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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
Kiedy redagowałem "Nasze Syg

nały" we wczesnych latach sześć
dziesiątych, chyba w 1961-1965 (nie 
sprawdzam tych dat dokładnie, by 
sprowokować krytyków do pisania), to 
na temat "NS" i artykułów w nich się 
ukazujących nie pisał nikt.

Odkąd przejąłem redakcję "Naszych 
Sygnałów" w 1985 roku, mam jako 
redaktor wyjątkowe szczęście, że 
niejedno z drukowanych opracowań 
wywołuje niespodziewaną reakcję, 
która uczyniła dział przyczynków, 
otwierających numer, jedną z waż
niejszych oraz informacyjnych części 
naszego pisma. Gdy w 157 numerze 
"NS" Wojciech Francki drukował swoje 
"Formowanie obrony Wybrzeża w latach 
międzywojennych", w numerze 158 
pisali na ten temat: J. Czerwiński, S. 
Bujniewicz, W. Pacewicz, M. Wasile
wski i przede wszystkim R. Tymiński, 
który przesłał parę fotografii, 
otrzymanych od p. Jolanty Collins, 
córki śp. adm. Frankowskich.

Kolegów, którzy poprawiają swoją 
kopię "NS", zanim schowają ją do 
archiwum, namawiam, by w nr. 158 
poprawili podpis pod fotografią na 

str. 38, według weryfikacji Juliana 
Czerwińskiego.

KOMANDOR FRANKOWSKI
Z HITLEREM

Podpis pod fotografią komandor-. 
Frankowskiego w spotkaniu z Hitlerem, 
jest błędny. Na zdjęciu zamieszczonym 
w "Naszych Sygnałach" Nr 158, stoją 
od Lewej: por. R. Kasperski (of. b.p. 
"Wichra"), ppor. mar. Z. Kowalski 
(of. wacht. "Wichra"; zasłonięty przez 
Frankowskiego stoi por. mar. M. 
Wojcieszek (I of. art. "Burzy"), oraz 
ppor. mar. J.B. Zalewski (II of. 
mech. "Burzy"). Zdjęcie takie ma 
kmdr ppor. Kowalski w Gdyni, pot
wierdził je również kmdr ppor. J.B. 
Zalewski, obaj uczestnicy spotkania z 
Hitlerem na lotnisku Tempelhoff pod 
Berlinem.

Julian Czerwiński

W "Przyczynkach" zabierają głos 
najlepsi współpracownicy "Naszych 
Sygnałów", bo po komandorze Julianie 
Czerwińskim, od którego jeszcze 
usłyszymy, uwagi na temat wspomnień 
Wojciecha Franckiego, pisze Jerzy 
Pertek:
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OFICEROWIE MORSCY
Z NIEMIECKIEJ MARYNARKI

W swym wspomnieniu zatytułowanym 
"Zapomniani ludzie Marynarki Wojen
nej" ("Nasze Sygnały", nr 158, str . 
20-21), kmdr Wojciech Francki pis"ze’ 
że w PMW było tylko czterech ofir.er^ u. 
morskich z niemieckiej mar’~^ar 
Unrug, Rychlewski (pow\nno 
Rychłowski), Bramiński i 'ziółk k< 
Informacja ta me jest ścisł ' a.ri- 
oficerów tych było riwa X ’ f / 
siedmiu, jeśli nie w'ie • y .ye’ 
do których nie trzej, co
Zygmunt Feio^i -Wpbwosc1’ to: 
Stanisław Sztorc uszek i

Por. 
1922), 
służ'1’’*.

mp. r~
. Zygmunt Foigel (1875- 

b-yły "Oberde ckoffizier", 
r.ia 14 okrętach cesarskiej

-isryn^rki, spędził długie lata na 
worLach azjatyckich, w 1908 roku 
'aczestniczył w akcji ratunkowej po 
trzęsieniu ziemi w Messynie, od 
6.3.1920 r. służył w PMW, w kadrze 
Marynarki w Toruniu, potem przyp
rowadził z Salonik do Gdańska amu
nicję na statku "Tryton" , zaś ostatnio 
był starszym oficerem portu w Pucku.

Kpt. mar., Robert Oszek, (1895 
-1938), były "Deckoffizier", od r. 
1912 w cesarskiej marynarce i w tym 
czasie brał na "Bluecherze" udział w 
bitwie pod Doggerbakiem, pod koniec 
wojny był dowódcą torpedowca "D-8" , 
od 10.11.1919 w PMW, a latem 1920 
dowódcą monitora "Mozyrz"; uczest
niczył też w III Powstaniu Śląskim 
jako dowódca oddziału szturmowego 
marynarzy i samochodu pancernego 
"Korfanty". W roku 1922 miał stopień 
kapitana marynarki, a w dwa lata 
później przeszedł do rezerwy. W tym 
czasie był prezesem Związku b. 
Marynarzy-Powstańców. Został odzna
czony Krzyżem Virtuti Militari i 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Por. ma>. Stanisław Szu we figu
ruje w Pierwszej Liście Stai 'szeństwa 
Oficerów Marynarki jako £ Schwarz! 
(189*^-1977) s również "Deckoff iteier" w 
niemieckiej Marynarce Wojennej; od 
roku 1919 w PMW, m. in. służył n?a 
"Pomorzaninie" i "Generale Hallerze" 
jako oficer nawigacyjny, oraz na 
"Lwowie" jako 1 oficer. W roku 1922 
przeszedł do rezerwy, do PMH. W II 
wojnie światowej był m. in. kapitanem 
"Wisły"; to on stał się tytułowym 
bohaterem książki Arkadego Fiedlera 
"Dziękuję ci, kapitanie!", pod naz
wiskiem Czarnecki.

Oprócz dwóch czy trzech osób, 
których ewentualne pochodzenie z 
niemieckiej marynarki muszę jeszcze 
sprawdzić, wywodził się z niej oficer 
korpusu technicznego, por. mar. 
Florian Fronczak (1892-1966), podw
ładny Oszka, również uczestnik III 
Powstania Śląskiego, i też odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari.

Jerzy Pertek

Jerzy Tumaniszwili kończy swe 
wspomnienia o śp. kmdr. por. Miro
sławie Kownackim nagraną chyba na 
taśmę jego niedokończoną opowieścią o Ą 
wybuchu wojny, który zastał OORP 
"Iskrę" i "Wilię" w Casablance.

Po Czerwińskim i Pertku, zachę
conych artykułem Franckiego, teraz 
kmdr Wojciech Francki uzupełnia 
opracowanie Jerzego Tumaniszwili.

TO BYŁO TROCHĘ INACZEJ

W pośmiertnym wspomnieniu o 
komandorze poruczniku Kownackim, 
bardzo serdecznie i ładnie napisanym 
przez Jerzego Tumaniszwili w 
"Naszych Sygnałach" Nr 157 sty- 
czeń-czerwiec 1986, znajduje się ustęp 
opisujący działalność śp. Kownac- .
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Ładowanie żywego prowiantu na ORP Wilia 8.7.39 
na redzie gdyńskiej.

Ładowanie żywego prowiantu na ORP Wilia 8.7.39 
na redzie gdyńskiej.

kiego w czasie, gdy wojna zaskoczyła 
ORP "Wilię" w Casablance.

Tę część wspomnienia o śp.Kow
nackim chciałbym krótko sprostować, 
bo to, co napisał autor może być 
wzięte za fakt historyczny, a tym
czasem było trochę inaczej.

ORP "Wilia" została wysłana na 
rejs na Morze Śródziemne do Pireusu 
i z powrotem. Okręt opuścił Gdynię 9 
lipca 1939 roku, mając na pokładzie 
połowę drugiego rocznika podchorą
żych Marynarki Wojennej wraz z ofi
cerem kursowym, por. Farą i kmdr, 
ppor. Kownackim, jako instruktorem 
szkolnego rejsu podchorążych. 

