
przedstawiającą na wzór sowiecki marynarza- 
artylerzystę.

Władze Muzeum Wojennego w Narwiku 
(miejsce kultu i niezliczonych wycieczek dla 
Norwegów, Niemców, Anglików, Francuzów i 
Polaków z Kraju), czynią od roku starania aby 
w lecie 1986 ekipa nurków z norweskiej Ma
rynarki Wojennej stwierdziła na miejscu zato
nięcia ORP „Grom", na jakiej głębokości le
ży polski okręt, gdyż w tym miejscu na dnie 
firodu (290 m) znajduje się głęboka szczeli-

T. Głowacki z wieńcem

Zlożenie wieńca z napisem „Stowarzyszenie Mary
narki Wojennej — w hołdzie Poległym Kolegom" 

w miejscu zatonięcia ORP Grom

na i zachodzi obawa, że przełamany eksplozją 
bomb „Grom4’ w całości lub w. części stoczył 
się na dno tektonicznej rozpadliny.

Na licznych cmentarzach w Narwiku nie ma 
do dziś — 45 lat po wojnie — miejsca na 
groby poległych marynarzy z ORP „Grom". 
Powrócę do tej sprawy, gdyż mam zamiar być 
w Narwiku przy pracy nurków na przyszły rok. 
28 lipca 1985 złożyłem wraz z przedstawicie
lem Rządu RP, dr. E. Kruszewskim, wieniec 
na masowym grobie poległych żołnierzy Bryga
dy Strzelców Podhalańskich w imieniu prezy
denta E. Raczyńskiego i Rządu RP.

Wieniec z napisem „Stowarzyszenie Mary
narki Wojennej w hołdzie poległym Kolegom" 
złożyłem w miejscu zatonięcia ORP „Grom" 
na wodach fiordu Rombak.

Inż. T. Głowacki
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PRZYCZYNKI I KOMENTARZE: DO INFORMACJI
URLOPY, PRZEPUSTKI I PALIWO

Czytałem pismo Marynarki Wojennej „Na
sze Sygnały4’ z 1984 roku sierpień-grudzień. 
Bardzo interesujące. Ale nie mogę się zgodzić 
z tym, co kronikarz napisał w artykule wstęp
nym „Na szerokie wody44 na temat urlopów, 
przepustek i paliwa w sierpniu 1939 roku.

W tym czasie byłem zaokrętowany na ORP 
„Jaskółka44 i służyłem na tym okręcie do koń
ca, ta jest do 15 września po 8 rano, gdy nie
mieckie samoloty zaatakowały Jastarnię. Tego 
dnia ORP „Jaskółka44 otrzymał rozkaz O' 2 lub 
2,3'0 rano podejść pod Babią Wolę i zaatako
wać nieprzyjaciela od morza, bo polscy żołnierze 
byli okrążeni i nie mogli się wydostać z potrzas
ku. Rozkaz przyszedł dla okrętu,aby zajść od stro
ny morza i dać im pomoc. Okręt odszedł z 
Jastarni pomiędzy 2-2.30 rano- kursem na Ba
bią Wolę. Byliśmy o jakieś 3 km od lądu gdy 
okręt otworzył ogień. Wkrótce otrzymaliśmy 
sygnał, że polscy żołnierze wydostali s'ię z ok
rążenia. Wróciliśmy więc o 4 rano do Jastar- 
nii. Cała załoga opuściła okręt za wyjątkiem 
obsługi działa i ckm. Ja pozostałem z nimi. 
Punktualnie o 8 nieprzyjaciel zaatakował port 
w Jastarni. Nasz okręt był jedynym, który ot
worzył ogień, ale nie mieliśmy żadnej szansy 
i opuściliśmy okręt.

Chciałbym teraz powiedzieć parę słów o ur
lopach. Miałem urlop 6 sierpnia: 6 dni prze
pustki, przepustkę miałem dwa razy na kilka 
dni przed wojną. Poszedłem sobie zrobić zdję
cie do Foto „Bałtyk4’ na ul. świętojańskiej. 
Wysłałem je do domu 22 sierpnia. A jeden 
marynarz nawet otrzymał przepustkę 1 wrześ
nia, bo żenił się rano i miał powrócić o 12 w 
południe. Czekaliśmy na niego- chwilę, ale nie 
wróc.tl. Okręt więc pojechał po paliwo- i oi 2 
po południu, gdy wychodził z portu, w połowie 
bramy falochronów byliśmy zaatakowani przez 
niemieckie samoloty. Pierwsza bomba nietra- 
fiła naszego okrętu ale spadła na falochron, gdzie 

stało działo przeciwlotnicze. Na pewno nikt nie 
wyszedł z życiem z obsady tego działa. Gdy 
niemieckie samoloty odleciały powróciliśmy do 
portu na Oksywiu, gdzie zobaczyliśmy ORP 
„Gryf’4, który był uszkodzony, ORP „Mazur44 
tylko działo widać było nad wodą, a z ORP 
„Nurka44 pływało tylko drzewo, bo ORP „Nu
rek44 był zbudowany z drzewa. Po około go
dzinie wyjechaliśmy z portu. Drugi atak był o 
godzinie 5 ale Dyon Minowców był już na 
wodzie. Była to ciężka walka. Po odlocie nie
mieckich samolotów widok był smutny. ORP 
„Mewa’4 był uszkodzony, na wodzie bez do
wódcy ORP „Czajka44 podeszła na pomoc — 
było kilku marynarzy zabitych. Rozkaz przy
szedł, że mamy pójść do Jastarni, bo ORP „Jas
kółka4’ był w dobrym stanie. ORP „Czajka44 był 
uszkodzony w maszynowni i miał kilku ran
nych maszynistów, ORP „Wicher44, trafiony, le
żał z lewej burty na brzegu Helu. ORP ,,Żó- 
raw44 i ORP „Czapla4’ jeszcze nie ukończone 
były później w Jastarni.

A teraz uwaga o tych trzech samolotach, o 
których pisał kmdr Karnicki z ORP „Wilk44. 
Ja miałem wartę 1 września od 12 do 4 rano. 
O godzinie 3 przyszedł sygnał, ten sygnał o- 
debrałem i stąd wiedzieliśmy źe o- 6 rano 3 
polskie samoloty będą przelatywać nad Oksy
wiem. Ktoś musiał się pomylić, bo nadleciały 
3 niemieckie. Pisze się, że tylko ORP „Ma
zur’4 i ORP „Wicher44 otworzyły ogień, ale jak 
ja pamiętam-, że to właśnie ORP „Jaskółka44 
-pierwszy otworzył ogień, bo nasz okręt stał 
blisko „Mazura’4.

Być może najwięcej udziału w walce prze
ciwko Niemcom miał ORP „Jaskółka44, bo- nie 
był uszkodzony aż do 15 września. ORP „Jas
kółka44 też założył minę i patrolował przed woj
ną. Czytałem też w „Naszych Sygnałach4’ o a- 
taku na pasażerski statek „Gdynia44. Patrzeliś
my z Jastarni na ten atak, a następnego dnia 
płynęliśmy koło tego miejsca i widzieliśmy 
wielu zabitych marynarzy w wodzie, ale nie by
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ło rozkazu by ich wydostać z wody. 2 paździer
nika Hel się poddał i przez 3 lata byłem w 
niewoli niemieckiej — Stalag II C.

Bernard Ragus

JESZCZE O „ISKRZE"

Menorca 4.5.1985
Bardzo dziękuję za przesłanie „Naszych 

Sygnałów", które są bardzo mile czytane. Czy 
to wiadomości o naszych kolegach rozsianych 
po świecie, czy wspomnienia o akcji i przygo
dach naszej Marynarki Wojennej.

Artykuł kol. KO. Zubkowskiego pt. „Pod
chorążowie rocznika 1938-1941" jest bardzo 
interesujący, bo przypomina nam pobyt i pracę 
na ORP „Iskra". Autor jednak zapomniał, że 
na motorówce, która ratowała rannych z „Plu
tona", było trzech marynarzy: Bosakowy, Ster
nik i Motorzysta, którzy dostali odznaczenia 
francuskie.

Z fotografii dyplomu cytuję, że George Jen- 
droszczyk został odznaczony 4 kwietnia 1973 
roku „Medaille Militaire", nadanym przez „Le 
Grand Chancelier de la Legion d‘Honneur“ za 
akcję 27.1'0.1939. Odznaczeni zostali też ko
ledzy Leon Wolny i Zygfryd Muller.

J. J endro'szczyk

PRACA HISTORYCZNA
21 marzec, 1985 r.

Pragnę serdecznie podziękować za przedło
żenie Panu Prezydentowi wniosku o odznacze
nie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski nadanym mi dekretem z dnia 10 lu
tego br.

W szczególności dziękuję kmdr. J. Busiakie- 
wiczowi, kpt. J. Tumaniszwili i kmdr. B. Wroń
skiemu, którzy, jak mnie poinformowano, ode
grali wraz ze śp. kmdr. Borysem Karnickim 
główną rolę w tej sprawie.

Początki mej pracy zaczęły się od momentu, 
kiedy w 1973 r. zwróciłem się z takim projek
tem do ówczesnego' Sekretarza stowarzyszenia 
śp. kmdr. B. Jabłońskiego'. Jego pierwsza od
powiedź brzmiała raczej sceptycznie. Z biegiem 

jednak lat wzrastająca życzliwość dla mej pracy 
stała się bodźcem do rozwinięcia mego skrom
nego początkowo projektu.

Praca była trudna. Trzeba było nie tylko ze
brać olbrzymi materiał dokumentalny, ale tak
że przezwyciężyć opory wielu b. marynarzy „ 
historyków, do których początkowo' zwracałem 
się o pomoc i radę.

Dzisiaj otrzymuję wiele listów z podziękowa
niem za dotychczasowe wyniki mej pracy. Nad
chodzą one głównie z Polski, dokąd książki mo
je wysyłane bezpłatnie docierają do instytucji 
naukowych, bibliotek i wielu osób zaintereso
wanych dziejami naszej marynarki wojennej z 
okresu Odrodzenia Polski.

Kończąc, pragnę zacytować część mego listu 
wysłanego do Pana Prezydenta RP:

„Pracą tą chcę oddać hołd tym wszystkim 
marynarzom, którzy w czasie pokoju z wielkim 
wysiłkiem stworzyli prawdziwie Polską Mary
narkę Wojenną, a w czasie wojny walczyli z 
myślą — Aby Polska była Polską".

Stanisław M. Piaskowski

Tablice pamiątkowe
Gdynia 10 lutego 85

Przesyłam zdjęcie małej tablicy informacyj
nej otwierającej „ścianę pamięci" tych, co słu
żyli w przedwojennej marynarce wojennej. 
„Ściana" ta znajduje się w przedsionku koś
ciółka św. Michała na Oksywiu, tam gdzie są 
tablice admirałów i ks. Miegonia.

Wzór tablicy pamiątkowej
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Pierwsza będzie tablica pamięci Kazia Szczęs
nego, zamówiona przez jego żonę. Dalsze tabli
ce muszą być utrzymane w tych samych wymia
rach tlj. 200 na 300' mm o grubości minimum 
4 mm, z miedzi lub brązu; wykluczona jest stal, 
białe metale łub tworzywa sztuczne.

U nas największa trudność, to zdobycie mate
riału, tego kawałka blachy.

Radzę więc, jeżeli ktoś z Kolegów byłby za
interesowany taką tablicą, przysłać materiał 
(blachę), napis może tu wyryć grawer (płaci się 
od litery i wielkości liter).

J. Czerwiński

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Jerzy Tumaniszwili
pisze z Beaoercreek 7 czerwca 1985

Bartek Siemaszko w ostatnim liście, który 
nadszedł w zeszłym tygodniu, opisuje ceremo
nie związane z przewiezieniem prochów Bory
sa do Gdyni. Pisze o dwóch uroczystościach: 
oficjalna część na Oksywiu z udziałem, admirała 
i umundurowanych marynarzy, a druga prywat
na, w kościele, gdzie zgromadziło się wielu po
zostałych przy życiu kolegów. Z naszego roczni
ka byli Bartek i Gosk; wymienia innych: Wąso
wicza, Błażejewskiego, Kowalskiego1, Kraszew
skiego, Salomona, Aleksa i Jula Czerwińskich, 
Popelbauma, Kazubka. . . Niewątpliwie dosta
niecie, a może już dostaliście, detaliczne spra
wozdanie z Gdyni, a więc nie będę powtarzał 
Bartka wrażenia i wspomnienia. Pisze również o 
tyrp, że dostał od Ciebie list.

Zacząłem pisać do „Przeglądu Polskiego”, o- 
czywiście o działaniach Marynarki Wojennej. 
Przesyłam ostatnie o kampanii norweskiej,. Dos
tałem sporo listów zachęcających do dalszej pra
cy. Mam w chwili obecnej opracowaną bitwę 
„Burzy" pod Calais, jak również udział „Błyska
wicy" w Dunkierce. . .

Jeżeli chodzi o sprawy ściśle prywatne, to w 
tym roku Aleksander, nasz wnuk, syn Stefana, 
lat 1'8, jak również Jennifer, wnuczka, córka 
Libby (Elżbiety) skończyli gimnazjum. Aleks 
wstępuje na ochotnika do' marynarki wojennej i 
ma uczęszczać na kurs elektrotechniki, a Jenni

fer, która ma zaledwie 17 lat, musi czekać 
na kurs związany z personelem' latającym; przyj
mują dziewczęta w wieku lat 18. Wielka i uro
czysta ceremonia odbyła się zeszłej niedzieli. Po
za tym życie jest nadal ciekawe. Jak wiesz, sta
ram się nadal udzielać w przemyśle międzynaro
dowym, ale jest to coraz trudniejsze. Po prostu 
wyszedłem z obiegu. Jeżeli chodzi natomiast o 
życie na farmie, to daje to nam oderwanie się od 
miejskiego życia związanego z elementem kry
minalnym, włamaniami i innymi aspektami na
szej obecnej cywilizacji. Okazuje się, że cham
stwo rozpanoszyło się we wszystkich niemalże 
krajach.

Michał Serafin pisze z Buenos Aires 1.10.85 
. . .Pewnie nawet niewiedzieliście, że tu w 

Buenos Aires zmarł jeden z najstarszych mary
narzy z I Baonu Morskiego z najdawniejszych 
lat, Wincenty Bartosiak. Trumnę ze zwłokami 
przekazano do Gdyni i tam go pochowano. O 
pogrzebie Borysa miałem b. szczegółowe spra
wozdanie od Zbyszka Węglarza. Był nawet na 
pogrzebie Bartek Siemaszko — powiedz o tym 
kolegom z rocznika 38. A jak oni się trzymają? 
Czy Józek Bartosik na stare lata, będąc na eme
ryturze, nie nawiązał z Wami kontaktu?

A co u starych przyjaciół w Stanach, Kanadzie 
i Nowej Zelandii? Zbyszek W. ma stały kon
takt z Wojciechem Franckim.

Aż czasem dziwne, że wielu kolegów ,,pogi- 
nęło" w świecie i nic o nich nie wiadomo. Czy 
nic nie słyszałeś o Czesiu Wróblewskim, bo na
wet brat nic konkretnego o nim nie wie?

U minie nic nowego, jakoś się jeszcze żyje po 
tej 70-tce. Dwoje dzieci, pięcioro wnuków, 
chwała Bogu w zdrowiu. Gorzej z żoną, bo sta
le wychodzą jej dolegliwości z przetrąconym w 
koncentraku krzyżem, a poza tym reumatyzm i 
artretyzm. Michał Serafin

POSZUKIWANIE
Zwracam się z prośbą do uratowanych człon

ków załogi z ORP „Orkan" o udzielenie jakich
kolwiek informacji, a szczególnie O' przysłanie 
zdjęcia zbiorowego lub samodzielnego', na któ
rym figurować może śp. mar. Tadeusz Michał-



NASZE SYGNAŁY 23

PROCHY KOMANDORA WRÓCIŁY DO POLSKI
„Słowo Powszechne4’ 31 maja 1985 druko

wało korespondencję z W.Brytanii Edmunda 
Orkiszewskiego pod powyższym tytułem, z któ
rej przytaczamy ciekawy opis londyńskiego zap
lecza Karnickiego:

„Tuż obok południka zerowego i obserwato
rium astronomicznego w Greenwich nad Tami
zą, w obszernym domu przyjmuje mnie dr Jad
wiga Karnicka, ordynator oddziału ginekolo
gicznego szpitala w Londynie, pierwszy w Euro
pie lekarz, który dokonał transfuzji krwi do pło
du przy konflikcie Rh, Studentkę medycyny woj
na zastała w Rio de Janeiro na „Chrobrym’4 
podczas wycieczki statkiem'. Tym statkiem odes
łano pasażerów do W. Brytanii. Ówczesna Jad
wiga Mickiewicz pracowała jako pielęgniarka, 
rok później została przyjęta na 3 rok studiów w 
Dundee (na Uniwersytecie Warszawskim była 
w 1939 f- studentką 5 roku). Następnie ukoń
czyła Polski Wydział Lekarski na Uniwersyte
cie w Edynburgu. Dziś przyjeżdżają do niej 
pacjenci z całego świata.

Właśnie w Dundee poznała kpt. Borysa Kar
nickiego. ORP „Wilk44 wypływał z tego szkoc
kiego portu na patrole.

Siedzimy na tarasie dużego ogrodu. Grupka 
małych dzieci biega, podlewa kwiaty, dookoła 
zieleń, kwitną magnolie, kolorowe tulipany, 
spokój, nie słychać miejskiego gwaru. Doktór 
wskazuje na rozbrykane dzieci. „To moje wnu
ki. Mam 4 córki, 3 wnuków i 6 wnuczek. Naj
młodszy jest Borys-Konrad. Na cześć dziadka. 
Zabieram go do Polski.44

Kawa podana w salonie. Podobnie jak w po
zostałych pokojach, pełno w nim polskich 
akcentów. Obrazy znanych malarzy kupowane 
na aukcjach („bo to były polskie dzieła44), ki
limy o krajowych akcentach, broń, stare doku- 

ski ur. w 1925 r. w Sarnach a który zginął 
wraz z okrętem w dniu 8.1O.1943 r.

Siostra — Wanda Patyna
80-288 Gdańsk 
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menty. Jest się po prostu gdzieś nad Wisłą, a 
nie nad londyńską Tamizą.’4

Tu autor cytuje charakterystykę sylwetki ko
mandora Karnickiego z przemówienia pożeg
nalnego Bohdana Wrońskiego.

„Dr Karnicka dodaje: Był człowiekiem nie 
tylko bardzo odważnym-, lecz również o dużym 
osobistym uroku, świetnym gawędziarzem. Cie
szyłam się, że był ogromnie łubiany przez wszy
stkich, którzy Go znali. — Było bardzo ciężko. 
Mąż trudnił się handlem nieruchomościami. Nie 
wyszło. Więc rekonstruował stare domy, co ro
bił dobrze i z zyskiem. Ja pracowałam, stanęliś
my mocno na brytyjskim gruncie. Mąź dużo pra
cował społecznie, szczególnie w samopomocy 
koleżeńskiej Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej. Był również sekretarzem Zarządu Główne
go Stowarzyszenia i członkiem komitetu redak
cyjnego „Naszych Sygnałów44. Utrzymywał ser
deczne kontakty z kolegami w Polsce. Zgodnie 
z Jego ostatnią wolą, pamiątki przekazuję do 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni4’.

Opis uroczystości pogrzebowych w Gdyni- 
Oksywiu podajemy w skrócie wg nr. 20-1471 
„Bandery44 z 19 maja 1985.

„7 maja w Gdyni-Oksywiu miała miejsce 
podniosła uroczystość związana ze sprowadze
niem do kraju prochów kmdr. por. Borysa Kar
nickiego.

W uroczystościach uczestniczyła żona i córki 
Zmarłego.

Przy urnie z prochami słynnego1 dowódcy, u- 
stawionej w sali tradycji jednostki oksywskiej 
zaciągnięta została warta honorowa: w ostatniej 
zmianie pełnili ją: dowódca MW admirał Lud
wik Janczyszyn oraz kontradmirałowie — Ka
zimierz Bossy, Aleksy Parol i Romuald Waga.

Na aksamitnych poduszkach, umieszczonych 
przed urną, wystawione zostały odznaczenia 
Zmarłego: Order Odrodzenia Polski, Srebrny 
Krzyż Virtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi z 
Mieczami oraz szereg odznaczeń brytyjskich, 
które Komandor otrzymał pełniąc służbę w skła
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dzie 10 Flotylli Okrętów Podwodnych operują
cej na Morzu śródziemnym.

Sylwetkę kmdr. por. Borysa Karnickiego 
przedstawił zebranym w swym wystąpieniu kie
rownik Muzeum Marynarki Wojennej kmdr dr 
Rafał Witkowski; podkreślił zwłaszcza Jego bo
jowe czyny. Zmarły oficer utrzymywał kontakty 
z Muzeum MW, a w ostatnich latach także z 
Bractwem Okrętów Podwodnych.

W imieniu podwodników serdeczne wyrazy 
współczucia złożył żonie Zmarłego — pani dr 
Jadwidze Karnickiej — kmdr Marian Spera.