Ponadto zaokrętowano kilkudziesięciu 
marynarzy rekrutów, wybranych na 
specjalność sygnalistów i radioopera
torów, wraz z etatową załogą "Wilii". 
Przed wyjazdem wyraziłem zdziwienie 
z decyzji wysłania rekrutów, gdyż to 
podwyższało koszta podróży, ja zaś 
miałem dodatkowy kłopot z pomiesz
czeniem całości. Szef sztabu, 
komandor Majewski, powiedział, że 
sygnałowi specjaliści wolą mieć swych 
kandydatów zaprawionych tak długą 
podróżą morską, zanim pójdą na kursy 
do szkoły specjalistów, po czym, 
wręczając mi zalakowaną kopertę 
mobilizacyjną, dodał z uśmiechem: 
"Tak jest lepiej, na wszelki wypa
dek" .

W czasie przejścia do Casablanki 
"Wilia" doznała awarii kotłów, które 
zaczęły przeciekać. Po małym 
remoncie w Breście dowlokłem się do 
Casablanki, gdzie miała nastąpić 
wymiana podchorążych, którzy już 
pływali na ORP "Iskra". W Breście 
wysłałem meldunek do kierownictwa, 
że kotły nie zostały zremontowane, a 
jedynie podreperowane. Otrzymałem 
odpowiedź, że do Casablanki został 
wysłany kmdr por. inż. Czesnowicki, 
który zbada uszkodzenie, a dokładny 
remont jest przewidziany w Lizbonie. 
ORP "Wilia" miała kierownikiem maszyn 
chorążego, a nie oficera mechanika.

Pierwszego dnia wojny, o godz. 7 
rano wpadł do mojej kabiny por. 
lekarz Limonienko z okrzykiem: "Już 
się zaczęło, słyszałem przez radio, że 
Niemcy zaatakowali Polskę" . 
Otworzyłem kasę, skąd wyjąłem 
kopertę mobilizacyjną i przeczytałem 
treść zawartego tam rozkazu. Naka
zywano mi meldować pozycję okrętu w 
razie wybuchu wojny do najbliższej 
bazy angielskiej, a więc w ówczesnej 
sytuacji do Gibraltaru. Stojąc w 
porcie francuskim nie mogłem użyć 
radia okrętowego, ubrałem się więc i 
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poszedłem do Prefektury Morskiej, 
gdzie mnie zaraz wprowadzono do 
admirała, którego poprosiłem o uła
twienie mi rozmowy z Gibraltarem. 
Otrzymałem telefoniczne połączenie 
około godz. 9 rano i przekazałem 
swój meldunek. Mój telefon odebrał 
sekretarz wiceadmirała Gibraltaru, 
który kwitując mi mój meldunek 
powiedział: "Waitandsee; everything 
will be all right".

Nazajutrz, lub w dwa dni potem, 
wcześnie rano wszedł do Casablanki 
lekki krążownik angielski, "Colombo". 
Wysłałem nań oficera komplementacy- 
jnego, który po powrocie zawiadomił 
mnie, że dowódca angielski prosi, bym

niezwłocznie do niego przyjechał, bez 
zwykłej wymiany wizyt. Pojechałem na 
krążownik motorówką "Wilii". Dowódca 
przyjął mnie natychmiast i przepro
siwszy mnie, że nie wysłał oficera 
komplementacyjnego, dodał że idzie z 
Dalekiego Wschodu do Anglii, i bio- 
rąc paliwo w Gibraltarze dostał 
polecenie wejść do Casablanki. Poza 
innymi zleceniami nakazano mu widzieć 
się ze mną. Od razu zawiadomił mnie, 
że do Szkocji przyszły 3 nasze kon- 
trtorpedowce, ale nie wolno nikomu o 
tym mówić. Ponadto zawiadomił mnie, 
że załoga Wilii jest bardzo potrzebna, 
ale ze względu na ruchy mobilizacyjne 
nie może być mowy o przewiezieniu jej 

Załoga ORP Wilii w drodze do kościoła prowadzi ppor. mar. J. Anczykowski — 
wrzesień 1939.
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obecnie do Anglii. Trzeba być cier
pliwym, a za kilka tygodni Francuzi 
nas przewiozą do Anglii. Tymczasem - 
"cheer up" - dodał. Krążownik 
odkotwiczył o godzinie 1 po południu.

Po dwóch czy trzech dniach wojny 
ORP "Iskra" weszła do Casablanki. Tu 
wymieniliśmy połówki rocznika pod
chorążych. Uznałem, że po wejściu 
"Iskry" do portu, jej dowódca jest 
starszym na redzie. W kilka dni potem 
przyszli do mnie kmdr Kownacki i 
kmdr Umecki, przy czym ten ostatni 
oświadczył, że zrzeka się pozycji 
starszego na redzie, ponieważ kmdr 
Kownacki ma starszeństwo, czy też 
wyższą lokatę,, na co oświadczyłem, 
że to nie jest moja sprawa. Komandor 
Kownacki odpowiedział, że w tej 
sytuacji on obejmuje dowództwo grupy, 
na co zwróciłem uwagę, że takie 
postępowanie nie jest przewidziane 

przez RSO (Regulamin Służby Okrę
towej). Komandor Kownacki odpo
wiedział mi na to, że RSO nie obo
wiązuje w czasie wojny, po czym 
oświadczył, że zaraz się przebierze i 
pójdzie do prefektury francuskiej z 
meldunkiem, że on jest dowódcą 
całości. Cóż miałem robić? Pomyślałem: 
"Niech sobie idzie". Na drugi dzień 
oświadczył, że załatwił swój wyjazd do 
Francji u admirała francuskiego i w 
ciągu jednego dnia już go nie było. W 
tydzień potem otrzymałem telefon od 
flagowego francuskiego admirała: 
"Votre envoye est arrive en France, 
soyez contant".

Po kilku tygodniach francuska 
prefektura zarządziła przejście "Wilii" 
i "Iskry" z Casablanki do Port Loytey, 
przy czym zawiadomiono nas, by na 
okrętach zostawić po dwóch czy trzech 
ludzi do pilnowania, a całość obsad 

Admirał francuski żegna załogi OORP Wilia i Iskra na molo w Casablance (w białych 
czapkach w tylnym szeregu załoga Iskry).
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obu okrętów będzie przewieziona do 
Casablanki koleją i tam będziemy 
zaokrętowani na pasażerski statek 
"Marakesh", który odwiezie nas do 
Bordeaux, a stamtąd nasz transport 
odejdzie koleją do Brestu, gdzie 
zostaniemy przekazani bazie angiels
kiej w tym porcie. Tak się też stało, 
z tym jednak, że jakiś czas musieliśmy 
czekać w Lardeneau pod Brestem. Od 
kmdr. Kownackiego nie było żadnej 
wiadomości, czy też może do nas nie 
dotarła. Admirał francuski, prefekt 
morski Casablanki, pożegnał nas 
bardzo grzecznie przed zaokrętowaniem 
na "Marakesh", robiąc przegląd obu 
załóg.

Wracając do rozmowy z dowódcą 
"Colombo", zrozumiałem dlaczego 
kazano mi zaokrętować w Gdyni kil
kudziesięciu młodych marynarzy, 
wcielonych do Marynarki w roku 1939. 
Przez wyjazd "Wilii" i "Iskry" został 
ocalony cały rocznik podchorążych i 
kilkudziesięciu marynarzy dla uzu
pełnienia załóg kontrtorpedowców do 
czasu powiększenia marynarki przez 
rekrutację Polaków we Francji.

Miałem kłopoty finansowe, bo 
Gdynia zaopatrzyła mnie jedynie w 
czeki waluty francuskiej na banki 
francuskie. Gdy zwróciłem się do 
banku w Casablance odmówiono mi 
honorowania czeku, tłumacząc się 
wybuchem wojny. Gdy prosiłem 
admirała francuskiego o pomoc w tej 
sprawie, nie umiał, czy też nie chciał 
mi pomóc. Wobec takiej sytuacji, 
korzystając z pomocy honorowego 
konsula Polski i jego sekretarza Polaka, 
sprzedałem 200 ton węgla, który 
służył jako balast i zapas na podróż 
powrotną. Przed wyjściem z Gdyni 
"Wilia" załadowała przeszło 800 ton 
węgla, więc przez sprzedaż części 
tego zapasu załoga miała zapewnione 
pobory i komisarz miał pieniądze na 
żywność. Wydaje mi się, że ORP 

"Iskra", mając dotacje dolarowe, nie 
miała takich kłopotów. Rachunki z tej 
tranzakcji złożyłem w ataszacie u 
kmdr. Stoklasy w Londynie wraz z 
protokołem sprzedaży węgla, co zos
tało potwierdzone przez konsulat 
polski w Casablance.

Na stacji Brest przed odejściem do bazy RN, od 
lewej kmdr ppor. Umecki, kmdr por. inż. Czesnowicki, 

łącznikowy oficer francuski, kmdr ppor. Francki.

Był to trudny dla nas okres 
bezczynności, gdy na Polskę zwaliły 
się wrogie siły Niemiec i Rosji. Obie 
załogi dojechały do Anglii w całko
witej dyscyplinie, przy czym, moim 
zdaniem, praca z.d.o. "Iskry", kpt. 
mar. Tymińskiego oraz z.d.o. "Wilii" 
kpt. mar. Różańskiego odegrała 
niepoślednią rolę.

Na zakończenie chcę się przyłączyć 
do serdecznego wspomnienia o śp. 
kmdr. Kownackim, tak ładnie napi
sanego przez Tumaniszwilego. 
Chciałbym przypomnieć również pracę
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i? dziedziny nax vigacji i astronomii 
prof. Bocheński'ego, który wykładał 
te działy w pie rwszych latach Szkoły 
Oficerskiej Mar y narki Wojennej, gdzie 
byłem jego słuchaczem. Był to 
człowiek bart Izo szlachetny oraz 
bardzo dośw iadczony marynarz. 
Kownacki był w tym czasie jego 
asystentem w randze porucznika 
marynarki. Wojciech Francki

Tematycznie z wiązana z uwagami 
kmdr. Franckiegc> jest notatka, którą 
otrzymałem od L eona Wolnego* jako 
uwagi czy uzupełnienia do opraco
wania K.. Okołow-Zubkowskiego, 
"Podchorążowie Rocznika 1938-1941", w 
Nr. "NS" pisał J. Jendroszczyk na 
str. 31 w Nr. 15 6. Od Leona Wolnego 
dostałem list datowany 5 kwietnia 1987 
r. wraz z fotografią, z prośbą o 
wykorzystanie w "Naszych Sygnała
ch1".

Na zebraniu Zarządu Głównego SMW 
w dniu 23 kwietnia 1987 r. o godz. 
około 20.30 zatelefonował z Plymouth 
Tadeusz Sroka, prezes Koła, z 
zawiadomieniem., że w tym dniu, tj. 23 
kwietnia 1987, zmarł Leon Wolny. 
Chyba 360 dni w roku nie ma nikogo 
w naszej kancelarii wieczorem. Tego 

» dnia był cały Zarząd w komplecie i 
wiadomość spadła na nas jak grom. 
Prawie wszyscy znaliśmy i cenili Leona 
od lat. Moją pierwszą myślą było, że 
drogi Leon już nie przeczyta swego 
listu w "Naszych Sygnałach". Ile razy 
spotkałem Leona, a prawie co roku 
reprezentował Koło na Walnych Zja- 

m zdach, zawsze miał jakąś historyjkę, 
anegdotę, czy drobne wspomnienie do 
opowiedzenia o "Iskrze". Niech ten 
ostatni list będzie dowodem bezinte
resownego koleżeństwa śp. Leona, 
który pisze, bo we wspomnieniu o 
"Iskrze", które jest częścią artykułu 
Zubkowskiego w Nr. 154 "NS", zos
tało pominięte przez pomyłkę nazwisko

UZUPEŁNIENIE LISTY
ZAŁOGI ORP "ISKRA" 

("NS" Nr 154, str. 22)

Dziękując za list z 17 lutego 1987 
r., przepraszam za opóźnioną odpo
wiedź i mam nadzieję, że nie jest za 
późno, by ją umieścić w następnych 
"Naszych Sygnałach".

Na dowód, że w załodze "Iskry" 
był mat. zaw. Kałuża, motorzysta, 
kierownik wachty, załączam fotografię 
ORP "Iskry" w Casablance (przy 
burcie "Wilii"), gdzie widać mata 
Kałużę siedzącego w towarzystwie 
kolegów i znajomych. Stoją od lewej: 
mat. J. Jendroszczyk oraz pomocnik 
" Ship-Chandlera" w koszulce 
"wycyganionej" od Jendroszczyka, 
bosmat E. Ciesielski oraz agent, 
dostawca prowiantu.

Na pokładzie ORP Iskra w Casablance mat Jędrosz- 
czyk, arab, bosman Cesielski, agent dostawca pro

wiantu, siedzi mat Kałuża.

Dodam tu jeszcze, że W. Kałuża 
wstąpił do Marynarki Wojennej w 
Świeciu w r. 1932 jako ochotnik, 
służył na kanonierkach, później na 
OORP "Czajka" i "Mewa". W roku 1939 
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przeokrętowany został na ORP "Iskra"; 
podczas wojny służył na OORP "Wilk" 
i "Dzik" do kwietnia 1954 r.

O Wilusiu mógłbym napisać całą 
stronę w "NS", bo znam go od roku 
1933, a miał on dość urozmaicone 
życie. Jego rodzina i żona Janka 
pracowali u adm. Unruga. Dziś chcę 
tylko podać, jak Wiluś dostał się do 
Anglii i przeprosić go za opuszczenie 
jego nazwiska w "NS" na liście 
załogi. Powodem tego sprostowania 
jest uszczypliwa uwaga znajomej 
sąsiadki, że Wiluś to chyba jest 
jednym z późniejszych "przyjezdnych", 
skoro nie ma go na spisie załogi 
"Iskry", co byłoby dowodem jego 
wcześniejszego przybycia.

Leon Wolny

Okólnik Związku Oficerów Polskiej 
Marynarki Handlowej w Londynie Nr 
155 1987 r., w artykule kpt. ź.w. 
Karola O. Borchardta dostarcza 
informacji o czasach przed "Iskrą", 
gdy jedyny źaglowiec-fregata zbu
dowany przez stocznię Clover w 
Birkenhead szkolił adeptów sztuki 
nawigacyjnej obu marynarek 
wojennej i handlowej. Z naprawdę 
fascynującego opracowania cytuję 
krótki paragraf.

KOLEBKA NAWIGATORÓW

"Uroczystość podniesienia bandery 
na "Lwowie" miała miejsce 4 września 
1921 roku na redzie Gdyni. Banderę 
ofiarowało miasto Lwów, wyhaftowały 
ją Iwowianki i przywiozła ich dele
gacja do Gdyni.

Nasza KOLEBKA NAWIGATORÓW 
była dla nas jeszcze mocnym ogniwem 
wiążącym z epoką wielkich żaglowców. 
Należała podobno do bliźniaczego typu 
żaglowców, na którym srożył się "Wilk 
morski" Londona. Przez parę lat pod 

naszą banderą burty były pieczoło
wicie malowane według zaleceń admi
rała Nelsona. Zdjęcie zrobione z 
pokładu "Lwowa" w Cherbourgu 
niezaprzeczalnie potwierdziło przemi
jającą epokę wielkich rejowców.

Pierwsze podróże ćwiczebne w roku 
1921 odbywał "Lwów" po Bałtyku, z 
częstymi postojami w porcie Gdańsku 
lub na redzie w Gdyni.

Admirał Porębski projektował, że 
"Lwów" będzie kształcił jednocześnie 
oficerów marynarki wojennej i hand
lowej, i początkowo, gdy "Lwów" 
należał do Ministerstwa Spraw Wojs
kowych, tak było. Myśl ta jednak 
napotkała przeciwników w Ministers
twie Przemysłu i Handlu. Utworzono 
Departament Marynarki Handlowej, na 
czele którego stanął jeden z byłych 
dyrektorów dawnego Zarządu Floty 
Ochotniczej rosyjskiej w Odessie, Leon 
Chrzanowski. Jego bezpośrednim 
pomocnikiem został naczelnik Wydziału 
Żeglugowego, komandor Hugon Pistel. 
Do dnia 31 grudnia 1921 roku Szkoła 
Morska i statek "Lwów" podlegały 
Ministerstwu Spraw Wojennych, bez
pośrednio zaś adm. Porębskiemu. Z 
dniem 1 stycznia 1922 r. Szkoła i 
"Lwów" zostały całkowicie pod
porządkowane Departamentowi Mary
narki Handlowej Ministerstwa Prze
mysłu i Handlu. Wobec tego admirał 
Porębski założył Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu, która 
otrzymała potem żaglowiec "Iskra".