Kompania honorowa MW, asystująca wraz z 
pocztem sztandarowym tej uroczystości, oddała 
salwę honorową; orkiestra odegrała sygnał Woj
ska Polskiego.

Prochy Kmdr. por. Borysa Karnickiego zosta
ły następnie przewiezione na pobliski cmentarz 
oksywski, gdzie — zgodnie z ostatnią wolą 
Zmarłego — spoczęły wśród mogił Jego współ
towarzyszy walki i służby.

10 b.m. wdowa po kmdr. por. Borysie Kar- 
nickim, pani dr Jadwiga Karnicka, przybyła na 
pokład OM „Błyskawica" wraz z córkami, by 
na ręce Kierownika Muzeum Marynarki Wojen
nej kmdr. dir. Rafała Witkowskiego przekazać 
rodzinne pamiątki po zmarłym mężu. Oryginalne 
odznaczenia pozostawiono, decyzją rodziny, na 
pamiątkę dla wnuka —- Konrada Borysa Karnic
kiego, by pielęgnował on pamięć o swym boha
terskim dziadku.

Zbigniew Węglarz przysłał nam z Krakowa 
autoryzowaną kopię przemówienia kmdr. dr. 
Rafała Witkowskiego, dyrektora Muzeum O.M. 
„Błyskawica". Pani Jadwiga Karnicka otrzyma
ła list od Biskupa Chełmińskiego, który przyta
czamy w skrócie.

Pelplin 18.5. Roku Pańskiego 1985
Wielce Szanowna Pani,

W związku ze śmiercią śp. męża Komandora 
Porucznika Borysa Karnickiego, przesyłam naj
serdeczniejsze i pełne żalu współczucie. Niech 
Bóg pocieszy Panią w Jej smutku i przygnębie
niu. Modlę się za zmarłego Męża, aby Bóg za 
trudy i poświęcenia obdarzył go wieczną nagro
dą. Wielce zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny, 
staje się dla współczesnej młodzieży polskiej 
przykładem i wzorem, jakim ideałom służyć i 
jak się poświęcać. . .

Polecam Szanowną Panią opiece dobrego Oj
ca Niebieskiego i na dalsze życiowe pielgrzymo
wanie serdecznie błogosławię.

* Marian Przykucki
Biskup Chełmiński

Otrzymaliśmy też wspomnienie o Borysie 
Karnickim pisane przez kmdr. Aleksego- Czer
wińskiego i kmdr. por. Bohdana Mańkowskiego 
drukowane w „Gazecie Krakowskiej4’ z 8 maja 
1985, artykuł Henryka Nowaczyka z „Dzienni
ka Bałtyckiego" z 7 maja 1985 i szereg wycin
ków z prasy krajowej.

O BOHDANIE MAŃKOWSKIM
W 1'33 numerze „NS” (styczeń-czerwiec 

1975) jest drukowane przemówienie kmdr. 
Mańkowskiego wygłoszone na Światowym Zjeź- 
dzie Marynarzy w Londynie 3 maja 1975. Na 
tym zjeździć kmdr Mańkowski godnie reprezen
tował naszych kolegów w kraju i do serca nam 
przypadł swą serdecznością i przywiązaniem do 
Marynarki Wojennej.

Redakcja „NS" przytacza wypowiedzi śp. ko
mandora ogłoszone w „Antenie" Nr 2'9 we 
wrześniu 1981 pt. „Ostatnia salwa Helu4’. (Roz
mowę przeprowadził Jan Śpiewak).

OSTATNIA SALWA HELU
„Dzieciństwo i młodość spędziłem nad Newą, 

gdzie trzymał mnie do chrztu w kaplicy Maltań
skiej lejtnant marynarki i 195 po Leonardo- da 
Vinci pilot świata, Grzegorz Junosza-Piotrow- 
ski. W roku 1917 wszystkie swoje wagary spę
dzałem, wprowadzany przez zaprzyjaźnionego- 
komandora marynarki Nikołaja Iwanowicza, na 
starym carskim krążowniku „Aurora4’. Pamię
tam, jak wieczorem 25 października z działa 
dziobowego rozległ się wystrzał, będący sygna
łem szturmu na Pałac Zimowy. Wystrzał „Au
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rory" zmienił losy mego życia. Dwadzieścia lat 
potem-, jako kapitan Polskiej Marynarki Wojen
nej, usłyszałem 1 września 1939 roku o godzi
nie 4.07 salwę armatnią wystrzeloną na rozkaz 
kapitana Kleikampa z pancernika „Schleswig- 
Holstein,,. Przez miesiąc od tej słynnej salwy 
brałem czynny udział w obronie Helu. Trzecia 
znamienna salwa w moim życiu miała miejsce 
dwudziestego dnia września 1939 roku. W mo
mencie zauważenia błysku salwy odpalonej z 
pierwszego pancernika po-daję komendę „Pal" i 
nasze niewspółmierne co do ciężaru pociski mi
jają się w pół drogi. Moja czwarta i ostatnia 
salwa jest w celu i rozbija lewoburtową część 
pancernika. Była to ostatnia salwa pełnospraw
nej baterii Rzeczypospolitej w roku 1939.

. . .Po zakończeniu wojny ja i moi koledzy 
przystąpiliśmy do odbudowy kraju. I wówczas 
był słynny proces marynarzy i lotników, w któ
rym zapadały wyroki wedle schematu: koman
dorzy — kara śmierci, komandorzy porucznicy 
—• dożywocie, komandorzy podporucznicy — 
15 lat więzienia. Potem ich zrehabilitowano, żo
ny dostały odszkodowania, mieszkania, ale ta
kich krzywd nie da się naprawić. Nie nastąpiła 
pełna rehabilitacja w literaturze, bowiem z 
przyczyn cenzuralnych czy na skutek ogólnej po
lityki wydawniczej literatura bardzo nieśmiało 
zaczęła podejmować temat Września. Dużo wię
cej powiedziano o Armii Krajowej, bo- być mo
że była to sprawa najpilniejsza, by odkłamać to 
wszystko, co dotknęło prawie całe polskie spo
łeczeństwo, zaangażowane w walkę przeciwko 
okupantowi. Ukazały się co prawda pamiętniki 
generałów Abrahama, Skibińskiego, ale w dale
ko niewystarczających nakładach. . .

Marynarka Wojenna była ostatnią redutą II 
Rzeczypospolitej, nasi marynarze walczyli z og
romnymi sukcesami na wielu morzach świata. 
Zbyt mało o tym wiadomo. Chciałbym tu jed
nak wspomnieć o- dramacie polskich marynarzy, 
którzy po zakończeniu wojny nie wrócili do kra
ju. Zresztą nie było widać, by oczekiwano ich 
tutaj. Nie było ze strony nowych władz chęci, 
by cała polska marynarka wróciła z całą jej wy
tworzoną w okresie dwudziestolecia piękną tra

dycją. Marynarki nie odbudowywali więc ci, któ
rzy całą wojng walczyli, ale ci, którzy jak ja 
wrócili z niemieckiej niewoli — obrońcy wyb
rzeża: Helu, Oksywia, Westerplatte. Dla każdej 
marynarki bardzo ważna jest jej tradycja. Wyz
naczeni dowódcy tradycji naszej nie akceptowa
li. Powstał więc konflikt, postanowiono odciąć 
tradycję, której my byliśmy wierni. Myślę, że 
stało się tak z ogromną szkodą, trudną dziś do 
nadrobienia.

Osobiście bardzo chętnie bym oczekiwał, że 
zacznie się mówić o tym wycinku historii, któ
rym był Wrzesień 1939. Jak dotychczas nie do
strzegam- istotnych zmian w tym zakresie. Gdy
by jednak zaczęło się o tych sprawach mówić, 
winno się zacząć od odwołania oszczerstw i 
przeinaczeń, takich, które popełnił np. Jerzy 
Putrament. Po- takiej satysfakcji my, aktorzy 
tamtych wydarzeń, moglibyśmy zabrać głos, mo
glibyśmy zostać pokazani, póki jeszcze żyjemy.

Mówiąc o marynarce trzeba się cofnąć do 
momentu powstawania niepodległego państwa 
polskiego. Gros tworzących w dwudziestoleciu 
marynarkę to byli oficerowie rosyjscy. Nieco 
mniej było oficerów austriackich, zaś niemal ca
ły korpus podoficerski pochodził z marynarki 
niemieckiej. Z marynarki niemieckiej wywodził 
się także admirał Józef Unrug, dowódca polskiej 
floty. Z tej mieszaniny tradycji admirał Unrug 
potrafił stworzyć esprit de co-rps polskiej mary
narki. Admirał Unrug zwalczał tradycje mary
narki rosyjskiej, rozumiejąc, że oficerowie, któ
rzy przeżyli rewolucję nie nadawali się na ofice
rów bojowych. Oficer, który widział swoich ko
legów wieszanych i wyrzucanych za burtę miał 
nie do wykorzenienia kompleks wobec maryna
rzy. Admirał był człowiekiem ogromnie wyma
gającym wobec siebie i wobec podwładnych. 
Dokładał wszelkich starań, by stworzyć świetnie 
funkcjonujący system organizacyjny. Przykładał 
wielką wagę do fachowego wyszkolenia — by
liśmy kształceni w najlepszych szkołach Europy. 
Elementami tego znakomicie działającego sys
temu byli nasi oficerowie. Pamiętam — gdy by
łem komendantem garnizonu Hel, admirał za
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rzucał coś któremuś z moich podwładnych, a po
tem zwrócił się do mnie: „Nie ma złych pod
władnych, są źli przełożeni. Ten oficer jest nie
winny, wszystkie te uwagi odnoszą się do pana".

Należę do pokolenia wychowanego jeszcze na 
albumach Grottgera. Dlatego1 też. bardzo wysoko1 
cenię sobie takie imponderabilia jak ordery woj
skowe. Gdy zobaczyłem, że order wojskowy sta
je się odznaczeniem śniadaniowym, dawanym z 
okazji urodzin, stracił on dla mnie wartość.

Trudno zrozumieć, że stawia się pomniki, na- 
daje nazwy ulicom i placom, a zapomina się o 
ostatnich żyjących. Gdy stawiano pomnik obroń
com Helu i nadawano miastu Krzyż Grunwal
du II klasy, to mnie, pierwszego1 komendanta 
garnizonu w tym mieście, mnie, który wystrzelił 
z Helu ostatnią salwę w wojnie 1939 roku na
wet o uroczystościach nie zawiadomiono!. Mówię 
o sobie, ale tyczy to bardzo wielu moich kole
gów. Nas nie ma. . .

Rozmawiał: Jan Śpiewak

PRZEMÓWIENIE NAD MOGIŁĄ 
KMDR. BOHDANA MAŃKOWSKIEGO

Żegnamy dziś komandora Bohdana Mańkow
skiego, kolegę i serdecznego przyjaciela, które
go życzliwość, pogoda ducha i radość życia jed
nały Mu powszechną sympatię otoczenia. Cechy 
te jaskrawo kontrastowały z surowymi i burzli
wymi czasami, w jakich wpadło Mu żyć i to, być 
może, w szczególny sposób uwypukla ich walor.

Jako młody chłopak przeżył On w Piotro- 
grodzie pierwszą wojnę światową, a następnie 
był świadkiem doniosłych wydarzeń, jakie niosła 
wielka rewolucja.

Nie ominęły Go dalsze wojny. W czasie kam
panii wrześniowej walczył w obronie Helu jako 
oficer sztabu Morskiej Obrony Wybrzeża. Miał 
swój wielki dzień 27 września, kiedy zastępując 
rannego dowódcę baterii helskiej, kpt. mar. 
Zbigniewa Przybyszewskiego, stoczył pomyślną 
walkę z niemieckimi pancernikami, uzyskując 
trafienia i zmuszając je do wycofania się.

Później nastąpiły lata niewoli, długi szereg 
ponurych, szarych dni, przeplatanych tragiczny
mi wiadomościami z kraju i teatrów wojennych. 
Jakże ciepłym promieniem na tym beznadziej
nym tle zabłysła pełna życzliwości, humoru i 
wytwornej kurtuazji osobowość Kmdr. Mańkow
skiego. W naturalny, nieprzymuszony sposób 
wpływa! na morale kolegów, podnosił ich na du
chu, zachęcał do wzajemnego szacunku, do uni
kania, jakże łatwych w tych warunkach, zadraż
nień i zatargów. Dla ilustracji możnaby przyto
czyć fakt, że mimo braku jakichkolwiek kwalifi
kacji został on dyrektorem jenieckiego teatru w 
obozie w Woldenbergu. Uciszył panujące tam 
niesnaski i napięcia, sprawił, że w atmosferze 
zgody i współpracy teatr zaczął odnosić sukcesy.

Pio wojnie Bohdan Mańkowski pełnił różne 
funkcje: był attache handlowym i morskim pol
skiego poselstwa w Sztokholmie, pilotem porto
wym w Szczecinie i w Gdyni, pracownikiem 
Hydroprojektu i Centrali Handlu Zagraniczne
go „Ceintromor1’. Ilekroć spotykały go1 niezasłu
żone przykrości i trudności, zwłaszcza w pierw
szych latach, potrafił przyjąć to z niezwykłym 
spokojem i godnością. Przez ostatnie dwadzieś
cia lat był wiceprezesem Międzynarodowej Fe
deracji Motorowodnej w Brukseli.

Wraz z żoną, Anną ze Szczepańskich, stwo
rzył miły, ciepły, niezwykle gościnny dom.

Nieoceniona rola w naszym społeczeństwie ta
kich ludzi jak Bohdan Mańkowski nie od razu 
zyskuje należne uznanie. Polska tradycja roman
tyczna największą czcią otacza niezwykłe czyny, 
bohaterskie zrywy, wielkie ambicje. W „Królu 
Duchu1’ pisze poeta: „Ja biorąc skrzydła, za cel 
miałem sławę, a oni chcieli siłą lotu dotrzeć do 
domów’1. Ale ten kto sam przeszedł sto burz 
umie cenić dążących do domów, zwłaszcza kiedy 
dom oznacza ład zewnętrzny i wewnętrzny, ciep
ło rodzinne, przyjaźnie wyciągniętą rękę. Z tym 
właśnie gestem pozostanie w naszej pamięci 
Bohdan Mańkowski.

Aleksy Czerwiński
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Ś.P. KONRAD BUSZKO - ŻEGLARZ PACYFIKU
30 grudnia 1984 r. zmarł w Kaliforni na atak 

serca śp Konrad Buszko (1914-1984). Odszedł 
wielki entuzjasta morza, który całe swe życie 
związał z pracą na morzu. Poznałem go na eg
zaminie wstępnym do SPMW w 1934 r. Przy
jechał z Lidy, jako syn skromnego kolejarza. 
Wyróżniał się doskonałymi warunkami fizycz
nymi i dość niezwykłym przygotowaniem do1 ka
riery marynarskiej — znał bowiem wszelkie ów
czesne piosenki marynarskie oraz potrafił sypać 
barwnymi i piętrowymi marynarskimi przekleń
stwami, czym imponował nam wszystkim, ubie
gającym się o przyjęcie do szkoły. Egzamin kon
kursowy zdał również „śpiewająco". Kandydat
ka na Oksywiu oraz pierwszy rok SPMW minę
ły szybko. Ruszyliśmy w pierwszą naszą podróż 
na „Iskrze4’. Konrad wyróżniał się w pracach 
przy żaglach, w robotach linowych, jego „mary
narskie" fasony nie zawsze znajdowały uznanie 
u przełożonych, rogata dusza nie łatwo podda
wała się surowej dyscyplinie. Drogo kosztowała 
go ta duchowa niezależność, przepadł na końco
wych egzaminach po praktyce i musiał pożegnać 
się z SPMW.

Ambicja nie pozwalała mu wrócić do rodzin
nej Lidy, pozostał więc w Gdyni, chwytając się 
wszelkich możliwych prac w porcie, nieraz gło
dując. Dopiął jednak swego i zamustrował na 
jeden z polskich statków. Marzenia ziściły się — 
zaczął pływać, szeroki świat stanął przed nim 
otworem.

Wojna zastała go pod brytyjską banderą. 
Pływał w konwojach, awansując stopniowo do1 
bosmana okrętowego. Pracował na wielu pokła
dach i pod różnymi banderami.

Po wojennej zawierusze osiedlił się w Stanach 
Zjednoczonych, zdał bez trudu egzamin oficer
ski i pod banderą USA rozpoczął wędrówkę po 
oceanach, tym1 razem na stanowisku oficerskim. 
Najbardziej odpowiadała mu funkcja drugiego 
oficera — mapy, instrumenty nawigacyjne i o- 
cean były jego żywiołem. Nie chciał zajmować 
się ładunkami, jako pierwszy oficer, nie dążył 
do kapitańskich dostojeństw.

Pamiętał zawsze o rodzinie w kraju, starał 
się utrzymywać kontakt z dawnymi kolegami z 
SPMW i z pokładów polskich statków. Paro
krotne odwiedziny w kraju były poświęcone ro
dzinie i kolegom.

Pacyfik był jego ukochanym oceanem, prze
mierzył go niezliczoną ilość razy, przy okazji 
nawiązywał kontakt z rozsianymi po1 świecie ko
legami, a żeglarze polscy, spotykani dorywczo, 
tacy jak Leonid Teliga, znajdowali w nim opie
kuna i doradcę.

Późno pożegnał się z morzem i osiadł w Ka
liforni; jego dom stał się przystanią dla polskich 
żeglarzy, odwiedzających wschodnie brzegi USA, 
zaprzyjaźnił się z wielkim, samotnym żeglarzem 
Andrzejem Urbańczykiem. Miał wiele planów, 
ogromną pogodę ducha i życzliwość dla ludzi.

Nie było mu danym długo cieszyć się odpo
czynkiem, lecz przygotowany był na kres węd
rówki. Zgodnie z jego życzeniem spopielone 
prochy spoczęły w wodach Pacyfiku. Pożegnano' 
go na pokładzie jachtu „Naiad"; przyjaciele 
żeglarze rozsypali prochy Konrada 10 stycznia 
1985 r. przy Angel Island w pobliżu San Fran
cisco. Neptune Society — Northern California 
'wydrukowało wspomnienie o polskim maryna
rzu, cytując piękny poemat Abdee:

Do not 'stand by my grave and weep
1 am not there, 1 do not sleep.
I am a thousand 'winds that blow,
I am the diamond glints on snów.
1 am the sun on ripened gram,
I am the gentle autumn ram.
W hen you awake in the morningjs httsh,
1 am the swifit uplifting rush
Of ąuiet birds in circled flight.
1 am the stars that shine at night.
Do not stand by my grane and ery, 
I am not there, I did not die.

Julian Czerwiński
Gdynia
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
DARY NA KOMISJĘ OPIEKI

Od ostatniego wydania „Naszych Sygnałów4’ 
następujące dary na Komisję Opieki złożyli:

K. Brożek £38.52
A. Kneczke 13.50
A. Biskupska zamiast kwiatów
na trumnę śp kmdr. L. Ziembickiego 5.00
MacRoberts Trust 20i0.0i0
Anonimowo 21O.O1O
M. Korytowska-Precope LOiO',00
Liga Morska Okręg 2 i 7 32.34
A. Todd 8.00
T. Woszczyński 5iOO
K. Brożek 70.96
Dean & Chapter
of Westminster Abbey 93.19
F. Jasłowski 31.50
W. Fara 14.48
Koło SMW Kanada 100.00

Na Fundusz „Naszych Sygnałów’4 wpłacili:

K. Brożek £38.00
J. Jędroszczyk 5.00
W. Morgan 7.00
Dr J. Karnicka 20'00
T. Woszczyński 2.00
K. Domański 20.00
P. Stachowski 30.00
J. Tumaniszwili 1.96
Koło SMW Kanada 20.00

NA NASZ APEL GWIZDKOWY 
WPŁACILI KOLEDZY:

I.Z. Nowacki 66.20
K. Brożek 34.78
W.Pacewicz 13.60
inż. D. SzczdWlk 67.11
P. Żelazny 20.13
L. Stróżniak $20.00
dr B. Markowski 50.00
p. S. Kamińska 50.00
A. Wacięga 15.00
Z. Plezia 15.00

M. Sawicki 5.00
B. Bratkowski 10.00
J. Korwin-Szymanowska 20.00
Z. Jagusiewicz 10.00
J. Stein 10.00
E. Nowak 15.00
J. Pawłowicz 20.00
dr W. Limienko 30.00
J. Giertych 5.00
A. Jaraczewski 20.00
K. Zubkowski 10.00
F. Minkiewicz 15.00
T. Paczkowski 10.00
K. Łowczynowski 10.00
J. Wańkowski 25.00
p. Maria Reyman 3.00
R. Jedyński 10.00
W. Ostoja-Starzewski 3.00
S. Dąbrowski 10.00
F. Balicki 50.00
W. Lasek 2.00
P. Gala 4.00
J. Kurak 10.00
S. Tabaka 35.00
T. Łubieński 50.00
S. Kmiecik 10.00
J. Busiakiewiczowie 15.00
Koło SMW Brighton 5.00
C. Iwiński 1.00
J. Bechyne 2.00
B. Ragus 5.00
C. Zielonka 5.00
K. Idzikowski 5.00
S. Wolff 5.00
H. Skotarczak 15.00
P. Surzyn 10.00
B. Andruszko 5.00
C. Yorke 10.00
p. Zofia Morgenstern 10.00
J. Gawlik 3.00
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A. Biskupska 10.00
J. Starzycki 15.00
J. Anczykowska 15.00
W. Morgan 5.00
W. Sągajłło 10.00
M. Nagurska 5.00
C. Preston 20.00
Mrs. M. Mentryka 5.00
E. Pawłowski 3.50
Z. Wisznicka Finto Pereira 15.00
Z. Horung gld.30.00
B. Kaczorowski 5.00
Z. Pudlicki 10.00
F. Wizła 10.00
K. Domański 20.00
Dr J. Hofman 15.00
p. Felicja Pitułko 35.00
K. Howard 5.00
W. Pstruszyński fr.100.00
A. Kłoptowski 50.00
A. Ponikiewski 20.00
J. Smoczyński 5.00
Dr B. Danielewicz 15.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 15.00

Przez pomyłkę nie zostały ogłoszone następu
jące sumy, które wpłynęły na Fundusz „Naszych 
Sygnałów" w październiku 1984

B. Kukiełka 1’0.00
Koło Francja 30.00
Z. Wisznicka Pinto-Pereira 10.00

Dla uczczenia pamięci śp kmdr. B. Karnic
kiego na kościół na Oksywiu wpłacili:

pp. D. Gulbiccy £10.00
K. Westwalowa na S.M.W. 10.00
dla uczczenia pamięci śp. Z. Grosic- 
kiego.