Karol O. Borchardt"
W nr. 158 "NS", na str. 23, pisze 

Jerzy Krakus: "... Zastępca dcy of. 
wojsk lądowych (o ile pamiętam) por. 
Wojciechowski...", ale w dalszym ciągu 
wspomnień przyjmuje tę identyfikację. 
Oczywiście z tymi i z innymi "opar
tymi o zwodniczą pamięć" wspomnie
niami, nie mogą się zgodzić history
cy.
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POPRAWKI HISTORYCZNE

Kolega Krakus w swej barwnej 
opowieści budzi szereg wątpliwości: 
pisze, że był na monitorze z II dyonu, 
stacjonowanym przy samej granicy, a 
monitorem dowodził kpt. mar. Kierkus, 
zastępcą dowódcy był por. wojsk 
lądowych, Wojciechowski. Tymczasem 
fakty są następujące:

- Najbliżej granicy (17.9) stał 
monitor "Toruń", dowodzony przez 
kpt. mar. Porydzaja; monitor zato
piono przy ujściu Słuczy. Monitor 
należał do III Dyonu.

- Kpt. mar. Kierkus dowodził 
monitorem "Pińsk", który 17.9. stał 
przy Mostach Wolańskich (92 km od 
granicy); monitor należał do III Dyonu 
i został zatopiony 10 km na zachód od 
Mostów Wolańskich.

- Kapitan art. Jerzy Wojciechowski 
(nie porucznik) dowodził monitorem 
"Kraków"; z I Dyonu, przeprowadził 
okręt do Kanału Królewskiego i tam go 
zatopił 21 września; sam kpt. Woj
ciechowski walczył u gen. Kleeberga i 
miałem "przyjemność" spędzić z nim 
razem 5 lat w Oflagu Woldenberg, 
ktoś inny więc musiał być w Ratnie?

- Sprawa pomordowanych oficerów: 
kpt. Basiński, oficer oświatowy w 
1939 r. w Kadrze Floty w Gdyni, 
pojechał do Pińska po rodzinę; został 
zamordowany we wsi Ogdemar, przy 
trasie Drohiczyn-Janów Poleski, nie 
mógł więc znaleźć się w Ratnie, 
odległym o kilkadziesiąt kilometrów. 
Kapitan Matuszyński i por. mar. May 
zginęli w Mokranach; pisze o tym 
Pertek, potwierdzaSobiegraj ("Poleski 
Marsz" Jana Sobiegraja ciągle jest w 
Tece Redaktorskiej. Red.)

- Do II Dyonu, o którym wspomina 
kol. Krakus, należały: statek uzbr. 
"Hetman Chodkiewicz" (stał w ujściu 
Nyrczy, zatopiony przy Mostach 
Wolańskich; dowodził nim por. rez.

Kulesza), oraz monitory "Horodysz- 
cze" i "Warszawa" - oba zatopione 
przy Mostach Wolańskich. Nie zgadza 
się ani miejsce postoju, ani zatopienia, 
ani dowódca! Bardzo sobie cenię 
werwę kol. Krakusa jako autora, lecz 
ścisłość faktów trudno pogodzić. 
Chylę czoła przed ciężkimi przeżyciami 
kol. Krakusa, pozdrawiam i polecam 
lekturę "Marynarze gen. Kleeberga".

Julian Czerwiński

Odwiedzony w szpitalu kol. Jerzy 
Krakus stwierdza, że jego opowia
danie nie powinno być traktowane jako 
wspomnienie czy reportaż, a już na 
pewno nie jako historia. Jest to 
opowiadanie oparte na własnych 
przeżyciach i doświadczeniach w 
marynarskiej służbie, ale szczegóły są 
raczej prawdopodobne niż w pełni 
prawdziwe. Kol. Krakusowi życzymy 
rychłego powrotu do zdrowia i pełni 
sił, bo czekamy na dalsze opowiadania 
i anegdoty.

Dr Grzegorz Wesołowski, entuz
jastyczny badacz dziejów naszej 
Marynarki, dołącza do ciekawego 
artykułu p. Zbigniewa Brym-Zdunina, 
o Flotylli Pińskiej:

UWAGI O PERSONELU

Kmdr ppor. Stefan Kamiński był 
dcą III Dyonu Bojowego Flotylli (do 
września 1939 r.), a nie I Dyonu. W 
trakcie kampanii wrześniowej był 
dowódcą m. in. pododcinka obrony 
"Mosty Wolańskie, a następnie zespołu, 
do którego włączono część I Dyonu 
Bojowego. W bitwie pod Kockiem 
dowódcą baonu marynarskiego w 182 
pułku piechoty (60 d.p. płk. Eplera). 
Dowódcą I dyonu bojowego był kmdr 
Paweł Klingenberg, a po jego zra
nieniu 13.6.1939 w czasie strzelań 
kanonierek, pełnił te obowiązki też we 
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wrześniu 1939 roku kpt. mar. Mie
czysław Sierkuczewski.

Kpt. Marynarki Narcyz Małszyński, 
dowódca oddziału gazowo-minowego 
Flotylli, nie zginął wysadzając most na 
Pinie, lecz został zamordowany w 
Mokranach 23.9. 1939 r. z wieloma 
innymi oficerami i starszymi podofi
cerami Flotylli.

Uwagi te oparłem na dostępnych 
źródłach i korespondencji.

C. Wesołowski
WERYFIKACJA RÓŻNYCH FAKTÓW 

(Re: "NS" Nr 158)
ORP "Jaskółka" został zbombar

dowany 14 września 1939 r. ORP 
"Gryf" po wyjściu z Gdyni 1 września 
1939 już tam nie wrócił i pozostał na 
Helu.

Nie było w Marynarce Wojennej 
ppor. Józefiaka (re: wspomnienia 
Ragusa).

Por. mar. Jan Podgórski zmarł w 
Gdańsku w 1956 roku w wieku lat 51, 
został pochowany na cmentarzu w 
Gdańsku. Służył w Zapasowym Bata
lionie Morskim (re: Ostatni z pierw
szej promocji).

Z rocznika kol. Guzowskiego w 
końcu 1986 r. żyło dziesięciu kolegów, 
w tym czterech w Polsce, bo W. 
Pławski zmarł w Gdańsku w listopa
dzie 1986. Z. Smoleński został skazany 
na karę śmierci przez sąd wojskowy i 
rozstrzelany w Bydgoszczy 26 lutego 
1946 r. (za patriotyzm!)Re: "Manus
krypt sprzed ćwierć wieku").

Dr Ożegowski posiadał wysokie 
odznaczenie brytyjskie MBE, a nie 
Legię Honorową (nie wymieniony w 
Albumie). Re: "Oko w oko").

Brytyjski krążownik (to wg "War- 
ships of the World" - Roger Kafka, 
New York, 1944), który zatopił 
kanadyjskiego "Frasera", to HMS 
" Calcutta"(re: wspomnienie Wrzesiń
skiego) .

Niszczyciele opuściły Polskę 30 
sierpnia, a "Wilk" wszedł do brytyj
skiego portu 20 września (re: prze
mówienie Tumaniszwilego).

Francuski dowódca 1 dywizji 
strzelców - powinno być Bethonart 
(nie Bethun).
(re: Tymiński, str. 6).

Nazwisko pod fotografią winno być 
Jasłowski (re: str. 54).

Kmdr Salamon zmarł w sierpniu. 
Odznaczony był Krzyżem Grunwaldu 
III, a nie II klasy (re: str. 57).

Julian Czerwiński
Po dokładnym przestudiowaniu 

poprawek wydaje mi się, że być może 
następny numer ukaże się w innej 
formie. Będziemy mieli tylko poprawki 
do komentarzy i sprostowania do 
poprawek. Bo i ja mam swoją listę.

W Nr. 157 na str. 68 pod fotog
rafią napis powinien być: "Pani 
Jadwiga Jaraczewska i dr Bronisław 
Danielewicz". A spis treści w Nr. 159 
poprawia Janisław Adam Wańkowski 
pisząc:

"JESZCZE O S.3"
"... Przy okazji mała wzmianka, 

jakby się ktoś o to pytał! Na stronie 
36, lewa kolumna, 17 wiersz od góry 
powinno być jak następuje:

"Najlepiej nie poprawiać map, albo 
robić poprawki nanoszenia nowych 
zaminowanych odcinków z kilkudniowym 
opóźnieniem, w przeciwnym razie...", 
- a nie jak wydrukowano.

Ciekaw jestem, czy to jest pomyłka 
drukarska, czy też korekta redak
torska, aby się nie wydawało, że ta 
moja półżartobliwa uwaga nie była 
wzięta przez czytelnika za lekcewa
żenie obowiązków nawigatora przed 
patrolem bojowym? Interesuje mnie 
tutaj "psychologiczny punkt", kiedy 
redaktor chce uratować pisarza przed 
jakimś takim posądzeniem. Nie trać 
czasu na odpisywanie. Wspomnę to 
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kiedyś, jak się spotkamy przy piwie.
Jeszcze jedna wesoła korekta! Spis 

treści, gdzie figuruję pod nazwiskiem 
Mietka Wasilewskiego! Byliśmy razem 
kumplami i często razem mieszani 40 
lat temu, no i widać, że i teraz. 
Ciekawe kawały wyprawiają te nasze 
komputery mózgowe! Moje egzemplarze 
poprawiłem zgrabnie piórkiem.

Janisław Wańkowski"
W Nr. 159 na stronie 14 w trzeciej 

części opracowania kmdr. R.N. 
Tymińskiego o "Błyskawicy", jest 
chyba drukarski błąd w dacie. Pisze 
autor, że "... jesienią 1985 r. miałem 
okazję rozmawiania... z p. Bronis
ławem Linką" na temat wydarzeń w 
Cowe 24 kwietnia 1942 r." Ta sama 
data powinna być w następnym 
paragrafie. Na ten temat pisze z Isie 
of White bosmat Józef Klamt:

24 KWIETNIA 1942 
NA "BŁYSKAWICY"

"Po przeczytaniu "NS" Nr 159 chcę 
przedstawić moją wersję z dnia 24 
kwietnia 1942 r. iw ten sposób 
sprostować nieścisłości w relacji p. 
Bronisława Linki. Otóż Zdzisław 
Dudkiewicz tego ranka nie był 
podoficerem wachtowym, ponieważ 
był jeszcze starszym marynarzem. W 
dniu tym ja miałem służbę podoficera 
wachtowego i odgwizdałem pobudkę. 
Ubiegło parę sekund, gdy usłyszałem 
salwę karabinu maszynowego od strony 
Newport i prawie momentalnie nadle
ciały Focke Wolfy na bardzo niskim 
pułapie wzdłuż rzeki Medina. Wówczas 
nacisnąłem klakson alarmowy - ja, a 
nie ktoś inny.

Po nalocie byłem wezwany do messy 
oficerskiej, gdzie w obecności oficera 
wachtowego i z.d.o. złożyłem 
szczegółowy raport z mej służby.

Epizod ten i nocny nalot 5 maja 
dobrze pamiętam, ponieważ 9 maja 
1942 roku brałem ślub w Cowes. W 

dniu tym "Błyskawica" była holowana 
do Portsmouth, celem wmontowania 
nowego masztu.

Pragnę dodać, że w dowód 
wdzięczności mieszkańcy Cowes 
ufundowali pamiątkową tablicę, na 
której odsłonięciu byłem obecny.

Były członek załogi 
ORP "Błyskawica" 
bosmat Józef Klamt

Małe sprostowanie zamieszcza w 
swym liście z 24 lipca 1987 r. kol. 
Stefan Bujniewicz, który pisze na 
temat:

LISTOPAD 1942 
NA "BŁYSKAWICY"

Pod Bougie w listopadzie 1942 r. 
zginął między innymi sygnalista 
Anglik nazwiskiem Geoffrey Trickett - 
tak jest zapisane w dzienniku okrę
towym. R.N. Tymiński podaje na str. 
16 Nr "NS" 159, nazwisko Gallagher, 
widocznie opierając się na wydanej tu 
w kraju broszurce autorstwa nieja
kiego Kuczery.

Stefan Bujniewicz
Do wcześniejszych czasów sięga w 

swych przyczynkach Aleksy Czer
wiński , który do serii artykułów 
Romana Tymińskiego dorzuca taką 
anegdotę:

BUDOWA "BŁYSKAWICY" W COWES

Wielkim walorem artykułu kmdr. R. 
Tymińskiego o ORP "Błyskawicy" jest 
wierne odtworzenie wydarzeń z 
podaniem dat, godzin i różnych 
szczegółów dotyczących życia okrętu. 
Takie przedstawienie musiało się 
opierać na danych z dziennika okrę
towego. Jestem pełen podziwu; czy
tałem ten tekst nie tylko z ogromnym 
zainteresowaniem, ale z prawdziwym 
przejęciem. Zupełnie jakbym tam był! 
Marginesowa wzmianka o P.M. Jaco- 
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bsie przeniosła mnie w czasy sprzed 
50 laty, kiedy byłem na budowie i 
odbiorze ORP "Błyskawica" w stoczni 
S. White w Cowes. Była to barwna 
postać, którą nieraz wspominam i od 
lat nie mam z kim wspomnieniem tym 
się podzielić. Wspaniały marynarz, 
przyjacielski w stosunku do nas, 
młodych wówczas marynarzy. Wpra
wdzie nie całkiem bezinteresownie, bo 
czekał zaproszenia na piwko, żona 
bowiem zabierała mu wszystkie pie
niądze. W przeddzień wyjścia w morze 
żona przyprowadzała Jacobsa do 
stoczni, gdzie spędzał on noc pod 
kluczem. W morzu przeobrażał się: 
stanowczy, władczy, wydawał rozkazy 
ekipie i za najmniejszą uwagę potrafił 
ostro ofuknąć dyrektora Stewarta czy 
naszego komandora Steyera. A już 
następnego dnia po powrocie z morza 
spotykało się zgarbionego staruszka. 
- "Nie masz czasem pół korony na 
piwko? Ona mi wszystko zabrała!" 
Pamiętam, że szczególną sympatią 
darzył Jacobsa kmdr S. Mieszkowski, 
który chętnie snuł o nim liczne 
opowiadania - jak Jacobs wprowadził w 
nocy i we mgle okręt do portu w 
Needles (na południu Isle of Wight), 
jak z pamięci zapowiadał w morzu 
pojawienie się różnych statków, obs
ługujących regularne linie itp.

Aleksy Czerwiński
Funkcja redaktora ma niewątpliwie 

swoje blaski i choć pp. A. Czerwiński, 
J. Czerwiński, J. Pertek i J. Wań- 
kowski bardzo życzliwie piszą - 
redaktorom też się oberwało. W 
Referacie Personalnym w Nr. 159 "NS", 
na stronie 52 napisałem: "Nawet jeśli 
ktoś wstąpił do Marynarki w 1945 r. 
jako 18-letni chłopak, dziś raczej 
kwalifikuje się na młodego dziadka niż 
na pana młodego". Najpierw wzięła 
mnie do raportu żona, stwierdzając 
krótko, że to mi się nie udało.

Broniłem się jak mogłem, że Alfred 
(bo to o Piechowiaka chodzi) ma 
wspaniały zmysł humoru i ... rze
czywiście. Nie zwymyślał mnie od 
starych dziadków (a takim niewątp
liwie jestem), ale z typową dokład
nością oksfordzkiego historyka 
przysłał następującą notatkę, dato
waną 2 czerwca 1987:

KOLEGO REDAKTORZE,

Do notatki o moim ślubie w Nr. 159 
wkradła się pomyłka, którą proszę w 
następnym numerze "NS" sprostować.