ZMARLI

5.8.1985 zmarł we Francji koł. Roman Sołtysik 
,17.8.1985 zmarł w Warszawie kmdr ppor.
Bohdan Mańkowsiki
1.9.1985 zmarł w Londynie kol. Aleksander
Brzózka
5.9.19'85 zmarł nagle w Londynie kmdr Boh
dan Wroński
210.9.1985 zmarł nagle w Plymouth kol. Czes
ław Kurak

Cześć Ich pamięci!

ODWIEDZILI SMW

kol. T. Jekiel z USA 
pp. T. Brodzcy z Kanady

W 40 rocznicę zakończenia wojny odprawio
ne zostało nabożeństwo w Westminster Abbey z 
udziałem Królowej. Zamiast nieobecnego prezesa 
SMW Stowarzyszenie nasze reprezentował kol. 
T. Płezia.

W nabożeństwie oraz oddaniu hołdu Sztan
darom w Instytucie Polskim w dniu 19.8.1985 
wzięli udział przedstawiciele Zarządu Główne
go koledzy J. Busiakiewicz i B. Wroński.

W koleżeńskim Zjeździe marynarzy w Kana
dzie wziął udział Prezes SMW K. Zubkowski.

Przedstawiciele SMW wzięli udział w uro
czystościach 40-lecia Stowarzyszenia Lotników 
Polskich.

Pod Pomnikiem Lotników w Northolt wie
niec od organizacji kombatanckich składał w 
naszym imieniu kol. A. Jaraczewski.

Wieniec od SMW składali koledzy T. Her
maszewski, A. Ponikiewski i Z. Plezia.

Na nabożeństwie za lotników w kościele św. 
Andrzeja Boboli SMW reprezentował kol. A. 
Wacięga.

Ostatnio zgłosili swoje członkostwo do SMW: 
koledzy B. Ragus, K. Grabę, K. Reynert, A. 
Heczko i dr L. Ostrowski — członkostwo doży
wotne,
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Składkę członka dożywotniego wpłacił 
Nowak

kol. E.

Na odnowienie kościoła na Oksywiu złożyli
zamiast kwiatów na trumnę śp kmdr. B. 
skiego:

Wroń-

L. Korwin-Szymanowska £25.00
Z. Lipczyńska 10.00
H. Wójcik 10.00
Związek. Oficerów Mar. Handlowej 10.00
A. Jaraczewscy 10.00
A. Mieczysławska 15.00
Prezydent RP E. Raczyński 50.00
P.K. Brzóska 10.00
J. Bednarz 10.00
M. Leśni aktowa 20.00
J. Kiłaczycka 10.00'
dr J. Karnicka 50.00
Z. Morgenstern 10.00
dr B. Markowski 10.00
A. Wacięga 10.0,0
A. Biskupska 5.00'
Z. i A. Czechowicz 5.00'
J. Lorys 5.00
H. Stępniewska 10.00

U STARYCH WILKÓW
W Domu Marynarza 12 października zebra

li się marynarze i przedstwiciele organizacji 
wojskowych, by powitać JE bp. Szczepana We
sołego. W salonie zapłonęły wszystkie światła, 
przedproże domu udekorowano' kwiatami, cho
rągiewkami biało-żóltymi i biało-czerwonymi. 
Przed domem czekali powiernicy Domu Mary
narza, którzy przyjechali z Londynu na spotka
nie Księdza Biskupa.

Prezes miejscowego Koła Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej, C. Iwiński i jego zastępca 
W. Burko, najmłodszy marynarz, czekali by 
wręczyć kwiaty żonie mera Hove. O godz. 6.5'0 
przyjechał burmistrz z małżonką i parę minut 
później przyjechał bp Szczepan Wesoły, Rektor 
Polskiej Misji Katolickiej ks. Karol Zieliński, 
ks. prób. Leszek Wiśniewski i prezes Komitetu

J. Mroczkowski 30.00
Mrs C.E. Śliwińska 10.00
Z. Plezia ,10,00
J. Busiakiewiczowie 25.00
H. Gryko 10.00
B. Woźniakowa i syn Andrzej 20.00
J. Kntothe 6.00
K. Zuibkowski 10.00
B. Zarzycka 10.00
mjr H. Laguna 100.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 15,00
A. Kulczykowska 10.00
T. Lesiszowie 10.00
Koło SMW Plymouth 100.00
S. Wojewódzka 5.00
Krystyna i Andrzej Makomascy 10.00
Felicja Pitułko 22.64

I. Fruzińska 10.00
W. Pacewicz 14.11
F. Minkiewiczowie 15.00
Dla uczczenia pamięci Komandorów 
B. Jabłońskiego, B. Karnickiego, B. 
Wrońskiego — złożył na Kościół na 
Oksywiu doi. 60 — L. Stróżniak.

MORSKICH W HOWE
Parafialnego Tadeusz Filipowicz. Kierowniczka 
Domu Marynarza Jadwiga Bechyne powitała w 
kilku słowach Księdza Biskupa i wręczyła mu 
biało-czerwone goździki. Następnie witali goś
cia powiernicy Domu Marynarza: prezes Kon
stanty Okołow-Zubkowski, kmdr Jan Busiakie- 
wicz, p. Tadeusz Hermaszewski i p. Stefan 
Wolff.

Po przemówieniach powitalnych w salonie, 
ks. proboszcz przedstawił biskupowi: burmistrza 
Hove i jego małżonkę, oficjalnego architekta 
Hove i przyjaciela Polaków p. D. Trappitta i 
jego małżonkę, prezesa C. Iwińskiego, prezesa 
SPK Z. Lasotę, prezesa Koła Inwalidów Wojen
nych mjr. J. Chomkę, p. B. Kawika, p. H. Ada
miaka i p. Mary Adamiak, p. A. Ignasiaka i ma- 
rynarzy-rezydentów, którym zła dola poskąpiła
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fortuny, ale dzięki kmdr. mec. W. Nadratow- 
skiemu, którego staraniem powstał ten dom, sa
motni marynarze mogli po burzach życiowych 
spokojnie zakotwiczyć na resztę ich dni.

Prezes K. Okołow-Zubkowski i kmdr J. Bu- 
siakiewicz podziękowali Księdzu Biskupowi za 
to, że mogliśmy go gościć w naszym pięknym 
domu. Marynarze podziękowali też ks. prób. L. 
Wiśniewskiemu za zorganizowanie spotkania, 
które długo pozostanie w pamięci byłych żołnie
rzy. Na podziękowanie również zasługuje p. 
Henryk Osiński, który dla upamiętnienia spot
kania wykonał szereg pięknych zdjęć.

Dom Marynarza jest bardzo blisko Polskiego 
Domu Parafialnego, więc o godz. 7.10 wszyscy 
udali się tam na uroczystość poświęcenia tak dłu
go oczekiwanego domu, którego oddanie do u- 
żytku jest zasługą dzielnego Komitetu Parafial
nego, a w szczególności ks. prób. L. Wiśniew
skiego i prezesa T. Filipowicza.

Jadwiga Bechyne

KOŁO GLASGOW

W numerze 155 „Naszych Sygnałów" str. 33 
pt. „Glasgow" ukazał się przedruk z „Dzienni
ka Polskiego" z dnia 6.II.85 pt. „Kwiaty pod 
pomnikiem marynarzy", w którym podano: w 
40 rocznicę powstania Stów. Marynarki Woj. 
w Glasgowie jest nieścisłe. Koło w Glasgow 
istnieje 34 lata. Powstało na pierwszym zebra
niu, które odbyło się 21 stycznia 1951 r.

Miałem przyjemność i powinność być (jako 
były członek Marynarki Wojennej) na tym za
wiązującym się zebraniu, na którym był obecny 
sekretarz SMW z Londynu p. kmdr J. Bu- 
siakiewicz.

Początki Koła — jak zwykle — były trudne, 
lecz prace ruszyły w właściwym kierunku i by
ły pomyślne i przyjemne. Zawsze jest miło prze
czytać cośkolwiek w „NS" o Kole w Glasgow.

Lech Stróżniak
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DOROCZNE SPOTKANIE W OIGNIES
W sobotę 11 maja 1985 odbył się doroczny 

bankiet Koła SMW Francja w Oignies w pół
nocnej Francji. Spotkanie było bardzo staran
nie przygotowane. Gospodarze witają nas u pro
gu, częstują aperitif‘em i proszą do pięknie na
krytych stołów, udekorowanych kwiatami. Na 
ścianach bandera Marynarki Wojennej, propo
rzec i obrazy wszystkich okrętów polskich, któ
re brały udział w wojnie 1939-1945 na Zacho
dzie. Bardzo dumni są z tych obrazów nasi ko
ledzy z Koła Francja, bo przecież na tych okrę
tach służyli i stanowili wcale ważną część załóg 
okrętów, sławiących imię Polski na wielu mo
rzach.

Obiad był obfity. Rozpoczęliśmy statecznie o 
7 wieczorem nie spiesząc się, by po wielu dos
konałych daniach dobrnąć do kawy, którą poda
no o 3.30 nad ranem.. A potem jeszcze dużo 
zostało czasu na szampan i inne napoje, których 

na stołach nie brakowało. Od wielu lat preze
sem Koła jest Janek Plewa, który pełni tę fun
kcję doskonale, reprezentując Polską Marynarkę 
Wojenną na wielu uroczystościach na terenie 
Francji i współpracując z Marynarką Francuską. 
On też dzisiaj imieniem Koła wita uczestników 
bankietu.

Warto zanotować, że Koło ma swój marynar
ski sztandar. Nasz „port-drapeau4’ kol. E. Wier- 
nicki wraz z pocztem reprezentują Polską Mary
narkę wojenną przy każdej okazji. Wielu Fran
cuzów nawet z francuskiej Marynarki dopiero 
teraz dowiedziało się; i to tylko- dzięki stanow
czości kolegów z Koła Francja, jak wielki był 
udział Polskiej Marynarki w ostatniej wojnie 
światowej. Nie da się opisać zdumienia i zasko
czenia Francuzów, gdy się dowiedzieli, że „les 
mari-ns' Połonais de France44 walczyli pod Dun
kierką, Dieppe i w inwazji Normandii. Kole

gi maja 1985 w Oignies, Francja”
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dzy z Koła Francja uważają za jeden z głów
nych celów istnienia Koła rozszerzenie wiado
mości o wkładzie Polskiej Marynarki Wojennej 
w aliandki wysiłek wojenny.

Ale wracam do 11 maja. Wieczór rozpoczy
namy tańcami. Gra orkiestra złożona z młodsze
go pokolenia we Francji i rozpoczynają oczywiś
cie tangiem marynarskim. Entuzjastów-tancerzy 
nie brakuje — nie tylko ruszają w tany bez 
zwłoki, ale tańczą. . . do 6 rano. Nikt się nie 
zdziwi, gdy zanotuję, że pierwsi na parkiecie 
znaleźli się E. Grobelny z żoną, R. Kalicki i 
Max Wielgosz. Pani Wielgosz tańczy tak wspa
niale, że spocząć minuty nie może, bo jest przez 
wszystkich proszona do tańca. Micheline, żona 
Janka Dolnego, ma nie mniejsze powodzenie. 
Janek Dolny przyjeżdża co roku na bankiet aż 
znad Morza śródziemnego, z Marseilles. W tym 
roku udało mu się namówić T . Szałka, który po 
raz pierwszy od marynarskich czasów spotkał 
się z kolegami i cieszył się ich towarzystwem tak, 
jak i nam miło było go1 zobaczyć znowu po1 tylu 
latach.

Z Anglii, oprócz nas przyjechał z Whitstable 
Zygmunt Pudlicki z żoną Hanną, która pocho
dzi z Warszawy i jest jedną z najbliższych przy
jaciółek mojej żony. W tym roku udało mi się 
zwerbować T. Wicanowskiego, który po wielo
letniej służbie w marynarce handlowej jest te
raz na emeryturze w West Bromley. Z Plymo
uth przyjechał Franek Rumiński z naszą kocha
ną „wrenką4’ Ireną, która po służbie marynar
skiej w Okehampton wraz z Frankiem dzielnie 
pracują w Kole Plymouth. Niegdyś z „Pioruna" 
kol. K. Pronobis wrócił ostatnio z Polski, by na 
nowo osiedlić się we Francji. Bankiet sobotni 
był jakby powitaniem z okazji powrotu do sta
rych kątów. Na bankiecie było wielu kolegów 
z „Pioruna’4 z sekretarzem Władkiem Nowa
kiem na czele. Przyznać trzeba, że trudno byłoby 
nawet wyobrazić sobie lepszego sekretarza od 
Władka. Z Paryża przyjechał E. Klubowicz, 
oraz nasz najbliższy przyjaciel, B. Idczak, który 
naprawdę wygląda najmłodziej z nas; zawsze 

elegancki, nie darmo zwany Beau Brummel. 1 
w dalszym ciągu z „Pioruna" są F. Faliński, R. 
Sołtysik i E. Wiernicki. Wspominamy wspólne 
przeżycia i przygody — niekoniecznie na mo
rzu — i kolegów, których dziś z nami nie ma. 
A szkoda że Wiesiek Krzyżanowski nie przyje
chał, bo przecież wszystkich obecnych zna jesz
cze z „Pioruna4’. Będę musiał popytać się w Lon
dynie, czy któryś ze starych oficerów nie mógłby 
do nas dołączyć. Przecież do północnej Francji 
nie jest tak bardzo daleko, a nawet starsi ofi
cerowie mogą się czuć młodo, szczególnie w 
miesiącu maju, gdy jest doroczny bankiet Koła 
Francja.

Przy stole siedzi koło mnie Mietek Maj, przy
jaciel lat dziecinnych i towarzysz wyjazdu z ro
dzinnego domu we Francji do Marynarki Wo
jennej. Z nim jest jego przemiła żona Marysia 
z córką i zięciem. Po drugiej stronie stołu siedzi 
dr Leszek Ostrowski z żoną z Birmingham. Le
szek jest już członkiem SMW i nie wątpię, że 
będziemy go regularnie spotykać na zjazdach w 
Londynie. Chciałbym w tym momencie podzię
kować gospodarzom tego pamiętnego wieczoru. 
A gospodarzami byli S. Kulas, F. Trojanowski, 
mój kolega z Vendin-Le-Viel Stefan Michałow
ski, który wraz z żoną żadnego? wspólnego wie
czoru nie opuścił, H. Mendyk, L. Trepper, C. 
Dutkiewicz, J. Błummel, nasz „komandor" Fra
nek Budny, nasz podwodniak Zdzisiu Pudo, Jó
zef Walasik z miłą żoną i E. Wiernicki z stale 
uśmiechniętą Leocadie.

Od kilku lat namawiałem Antka Kowalika, 
by dołączył do naszej marynarskiej gromady. U- 
dało mi się to w tym roku. Z High Wycombe 
przyjechał Antek z żoną Terry; oboje zawodowi 
tancerze i Antek w smokingu a Terry w sukni 
różowej pokazali nam i demonstrowali jak na
leży tańczyć. Jak zawsze przyjechał z Paryża 
Józef Kmieciak, niestety, w tym roku jego pięk
na żona Juliette nie mogła z nim przyjechać. 
Mimo że tylu kolegów już wymieniłem, brako
wało ws'ród nas paru kolegów, których przywyk
liśmy mieć z nami. Ci nieobecni starzy bywalcy 
to: S. Kurzawa, B. Michalak, B. Cieśla, J. Fur- 
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gał, J. Janeczko, E. Konsek, M. Karpiński, T. 
Kotarba, D. Kasprzak, F. Łapawa, B. Malinow
ski, A. Piechowiak, F. Felczyk, A. Urbański, J. 
Wielgosz, F. Wróbel, C. Zielonka, M. Zawada; 
spodziewamy się ich widzieć na następnym 
spotkaniu w 1986 r.

Dużo możnaby pisać o kolegach z Francji. O- 
sobiście cieszy mnie bardzo, że udało się skupić 
kolegów i stworzyć energiczną komórkę, która 
działa, prosperuje, i o dziwo, z czasem nawet 
się powiększa. Mam osobistą satysfakcję, że przy
czyniłem się też nieco do zrzeszenia tej gromad
ki, którą łączy przywiązanie do bandery i trady

cji Polskiej Marynarki Wojennej. Przyjemnie 
było spędzić wieczór w miłym gronie kolegów 
i wysoko to sobie cenię, że byłem zaproszo
ny. Bawiliśmy się doskonale, zjedliśmy wyśmie
nicie, napiliśmy się niemało, natańczyliśmy się 
na parę lat i nagadaliśmy się za długie dni nie
widzenia.

Dziękując jeszcze raz za gościnę chciał
bym zachęcić wszystkich kolegów by jeśli to tyl
ko możliwe, byli z nami w 1986 r. A na pewno 
będą bardzo zadowoleni.

Florian Wizła

JESIENNE ROZĘ
Z książki Bohdana Wrońskiego wybrałem na 

otwarcie tego numeru „NS“ opowiadanie „Świę
ta na morzu". „Wspomnienia płyną jak okręty" 
pełne są wspaniałych rzeczy, że na pewno kole
dzy, którzy czytali książkę Bohdana zapytają cze
mu właśnie to opowiadanie wybrałem. Otóż lis
ty i kartki z pamiętnika są tak piękne, że mu- 
siałbym całe przedrukować. Opowiadania są 
bardziej rozmaite. Niektóre są niezmiernie poe
tyczne, w niektórych są wspaniałe opisy akcji na 
morzu, w innych przebija, czasami nawet lekko 
traktowana, głęboka religijność autora, inne poś
więcone są gromadnemu życiu w społeczności za
łogi okrętu. Ale „Święta na morzu" mają tego 
wszystkiego po trochu, bez przesady, bez patosu, 
a z dużą znajomością i zrozumieniem tego, co 
się składa na „wszystkie nasze dzienne sprawy" 
morskie.
Mordasiewicz

„Tydzień Polski" z 20 lipca 1985 roku przy
nosi notatkę, w której W. Mordasiewicz pisze: 
„Po okresie pływania pod obcą banderą zakot
wiczyłem na stałe o tysiące mil od morza w Map
ie Creek w sercu Kanady. 10 lutego, w rocznicę 
zaślubin z morzem, zrobiłem rejs 3 tys. mil do 
Toronto na marynarskie spotkanie. Niektórych 
kolegów nie widziałem od czternastu lat. I tam 
postanowiliśmy jeszcze raz przemierzyć Atlantyk. 
Tylko tym razem nie z konwojem, ale z wygoda

mi. W Tilbury czekali na nas, „Kanadyjczy
ków", T. Hermaszewski i R. Lauchner. To był 
początek odwiedzania starych kątów i starych 
kolegów".

Smoczyński
W dalszym ciągu swej notatki pisze kol. Mor

dasiewicz o swym pobycie w Anglii: „. . .Które
goś dnia zaprosił nas na kolację kucharz okręto
wy. Józef Smoczyński nie był takim sobie zwyk
łym kucharzem, ale artystą w swoim zawodzie. W 
jakich warunkach on nam gotował! „Burza" 
zbudowana na bałtyckie warunki, nie umiała za
chować godnej równowagi na atlantyckiej, sztor
mowej fali. Józek — siłacz podnosił kotły pełne 
strawy na kuchenną blachę i wiązał by nie spad
ły na przechyłach. Teraz, po 45 latach zrobił 
nam, tym co pozostali, niespodziankę. Przy sto
le uginającym się od jadła zasiedli: M. Za
bór, T. Hermaszewski, F. Kaczmarek, J. Szmuc, 
R. Lauchner, A. Palecki, no i sam Józio Smo
czyński — niektórzy z rodzinami. . . A nieobec
nemu, z powodu ataku serca, koledze K. Trusz
kowskiemu wysłaliśmy sygnał: „Wracaj szybko 
do zdrowia", bo nas już wielu nie zostało.