Do Marynarki Wojennej zgłosiłem 
się na ochotnika mając lat 17 dokła
dnie 18 września 1944 r., prosto z 
podziemia francuskiego FFI w St. 
Agreve, gdzie wstąpiłem po zmasak
rowaniu przez Niemców moich kolegów 
z gimnazjum Cypriana Norwida w 
Villard-de-Lans.

Alfred Piechowiak

W londyńskim "Dzienniku Polskim" 
z 21 maja 1987 r. czytamy w spra
wozdaniu Bernarda Drzyzgi:

ODZNACZENIA
"... Za ofiarną pracę społeczną na 

terenie Brighton-Hove zostali odzna
czeni przez Pana Prezydenta RP: 
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Jadwiga 
Bechyne i Zygmunt Lasota. Po wrę
czeniu odznaczeń i dyplomów Chór 
Parafialny odśpiewał: "Jest zakątek na 
tej ziemi" i "Orły do lotu".

Przypomnieć chcę szczególnie 
pozalondyńskim Kolegom, że kol. 
Jadwiga Bechyne jest kierowniczką 
Domu SMW w Brighton i od wielu lat, 
na podstawie uchwały Walnego Zjazdu 
SMW, jest członkiem zwyczajnym 
naszego Stowarzyszenia. Kol. Jad
widze gratulujemy odznaczenia Złotym 
Krzyżem Zasługi, na który sobie 
zasłużyła swą bardzo ofiarną i pełną 
poświęcenia pracą.
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Jak widać, często o niemałych 
osiągnięciach naszych Kolegów 
dowiadujemy się z prasy, bo typowa 
dla marynarzy skromność nie pozwala 
im się chwalić. W londyńskim 
"Dzienniku Polskim" z 7 kwietnia 1987 
r. czytamy o jednym z członków SMW, 
Koła Manchester, artykulik pt.:

CALANTERNIK

"W Manchester i okolicy jest wiele 
polskich zakładów galanteryjnych, 
prowadzonych przeważnie przez rzu
tkie małżeństwa emigracyjne, jak pp. 
Zofia (rodem z Polesia) i Bernard 
(rodem ze Śląska) Opeldusowie. 
Niewiele mieli z tym kiedyś wspólnego, 
bowiem p. Bernard jest byłym 
marynarzem, a p. Zofia nigdy nie 
zgłębiała sztuki wyrobu różnych 
artykułów galanteryjnych: ani na 
Sybirze, ani też w innych krajach 
świata, odwiedzanych w okresie wojny; 
była zbyt młoda i śniła o innych 
rzeczach.

A dziś? Pp. Opeldusowie mają za 
sobą już ponad 20 lat pracy w tej 
branży, oraz 35 lat zasługi w orce na 
niwie społecznej, ze specjalnym 
uwzględnieniem pracy w chórze, 
różnych zabiegów w dziale rozryw
kowym, opiekuńczym, narodowym i 
religijnym na niwie emigracyjnej. Ich 
dzieci mogą być dumą każdego Polaka: 
córka, Krystyna, jest inspektorem w 
urzędzie podatkowym, Teresa wyk
ładowcą w Politechnice w Batley, syn 
Stefan zatrudniony jest jako inży- 
nier-mechanik w produkcji różnych 
aparatów i urządzeń kosmetyczny
ch..

JERZY DITTMAR

Wspomnienie o zmarłym Koledze J. 
Dittmarze ("NS" Nr 159) było przy

czyną otrzymania przez nas paru 
dodatkowych słów, żegnających

"Z wielkim zainteresowaniem i 
zadowoleniem przeczytałem artykuł 
kol. Andrzeja Browarskiego ("NS" Nr 
159) o śp. Jurku Dittmarze. Bardzo 
mu za to jestem wdzięczny i jestem 
pewien, że koledzy z mojego rocznika 
SPMW czują w podobny sposób.

Z Jurkiem znaliśmy się jeszcze za 
czasów szkolnych - byliśmy w tym 
samym gimnazjum i w tej samej dru
żynie harcerskiej - a w ciągu ostat
nich kilku lat prowadziliśmy ożywioną 
korespondencję.

Mimo długoletniej choroby Jurek 
tłumaczył książki z języka hiszpań
skiego i również zajmował się studiami 
historycznymi. Dla mnie i dla kilku 
kolegów był on niewyczerpanym 
źródłem wszelkiego rodaju informacji. 
Na krótko przed swoim powrotem do 
Polski, podyktowanym złym stanem 
zdrowia, przekazał on swój prywatny 
zbiór książek (ponad 800 tomów) nowo 
powstałemu uniwersytetowi w Szcze
cinie.

Rok temu, w gronie innych przy
jaciół, powitałem go na warszawskim 
lotnisku. Niestety, wygląd jego nie 
wróżył nic dobrego. Znękany wielo
letnią chorobą zmarł on w miesiąc po 
przybyciu do Polski.

Dla Jurka miałem zawsze wielki 
szacunek i dlatego artykuł Andrzeja 
Browarskiego ma dla mnie szczególnie 
wielkie znaczenie".

Kazimierz Domański

Zanim przejdę do ścigaczy, chcę 
przytoczyć parę zdań z listu, gdzie 
są tylko podziękowania i dużo rado
ści. Pisze mi 8 czerwca 1987 r. Zofia 
Wysocka, siostra żony, a cytat z jej 
listu zatytułowałem:
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PARĘ SŁÓW O KS. KAPELANIE NOTATKI O ŚCIGACZACH

"Najserdeczniej dziękuję za prze
miłą niespodziankę w postaci "Naszych 
Sygnałów" - to wspaniałe "pisemko", 
z tematyką tak ciekawą i tak bliską 
sercu.... Z rozrzewnieniem chłonę
łyśmy wspomnienia o ks. kapelanie 
Miegoniu. Znałyśmy go osobiście.
Jego siostra, Maria, była moją i Łucki 
koleżanką w Wejherowie, gdzie ks. 
Miegoń często ją odwiedzał. To był 
wspaniały człowiek - wszystkie 
seminarzystki kochały się w Nim, nie 
wyłączając mnie! Pamiętam, jak 
pomagał nam, wracającym kiedyś rano 
z majówki, przekroczyć bramę naszego 
zakładu (bo była jeszcze zamknięta!!) 
ku wielkiemu zgorszeniu woźnego. To 
byli czasy!!

Zofia Wysocka
Gratuluję kol. Jerzemu Goskowi 

wspaniałego opisu i przemówienia na 
odsłonięciu tablicy pamiątkowej ("NS" 
Nr 157) i ze smutkiem notuję, że 
rubryka "Z żałobnej Karty" w tym 
numerze przynosi wiadomość o śmierci 
p. Marii, siostry ks. Kapelana.

Zacząłem ten przegląd Przyczynków 
stwierdzeniem, że niejedno drukowane 
wspomnienie wywołuje niespodziewaną 
nieraz reakcję. W Nr. 158 lekko 
skrócony wywiad kol. A. Gośka pt. 
"Jaraczewski na ścigaczach", przed
rukowany z miesięcznika "Morze", 
sprowokował przyczynki Janisława 
Wańkowskiego i Zbyszka Pazia.

Swą służbę na S3 wspomina kol. 
S.M. Wrzesiński, czym kończymy 
"Przyczynki" wraz z notatkami, które 
w swym liście z lutego 1987 r. tak 
wprowadza autor, Jerzy Dobrodzicki:

"Widzę, że w historii ścigaczy jest 
duża, milcząca luka, jeżeli więc chcesz 
z poniższych notatek zrobić użytek, 
to proszę:

Zacząłem na jesieni 1942, dostałem 
przydział jako zastępca por. mar. 
Eugeniusza Wciślickiego, dcy ścigacza 
artyleryjskiego SI (MGB. SI). Ści- 
gacze S2 (Szuster) i S3 (Bocheński), 
wchodzące w skład 3MGB Flotilla, 

bo bazowane były w Dover. Po naprawie 
SI w Cowes (uszkodzenia od bomb), 
skierowano nas do bazy treningowej 
HMS Bee w Weymouth, z nowym 
dowódcą Bohdanem Kowalskim. Po 
przeszkoleniu doszlusowaliśmy do 
Dover, gdzie wkrótce zostałem dcą SI 
(zca Suchecki). Właśnie skończyłem 23 
lata.