Hermaszewski
Ostatni 155 numer „NS" prawie że skończy

łem pisząc o Tadeuszu. Przypomniała mi go po
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wyższa notatka, by więc sprawę doprowadzić do 
końca informuję, że 24 lipca 1985 r. po zebra
niu Zarządu Głównego SMW nasz drogi sekre
tarz zaprodukował butelkę scotch‘a, syfon wody 
sodowej i szklanki. Jaś Busiakiewicz, jako prezes 
kapituły Odznaki Honorowej, dokonał dekora
cji a Tadeusza Hermaszewskiego, wyściskanego 
i z dubeltówki całowanego —• zdrowie zostało 
wypite.

Jako że obrady na zebraniu nie były wyjątko
wo frapujące, udało mi się napisać „pod ławką" 
limeryk by uczcić solenizanta. Przyszło mi łatwo, 
bo przypomniałem sobie legionową piosenkę, 
która rymuje się do Tadeusza:

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy brać marynarska do kielicha rusza 
1 trudno wyobrazić coś bardziej miłego 
Kiedy dekorujemy dziś Hermaszewskiego 
Tadeusza

je kieł
Na tym samym zebraniu Zarządu postawione 

zostały wnioski nadania Honorowej Odznaki 
Stowarzyszenia zasłużonym kolegom. Nowo wy
brana kapituła w składzie Busiakiewicz, Wroń
ski, Krzyżanowski, Żubkowski i Hrynkiewicz- 
Moczulski ukonstytuowała się metodą orzeł-resz- 
ka. Tyle samo głosów padło na dwóch kolegów 
wyniemitonych na czele listy. Moneta zadecydowa
ła, że przewodniczącym kapituły jest Jan Busia
kiewicz. Kapituła oczywiście przymuje wnioski 
Zarządu i nadaje Honorową Odznakę trzem ko
legom, których z wielką przyjemnością przedsta
wiam w porządku alfabetycznym: Tadeusz Je- 
kiel, prezes Koła nowojorskiego, czarujący, błys
kotliwie inteligentny, dowcipny, sprawił mi ol
brzymią przyjemność, gdy podczas swego krót
kiego pobytu w Londynie pozwolił się Jasiowi 
Busiakiewiczowi i Kostkowi Zubkowskimu za
ciągnąć do szpitala by odwiedzić mnie 2)6 wrześ
nia. Niestety, chirurg mnie uprzedził, że w trzeci 
dzień po operacji przeklinać będę dzień, gdy 
pierwszy raz go zobaczyłem. Nie było tak źle, nie 
byłem zbyt rozmowny, ale radość z wizyty była 
wielka. Dobrze mi się powodziło w tym szpitalu, 

bo w poniedziałek 24 odwiedziła mnie Tota 
Zubkowska, a we wtorek Halinka Wójcik z 
wspaniałym koszem owoców. Dzięki Wam.

Na jego własnym gruncie spotkałem kolegę 
Tadeusza w kole nowojorskim w roku 1975 i 
1979, gdy wraz z grupą swych wspaniałych 
współpracowników gościł mnie w swoim klu
bie. Najbliżsi mi byli oczywiście Zdzisiek 
Łopuch z Anzelmą, Kazik Nagrodzki z Urszulką, 
Karol Brożek i naturalnie wielu innych serdecz
nych i życzliwych, jak Stanisław Kuty. Parę słów 
o nim napiszę w dalszej części tego felietonu.

T ymiński
Jeśli myślą przeniesiemy się z Nowego Jorku 

na północ — jak na Amerykę to zinowu nie tak 
daleko — w Toronto czeka nas następny odzna
czony Honorową Odznaką SMW Romuald Na- 
łęcz-Tymiński. Cztery lata temu opisywałem wy
prawę do Plymouth w ramach Drugiego świa
towego Zjazdu Marynarzy w 1981 r. Szczyto
wym punktem programu wizyty w Kole Plymo
uth było serdeczne, koleżeńskie i autorytatywne 
przemówienie kolegi Tymińskiego. Doskonałe 
przyjęcie przez zebranych, jego wielki, natural
ny wrodzony dar przewodzenia. Tymiński — 
dowódca, sportowiec, organizator i pisarz (o 
czym za chwilę), przerzucany po całym świecie 
na bardzo odpowiedzialne stanowiska, zaczął 
pracować dla sprawy SMW stosunkowo późno, 
ale z bardzo typową energią i wydajnością, 
Chciałbym przy okazji awizować następny nu
mer naszych „Sygnałów", w lwiej części składa
jący się ze wspomnień kmdr. R. Tymińskiego, 
które mógłbym ogólnie zatytułować „Błyskawi
ca w Narwiku i Dunkierce". Wartościowy to do
kument, który czyta się wspaniale. 13 listopada 
1985 roku p. kmdr Romuald Nałęcz Tymiński 
skończył 80 lat. Chciałoby się rzec, że jest 80 lat 
młody . W imieniu „załogi" „Naszych Sygna
łów", kolegów londyńskich, bo chyba imieniem 
wszystkich kolegów zrzeszonych w SMW chciał
bym złożyć najlepsze życzenia zdrowia, dalszej 
owocnej pracy i zadowolenia z wspaniałych o- 
siągnięć. Przesyłając opis zjazdu w Kanadzie w 
swym liście do redaktora „NS" pisze kol. Ty
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miński 28 sierpnia bardzo życzliwie: „Jest Pan 
jak zwykle bardzo skromny. Nasze Sygnały wca
le nie obniżyły swego poziomu. Wręcz przeciw
nie, ostatni numer (155) prezentuje się dosko
nale, dobór artykułów bardzo dobry, uwagi Pa
na ciekawe. Gratuluję i życzę dalszych doskona
łych wyników. Na żałobną kartę niestety nikt z 
nas nie ma wpływu’1.

Zawada
Kolegów Tymińskiego i Jekiela dekorował 

Honorową Odznaką Stowarzyszenia prezes Za
rządu Głównego podczas Zjazdu Marynarzy w 
Kanadzie. Na trzecią dekorację, jeśli mi się uda, 
to i ja się wybiorę do Glasgowa, gdzie będzie 
dekorowany urzędujący prezes Koła Glasgow, 
Michał Zawada. Wydaje mi się, że znam bardzo 
wielu kolegów w Glasgowie, jak i w Kole Fran
cja. Prezesami w Glasgowie byli znani mi i blis
cy przyjaciele. Krótko z początku Kazik Domań
ski, potem przez lata Bolek Lassa, po nim Wi
told Poray-Wojciechowski. Ten przysporzył mi 
wspomnienie jednego z najmilszych wieczorów 
w życiu, gdy reprezentantów z Londynu — Bu- 
siakiewicza, Wrońskiego i mnie gościł, karmił i 
poił u siebie w Glasgowie. Rozmowa po kolacji, 
głównie na temat astrologii, okultyzmu i innych 
wiedz tajemnych, była żywa, kontrowersyjna i 
informująca. Wszyscy prezesi w Glasgow mieli 
sporo kłopotów z bardzo indywidualistyczną 
gromadkę członkowską. Jak wici (czy plotki) 
donoszą, Michał Zawada wprowadził spokój na 
skłócone wody. Czytamy o nim w sprawozdaniu 
Floriana Wizły, bo na zjazd we Francji oczywiś
cie dołączył do starych kolegów. Drogi Michale 
— nie wiesz dnia, ani godziny kiedy z dekoru
jącym VIP zjawi się w Glasgowie piszący te sło
wa, by jedną ręką uściskać Ci prawicę, gratulu
jąc dekoracji, a drugą podnieść do ust kieliszek 
narodowego, sławnego szkockiego napoju — 
whisky, za Twoje zdrowie, oczywiście.

Sołtysik
Udział Michała Zawady i licznej grupy kole

gów z Anglii z Florianem Wizłą na czele w spot
kaniach towarzyskich Koła Francja przypomnia 
smutną stratę naszej marynarskiej rodziny. 5 

sierpnia 1985 zmarł w Lievin Roman Sołtysik; 
w wieku łat 65. Podczas wojny artylerzysta 
przy dziale 2 na „Piorunie11, Roman był chyba 
najpogodniejszym człowiekiem jakiego znałem. 
Jego szeroka, otwarta twarz była zawsze okraszo
na serdecznym uśmiechem. Zgodny, wesoły, ko
leżeński był doskonałym kompanem na lądzie i 
zaufania godnym kolegą na morzu. Chciałbym 
zrzeszonym- w Kole SMW Francja przyjaciołom 
przekazać me szczere wyrazy współczucia w ich 
bólu po stracie jednego z najwierniejszych kole
gów.
Brzózka

Aleksander Brzózka był starszy od Romana, 
bo do marynarki wstąpił już przed wojną. Po 
wojnie ( i na okręcie zresztą też) fryzjer w po
łudniowym Londynie popularny, staranny, wie
loletni członek Zarządu Głównego SMW. Wie
lu kolegów regularnie odwiedzało jego zakład 
nie tylko z tradycji koleżeńskiej. Olek był dob
rym fryzjerem. Właściwie małomówny, ale bar
dzo serdeczny, w rozmowie w krótkich słowach 
zdążał do sedna sprawy. „Jak się masz?" „Co 
się napijesz?" — to nieraz cała rozmowa z Ol
kiem, ale serdeczne i nieco- łobuzerskie spojrze
nie mówiło znacznie więcej niż lakoniczne sło
wa. Olek cierpiał przez wiele lat. Po latach po
ruszania się przy pomocy lasek, musiał mieć no
gę odjętą by zahamować postęp choroby. Zmarł 
1 września 1985-, w 46 rocznicę wybuchu drugiej 
woj ny świ atowej.
Wierzbicki

Pisze mi z Etobicoke 12 sierpnia 1985 Witold 
Poray-Wojciechowski: „Jak wiesz, nasze Koło 
SMW Kanada przygotowuje Zjazd koleżeński, 
mam dużo nadziei, że ta impreza się uda dosko
nale, a to dzięki koledze z podchorążówki, Wik
torowi Wierzbickiemu, który działa tu po prostu 
wspaniale. W zarządzie Koła ma funkcję sekre
tarza, jest również przewodniczącym Komisji 
Imprezowej, a jego podejście do pracy znasz. 
Już współpracowaliśmy razem dokooptowani do 
zorganizowania imprezy ogólnokombatanckiej w 
czerwcu, i ta współpraca poszła bardzo gładko, 
tak jeśli chodzi o pomysły, jak ich wykonanie. 
Wiktor jest wprost nieoceniony’1.
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Jedno pytanie i jedna anegdotka, by wtrącić 
moje trzy grosze do tak wspaniałej opinii wysta
wionej Witkowi przez byłego oficera kursowego.

Kto go do SMW wciągnął? Gdy w 45 r. i w 
latach następnych studiowaliśmy w Londynie, 
Wiki nie był specjalnie zainteresowany. Czy go 
dynamiczny kmdr Tymiński wmiótł do Stowa
rzyszenia, czy były oficer kursowy wpisał na 
członka SMW, ozy w dalekiej Kanadzie potrzeb
ne było poczucie przynależności do marynarskiej 
rodziny? A teraz małe, wesołe wspomnienie. 
Spotykamy się w 1945 r. na brydżu u por. Bog
dana Maciejewskiego: Wiki Wierzbicki, chyba 
Ryszard Kleczkowski i ja. Po paru długich go
dzinach brydża fundator, tj. jedyny przegrany, 
stwierdza: Jeszcze nie rano, jeszcze się odegram. 
Na to miły gospodarz flegmatycznie (chyba nig- 
gy inaczej niczego nie robił) wstaje i rozsuwa 
zasłony. A za oknem już „świt blady wstaje". W 
tych czasach nazywaliśmy Wiktora „Koguci- 
kiem" ■—- też brydżowe imię, które on z kreso
wym akcentem wymawiał nie zmiękczając c przed 
i, gdy cała czwórka spasowała w licytacji. Wita
my „Kogucika" i p. Peggy w naszym gromie; 
niech mu Kanada żywicą pachnie, a karta w bry
dżu dopisuje.

Poray
Po już wspomnianym liście z 12 sierpnia pi

sze do mnie Witold 23 września i w październi
ku, sygnalizując zbieranie materiałów O1 Zjeździe 
Marynarzy. Tymczasem otrzymuję olbrzymi plik 
wspaniałych publikacji zjazdowych i mam czas 
w spokoju ducha zachwycać się grafiką Witolda. 
Witold przygotował akt erekcyjny Tablicy Pa
miątkowej, którą zaprojektował przypadkowo 
Wspomniany przeze mnie w ostatnim numerze 
„NS“ kolega inż. arch. Tadeusz Jeruzalski, choć 
eks-lotnik, też uczestnik Zjazdu Marynarzy na 
Kaszubach. Niestety, nie wszystko jest reprodu
kowane w tym numerze, brak miejsca zmusił 
mnie do dość brutalnych skrótów i pominięć. 
Jednym z najmilszych dokumentów i najciekaw
szych, to skromna, schludnie napisana na maszy
nie kartka papieru pt. „Spis uczestników Zjazdu 
SMW na Kaszubach 1985 r.“. Godzinami to 

można czytać, dumać, przypominać koleżanki i 
kolegów i naturalnie żałować, że nie dołączyło 
się do tak wspaniałej grupy. Wydaje mi się, i 
nie jest to zdawkowy komplement, że stosunko
wo niedawni imigranci kanadyjscy, jak kmdr 
Tymiński i kpt. Poray-Wojciechowski przewa
żyli szalę i dziś prawie że wszyscy najlepsi są te
raz po tamtej stronie Atlantyku. O paru z nich 
chciałbym jeszcze parę słów napisać.

Kuty
Mam wśród marynarskich pomiątek kopię ga

zetki okrętowej, „Tu mówi Piorun", z ładnym 
choć bardzo młodzieńczym wierszem Stanisława 
Kutego „Do Matki". Wszyscy w latach wojny 
albo pisali sentymentalne i naiwne wiersze, albo 
przeżywali naiwnie sentymentalne myśli i ma
rzenia. Niektórzy dojrzeli, zmężnieli i piszą dziś 
stylem poważnym i przekonywającym. A do
wód, to kol. Stanisława doskonały artykuł o 
„Gromie" w tym numerze „NS". Jeśli w przysz
łości kol. Stanisław Kuty nie będzie regularnie 
zasilał redakcji „NS" swymi pracami, obiecuję 
mu opublikowanie młodzieńczego wiersza. To 
nie jest szantaż, tylko przyjacielska przestroga.

Pacewicz
Z listy uczestników wspomnieć też muszę Wil

helma Pacewicza, spotkanego na obu zjazdach 
londyńskich w 1975 i 19'81 r. Po tym ostatnim 
zjeździe przysłał mi olbrzymi zbiór kolorowych 
fotografii z prośbą o rozesłanie. Według tego, 
czyja buzia na zdjęciu, tam zdjęcia posłałem, po
dając adresatom nazwisko i adres fotografa, któ
remu należy się podziękowanie. Nie wątpię, że 
znowu przy następnej okazji, po tej, czy po tam
tej stronie Atlantyku się spotkamy. A wtedy nic 
mnie nie powstrzyma od zapytania Drogiego 
Kolegi, iłu z obdarowanych fotografiami choć w 
paru słowach podziękowało za tak miłą pamiąt
kę Zjazdu 81.
Zuhkowski

Zarząd Główny na Zjeździe Marynarzy w Ka
nadzie reprezentuje prezes Kostek Okołów Zub- 
kowski. Jako, że sąsiadami jesteśmy w zachod
nim Londynie, wpadł do mnie na scotch’a i Cu
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da opowiadał. A więc nad jeziorami na Kaszu
bach wielu z naszych kolegów ma swoje waka
cyjne chaty i ci rozrywali przybywających z blis
ka czy z daleka i po staropołsku podejmowali 
chlebem, solą i niewąską kroplą alkoholu. Jako 
tubylec wszystkich bije kol. Józek Hołub. Oni 
mają i chatę, i farmę na Kaszubach. Dlatego 
pewnie p. Janina prawie całe dnie i noce spę
dzała w kuchni, by wyżywić wiecznie głodnych 
marynarzy. Wśród pań pomagających w gospo
darstwie stanicy spotkał Kostek p. Namieśniow- 
ska. Warto przypomnieć, że syn komandor- 
twa Namieśniowskich budował kaplicę, przy któ
rej zbierali się zjazdowcy na Mszę św. i poświę
cenie Tablicy Pamiątkowej. Inne chaty mają Jó- 
rek i Hanka Diobrodziccy, Jerzy Straszak, Maś
lak i Monika Kawernińscy, u których są zakwa
terowani Kostek wraz z Feliksem i Janiną Jas- 
łowskimi. Zubkowski poleciał do Montrealu, by 
spotkać się z Rodziną. Stamtąd podbierają go 
Stanisławowie Pappiusowie i po pięciogodzinnej 
podróży przez bardzo malowniczą północną Ka
nadę zakotwiczają na Kaszubach. A tu czaruje 
Oskarek Gliński (oficjalny M.C.) humorem, lub 
prywatnie doskonałymi kawałami — nie zawsze 
dla pań. Z ekipy przedwojennej w Bickleigh 
jest kol. Kunibert Grabę, a z mojego rocznika 
Konstanty Reynert śmigielski. Kostek spotyka 
też krajana z Nieświeża, a potem kolegę z „Gar- 
landa“, Mietka Naranowicza z żoną Halą.

Paweł Żelazny z żoną i Jerzy Tumaniszwili z 
Janeczką rozgościli się w motelu, a były instruk
tor żeglarski z „Iskry", Stanisław Tałanda, o 
brwiach czarnych jak za młodych lat, tylko mu 
skronie od kanadyjskiego śniegu poszarzały, pod
nosi banderę. W 1981 roku na Earl‘s Courcie — 
przypomina Kostek — podszedł do niego jakiś 
pan i po angielsku pyta o drogę na Zjazd Mary
narzy w Domu Lotników, To był Władek Ka
duk. Teraz, gdy spotkali się na Kaszubach, Kos
tek go pyta o drogę na Zjazd, z czego razem się 
cieszą. A na Zjeździe spotyka także Stanisława 
Muszyńskiego z „Dragona", który wraz z żoną 
Janiną (harcerką) prowadzi przedsiębiorstwo e- 
lektrykarskie w Edmonton, które — zgadnijcie! 
— nazywa się „Dragon". Tadeusz Bernas młodo 

i doskonale się trzyma, ale p. Irena na córkę ra
czej nie na żonę wygląda. To ten zdrowy ka
szubski klimat. Kończąc swe wspomnienia Kos
tek mówi, że Kazimierz Kasperek z „Iskry", a 
potem z „Garlanda", ma nieruchomości na Flo
rydzie i w Nowym Jorku i jacht, a ostatnio goś
cił kol. Srokę z Plymouth. Warto też zanotować 
że Rev. Cas Vincent był ochotnikiem z USA w 
polskiej Marynarce Wojennej, ożenił się z Waf- 
ką Margaret, zmienił zawód z marynarza na du
chownego ale kontakt utrzymał.

Kol. Tadeusz Woszczynowski i jego miła żo
na Hela z Kapuskasing proszą Jurka Hobota o 
odnowienie kontaktu. A zawsze energiczny i 
rzutki Andrzej Guzowski zorganizował prasę i 
udzielał wywiadów, co zresztą jest notowane w 
części sprawozdawczej tego numeru. Pisał mi 
kmdr Tymiński, i wspomina o tym Kostek, że do 
Kanady, ale już po Zjeździe, dotarł Edek Liber 
i uczestniczył w Jesiennym Balu Marynarzy 1 
października 1985. Mam przed sobą zaproszenie 
na ten bal, ale ze wstydem muszę się przyznać, 
że mnie tam nie było. Człowiek na zabawie parę 
wódek wypije, a potem z Toronto do Londynu 
bardzo daleko! wracać — po ciemku i pod da
tą. . . Chyba więc nigdy się nie dowiem, czy na 
jesiennym balu w Toronto grali do tańca „Je
sienne Róże".
Brodzki

Nie rezydował organizator Stanisław w swojej 
chacie nad jeziorem, bo już na parę dni przed 
zjazdem siedział na telefonie w stanicy. Taką o 
tym opowiedział mi historyjkę: — Już ostatnia 
noc przed zjazdem. Dzwoni telefon; to jeden z 
kolegów, któremu podróż zajęła nieco dłużej niż 
zaplanował, prawie że zgubiony w ciemnościach 
widzi pod jedyną w okolicy latarnią budkłę tele
foniczną. Dzwoni oczywiście na numer zjazdo
wy i podaje, że ugrzązł przy budce telefonicznej 
i nie wie, gdzie jechać. I oto serwis! Stasiu odpo
wiada: — Czekaj, będę z wami za pół minuty. 
To była ostatnia i jedyna latarnia i telefon o 50 
kroków od Stanicy Harcerskiej.

Brodzcy przysyłają mi ze zjazdu przemiłe poz
drowienia, i co niezmiernie szczęśliwie się złoży
ło, osobiście przywożą do Londynu fotografie, 
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wspomnienia, artykuły i opisy zjazdu. W środę, 
16 października, Halina Wójcik, Jasiu Busiakie- 
wicz, Kostek Zubkowski i piszący te słowa spo
tykamy drogich i miłych Stanisława i Myszkę 
Brodzkich w SMW. Przywiozłem fotografie z 
1946 r., gdy wraz ze Stanisławem służyliśmy na 
„Piorunie4’ i do Harwich przyjechał do niego 
brat Jerzy. Dziś Jerzy z żoną mieszka w Paryżu, 
a jego dwoje dorosłych dzieci też są we Francji. 
Staszek z żoną i synem Markiem są zaangażowa
ni w harcerstwie. Rozmowa jest żywa — podzi
wiamy wspaniałe fotografie ze zjazdu, a potem 
nasi goście zaczynają omawiać swe społeczne 
troski, a więc możliwości, że wojenne pamiątki 
mogą nie znaleźć się w muzealnych zbiorach, 
jeśli o to nie zadba się teraz. Brodzkim udało się 
zamiast normalnego programu obchodu święta 
morza urządzić wystawę pamiątek marynarskich. 
Ilość i jakość eksponatów była naprawdę impo
nująca. Podobnie zastanawiają się nad losami 
Stowarzyszenia po rozwiązaniu czy likwidacji. 
Dziś trzeba zadecydować co się stanie z naszym 
archiwum, zbiorem dokumentów, publikacji i fo
tografii i, co może nie mniej ważne, majątkiem 
Stowarzyszenia. Rozmowa z Brodzkimi jest bar
dzo ciekawa, bo inna od normalnych londyń
skich. Oni mają spojrzenie inne na nasze spra
wy, wydawałoby się że z drugiej półkuli przy
jechali — i rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że 
ich poglądy nie są zmącone codziennością prob
lemów, która nam być może przesłania nieco is
totę sprawy.

Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko
Kostek Zubkowski dumając nad listą uczest

ników Zjazdu przypomina, że Zofia Proszek to 
przecież Zosia Siemaszko, pierwsza sekretarka 
SMW. To od razu zwraca moją uwagę, że niko
go na Zjeździe nie było z Chicago. Gdy Stasiu 
i Tertu Traszko lecieli do Chicago wcześniej w 
tym roku na ślub (drugi) swej córki, wzięli ode 
mnie telefony i adresy kolegów w Chicago. Py
tam więc go, czy udało mu się nawiązać z nimi 
kontakt. Okazuje się, że ślub córki niewiele po
zostawił wolnego czasu, ale Stasiu rozmawiał z 
Kostkiem Siemaszko, który ciągle jest entuzjastą 

tańców narodowych, a dzieci też karierę w „per
forming arts44 sobie wybrały. Młody Siemaszko 
pojechał do Kalifornii szukać szczęścia w Hol
lywood, a panna Siemaszko właśnie miała „scre- 
en tests44, jak Traszkowie byli z nimi w kontak
cie. Życzę młodym powodzenia, a Kostkowi Sie
maszko spokojnej i zasobnej emerytury. Roz
przestrzeniły się te Siemaszki w naszej marynar
ce, wracam więc do Europy do następnego?. 
Wielu kolegów, jak i cytowany powyżej kmdr 
Tymiński, życzliwie wyraziło się o ostatnim nu
merze „NS’4. Piechowiak, Poray, p. Wisznicka 
Pinto Pereira, Plezia, Wizła i inni telefonowali 
lub pisali, że numer im się podobał. Niech i 
mnie wolno powiedzieć, co mi się podobało. Dla 
mnie najilepsze były wspomnienia Bartka Sie
maszko o „Mazurze4’. Jeszcze jeden Siemaszko, 
którego w tym numerze wspomina M. Serafin 
w swym liście, a przy najbliższym spotkaniu cie
kawie opisuje kolega z rocznika Zbyszek Plezia.

Dłużewski
Jak już propagandę robię „Naszym Sygnałom44 

muszę przypomnieć, komu zawdzięczamy ten 
wcale nie amatorski wygląd naszego pisma. O- 
czywiście łatwiej to przychodziło innym redakto
rom. Wroński był pisarzem par excellence, i pra
cując w „Veritasie44 przez pewien czas dobrze 
był przygotowany do prac wydawniczych. Alfred 
Piechowiak wydawał numery stosunkowo1 małe, 
ale bardzo starannie opracowane, z typową tros
ką oksfordzkiegot uczonego. Dr Bolek Matkow
ski napracował się nad przygotowaniem i wyda
niem monografii Służby Zdrowia zanim zasiadł 
w stołku redaktorskim „NS”. Witold Poray sta
rannie przygotował publikację swych dwóch to
mików poezji okraszonych wspaniałą grafiką, 
którą potem ozdabiał „Nasze Sygnały44. A mnie 
zawsze się wydaje, że to, co koledzy przysyłają, 
jest ważne i koniecznie musi się na to1 znaleźć 
miejsce. Numer mi rośnie do nie do przyjęcia 
rozmiarów, wtedy. . . z pokorną miną jadę do 
„Yeritasu44 i przyznaję się, że jakoś nie wycho
dzi. Pan Wojciech Dłużewski bardzo uprzejmie 
(to jest człowiek naprawdę wyjątkowego taktu), 
ale stanowczo' poprawia, radzi i organizuje mój 
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materiał. I po paru, tygodniach pocztą otrzymu
ję numer, którego sam poznać nie mogę. Bardzo 
serdecznie dziękuję za cierpliwość, pomoc, współ
pracę i wyróżnienie okazane niedbałemu, niepo- 
rządnemu amatorowi-redaktorowi.

Jesienne Róże
Cały okres sześciu miesięcy — od lipca do 

grudnia — objęty tym numerem „Naszych 
Sygnałów", to właściwie była w Londynie bar
dzo ponura jesień. Szczególnie w lip-cu i sierp
niu, kiedy się biedny człowiek trochę słońca spo
dziewał. I na tym jesiennym tle jawią się jak je
sienne róże, jak miłe klejnociki, te spotkania i 
kontakty z kolegami, które starałem się nieudol
nie opisać. Mam taśmę pt. „Dawniej i dziś1’, na 
której nagrane są tanga — 6 nowych i 5 starych. 
Taśmy zażądał ode mnie Tadeusz Hermaszew
ski dla celów pirackich. Oto przeniesie niektóre 
z tych melodii na taśmę, przy której tańczyć bę
dziemy (jeśli dożyjemy, bo na „żałobną kartę’1 
nikt z nas nie ma wpływu) na następnym świa
towym Zjeździe Marynarzy w Londynie. Nie po
trzebuję chyba dodawać, że jedną z tych starych 
melodii śpiewa Mieczysław Fogg, a tango nazy
wa się „Jesienne Róże".

Enigma
W londyńskim „Dzienniku Polskim" z 26 

września br. ukazały się „Wspomnienia maryna

rza1’, który po 41 latach wrócił na Morze śród
ziemne na wakacje i tak wspomina lata wojen
ne: „W roku 1943-44, kiedy byłem członkiem 
załogi ORP „Garland" objechaliśmy, zaczyna
jąc od Gibraltaru, Maltę, porty północnej Afry
ki z bazą w Aleksandrii, na Sycylii w portach: 
Palermo, Katania, Augusta, we Włoszech z ba
zą w Neapolu i Pompei. Patrole na Morzu Egej
skim, gdzie pod koniec roku 1944 zatopiliśmy 
ostatni znany niemiecki okręt podwodny, otrzy
mując jednocześnie w tej operacji uszkodzenie 
„Garlanda’1. Zabierając załogę zatopionego U- 
boata, udaliśmy się z uszkodzonym okrętem do 
Aleksandrii, celem zdania jeńców i przeprowa
dzenia niezbędnych napraw „Garlanda".

Ponieważ naprawy miały trwać kilka tygodni, 
załoga „Garlanda1’ została odesłana w dwóch tu
rach na bardzo zasłużony wypoczynek do Pales
tyny, gdzie po przyjeździe z Rosji w marcu 1942 
r. przydzielony byłem- do Brygady Karpackiej. W 
czerwcu tego samego roku zgłosiłem się na o- 
cho-tnika do Marynarki Wojennej w Anglii do 
której przyjechałem 3-0 sierpnia 1942 r. w dzień 
moich 18 urodzin".

Notatka podpisana jest stary marynarz E.J. 
Nie obiecuję nagród, ale jeśli ktoś wie, kto to 
jest E.J. ptaszę napisać do „NS’1.

Wiesław Krzyżanowski
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ZJAZD MARYNARZY 31.VIII - 2.IX.1985 
KASZUBY, ONTARIO, KANADA

W Londyńskim „Dzienniku Polskim” w 
przeddzień Zjazdu ukazał się reportaż Alek
sandry Podłiorodeckiej pt. „Kanada żywicą 
pachnąca”. Jak to koledzy z Kanady zorga
nizowali, nie wiemy, ale niewątpliwie tym, 
którzy nie mogli na Kaszuby pojechać, żal 
było czytać: „...nie było chmurki na nie
bie; tylko ogromna, niebieska przestrzeń. I 
piękne widoki. Jeziora oraz cały wachlarz 
odcieni zieleni.

Po obiedzie postanowiłyśmy pojechać do 
Barrys Bay, Wilna i na harcerskie Kaszuby. 
Wszystko tereny kiedyś zamieszkałe przez 
liczne rodziny Polaków. W tej chwili po Po
lakach zostały tylko nazwy ulic; dwa piękne 
kościoły i polskie groby na cmentarzu. Oraz 
trochę starych ludzi — mówiących gwarą ka
szubską, którzy jeszcze pozostali na tamtej
szych terenach i tam pewnie doczekają się 
śmierci. Odwiedziłyśmy kilka takich domów; 
dziwne uczucie — stary chłopski język pol
ski, łamana angielszczyzna i bardzo polskie 
wnętrza domów połączone z najnowocześniej
szymi urządzeniami technicznymi”.

Oddajemy z kolei głos naszym kanadyj
skim kolegom:

KASZUBSKA ZIEMIA

Gdy spojrzysz z wyżyn w kotlinę zieloną, 
A nie wiesz jeszcze, że jest Polską Ziemią — 
Tu na Obczyźnie — że odkrywa łono 
Święcone pracą, osadnika solą . . .

Cześć składaj niemą.
Gdy się zaś dowiesz, że osadnik polski, 
Twój brat Kaszuba, lał tu krople potu, 
Że się worywał, że budował wioski, 
Polskie osiedla, trudził się i tworzył...

Żyjąc z omłotu,
Kiedy zobaczysz tradycji ołtarze 
Polskości krytej natury kobiercem, 
Tutaj w Kanadzie, jakby Boskim darze 
Wolności czystej! Wznieś oczy ku górze, 

Hołd składaj sercem.
Hej! Marynarzu z Kaszubą związany 
Morzem i lądem u Ojczyzny krańca — 
Na obcej ziemi — Padnij na kołany, 
Schyl nisko czoło i gorące modły 

Szeptaj z Różańca.

Witold Poray-Wojciechowski

KASZUBY... TŁO ZJAZDU MARYNARZY
Jest zapewne bardzo wiele ślicznych zakąt

ków na świecie, nietkniętych jeszcze za
chłannymi rękoma przemysłowców, ale nie
wiele jest takich, gdzie przybysz — Polak — 
czuje się „u siebie”, choć go losy oderwały 
od ziemi ojczystej.

Takim zakątkiem są Kaszuby we wscho
dniej części prowincji Ontario, około 100 mil 
na zachód od Ottawy zaś około 200 mil na 
płn. wschód od Totonto. KASZUBY! Nie 
przypadkowa to nazwa geograficzna, jak nie 
przypadkowym był trud polskiego wieśniaka 
wyrzuconego „rugami pruskimi” z jego uko
chanej ziemi na Polskich Kaszubach w la
tach sześćdziesiątych XIX wieku — jak gło
si Tablica Pamiątkowa w miejscowości Wil
no, prow. Ontario.

W monografii Marii Brodzkiej podającej 
historię osiedleńców (Zarys historyczny — 
Związek Narodowy Polski — Fundacja Ada
ma Mickiewicza, Fundusz Millennium Polski 
Chrześcijańskiej, Ministerstwo Obywatel
stwa i Kultury prow. Ontario, Wintario 

Corp. - 1983 - Toronto - Ontario - Kanada), 
istnieje, ukryty pomiędzy wierszami epos te
go osiedleńczego trudu.

Gdybyś Czytelniku stanął przy tej Tablicy 
na wzgórzu „wileńskim”, w pogodny dzień, i 
spojrzał ku północy, ujrzałbyś rozległą ko
tlinę, pięknie zadrzewioną i usianą „farma
mi”, ciągnącą się dziesiątkami mil ku podnó
żom dalekich pogórków, stanowiących grani
cę rozległego rezerwatu (Algonąuin Park). 
Gdybyś oczy swe zwrócił ku południowi i za
chodowi, zostałbyś oczarowany pięknem kra
jobrazu, który może zdałby się Tobie jakby 
przeniesiony z serca kaszubskiej Szwajcarii. 
Tutaj, jak i w Kraju trzy elementy piękna 
krajobrazu istnieją w doskonałej, naturalnej 
harmonii: lasy, jeziora, pagórki. Pojezierze 
— twór ustępujących lodowców sunących po 
olbrzymiej przestrzeni tarczy laurentyńskiej 
(Laurentian Shield), rzeźbiących rozległe 
wądoły, dziś stojące pod wodą, lodowców osa
dzających moreny i nasadowe gleby — poje
zierze to żywi niewielu ludzi, ale pozwala na 
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rozrost tajgi, gęstej puszczy drzew miesza
nych, starodrzewów sosen, świerków, srebr
nych brzóz, dębów, jesionów, klonów i nie
przeniknionego labiryntu poszycia. Tu i ów
dzie odkrywki prastarego masywu gnejsu i 
łupka dodają kolorytu zieleni lasów, które 
już niedługo umaji tęcza barw jesieni, mi
strzyni w tkaniu wspaniałych kobierców.

Oto tło Zjazdu Marynarzy w prowincji On
tario w Kanadzie! Byłbym jednak w niezgo
dzie sam z sobą, gdybym tło zjazdu ograni
czył wyłącznie do zachwytów nad krajobra
zem. Są inne ku temu przyczynki. Kaszuby, 
olbrzymia połać ziemi, jest jakoby w posia
daniu Polaków, tak „starej” jak i „nowej” 
emigracji. Niełatwo dostać się do nich, bo 
drogi są wyrąbane w lesie, kręte, niezbyt 
szerokie i bardzo malownicze. Polacy z Otta
wy i Toronto, włączając w to naszych kole- 
gów-marynarzy, mają tu swoje letnie domki. 
Zbyt skromna to nazwa dla określenia pię
knych, drewnianych konstrukcji, wzniesio
nych własnym, nielekkim wysiłkiem, w roz
maitych stylach, wśród których przeważa 
styl zakopiański. U Brodzkich, Dobrodzickich, 
Kawernińskich, Straszaków i wielu innych, 
piękno domów budowanych własną pracą 
równać się może tylko z poziomem gościn-

PRZED ZJAZDEM

Przed podaniem szczegółów dotyczących 
Zjazdu w kilku słowach warto przedstawić 
okoliczności powstania tej Organizacji w 
Kanadzie.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej jest 
jedną z najstarszych organizacji powstałych 
po II wojnie światowej. SMW obchodzić bę
dzie w tym roku swoje 40-lecie. Powstało o- 
no w roku 1945 w Londynie. Narodziny Sto
warzyszenia w Kanadzie miały miejsce 6 lat 
temu.

Jaki był początek tej Organizacji? Począt
kowo były to luźne spotkania, których począ
tek przypada na rok 1952. Poczucie brater
stwa broni były bardzo silne. Przeżycia z o- 
kresu wojny na okrętach wojennych stwo
rzyły chyba najsilniejsze więzy pomiędzy 
marynarzami.

Od początku członkowie Polskiej Marynar
ki Wojennej włączali się w nurt życia polo
nijnego. Część z nich jako byli harcerze 
wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Pol
skiego, pełniąc służbę instruktorską, inni za
kładali i uczyli w szkołach polskich, część 

ności ofiarowanej wewnątrz pachnących so
sną ścian. Domki stoją nad brzegami jezior. 
Są łodzie, motorówki, dla młodzieży „hulaj- 
żagle”. Prawie wszyscy mieszkający, w tej 
okolicy snują gadki na temat „spotkań z mi
siem”, piękna danieli i łosi, ryb w jeziorach, 
dzikich barci i grzybów tuż za progiem.

Język polski dominuje w okolicy. Większe 
osiedla jak Wilno, Kartuzy, stanice harcer
skie: Bałtyk, Karpaty, Giewont, Buczę, Pod
hale, Pieniny, Zarzewie, drogi leśne o pol
skich mianach, kościoły św. Jadwigi w Bar- 
ry’s Bay, Matki Boskiej w Wilnie i piękna 
kaplica NMP Jasnogórskiej oo Franciszka
nów Kustodii im. św. Maksymiliana Kolbe 
przy jeziorze Wadsworth.

W tym przepięknym polskim osiedlu, obej
mującym szmat ziemi, miał miejsce ZJAZD 
MARYNARZY. Uczestnicy zyskali tu wiele. 
Wrócili, na krótki wprawdzie czas, do młodo
ści, wyżyli się w kontaktach z kolegami nie
widzianymi od wielu, wielu lat i .. . pozosta
wili po sobie ślad ich bytności, ślad ważny 
historycznie dla następnych pokoleń Pola
ków na całym świecie.

Witold Poray- Wojciechowski

MARYNARZY

wreszcie podjęła pracę w Kongresie Polonii 
Kanadyjskiej i w ruchu „Polonii Światowej”, 
pełniąc tam czołowe funkcje.

Wraz z przyjazdem i osiedleniem się Ro
mualda Nałęcz-Tymińskiego powstało na je
go wniosek i przy jego usilnej pracy Koło 
„Kanada”. Obecnie Koło to ma na swoim 
koncie wiele prac i sukcesów.

W dniach 31.8. - 2.9. br„ członkowie Sto
warzyszenia Polskiej Marynarki Wojennej 
— Koło Kanada, obchodzić będą na swoim 
I Zjeździe na terenie Kanady ważne rocznice. 
Dla ich upamiętnienia ufundowali tablicę pa
miątkową, którą wraz z aktem erekcyjnym 
oddają pod opiekę księży z Kanadyjskiej Ku
stodii Polskich Franciszkanów Konwentual
nych z Montrealu, będących gospodarzami 
Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Kaszubach Ontaryjskich. Tablica i akt wmu
rowane będą w kaplicy na Mszy św., w nie
dziel lę września br. Tablica ta zawiera na
pis: „1939-1945 — Pamięci Marynarzy Pol
skich poległych za Ojczyznę na wszystkich 
morzach świata. Tekst ten uzupełnia pod
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pis: „Stowarzyszenie Marynarki Wojennej”.
Projekt tablicy opracował architekt inż. 

Tadeusz Jeruzalski, a samą tablicę wykonała 
firma polska „Metalplast Circuits Ltd”, któ
rej właścicielem jest p. Stefan Iwanicki. O- 
baj wykonawcy tablicy wykonali to bezpła
tnie, za co członkowie Stowarzyszenia są im 
bardzo wdzięczni.

Rocznice, które chcą uczcić polscy mary
narze wiążą historycznie władztwo Polski na 
Wybrzeżu, łączą przeszłość z przyszłością, w 
zaraniach bowiem Polski Chrześcijańskiej, 
męczennik św. Wojciech oddał swoje życie 
za wiarę, a królowie polscy z dynastii Pia
stów i Jagiellonów pragnęli utrwalić potęgę 
Królestwa i zabezpieczyć dostęp do Bałtyku.

67 lat temu, w listopadzie 1918 roku, Na
czelnik Państwa, Józef Piłsudski, rozkazał 
utworzyć Marynarkę Wojenną, która, jako 
najmłodsza część Polskich Sił Zbrojnych od
rodzonego państwa, miała stać na straży Wy
brzeża.

65 lat temu, w dniu 10 lutego 1920 roku, 
gen. Józef Haller objął Wybrzeże z ramienia 
Rzeczypospolitej i dokonał symbolicznego 
aktu zaślubin Polski z morzem.

Wybrzeże to zagospodarowano i zabudowa
no. Powstał port w Gdyni, porty wojenne na 
Oksywiu i Helu. Wzniesiono kościoły, m.in. 
kościół garnizonowy ku pamięci ks. Miego- 

nia, kapelana Marynarki Wojennej, który 
oddał życie za wiarę, zabrany do niewoli nie
mieckiej z kościoła św. Michała Archanioła 
na Oksywiu, starej świątyni, służącej flocie 
i okolicznym mieszkańcom.

46 lat temu Wybrzeże to zostało zaatako
wane przez wroga, a symbol Zaślubin został 
przypieczętowany krwią obrońców Wester
platte, Oksywia, Gdyni i Helu oraz krwią za
łóg okrętów wojennych. Po raz pierwszy w 
historii naszej Ojczyzny krew polska uświę
ciła morza i oceany poza Bałtykiem. Bili się 
nasi marynarze na Morzu Północnym, Śród
ziemnym, na Atlantyku i Oceanie Lodowa
tym.

To są właśnie te rocznice, które święcić 
będą na Kaszubach marynarze polscy, dając 
dowód, że pamięć o poległych i pomordowa
nych przez odwiecznych wrogów kolegach 
jest u nich zawsze żywa.