Warto wspomnieć wspaniały wyczyn 
Genka Wciślickiego, kiedy na S2 w 
1942 r. stoczył sam jeden zażartą 
walkę z 6 ścigaczami niemieckimi 
(E-boats). Peter Scott (syn Cpt. 
Scotta), w książce pt. "The Battle of 
the Narrow Seas", poświęca tej akcji 
rozdział pt. "The Nelson Touch". 
Polski Dowódca zignorował rozkaz 
powrotu do bazy i sam uderzył na 
wroga! W czasie bitwy Niemcy stracili 
orientację i strzelali do swoich; S2 po 
wyczerpaniu całej amunicji powrócił do 
bazy z kilkoma dziurami. Wciślicki 
otrzymał Virtuti oraz DSC, załoga 
Krzyże Walecznych.

W Dover ścigacze skoszarowane 
były w tzw. Pens, olbrzymim sch
ronie, gdzie były pomieszczenia dla 
załóg. Byliśmy pod ciągłym ogniem 
artylerii ciężkiej z Francji - nie było 
dnia, aby kilka pocisków, albo czasem 
kilka salw nie wylądowało na miasto 
lub port.

Chodziliśmy prawie co noc na 
patrole w rejonie Pas de Calais; 
zadaniem naszym było przeganianie 
E-boatów i małych konwojów przyb
rzeżnych. Niestety, pomimo licznych 
alarmów radiowych i radarowych z
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lądu, nie dało nam się zmierzyć z 
nieprzyjacielem.

Nieprzyjemnymi aspektami były 
liczne pola minowe, którymi Kanał był 
zatkany, oraz szybko zmieniająca się 
pogoda. Sztormy i gęsta mgła potra
fiły nas porządnie zmęczyć. Działal
ność lotnictwa nad Kanałem była 
bardzo ożywiona i czasem trudno było 
się zorientować, kto swój, kto wróg! 
Jednej nocy dostaliśmy kilka serii z 
góry - stąd mieliśmy jednego rannego.

W dzień inspekcji Churchilla miałem 
pożar na SI, i dzięki temu zostałem 
przedstawiony sławnemu Premierowi.

W lecie 1943 r. wszedł do kam
panii nowy ścigacz - S4, dca Ludwik 
Antoszewicz, zca Krasucki. S4 zbu
dowany przez British Power Boat Co, 
wspaniały ostatni model MGB, z 
pom-pomem na dziobie, bazowany był 
w Ramsgate i był członkiem flotylli 
angielskiej.

Angielskie dowództwo widocznie 
oceniało pozytywnie naszą pracę, 
bowiem polski senior-oficer, kpt. 
Szuster, został udekorowany DSC.

W październiku 1943 r. zostałem 
przeniesiony na "Burzę"; SI objął 
Romek Dulla i dalej nasza grupa 
kontynuowała patrole aż do wczesnej 
wiosny 1944 r., kiedy otworzył się 
nowy rozdział. Oddaliśmy stare łodzie 
i kolejno fasowaliśmy nowe, wspaniałe 
ścigacze torpedowe (MTB), które 
budowała firma Samuel White w 
Cowes.

Pierwszy wszedł do kampanii S5, 
pod dowództwem kpt. mar. Witolda 
Szustera (zca Jan Schreiber), który 
predystynowany był na "Senior Ofi
cer, a" polskiej Flotylli. W lecie 1944 
r. dostałem w Cowes S6 i po krótkim 
przeszkoleniu w HMS Bee w Holyhead 
zameldowałem się w naszej nowej bazie 
- Ramsgate. Muszę tutaj podkreślić, 
że miałem duże szczęście w doborze 
załogi. S6 nie opuścił ani jednego 

patrolu i funkcjonował bardzo spra
wnie. Do dzisiaj pamiętam z wdzię
cznością i afektem tych naprawdę 
wspaniałych chłopców, którzy z takim 
zapałem i poświęceniem spełniali swoje 
obowiązki. Szczególnie ciężka praca 
dawała się we znaki naszym 
motorzystom; oprócz wysokiej eks
pertyzy - 3 motory, każdy po 1500 KM, 
"supercharged", plus maszyneria 
pomocnicza i elektryka. Temperatura w 
maszynowni dochodziła do 50 st. C., 
przy potwornym huku motorów i 
smrodzie oleju.

Moim zastępcą był ppor. mar. 
Antoni Piątek, bosmanem okręto- 
wym-sternikiem: st. bosman Feliks 
Chwiotka, sygnalistą: Nadolski; radar 
obsługiwał mar. Bohacz, radio mat 
Czesław Kasprzak, Czesław Zielonka, 
Błaszczyk. Niestety, czterech innych 
nazwisk nie pamiętam. Później pod
porucznika Piątka zastąpił ppor. Jan 
Róg.

Inwazja Kontynentu była w pełni, 
więc nie dano nam próżnować i cho
dziliśmy co noc na patrol w "zonie" 
Pas de Calais.

We wrześniu 1944 r. ustąpił Szu
ster; jego miejsce jako dca grupy 
zajął kpt. Jaraczewski, który właśnie 
przybył na S7, po treningu w 
Holyhead. S5 dostał popularny i 
dzielny Maciek Bocheński. Blokowa
liśmy Dunkierkę. Naszą następną 
bazą było Felixstowe, skąd operowa
liśmy pod egidą fregaty (kontrola 
radarowa) pod brzegami Holandii, ale 
niestety, stwierdzono na naszych 
łodziach pęknięcia wręg, i skierowano 
nas do fabryki na naprawy. I tak do 
końca wojny obijaliśmy się po warsz
tatach i różnych bazach.

W kwietniu 1945 polska flotylla, już 
w zwiększonym składzie: S5 
(Bocheński), S6 (Dobrodzicki), S7 
(Jaraczewski), S8 (Kopecki), S9 
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(Góralczyk) znalazła się w Portland. 
SIO (Schreiber) jeszcze się szkolił.

Maj 1945 - wojna skończona.
Jeszcze jeden incydent chcę tu 
wspomnieć.

Na rozkaz adm. Doenitza niemiecka 
flota podwodna, operująca na Atlan
tyku, ma najkrótszym kursem podążać 
do Anglii, gdzie ma być internowana. 
Pierwszy niemiecki okręt ukazał się 
niedaleko Portland i Anglicy oddali 
nam przywilej wprowadzenia tej jed
nostki do portu. Był to piękny gest 
ze strony Royal Navy; w ten skromny 
sposób chcieli pokazać światu, że 
chociaż politycy nas haniebnie zdra
dzili, oni uważają nas za godnych 
towarzyszy broni.

Zostałem wyznaczony na dowódcę 
tej wyprawy; skompletowałem sekcję 
abordażową i na pokładzie M-L'a 
dotarliśmy do U-249 (Oberleutnant UWE 
Kock). Poprzednio zostałem ostrzeżony, 
że Niemcy mogą w sposób dramatyczny 
swoje działania wojenne zakończyć 
(Hochsee flota 1918, Scapa Flow), więc 
zabezpieczyliśmy wskazane ważne 
punkty. Patrol U-249 trwał 48 dni na 
Atlantyku; podwodnicyniemieccy, wy
czerpani i wymizerowani z wielką 
radością oddali się w niewolę. Przy
jęcie w porcie odbyło się bardzo 
szumnie; tysiące ludzi wyległo na 
ulice, by zobaczyć słynnego od tylu 
lat rozbójnika morskiego. Prasa i 
nowości filmowe podkreślały, że 
eskorta to polscy marynarze.

W kilka dni później drugi U-boat 
eskortował do Portland Staszek 
Kopecki, potem trzeci - kpt. Jara- 
czewski.

Przyszedł czas rozstania i do 
dzisiaj z nostalgią wspominam te 
wspaniałe, młodzieńcze lata. Na ści- 
gaczach pływałem 2 lata i mam na 
swoim koncie przeszło 200 patroli oraz 
wypadów operacyjnych.