Zjazd odbywać się będzie na Stanicy Har
cerskiej Hufca „Karpaty” i trwać będzie 
trzy dni. Zgłosiło się 90 uczestników, którzy 
przybędą z Anglii, Kanady i Stanów Zjedno
czonych.

Swój dobrze zagospodarowany teren har
cerze oddali na czas trwania Zjazdu do dys
pozycji marynarzom.

Maria Brodzka

JAMBOREE MARYNARKI WOJENNEJ
Na zebraniu Zarządu Koła Kanada w dniu 

16 kwietnia 1984 r., kol. Stanisław Brodzki 
postawił wniosek, aby z okazji 40-lecia ist
nienia Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
przypadającego w sierpniu/wrześniu 1985 r„ 
Koło zorganizowało Zjazd Koleżeński perso
nelu Marynarki Wojennej z drugiej wojny 
światowej, zamieszkałego w Kanadzie i 
USA. Oczywiście koledzy z innych części glo
bu, byliby na tym Zjeździe mile widziani.

Kol. Brodzki zaproponował również, ażeby 
Zjazd odbył się na Kaszubach Ontaryjskich 
— obszarze symbolicznie związanym z mo
rzem — w dniach od 31 sierpnia do 2 wrze
śnia 1985 r.

Na miejsce Zjazdu kol. Brodzki zapropo
nował ośrodek harcerski hufca „Karpaty” 
na Kaszubach, a na umieszczenie Tablicy Pa
miątkowej, kościół pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Wilnie Ontario 

— najstarszym polskim kościele w rejonie 
Kaszub.

Zarząd przyjął propozycję kol. S. Brodz- 
kiego i wybrał go na przewodniczącego Ko
mitetu Organizacyjnego Zjazdu, zalecając 
mu dobranie członków Komitetu według po
trzeby i rozpoczęcie prac związanych z tym, 
bądź co bądź kompleksowym zadaniem.

Komitet Organizacyjny Zjazdu, początko
wo dwuosobowy, to znaczy przewodniczący i 
jego „First Lieutenant” małżonka, kol. Ma
ria Brodzka, natychmiast przystąpili do dzia
łania.

Harcmistrz Ryszard Mahut, hufcowy huf
ca harcerskiego „Karpaty”, w składzie któ
rego znajduje się żeglarski szczep „Bałtyk”, 
chętnie oddał do dyspozycji Zjazdu swój o- 
środek.

Harcerze zgodzili się również wziąć na 
swe barki bodajże najkłopotliwszy dział or
ganizacji Zjazdu — jego aprowizację.
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Zapewnili też pomoc w przygotowaniu o- 
środka do przyjęcia uczestników Zjazdu i je
go funkcjowania w czasie trwania Zjazdu.

Jak należało tego oczekiwać, harcerze pod 
każdym względem wywiązali się z obietnicy. 
Przez cały czas Zjazdu, harcmistrze Ryszard 
Mahut, Kazimierz Stohandel i Mieczysław 
Czuło z małżonką Niną, razem z kol. Marią 
i Stanisławem Brodzkimi, od rana do późne
go wieczora osobiście utrzymywali ośrodek 
w stanie funkcjonalnym.

W tym samym czasie, przewodniczący Ko
mitetu Zjazdowego otrzymał od proboszcza 
i komitetu parafialnego kościoła w Wilnie 
zgodę na wmurowanie Tablicy Pamiątkowej 
oraz zamówił Mszę św. za poległych maryna
rzy, na 1 września 1985 r.

Pozostało teraz zadanie zaprojektowania 
i wykonania Tablicy.

Łaskawy los obdarzył Marynarzy nieoce
nionymi przyjaciółmi, którzy zaofiarowali 
bezinteresowną pomoc.

Kolega — lotnik — inż. architekt Tadeusz 
Jeruzalski zaprojektował Tablicę, a kolega 
z wojska — inż. Stefan Iwanicki wykonał ją 
w swojej firmie elektronicznej.

Zarówno projekt jak i wykonanie wypa
dły znakomicie i były przyjęte przez Komi
tet Zjazdu i Zarząd Koła z uznaniem i wdzię
cznością.

W międzyczasie do Komitetu dołączył no
wo wybrany przez Walne Zebranie Koła w 
kwietniu 1985 r. sekretarz Koła i przewodni
czący Komitetu Imprez kol. Wiktor Wierz
bicki, poświęcając Zjazdowi dużo czasu i in
wencji.

W drugim kwartale 1985 r„ do Komitetu 
Zjazdowego również wszedł kol. Witold Po- 
ray-Wojciechowski, który artystycznie wy
konał akt erekcyjny Tablicy Pamiątkowej, 
oraz zaofiarował się urządzić i przeprowa
dzić (razem z kol. W. Wierzbickim) akade
mię.

Członkowie Zarządu, a specjalnie kol. Ta
deusz Bernas z małżonką Ireną, poprzednia, 
przewodniczącą Komitetu Imprez, sporady
cznie brali udział w pracy Komitetu Zjazdu.

Wszystko wydawało się postępować zgod
nie z ustalonym planem, kiedy niespodziewa
nie, Komitet Zjazdowy został zaskoczony po
ważnym problemem.

Ksiądz Stanisław Kondziołka, proboszcz 
kościoła w Wilnie, który zgodził się na umie
szczenie Tablicy Pamiątkowej w tym koście
le, został przeniesiony z parafii. Na jego 
miejsce przybył ksiądz Norbert Cybulski. 

Kiedy kol. Brodzki przyszedł, aby omówić 
szczegóły umieszczenia Tablicy Pamiątko
wej i Mszy św. podczas Zjazdu, dowiedział 
się, że ksiądz Cybulski anulował obietnicę 
swego poprzednika, i że Tablica w kościele 
w Wilnie wmurowana nie będzie. Ksiądz o- 
świadczył, że kościół nie jest muzeum do 
zbierania tablic.

Po naradach Zarządu Koła i Komitetu Or
ganizacyjnego Zjazdu, kol. Brodzki skonta
ktował się z polską kustodią Franciszkanów 
konwentualnych pod wezwaniem św. Maksy
miliana Marii Kolbe w Montrealu, którzy 
bardzo chętnie zgodzili się na umieszczenie 
tablicy w ich kaplicy na Kaszubach.

*4Z, 47.W W

Radowały się serca marynarskie, kiedy 
rano 31 sierpnia 1985 r. zjeżdżaliśmy z róż
nych kierunków do Kaszub Ontaryjskich. Po 
kilku deszczowych dniach i ulewnym deszczu 
dnia poprzedniego, ranek w tym dniu wstał 
pogodny i słoneczny. W stanicy harcerskiej 
hufca „Karpaty”, członkowie Komitetu Or
ganizacyjnego Zjazdu, już od rana szykowali 
się do przyjęcia uczestników.

O godz. 10.00 koleżanki dokooptowane do 
pomocy, były już gotowe do rozpoczęcia re
jestracji.

Odzew na zaproszenie na Zjazd przeszedł 
oczekiwania Komitetu Organizacyjnego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii, delegował ja
ko swego przedstawiciela na Zjazd, prezesa 
Zarządu kol. Konstantego Okołow-Zubkow- 
skiego. Ten gest Zarządu Głównego został 
przyjęty przez organizatorów z wielkim u- 
znaniem.

Z USA przybyła na Zjazd zwarta grupa 
dawno nie widzianych i mile witanych kole
gów. Przewodził jej kol. inż. Tadeusz Jskiel 
z małżonką Panią Zofią, prezes SMW. Koła 
New York. Kol. Jekiel był członkiem pierw
szego Zarządu Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej (początkowo noszącego nazwę Sa
mopomocy Marynarki Wojennej), wybranego 
przez Walny Zjazd w kwietniu 1946 r. Przy
był też ze Stanu New York kol. Zdzisław Ło
puch z panią Anzelmą. Kol. Zdzisio był rów
nież członkiem Zarządu SMW w pierwszych 
latach jego istnienia.

Razem ze Stanów Zjednoczonych przybyło 
34 kolegów z żonami.

Ze stanów New York, New Jersey i North 
Carolina przybyli koleżanki i koledzy: Ka
rol Brożek z małżonką, Mateusz Cichocki, 
Jadwiga i Kunibert Grabę, Czesław Kryczyń-
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Otwarcie Zjazdu; przemawia

ski, Sophie i Władysław Kuduk, Alicja i Sta
nisław Kuty, Walter Majka, Urszula i Kazi
mierz Nagrodzcy, Anna i Stanisław Piasko
wscy, Margaret i Kazimierz Pruszyńscy 
(Rev Cas. Vincent, ochotnik z Ameryki), Ann 
i Lech Stróżniak oraz Anna i Paweł Żelazny.

Najdłuższe destanse w drodze na Zjazd, 
pokonali koleżanki i koledzy (też z USA): 
Dorotka i Andrzej Guzowscy z New Mexico, 
Irena i Kazimierz Kasperek, Vera i Witold 
Zaremba z Florydy, Janeczka i Jerzy Tuma- 
niszwili z Oregonu oraz Wilhelm Pacewicz ze 
Seattle stanu Washington.

Gospodarze z Koła Kanada, jak tego można 
było oczekiwać, stanowili najliczniejszą gru
pę złożoną z 52 osób.

Ottawę reprezentowali koleżanki i kole
dzy: Elżbieta Namieśniowska (żona nieod
żałowanej pamięci pierwszego prezesa SMW 
kmdra Konrada Namieśniowskiego), Hanka 
i Jerzy Dobrodziccy, Oskar Gliński, Leopold 
Kawerniński i jego małżonka Monika 
(PMSK), Konstanty Reynert i Jerzy Stra
szak z małżonką.

Z miejscowości w promieniu 200 kilome
trów dookoła Toronto przybyli koleżanki i 
koledzy: Liliana Bentkowska (PMSK z.d. 
Kaczerska), Irena i Tadeusz Bernasowie, Ma
ria i Stanisław Brodzcy, Janka i Feliks Ja- 
słowscy, Wacław Leszczyński, Janina Mili- 
siewicz z córką i wnuczką, Alfred Mrozek, 

prezes Kol, Tymiński

Hela i Mieczysław Naranowiczowie, Zofia 
Siemaszko-Proszek (PMSK — była w pierw
szym Zarządzie Koła Plymouth, a potem pra
cowała w Zarządzie Głównym do 1950 r.) z 
mężem Romanem, Kazimierz Reczuch, Sta
nisław Tałanda, Jadwiga i Romuald Nałęcz- 
Tymińscy, Iris i Piotr Walendzewiczowie, I- 
rena Wellcer (PMSK z.d. Milewska), Peggy 
i Wiktor Wierzbiccy i Witold Poray-Wojcie- 
chowski.

Z Montrealu przyjechał kol. Stanisław 
Pappius z małżonką.

Z dalszych obszarów Kanady zjechali ko
leżanki i koledzy: Artur Dytnerski z Dugald 
Manitoba, Janina i Stanisław Muszyńscy z 
Edmonton Alberta, oraz Helena i Tadeusz 
Woszczyńscy z Kapuskasing Ontario.

Kol. Józef Hołub mieszkający z małżonką 
w Barry’s Bay, miał najkrótszy dystans do 
przebycia. Pani Janina Hołub oddała wielką 
przysługę Zjazdowi, niestrudzenie kierując 
funkcjonowaniem kuchni.

Kol. Stanisław Lipka z małżonką wpadli 
na Zjazd na kilka pożegnalnych godzin w 
dniu 2 września z Huntsville Ontario.

Było też troje gości nie marynarzy: jeden 
z Polski i dwoje z Kanady.

Jako goście honorowi wzięli udział w Zje- 
ździe państwo Lala i Stefan Iwaniccy oraz 
Janina i Tadeusz Jeruzalscy.

Kol. Ignacy Zembaty-Nowacki, nie mogąc 
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przyjechać na Zjazd ze względu na stan zdro
wia, przysłał hojny datek na kwiaty i Mszę 
św. za Marynarzy poległych i umęczonych w 
walkach za Ojczyznę.

O godz. 14.00 31 sierpnia 1985 r. podnie
sieniem polskiej flagi na maszcie stanicy 
harcerskiej „Giewont” i odśpiewaniem hym
nu narodowego, Zjazd został otwarty.

Po krótkich powitalnych przemówieniach 
wygłoszonych przez kol. Stanisława Brods
kiego — przewodniczącego Komitetu Orga
nizacyjnego Zjazdu i gospodarza na terenie 
ośrodka harcerskiego (jako przewodniczący 
Zarządu Okręgu ZHP w Kanadzie), piszącego 
te słowa w charakterze prezesa SMW. Koło 
Kanada (podkreśliłem symboliczne znaczenie 
urządzenia Zjazdu w ośrodku hufca harcer
skiego, którego częścią jest żeglarski szczep 
„Bałtyk”, jako proces przekazywania trady
cji weteranów Marynarki Wojennej młodym 
pokoleniom) i K. Okołow-Zubkowskiego — 
delegata Zarządu Głównego SMW. Wielka 
Brytania i jego prezesa, uczęstnicy udali się 
do budynku stanicy „Giewont”.

Tu nastąpiło przedstawienie się uczestni
ków Zjazdu, w kolejności okrętów, na któ
rych pływali i walczyli.

Wieczorem, po „cocktaiPu” i kolacji, od
była się w stanicy „Giewont” akademia po
święcona wkładowi polskiej Marynarki Wo
jennej w drugiej wojnie światowej — z nar
racją i przeźroczami.

Wieczór towarzyski zakończył pierwszy 
dzień Zjazdu.

W niedzielę 1 września — w 46 rocznicę 
napadu na Polskę przez Niemcy — o godz. 
10.00 przy ołtarzu wzniesionym w malowni
czym zakątku, na zalesionym cyplu wrzyna
jącym się w jezioro, przy kaplicy ojców 
Franciszkanów, została odprawiona uroczy
sta Msza św. za marynarzy poległych w wal
ce za Polskę i za umęczonych w więzieniach, 
łagrach i obozach zagłady.

Uroczystą Mszę św. celebrował ksiądz dr 
Bernard Prince (rodem z Wilna Ontaryjskie- 
go) w asyście sześciu księży. Ksiądz Jerzy 
Naglewski (urodzony w Gdyni), wygłosił do
skonałe okolicznościowe kazanie. Przy ołta
rzu był ustawiony poczet sztandarowy har
cerzy ze sztandarem.

Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie 
Tablicy Pamiątkowej i aktu erekcyjnego 
Tablicy, które potem przeniesiono do kaplicy, 
(gdzie następnego dnia — 2 września, po u- 
roczystej Mszy św., zostały odsłonięte i po
błogosławione) .

Ogólnym zainteresowaniem zebranych na 
nabożeństwie, cieszył się kol. Józef Hołub, 
zamieszkały obecnie na Kaszubach, który 
wystąpił w swoim mundurze mata-artylerzy- 
sty, z czasu służby czynnej w Marynarce Wo
jennej.

O godz. 14.00 w stanicy hufca „Karpaty”, 
cdbyła się dekoracja kol. Stanisława M. Pia
skowskiego z Albany N.Y., Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanego 
mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ed
warda Raczyńskiego, za prace historyczno- 
morskie. Na życzenie kol. Piaskowskiego i 
za zgodą przedstawiciela Rządu Polskiego w 
Kanadzie, ks. prałata F. Pluty, miałem za
szczyt dokonać tej dekoracji.

Niespodziankę sprawił zebranym prezes 
Zarządu Głównego SMW, kol. K. Okołow- 
Zubkowski, ogłaszając, że Kapituła Odznaki 
Honorowej SMW nadała odznaki koledze inż. 
Tadeuszowi Jekielowi i niżej podpisanemu po 
czym dokonał dekoracji.

Po kolacji w tym dniu był planowany wie
czór przy ognisku. Tymczasem zaczął rosić 
deszcz, wobec czego, wieczór został urządzony 
„przy kominku” w stanicy „Karpaty”.

Na zaproszenie przewodniczącego Komite
tu Zjazdu, kierownictwo wieczoru objął do
świadczony w tego rodzaju imprezach harc
mistrz Bohdan Włodarczyk, przy współudzia
le chóru Grupy Instruktorskiej, któremu 
wtórował na gitarze wszędobylki hufcowy 
„Karpat”, harcmistrz Ryszard Mahut.

W przerwach doskonale ułożonego progra
mu pieśni marynarskich, harcerskich i ogól
nopolskich, jak z rękawa sypały się wspom
nienia, opowiadania i anegdoty.

Był to ze wszech miar udany wieczór, któ
ry uświetnił program Zjazdu i na pewno, 
długo pozostanie w pamięci uczestników.

W poniedziałek 2 września, po Mszy św. i 
tak zwanym „brunch’u” — przetłumaczonym 
na język polski jako „śniadobiad”, nastąpiły 
pożegnania, kilka przemówień i na zakończe
nie Zjazdu hymn narodowy.

Marynarze rozjeżdżali się do swoich miejsc 
zamieszkania w pełni zadowoleni z okazji 
spotkania kolegów, z którymi nie widzieli się, 
w wielu wypadkach, od lat czterdziestu. Je
szcze raz mieli możność stwierdzenia, że 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w cią
gu 40 lat istnienia, dobrze spełniło swe zada
nie, utrzymując koleżeńską więź zawiązaną 
na okrętach w trudach i niebezpieczeństwach 
służby wojenno-morskiej w patrolach, kon-
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Piaskowski, Poray i Zubkowski

wojach i akcjach bojowych. A było ich wiele 
na przestrzeni prawie sześciu lat wojny.

Jak w kalejdoskopie przewijały się wspo
mnienia walk polskich marynarzy w obronie 
Gdyni, Kępy Oksywskiej i Helu, oraz w gru
pie generała F. Kleeberga, bitew pod Narwi
kiem, w ewakuacji Dunkierki i pod Calais, 
bitwy z „Bismarckiem” oraz wypraw na 
Spitzbergen i Lofoty, walk pod Maltą, rajdu 
na Dieppe, lądowań w Północnej Afryce, na 
Sycylii i w Salerno, operacji na Dodekane- 
zach, D-Day, bitew morskich pod Ouessant, 
przy wyspie Jersey i akcji przeciw niemiec
kiemu konwojowi koło wyspy Groix.

Rozjeżdżając się, uczestnicy podkreślali 
szczęśliwy pomysł Zjazdu na Kaszubach, na 
terenie polskich ośrodków harcerskich, w at
mosferze polskości napotykanej na każdym 
kroku.

Wielu także wyraziło opinię, że takich 
Zjazdów powinno być więcej i winny odby
wać się częściej.

Koledzy zamieszkali w USA nazwali ten 
Zjazd, „Jamboree” Marynarki Wojennej.

Romuald Nałęcz Tymiński

Apel według okrętów; wystawa kol. Jasłowskiego
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PODRÓŻ W MŁODZIEŃCZĄ PRZESZŁOŚĆ
To nie jest sprawozdanie ze Zjazdu Kole

żeńskiego, a po prostu opis wrażeń i spo
strzeżeń jednego z uczestników. Piszę dlate
go, że oboje z żoną Janeczką, byliśmy za
chwyceni! Przede wszystkim serdecznością, 
powitania, która po tylu latach rozłąki, szy
bko przełamała pierwsze lody. Spotkania po 
40 latach niewidzenia się, to przeżycia emo
cjonalne, często z odrobiną obawy i zazwy
czaj na początku krępujące. Poczuliśmy, że 
jesteśmy witani z radością, że jesteśmy mile 
widziani. To nas przyjezdnych rozbroiło i 
wprowadziło w atmosferę radości i serdecz
ności.

Wybór miejsca to też bajeczny pomysł. 
Chyba najlepiej zreferował to kolega Tade
usz Jekiel w swoim pożegnalnym przemówie
niu. Powiedział: Czuliśmy się tak, jakbyś- 
my byli w Polsce. Istotnie Kaszuby Kanadyj
skie, ten ośrodek polskiego harcerstwa, to 
skrawek polskości. Przypomina Pojezierze 
Kaszubskie, jak również Suwalszczyznę. W 
latach pięćdziesiątych, w czasie rozkwitu 
harcerstwa w Kanadzie, tereny te stały się 
własnością grupy Polaków i tam zbierają się 
każdego roku dziewczęta i chłopcy na licz
nych obozach rozrzuconych malowniczo na 
tych terenach. Wjeżdżając do Kaszub wydaje 
się, że jest się w Polsce. To nie tylko krajo
braz, ale polskie napisy takie jak: „Karpa
ty”, „Bałtyk”, „Warta”, „Kawiarnia”, „Ka
plica” jak również polskie nazwiska przy 
domkach kampingowych. Pamiętam, jak 
przed przyjazdem na Zjazd, w rozmowach z 
kolegami z USA narzekaliśmy na tak odległą 
podróż, dziwiąc się dlaczego wybrano takie 
odludzie. Ale na pewno niewielu, którzy wzię
li udział w tym Zjezdzie, będzie nadal kwe
stionowało wybór tego miejsca. Tak samo i 
wybór czasu niemalże idealny. W końcu se
zonu wakacyjnego, w czasie długiego „wee
kendu” Święta Pracy. Uprzejmi harcerze od
dali organizatorom obóz „Karpaty” do ich u- 
żytku. Obóz ten położony w sosnowym lesie, 
nad brzegiem zacisznego jeziorka stał się 
miejscem naszych zebrań towarzyskich. 
Część uczestników zamieszkała również w 
obozowych barakach. Jadalnia z przylegają
cymi do niej: kuchnią i pokojami biurowy
mi stała się główną kwaterą. Udekorowana 
była ogromnym proporcem Marynarki Wo
jennej (przemyconym z Polski), jak również 
rozmaitymi odznakami drużyn harcerskich i 

artystycznie wykonanymi dwoma tablicami 
naszego poety-artysty Witka Poraya-Woj- 
ciechowskiego. W jadalni tej spożywaliśmy 
sute i smaczne posiłki. Już pierwszego dnia 
zaraz po rejestracji usiedliśmy do zimnego 
bufetu, po czym podążyliśmy do świetlicy po
łożonej wśród pachnących żywicą drzew sos
nowych. Pogoda była prześliczna, słoneczna 
i ciepła. (Nawet i to im się udało, bo poprze
dniego dnia lało jak z cebra). Prezes Koła 
Toronto, kolega Romuald Nałęcz-Tymiński 
otworzył Zjazd rozkazem podniesienia „ban
dery”. Zatrzepotała biało-czerwona na masz
cie świetlicy harcerskiej. Odśpiewaliśmy 
hymn narodowy. Kolega Tymiński witał nas 
wszystkich, wyrażając radość z tak licznego 
udziału. Zebrało się blisko 100 osób, z Kana
dy i USA, jak również zaszczycił nas swoją 
obecnością prezes Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej, Kostek Okołow-Zubkowski, któ
ry przyjechał z Londynu. — „Świadczy to o 
mocnych więzach nas łączących” — powie
dział Tymiński. — „Świadczy to również o si
le naszej determinacji uzyskania wolności 
dla naszego kraju, o którą to wolność wal
czyliśmy” — kontynuował prezes. W świe
tlicy udekorowanej fotografiami z działań 
wojennych najrozmaitszych naszych okrę
tów, przedstawialiśmy się wzajemnie w cza
sie tej krótkiej, a bardzo pomysłowej uroczy
stości. Wywoływano nazwę okrętu, po czym 
ci, którzy na nim pływali, wstawali i kolejno 
podawali swoje nazwisko. W ten sposób 
przypomnieliśmy, kto z kim i na jakim okrę
cie pływał. Był to podniosły i miły program, 
na ogół dobrze wykonany, ale. . . Zapomnia
no o naszych Wrenkach. Całość tego pierw
szego poranku i popołudnia cechowała pro
stota i serdeczność. Nie było niepotrzebnego 
patosu.

Gdy wieczorkiem dołączyliśmy do kolegów 
w kilkanaście minut po piątej (oficjalna go
dzina otworzenia baru była 5 ppoł.) zastali
śmy wielu w doskonałych humorach. Niewąt
pliwie zasługa barmena „Maślaka” Kawer- 
nińskiego. A kiedy zasiedliśmy do doskonałej 
kolacji z szynką i kurczakami, toastom nie 
było końca. I znowu w krótkich słowach Ro
muald Nałęcz-Tymiński przywitał zebranych, 
wyszczególniając tych, którzy przyjechali z 
dalekiego Zachodu. Andrzej Guzowski, które
go zaproszono do przemówienia, też w krót
kich słowach podkreślił znamienną więź nas 
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wszystkich łączącą, która wzięła początek w 
szkołach specjalistów i podchorążówce. „By
ły to prawdziwe szkoły charakterów” — po
wiedział Andrzej. Oskarek Gliński wznosił 
toasty, starając się zachować pozory mistrza 
ceremonii, ale towarzystwo bawiło się dosko
nale, bez żadnej potrzeby dodatkowych za
chęceń. Po kolacji była w programie część 
poważna — akademia z przeźroczami. Wyda
je mi się, że gospodarze nie wzięli pod uwagę 
zmęczenia daleką podróżą przyjezdnych z 
USA, ani też wpływu beztroskiej atmosfery 
biesiadników, pokrzepionych smaczną kola
cją i licznymi trunkami. Wielu nie miało na
stroju słuchania poważnej części programu. 
Przeźrocza wykonane przez Wiktora Wierz
bickiego z narracją Witolda Poraja-Wojcie- 
chowskiego były na wysokim poziomie. Mó
wiły o naszym wkładzie w czasie II wojny 
światowej. Na zakończenie Wiktor odczytał 
podniosły wyjątek z poematu Witolda o są
dzie Neptuna.

Reasumując pierwszy dzień Zjazdu pod
kreślić muszę raz jeszcze gościnność i ser
deczność powitania. Nie było żadnych zebrań

specjalnych, żadnych głosowań, żadnych wy
borów, nie było patosu narodowego. Cały 
dzień spędziliśmy ciesząc się spotkaniem, od
nawiając poszarpane czasem więzy koleżeń
stwa i przyjaźni. Była to podróż w przeszłość 
sięgającą lat 40. Następnego dnia, po sutym 
śniadaniu udaliśmy się autami do kaplicy oo. 
Franciszkanów, odległej od obozu o kilka mil, 
a więc leżącej na terenach Kaszub. Tym ra
zem większość z kolegów przyodziała grana
towe blezery udekorowane miniaturkami od
znaczeń wojennych. Wchodząc na teren ka
plicy uwagę wszystkich zwrócił na siebie mat 
Józef Hołub ubrany w mundur, który nie tyl
ko zachował się w całej swej autentyczności, 
ale również pasował, tak jakby to wczoraj 
był na niego szyty. Zgromadziliśmy się przed 
ołtarzem ustawionym pod gołym niebem, na 
tle ogromnego obrazu Matki Boskiej. Niebo 
było zachmurzone, ranek był chłodny. Sze
ściu księży celebrowało tą uroczystą mszę 
świętą poświęconą za duszę tych, którzy od 
nas odeszli i oddali życie za Polskę w kraju, 
za tych, którzy zginęli na Zachodzie, za tych 
którzy zginęli, czy też zostali wymordowani 

Poświęcenie tablicy przez fes. J. Waglewskiego
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przez wschodniego wroga. Przy ołtarzu usta
wiona była Tablica Pamiątkowa projektu 
pana Tadeusza Jeruzalskiego, wykonana 
przez pana Stefana Iwanieckiego. Obaj z żo
nami wzięli udział w naszych uroczysto
ściach. Obok tej Tablicy stał mat Józef Ho
łub. Patrząc na niego stojącego na baczność 
koło ołtarza, na tle obrazu Matki Boskiej, 
słuchając odprawiających Mszę świętą po 
polsku duchownych, wdychając świeże po
wietrze przesiątknięte aromatem lasu sos
nowego, znów wydało mi się, że jestem w 
Polsce. Ksiądz Nagleski, rodem z Gdyni, wy
głosił kazanie, nawiązując do marynarzy, 
którzy poświęcili swe życie za ojczyznę, i do 
obecnego stanu rzeczy w Polsce Ludowej, 
gdzie sprawa poszanowania praw tego naj- 
prostrzego i maluczkiego jest rzeczą najważ
niejszą.

Wielu przystąpiło do komunii. Wróciliśmy 
w południe do obozu. Tam, przed obiadem, od
była się dekoracja zasłużonych kolegów. Ta 
część programu była dla mnie osobiście 
szczytowym wydarzeniem, bo nareszcie rze
telna praca Stanisława Marka Piaskowskie
go i jego żony Anny spisania i wydrukowa
nia „Kronik Marynarki Wojennej” została 
należycie uznana i odznaczona. Afera miło
sna Stanisława z Marynarką Wojenną zasłu
guje na osobny artykuł. Faktem interesują
cym nas obecnie jest, że od 14 lat zbierał do
kumenty, wiadomości, listy, plany, wspom
nienia, fotografie i wydawnictwa z całego 
świata, które miały związek z Marynarką 
Wojenną. W przeciągu tego czasu zgromadził 
w swoim domku w Albany, w stanie Nowego 
Jorku 16,000 dokumentów. Posiada orygina
ły większości planów okrętów Marynarki 

Wojennej przedwojennych i z okresu wojny. 
W ostatnich latach wydał część pierwszą 
„Kroniki”, teraz pracuje nad drugim tomem, 
którego niepoprawione wydanie dostałem do 
wglądu, co uważam za wielki honor i dowód 
zaufania. Przeczytałem wydarzenia pokry
wające okres od 1 stycznia 1938 roku do 31 
grudnia 1939. Jest to lektura fascynująca. 
Poznałem wiele szczegółów, o których nie 
miałem pojęcia. Walki w Polsce na Wybrze
ża -"k również w głębi kraju, ewakuacja 
Kierownictwa Marynarki Wojennej itd., opi
sane chronologicznie, czyta się jak najlepszą 
powieść historyczną.

Kolega Romuald Nałęcz-Tymiński, w i- 
mieniu Prezydenta Rzeczypospolitej odzna
czył krzyżem Polonia Restituta kolegę Sta
nisława Marka Piaskowskiego. Z kolei kole
ga Kostek Okołów-Zubkowski dekorował ko
legę Tadeusza Jekiela i kolegę Tymińskiego 
odznaczeniem Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej za pracę w utrzymaniu i zawiąza
niu Kół w Nowym Jorku i w Toronto.

Wieczór spędzony przy kominku w jadalni, 
zamiast przy „ognisku”, jak to było w pro
gramie, bo siąpił deszcz, był chyba najprzy
jemniejszą imprezą naszego spotkania, śpie
waliśmy pełną piersią piosenki marynarskie, 
harcerskie i legionowe pod dyrekcją i przy 
akompaniamencie druhów, którzy zaofiaro
wali swój udział. Trzeba było zobaczyć i u- 
słyszeć nas, w podeszłym wieku. Wróciły 
nam młodość, werwa i radość życia. W 
przerwach pomiędzy jedną wiązanką pieśni 
a drugą, koledzy nasi na ochotnika bawili nas 
krótkimi opowiadaniami o swoich przeży
ciach, jak również anegdotkami. Szczególnie

Tumaniszwili, Jarłowski, Brodzki, Kuty
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te z życia śp. admirała Józefa Unruga spot
kały się ze specjalnym uznaniem.

Następnego dnia, chociaż to nie było prze
widziane w programie, uczestniczyliśmy w 
kaplicy oo. Franciszkanów, w Mszy świętej, 
w czasie której „wmurowano” Tablicę Pa
miątkową; większość z nas wzięła w tym u- 
dział. Zapełniła się kapliczka zbudowana w 
stylu góralskim. Po Mszy powróciliśmy do 
jadalni na „Śniadobiad”, po czym, z łezką w 
oku, nastąpiło pożegnanie. Romuald Nałęcz- 
Tymiński dziękował wszystkim za udział; 
specjalnie dziękował organizatorom Stani
sławowi i Marii Brodzkim, oraz W. Wierzbi
ckiemu i pani Hołubowej za dyrekcję i udział 
w prowiantowaniu i gotowaniu, harcerzom 
za gościnę i tym wszystkim, którzy przyczy
nili się aktywnie do tak udanego Zjazdu. Ko
stek Okołów-Zubkowski, jak również Tade
usz Jekiel przyłączyli się do podziękowań, o- 
kazując szczery podziw dla sukcesu tego Zja
zdu. Odjechaliśmy, zostawiając wyrwane 
przeszłości kilka dni młodości i radość prze
żytą na skrawku polskiej ziemi.

Jeszcze parę słów o organizacji: W dniu 
rejestracji każdy z uczestników otrzymał ko
pertę zawierającą: a) Program Zjazdu — 
pięknie i artystycznie wykonany przez Wi
tolda Poraja-Wojciechowskiego. b) Referat 
kolegi Bogdana Wrońskiego o Początkach 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, c) In
formacyjny szkic o Początkach Osadnictwa 
Polskiego w Kanadzie — cytaty z książki ko
leżanki Marii Brodzkiej pt. Związek Narodo
wy Polski, d) Listę uczestników Zjazdu Ko
leżeńskiego. e) Kartę proporca Mar. Woj. w 
biało czerwonych kolorach. Były do nabycia 
kartki pocztowe Zjazdu Koleżeńskiego, też 
pięknie zaprojektowane i wykonane przez 
„Sigma Press”, a więc przez Stanisława i An
nę Piaskowskich. W środku takiej karty po
cztowej podana jest w skrócie chronologicz
nym historia Marynarki Wojennej w drugiej 
wojnie światowej.

Kończąc, gratuluję Organizatorom i dzię
kuję za gościnę i przemiły czas spędzony na 
Kaszubach.

Jerzy Tumaniszwili

WSPOMNIENIA I OBSERWACJE
Wczesnym rankiem w sobotę, przy dobrej 

pogodzie, wyruszyliśmy w „szyku torowym” 
(dwa samochody) z Toronto, kursem północ
nym na Kaszuby. W pierwszym samochodzie 
jechał z nami kol. Wiluś Pacewicz (z Seattle), 
w drugim zaś Guzowscy (New Mexico), któ
rzy przybyli do Toronto dwa dni wcześniej, 
pokrywając odległość 3000 mil samochodem. 
Pogoda była idealna na jazdę — nie za gorą
co — bez wiatru, niebo tylko lekko zachmu
rzone. Doskonałe śniadanie, spożyte na krót
kim postoju, wprawiło nas wszystkich w do
skonały humor — rozmowom nie było końca. 
Czas i mile szybko mijały, okolica stawała 
się coraz bardziej malownicza, lasy, pagórki, 
ciągnące się setkami mil na północ.

Około południa przybyliśmy do małego ho
teliku nad jeziorem, gdzie zastaliśmy przy
byłych już Tumaniszwilich, Piaskowskich i, 
mówiącego po polsku, pastora z N. Jorku z 
żoną. Po krótkim odpoczynku i „ogarnięciu 
się” ruszyliśmy do stanicy „Karpaty”, aby 
się zarejestrować. Serce rosło, gdy na tle 
jeziora, wśród sosen, w pełni południowego 
słonka, patrzyliśmy na uśmiechnięte twarze 
zbierających się kolegów — uczestników 
Zjazdu z Małżonkami. Zaciekawione spojrze
nia . . . kto przyjechał? Powitania, serdeczne 
uściski, gwar rozmów, zapytań, szybkich wy

mian wiadomości, bo czas naglił . . . Wspa
niale przygotowany zimny bufet, grupki ko
leżeńskie, kobiety, jak barwne kwiaty ubra
ne na okazję nieoficjalną jeszcze, lekko i 
bardzo gustownie!

Po nasyceniu głodu doskonałym jedzeniem 
— krótka wędrówka do stanicy Giewont. 
Polska bandera została podniesiona na masz
cie, a wkrótce potem nastąpiło otwarcie Zja
zdu. Kol. R.N. Tymiński przywitał obecnych. 
Kol. K.O. Zubkowski przemówił również, po 
czym wręczył wspaniały dar od Zarządu Głó- 
wnego SMW dla Koła SMW Kanada — ko
pię Mapy „Orła”, sławnego dokumentu wie
dzy nawigacyjnej, sporządzonego ręcznie w 
czasie przejścia z Tallina do Szkocji.

Spotkania kolegów po 46 latach rozłąki 
były wzruszające. Ze wstydem muszę przy
znać, że kilku kolegów nie poznałem — po
sunęliśmy się wszyscy w czasie — sędziwe 
twarze, włosy srebrem przyprószone, lub ich 
brak — jedynie oczy i uśmiechy pozostały 
bez zmian, żywe, młode i pełne wyrazu. Do
brodzicki, Jekiel, Kawerniński, Zubkowski, 
jakże bardzo miło zobaczyć ich znowu.

Wieczorem koktajl i gorąca kolacja, kilka 
przemówień, nastrój doskonały — wesoło i 
gwarno. Jeszcze przed kolacją czekała nas 
niespodzianka, bo w stanicy „Giewont” kole-
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Prezs SMW dekoruje kol. T. Jekiela honorowa odznaką
dzy Wojciechowski i Wierzbicki urządzili wy
stawę (dzięki eksponatom kol. F. Jasłow- 
skiego) oraz przygotowali rozpięte na ścia
nach nazwy wszystkich OORP. Kol. Wojcie
chowski wywoływał kolejno każdy okręt, ko
ledzy wstawali, więc było nam wszystkim 
wiadomo kto na jakim okręcie pływał.

Po kolacji nowa niespodzianka w formie 
akademii z przeźroczami, przygotowanej 
przez kolegów Wojciechowskiego i Wierzbi
ckiego na temat wkładu Marynarki Wojen
nej w drugiej wojnie światowej.

Po zakończeniu tym sobotniego programu 
przyjęliśmy z przyjemnością zaproszenie do 
letniej rezydencji pp. Dobrodzickich, gdzie, 
bardzo gościnnie przyjmowani, spędziliśmy 
kilka miłych godzin na przyjacielskich roz
mowach przy kielichach.

W niedzielę uroczysta Msza św. — połowa 
— i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej. Na 
tę okazję byliśmy wszyscy ubrani oficjalnie, 
galowo, przy orderach. Do Mszy św. asysto
wał poczet sztandarowy harcerzy szczepu 
„Bałtyk”.

Tuż przed obiadem miała miejsce ceremo
nia dekoracji zasłużonych kolegów, o czym 
sami piszą w swych reportażach.

Wspaniały obiad z winem (i otwartym, 
składkowym barem) zakończył oficjalne uro
czystości niedzielne Zjazdu. Po obiedzie, w 
„czasie wolnym” spędziliśmy kilka przyjem
nych godzin w letnim domku pp. Kawerniń- 
skich, oczywiście na miłych sercu rozmowach 
i przy kielichach.

Wieczorem tego dnia, planowane „Barbe- 
cue” i „Ognisko” zamienione zostały, z po
wodu deszczyku, w kolację „na siedząco”, a 
po doskonałych befsztykach z przyległościa- 
mi zakrapianymi winem i innymi trunkami, 
nastąpił wieczór humoru przy harcerskiej 
gitarze. Był śpiew, gawędy, dowcipy, w ser
decznym i beztroskim nastroju. Długo w noc 
rozbrzmiewały okoliczne kaszubskie lasy 
starymi polskimi melodiami.

Na zakończenie niedzielnego wieczoru od
wiedziliśmy pp. Straszaków w ich letniej re
zydencji — znowu kielichy krążyły często- 
gęsto, trochę się z czupryn kurzyło, a nad ra
nem wróciliśmy do hotelu. Korzystam z tej 
okazji, aby najserdeczniej podziękować pp. 
Dobrodzickim, Kawernińskim i Straszakom 
za ich najmilszą sercu gościnę.

Następnego dnia, w poniedziałek 2 wrze
śnia, Zjazd został zamknięty po Mszy św. w 
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kaplicy, kiedy Tablica została wzniesiona i 
przymocowana. Po sutym „śniadobiedzie” 
rozjechaliśmy się do domów, po długich poże
gnaniach opuściliśmy Ziemię Kaszubską, 
wioząc z sobą wspomnienia trzech dni prze
żytych wśród serdecznego, koleżeńskiego na
stroju, wśród kanadyjskich lasów rosnących 
na „prawie polskiej ziemi”.

A oto kilka uwag i spostrzeżeń:
1. Należy się uznanie dla pp. Brodzkich za 

doskonałą organizację i duży wkład pracy.
2. Serdeczne podziękowania kol. Witoldo

wi Wojciechowskiemu i kol. Wiktorowi Wie
rzbickiemu, za włożenie wiele wysiłku, sta
rań i pracy w przygotowaniu pięknych za-

REFLEKSJE
Zjazd był wielkim sukcesem. Na Zjazd 

przybyło blisko 100 osób z Anglii, Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, a także goście ho
norowi: ks. Jerzy Naglewski — kustosz ka
nadyjskiej kustodii oo. Franciszkanów z 
Montrealu, ks. Bernard Prince, były sekre
tarz Episkopatu Kanadyjskiego oraz czterech 
księży urzędujących na Kaszubach, redaktor 
naczelny miejscowej gazety „This Week” z 
Barrys Bay, Ray Stamplecowski, hufcowy 
hufca „Karpaty” hm. inż. Ryszard Mahut, 
gospodarz stanicy „Karpaty”, dz. harc. Mie
czysław Czuło oraz w sobotę wieczorem krąg 
starszoharcerski „Tatry”.

Zjazd personelu Polskiej Marynarki Wo
jennej na Kaszubach był pierwszym Zjazdem 
Stowarzyszenia poza Anglią. Na mocy u- 
chwały SMW. Koło Kanada, organizatorem 
Zjazdu był Stanisław Brodzki. Stroną gospo
darczą zajęły się panie: Janina Hołub, Ma
ria Brodzka i Janina Czuło. Przygotowania 
do Zjazdu trwały ponad dwa miesiące. Ważną 
rolę odegrały w nich komunikaty wysłane 
przez sekretarza Stowarzyszenia, kol. Wik
tora Wierzbickiego, a także stały kontakt po
między kom. Nałęcz-Tymińskim i Stanisła
wem Brodzkim. Tablicę Pamiątkową zaplano
waną ku czci poległych kolegów broni z Pol
skiej Marynarki Wojennej II Wojny Świato
wej zaprojektował inż. arch. Tadeusz Jezu- 
zalski, a w ołowiu wykonała bezpłatnie fir
ma Metalplast Circuits Ltd., której właścicie
lem jest p. Stefan Iwanicki.

Choć tablica miała być umieszczona na 
murach kościoła Matki Boskiej w Wilnie, 
m.in. jako symbol łączący ludność mieszkają
cą obecnie na terenach Kaszub ontaryjskich 

proszeń, aktów erekcyjnych, programów i za 
zajęcie się częścią artystyczną Zjazdu.

3. Koleżance Hołub należy podziękować za 
jej pracę i wyśmienitą kuchnię.

4. Wielu kolegów wyraziło opinię, aby Ta
blicę Pamiątkową (i Akty Erekcyjne) prze
nieść do Toronto, gdzie te pamiątki Zjazdu, 
ważne dla historii, byłyby bardziej dostępne 
dla nas — marynarzy, jak również dla całej 
Polonii w tej metropolii osiadłej.

5. Kol. T. Jekiel wyraził życzenie szybkie
go zorganizowania następnego Zjazdu. Kole
żeńskiego w Kanadzie, ja jednak myślę, że 
raczej USA byłoby idealnym miejscem na tę 
projektowaną imprezę.

Tadeusz Bernas

PO ZJEŹDZIE
z polskim morzem, ostatecznie wmurowana 
została w kaplicy Matki Boskiej Kaszub
skiej obok „katedry pod sosnami”. Sprawa 
zmiany lokalizacji wynikła na krótko przed 
samym Zjazdem i wiązała się ze zmianą per
sonalną w parafii Matki Boskiej w Wilnie.

Każdy z uczestników otrzymał przygoto
wane wcześniej materiały zjazdowe. Gościn
na stanica harcerska otwarła swoje podwo
je dla wygłodniałych „wilków morskich”, 
niektórzy z nich musieli przebyć samocho 
dem tysiące mil, np. z południowo-zachodnich 
rejonów Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy 
Zjazdu odwiedzili drugą stanicę harcerską 
szczepu harcerskiego „Giewont”, gdzie była 
przygotowana wystawa fotografii. Przed 
zwiedzeniem wystawy odbyło się otwarcie 
Zjazdu podniesieniem polskiej bandery. Zjazd 
otworzył prezes Stowarzyszenia Polskiej Ma
rynarki Wojennej Koła Kanada kmdr Ro
muald Nałęcz-Tymiński, witając serdecznie 
wszystkich przybyłych. Prezes Stowarzysze
nia z Anglii, kol. K. Okołow-Zubkowski wrę
czył prezesowi Tymińskiemu pamiątkową 
kopię mapy Bałtyku nr 1, narysowaną z pa
mięci. Kpt. Jan Grudziński, słynny dowódca 
okrętu podwodnego „Orzeł”, który interno
wany przez władze wojskowe Estonii w por
cie Tallinn, uciekł według tej mapy, nie ma
jąc oryginalnych map, kompasu, podręcznych 
ksiąg nawigacyjnych i amunicji — przez sil
nie strzeżony Bałtyk, zaminowane cieśniny 
duńskie Kattegat i Skagerrat dotarł do brze
gów Anglii. Był to jeden z najsławniejszych 
wyczynów nawigacyjnych Polskiej Marynar
ki Wojennej w czasie II wojny światowej. 
Komandor Nałecz-Tymiński oznajmił, że ma-
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Kol. T. Jekiel — pr.:es Kola NY, kol. K. Okolcw- Zuhkowski — prezes SMW, ko'. R. Nalęcz-Tymińskl 
— prezs Koła Kanada

pę tę złoży w muzeum morskim na okręcie 
„Little Rock” na jeziorze Erie koło Buffalo, 
gdzie już złożone są inne pamiątki naszej 
marynarki wojennej.

W niedzielę, wszyscy udali się na Mszę św., 
która została odprawiona przez 6 księży w 
katedrze pod sosnami na świeżym powietrzu. 
Uroczystym momentem było wkroczenie 
sztandaru szczepu harcerskiego „Bałtyk” 
niesionego przez trzech synów dh. hm. Ry
szarda Mahuta, komendanta hufca „Karpa
ty”. Poczet sztandarowy stanął na podium. 
Przy uroczystym poświęceniu asystował mat, 
Józef Hołub, w mundurze marynarza polskie
go, wzbudzając duże zainteresowanie obec
nych i stając się obiektem wielu zdjęć.

Przed obiadem, w stanicy odbył się akt od
znaczenia Krzyżem Polonia Restituta inż. 
Stanisława Piaskowskiego przez komandora 
Romualda Nałęcz-Tymińskiego przy asyście 
komandora Wilhelma Pacewicza z Seatle 
(USA). Następnie prezes Zarządu Głównego 
Polskiej Marynarki Wojennej w Londynie, 
kol. Okołow-Zubkowski odznaczył złotymi 
odznakami Stowarzyszenia Polskiej Mary
narki Wojennej komandorów Romualda Ty
mińskiego i Tadeusza Jekiela z Greenwich 
(USA). Wieczorem odbyła się kolacja, na 

której gośćmi honorowymi był Krąg Star- 
szoharcerski, który wystąpił z koncertem 
pieśni marynarskich, harcerskich i wojsko
wych. Piosenki przeplatane były dowcipnymi 
opowiadaniami z przeżyć marynarskich, ku
pletami i dowcipami. Humor był! Śpiew był! 
Było wino! A przede wszystkim ogólne zado
wolenie i koleżeńska radość z przebywania 
w atmosferze, która w zagonionym świecie 
zachodnim należy do rzadkości.

W tym miejscu nadmieniam, że kominek 
harcerski prowadził niezastąpiony hm. Bog
dan Włodarczyk z St. Catharines z Kręgu 
Starszoharcerskiego „Kraków”, doskonałe 
dowcipy opowiadał Oskar Gliński, komandor 
Nałęcz-Tymiński opowiedział kilka anegdo
tek z życia marynarskiego, a przedstawiciel 
„Dziennika” z Nowego Jorku, St. Kuty, po
budził wszystkich do śmiechu dowcipami z 
Polski. Wieczór należał do najbardziej uda
nych momentów zjazdowych i na pewno po
zostanie nam wszystkim długo w pamięci.

W poniedziałek, o 9 rano w kaplicy ojców 
franciszkanów została odprawiona uroczysta 
Msza św. i nastąpiło poświęcenie Tablicy Pa
miątkowej, którego dokonał ks. kustosz Je
rzy Naglewski z Montrealu.

Maria Brodzka
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Na zakończenie przyłączamy, co pisze kol. 
J. Tumaniszwili z (Oregon, USA) do kol. W. 
Poray Wojciechowskiego :

„Najpierw serdeczne gratulacje! Zjazd u- 
dał się znakomicie, oboje z Janeczką jeste
śmy zachwyceni! Wybór miejsca, zgroma
dzeni Koledzy, którzy poprzyjeżdżali z USA 
i Kanady, przypomina mi przemowy Morgen
sterna, jak to zwracał się do nas przed wy
jazdami na urlopy świąteczne. Strona arty
styczna, za którą byłeś odpowiedzialny — 
pierwsza klasa. Masz talent i chęć wykony
wania prac, które są na b. wysokim pozio
mie . . .

Żałuję, że czas nie pozwolił nam na bliższą 
rozmowę i wspomnienia, które niewątpliwie 
zbliżyłyby nas, ale byłeś zajęty stale, bo wie
le było do wykonania. Napisałem słów parę 
do Romka, Brodzkich i Wiktora Wierzbickie
go, z którym odbywaliśmy wachty na „Kra
kowiaku”. Spotkanie z nim, jak również z 
Kudukiem, z którym pływałem na Ouragan’ie 
i „Krakowiaku”, z Mayką z „Burzy”, Zarem
bą z „Krakowiaka”, Kutym z „Pioruna”, nie 
mówiąc już o Maślaku, Dobrodzickim, Berna- 
sie, Guzowskich i Pacewiczu (z którym naj
częściej widuję się), z Grabem i Żelaznym, 
Jasłowskim, Piaskowskimi, Zubkowskim i 
Pappiusem, nie mówiąc już o Tobie, Tymiń
skim i jego żonie — to niezapomniane wra
żenia, które jakby nas odmłodziły. Trzymaj 
się trawki, kochany przyjacielu, nie traćmy 
zawiązanej korespondencji . . .

SPIS UCZESTNIKÓW ZJAZDU SMW 
NA KASZUBACH — 1985 r.

BENTKOWSKA Liliana — St. Catharines
ONT 

BERNAS Tadeusz, Irena — Toronto 
BRODZKI Stanisław, Maria — Toronto 
BROŻEK Karol, Pani — New York 
CICHOCKI Mateusz — Golonią N.J. 
DOBRODZICKI Jerzy, Hanka — Ottawa 
DYNIA Halina — Toronto
DYTNERSKI Artur — Dugald Manitoba 
GLIŃSKI Oskar — Toronto
GRABĘ Kunibert, Jadwiga — New Rochelle

NY
GUZOWSKI Andrzej, Doroty — Albuquerque 

NM
HOŁUB Józef, Janina — Kaszuby Can. 
IWANICKI Stefan, Lala — Toronto 
JASŁOWSKI Feliks, Janina — Hamilton

ONT

JEKIEL Tadeusz W., Zofia — Greenwich
con:

JERUZALSKI Tadeusz, Janina — Toronto 
KASPEREK Kazimierz — Melbourne Beach 

FLA 
KASPEREK Zofia — Melbourne Beach FLA 
KAWERNIŃSKI Leopold, Monika -— Ottawa 
KRYCZYŃSKI Czesław — New Hyde

PARK NY 
KUDUK Władysław, Sophie — Bayside NY 
KUTY Stanisław A., Alicja — Morris

PLAINS NJ 
LESZCZYŃSKI Wacław — Toronto
ŁOPUCH Zdzisław, Anzelma — Astoria NY 
MAJKA Walter — Colonia NJ 
MILISIEWICZ Janina — Toronto

ANGEL Krystyna — Toronto
ANGEL Katrine — Toronto 

MUSZYŃSKI Stanisław, Janina — Edmon- 
ton ALBERTA 

NAGRODZKI Kazimierz, Urszula — Ocean- 
side NY 

NAMIESNIOWSKA Elżbieta — Ottawa 
NARANOWICZ Mieczysław, Hela—Toronto 
PACEWICZ Wilhelm — Belleview WASH 
PAPPIUS Stanisław z żoną — Montreal 
PIASKOWSKI Stanisław, Anna — Albany

NY 
PROSZEK Zofia, Roman — Cambridge ONT 
RECZUCH Kazimierz — Woodstock ONT 
REYNERT Konstanty — Ottawa 
SADŁOWSKI Tadeusz, Zofia — Harrow

ONT
STRASZAK Jerzy — Ottawa
STRÓŻNIAK Lech, Ann — Elizabeth NJ 
TALANDA Stanisław — Lambeth ONT 
TROĆ J.
TUMANISZWILI Jerzy, Janeczka — Bea- 

vercreek ORE
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald, Jadwiga 

Toronto
VINCENT Rev, Cas, Margaret — Rocking- 

ham NC
WALENDZEWICZ Piotr, Iris — Brooklin 

ONT
WELLCER Irena — Welland ONT 
WIERZBICKI Wiktor, Peggy — Toronto 

PORAY-WOJCIECHOWSKI Witold, Toronto 
WOSZCZYNSKI Tadeusz, Helena — Kapus- 

kasing ONT
WYSOCKI Konstanty — Polska
ZAREMBA Witold, Vera M. — Sun City

CENTER FL 
ŻELAZNY Paweł, Anna — Pine Beach NJ 
OKOŁOW ZUBKOWSKI — London Eng.
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40 YEARS LATER - FILLING THE BLACK SPOTS
Forty years had put wrinkles on their skin, 

pushed back hairlines, but it hadn’t taken 
away the sparkle that had existed in the eyes 
of their youth.

The Polish Naval Association held a re
union in the Scouting Centre complex in 
Kashuby over the Labour Day weekend the 
third such reunion held in the world by the 
association. Hundred Polish navy veterans, 
from across Canada, the United States and 
Europe attended the reunion, the first to be 
held in Canada. It was, in the words of most 
of those present, an emotional experience.

The reunion was also used to make a rare 
presentation to the area. The Polish Naval 
Association, headquartered in London, En
gland, and with branches in Argentina, the 
United States, Canada and throughout the 
British Isles, presented a plaque to the 
stewardship of the Franciscan Fathers who 
look after the chapel in Kashuby. The plaque 
was accompanied by two framed erection 
acts which testify to the important celebrat
ions and anniversaries — the creation of the 
Polish Navy 67 years ago, the anniversary 
of the war and, finally the creation of the 
Polish Naval Association in 1945.

Witold Por ay, now 72 and a naval veteran, 
said the presentations were made to pay 
homage to all of the colleagues who gave 
their lives for the cause. Gave their lives 
while on Atlantic duty or on the convoys to 
Murmansk, and in all the other theatres of 
naval action.

„We are asking the priests to take care of 
the plaque because it symbolizes our will to 
follow this one idea that someday, somehow, 
Poland will be free,” said the former naval 
officer. “If it wasn’t for that idea, we 
wouldn’t be here. We also simply want to 
show the Polish community that we’re Poles 
and remain Poles, perhaps will for another 
two or three generations when we’ll become 
Canadians. In this beautiful country, with its 
wonderful democracy, we’re free to express 
those sentiments.”

Poray has lived in Canada only nine 
months, moving here from Scotland. He had 
been a naval officer during the war and later 
attended the University of Glasgow, an 

institution that was to occupy the remainder 
of his working life. He became a lecturer, 
and finally a reader before retiring seven 
years ago.

He’s 72, says he feels 78, but looks 38 and 
has the energy of a 28-year-old.

George Tumaniszwili made the trek to the 
Barry’s Bay area from Beavercreek, Oregon. 
The first few hours of greeting old friends 
at the Karpaty centre had put him into a 
quiet mood.

“The war was long ago,” said George, “and 
memories are usually kept pleasant. What 
you really remember is the people that you 
helped, those you were at war together, and 
the loyalty to them that seems to last 
throughout your life. What you remember 
here today is what you have known, what 
you have done with people, rather than the 
actions themselves. This reunion is fantastic 
because we haven’t seen each other for so 
long, 40 years. We left as very young men 
and now we are very old men.” He then 
quickly hastened to add that they were still 
the same people, that time hadn’t changed 
their uniqueness.

Tumaniszwili, as all the rest, felt compell
ed to fill in that 40-year-old gap. In his case 
he came to the United States in 1950 with, 
as he said “just $92.00 in the pocket, a wife 
and two children.” The beginnings were 
tough, but he said they didn’t last more than 
three to five years. Then the opportunities 
came.

Now semiretired, he still does a little 
consulting work in the medical area — the 
area he chose to find his opportunity. He 
settled down in Oregon, after living in Flori
da, St. Louis and Connecticut because he 
loves the beauty of that part of the country.

All of the former naval officers had forged 
new careers, many of them as interesing as 
the one they left when the war was over. 
Andrzej Guzowski perhaps provided the best 
example of that. He graduated from the 
Polish Naval Academy in 1939 and when war 
broke out he found himself on the deck of a 
destroyer. But his career in the navy swung 
quickly to submarines, on which he served as 
executive officer.
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Following the war he came to the United 
States and, in 1951, was engaged with a job 
on the voice of America. After spending 12 
years there he transferred to the United 
States Foreign Service where he served 
another 15 years, mostly as a press attache. 
His foreign service included six years on 
Southeast Asia, in Vietnam and Laos, and 
six years in Africa. When he retired eight 
years ago, at age 60, he was the first 
secretary at the American Embassy in Paris.

Guzowski, his memory jogged by the sight 
of so many old friends, talked freely about 
his career in submarines. It was a colourful 
career and even today his sharp eyes would 
look much at home peering into a periscope.

Guzowski spent a lot of time attached to 
the British No. 10 submarine flotilla, 
operating in the Mediterranean. The British 
had loaned the Polish two submarines, which 
were manned by Polish crews, under Polish 
officers, and flying the Polish flag. The 
flotilla, operating out of Malta, sent a million 
tons of enemy shipping to the bottom of the 
sea. The two Polish subs accounted for more 
than 150.000 tons — more than a fair portion 
of the flotilla’s damage.

“Those two subs were of the same class,1' 
recalled Guzowski. “The British dubbed us 
“The Terrible Twins.” I guess we were that. 
Between the two of us we sank 40 ships.”

Guzowski spoke at the dinner, of the 
service they had performed and how that 
legacy had been carried to the four corners 
of the world. One leg perched on his chair, 
he recounted the thoughts of more than 40 
years ago — the kind of thoughts the others 
had shared on the decks of the Slazak, the 
Gryf, the Konrad, the Dragon, the Piorun, 
the Garland, the Krakowiak, the Orzel, the 
Błyskawica — their names carried on ban
ners at each of the tables in the room.

Finished, he sat down, as the hall burst 
into Sto Lat — one of the score of such out
bursts.

Dorotha, his wife of 42 years, enthusiast
ically joined in the salute, forgetting 
temporarily, at least, the fatigue of driving 
up from Albuquerque, New Mexico, to take 
part in the reunion.

Nałecz-Tymiński, the president of the 
Canadian branch of the Polish Naval 
Association, thanked all the wives for their 
support, and thanked those who had worked 
so tirelessly in preparing for the reunion.

Following the dinner Okolow Zubkowski, 
the chairman of the worldwide association, 
said the Canadians had done a marvellous 
job in organizing the reunion.

Zubkowski, from London, England, said 
he was flabbergasted when he arrived in 
Kashuby.

“I ran into two chaps here from my term 
in the Naval College,” said Zubkowski. “I 
hadn’t seen them in 45 years and all of a 
sudden I find the two of them here. It’s like 
pushing a clock back 45 years.

“This was a great idea. There are a lot of 
guy here, with a lot of wrinkles, but with 
tons of memories”.

Amid all the happiness there were clouds 
of sadness reflected on every face. Forty or 
forty-five years between visits is a long 
time. Another reunion, even a few years 
away, will find more faces and more memor
ies missing.

“Our numbers are diminishing,” said Zub
kowski. “We’re down to about 380 members 
worldwide. That’s why we were thrilled to 
hear, 18 months ago, that the Canadian 
branch wanted to stage a reunion, the first 
one on North American soil. The idea held 
so much promise.”

That promise was delivered, in full.
by Ray Stamplecoski
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SPIS TREŚCI

Str.:
Bohdan Wroński — ŚWIĘTA NA MORZU 1
Jan Busiakiewicz — KOMANDOR BOHDAN WROŃSKI 4
Premier Kazimierz Sabbat — WROŃSKI OBYWATEL 6
Józef Biliński — WROŃSKI MARYNARZ 8
Aniela Mieczyslawska — WROŃSKI HISTORYK I PISARZ 9
Wojciech Dłużewski — W PRACY WYDAWNICZEJ 11
Jan Bednarz — LIST MATA MASZYNISTY 12
Lech Stróżniak — LIST Z USA 12
Romuald Nałęcz Tymiński — CZTERDZIESTE ROCZNICE BOJÓW
PSZ 13
Stanisław A. Kuły — PAMIĘTAM ORP GROM 15
inż. T. Głowacki — WIEŃCE NA WODACH FIORDU ROMBAK 19 
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szczyk, Piaskowski, J. Czerwiński, Tumaniszwili, Serafin, Patyna 20 
PROCHY KOMANDORA WRÓCIŁY DO POLSKI 23
O BOHDANIE MAŃKOWSKIM 24
Aleksy Czerwiński — PRZEMÓWIENIE 26
Julian Czerwiński — SP. KONRAD BUSZKO 27
KRONIKA STOWARZYSZENIA 28
Jadwiga Bechyne — U STARYCH WILKÓW MORSKICH W HOVE 30
Lech Stróżniak — KOŁO GLASGOW 31
Florian Wiźła — DOROCZNE SPOTKANIE W OIGNIES 32
Wiesław Krzyżanowski — JESIENNE RÓŻE 34
ZJAZD MARYNARZY W KANADZIE 41
Witold Poray-Wojciechowski — KASZUBSKA ZIEMIA 42
Witold Poray-Wojciechowski — KASZUBY — TŁO ZJAZDU MARYNA
RZY 42
Maria Brodzka — PRZED ZJAZDEM MARYNARZY 43
Romuald Nałęcz-Tymiński — JAMBOREE MARYNARKI WOJENNEJ 44
Jerzy Tumaniszwili — PODROŻ W MŁODZIEŃCZĄ PRZESZŁOŚĆ 49 
Tadeusz Bernas — WSPOMNIENIA I OBSERWACJE 52
Maria Brodzka — REFLEKSJE PO ZJEŹDZIE 54
SPIS UCZESTNIKÓW ZJAZDU 56
Ray Stamplecoski — 40 YEARS LATER 57
Witold Poray-Wojciechowski — AKT EREKCYJNY 59

* * *
SPROSTOWANIE:
W 155 numerze Naszych Sygnałów wspomnienia pt. BORYS KARNICKI 
napisali Aleksy Czerwiński i Bohdan Mańkowski. Przepraszamy za błąd 
na str. 23 i w spisie treści.
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