Jerzy Dobrodzicki

ŚCIGACZ S3 - ORP "WYŻEŁ"

Ścigacz S3 miał wyjątkowego 
pecha. Naszym zadaniem była ochrona 
konwojów, patrolowanie i ratowanie 
zestrzelonych lotników w Kanale la 
Manche.

Lataliśmy więc od Penzance aż do 
ujścia Tamizy. W jednym z takich 
rejsów utknęliśmy w odpływie na 
Goodwyn Sands razem z towarzyszącym 
nam S2 (ORP "Wilczur"), Nareszcie 
około południa nastąpił przypływ i 
towarzyszący nam ścigacz poszedł 
sobie, a my, mając uszkodzone śruby 
i zgięty wał nie mogliśmy się ruszyć. 
Po pewnym czasie przybył z Ramsgate 
wezwany przez nas holownik i 
zaciągnął nas do portu, a w nocy inny 
holownik zaciągnął nas do portu 
Hythe. Tam po dokonaniu napraw po 
dwóch dniach spuszczono nas z 
powrotem na wodę i znów kręciliśmy 
się po Kanale.
Jednego dnia wylecieliśmy na minie 
przy wejściu do portu naszej bazy, 
Fowey. Było trzech rannych i ja 
między nimi. Ścigacz został natych
miast wciągnięty na pochylnię, by go 
uchronić od zatonięcia. Po wyleczeniu 
dostałem przydział na ORP "Garland".

Zima i Atlantyk dobrze nam się 
dały we znaki i po kilku miesiącach 
przez bazy w Greenock i Devonport 
wróciłem na poprzedni, już naprawiony 
ścigacz. Raz wracając z nocnego 
patrolu weszliśmy we mgle na skały 
koło Lizard Head i rozbiliśmy dziób.

To był rzeczywiście pechowy 
ścigacz. Jego załogę stanowili:

Dca Andrzej Jaraczewski, zca dcy 
T. Lesisz, obsługa: mat. E. Gach, 
mat J. Żuraw, mat J. Jędroszczyk, 
mat L. Oświęcimski, starszy mary
narz K. Kuroczycki, st. mar. J. 
Chomik, st. mar. S. Wrzesiński, mar. 
S. Rydz i mar. J. Wandas.

S.M. Wrzesiński
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JULIAN CZERWIŃSKI

GDYNIA 11 CZERWCA 1987
"... Jakże doniosły jest fakt, że 

to właśnie słowo "Solidarność" zostało 
wypowiedziane tutaj, nad polskim 
morzem.... A więc morze mówi o 
potrzebie solidarności: międzyludzkiej 
i międzynarodowej... Nie może być 
mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię 
społecznej solidarności nie będą 
respektowane do końca prawa każdego 
człowieka..

Tak brzmiały słowa Ojca Świętego, 
wypowiedziane w Gdyni do kilkuset- 

tysięcznej rzeszy ludzkiej podczas 
spotkania z ludźmi morza.

Ołtarz, z wysokości którego Ojciec 
Św. błogosławił gdynian, otoczony 
był morzem ludzkim, sięgającym od 
stóp Kamiennej Góry do nadbrzeża 
Basenu Prezydenta, od południowego 
Kanału Portowego, do wiaduktu 
kolejowego zamykającego morską 
arterię ulicą 10 Lutego.

Burza oklasków rozszumiała się nad 
zebranymi rzeszami, kiedy umilkły 

11.6.1987 w Gdyni Ojciec św. przyjmuje dary od ludzi morza: ochmistrz polskich linii 
oceanicznychzkmdr rez. Mar. Woj. i kpt. Z.W. reprezentujący Stella Maris. W głębi stocz

niowcy z symboliczną rzeźbą.
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słowa Ojca Świętego. Dopiero wspólna 
Modlitwa Powszechna uciszyła tę 
burzę.

W jasnym, czerwcowym zmierzchu 
srebrzył się wielki Krzyż, uniesiony 
wysoko ramieniem dźwigu ponad 
Skwerem Kościuszki. Szybujące mewy 
przecinały co pewien czas pnące się 
ku niebu smugi reflektorów.

Mijała godzina dziewiąta, kiedy po 
stopniach ołtarza ruszyła ku papie
skiemu tronowi procesja z darami od 
ludzi, od gdynian wszelkich zawodów.

W pierwszej trójce niosącej dary 
szli: kapitan Żeglugi Wielkiej,
komandor rezerwy i ochmistrz polskich 
statków. Pierwsi uklękli u stóp 
Papieża, składając dary. Ojciec św. 
pochylił się nad klęczącymi, spojrzał 
na ofiarowane dary, podziękował 
ciepłym, spokojnym głosem i udzielił 
klęczącym swego błogosławieństwa, 
podkreślając, że błogosławi również 
ich rodziny i tych wszystkich, w 
których imieniu te dary przynieśli.

Każdy z klęczących przeżywał 
głęboko wzruszającą chwilę, kiedy 
całował podaną mu piękną rękę 
Namiestnika Chrystusowego na ziemi.

Różne były te gdyńskie dary: od 
symbolicznej rzeźby skrępowanego 
stoczniowca, po skromniutką, małą 
Monstrancję kupioną przez dzieci za 
pieniądze zaoszczędzone na cukierkach, 
od złocistych połci wędzonego łososia, 
złowionego przez rybaków indywidu
alnych, po okazały, bursztynowy 
różaniec, dar studentów Wyższej 
Szkoły Morskiej. Były też obrazy, 
dewocjonalia i kaszubskie wyroby 
regionalne.

My, kombatanci Marynarki Wojennej, 
ofiarowaliśmy Ojcu św. pamiątkowy 
album, zatytułowany: "Oksywie 1983" .

Pomysł ufundowania albumu o 
takiej tematyce zrodził się na zeb
raniu gdyńskiej "Stella Maris" 
duszpasterstwa ludzi morza, prowa- 

dzoneego przez ojców redemptorystów. 
Projektodawcą był kpt. mar. rez. Jan 
Gosk.

Składka przeprowadzona wśród 
Kolegów z Wybrzeża umożliwiła 
wykonanie albumu. Wsparcie finansowe 
zarządu SMW oraz pomoc Kolegów z 
głębi Kraju pozwoliły na solidarną 
realizację i projektu i wykonania tego 
pięknego albumu.

ALBUM
Jest to japoński album, ofiarowany 

przez dr Jadwigę Żytowiecką. Przy
wiózł go ż Japonii nasz kolega (już 
śp.), kpt. ż.w. Jerzy Żytowiecki - 
absolwent SPMW w 1938 r.

Mistrz introligatorski, Leopold 
Gorzelany z Gdańska oprawił album w 
czarną skórę z biało- czerwoną 
banderą, wytłoczył na drugiej stronie 
okładki złote napisy oraz sylwetkę 
"Błyskawicy".

Album zawiera 8 kart, na których 
umieszczono 14 barwnych zdjęć, 
wykonanych przez artystę-fotografa, 
Krzysztofa Kamińskiego. Dwie strony 
stanowią przerywniki między zdjęciami; 
na stronach tych znalazły miejsce dwa 
utwory poetyckie Jana Gośka.

Na wewnętrznej stronie okładki, na 
złoto-żółtym tle umieszczono tekst 
telegramu Ojca św. z dnia 28 maja 
1983 r., zawierającego błogosławień
stwo dla żyjących weteranów Mary
narki Wojennej i ich rodzin.

Na końcu, na wewnętrznej stronie 
okładki, zamykającej album, znajduje 
się następujący napis:
"Album ten ofiarowali Ojcu Świętemu, 

Janowi Pawłowi II, z okazji wizyty pa
sterskiej w Gdyni - Kombatanci Pol
skiej Marynarki Wojennej, która wal
cząc od
pierwszej do ostatniej salwy II wojny 
światowej rozsławiła chwałę Polskiej 
Bandery Wojennej.]
Gdynia, dnia 11 czerwca 1987 roku".
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Okładka albumu dla Ojca św. (mistrz introligator 
Leopold Gorzelany).

Rozmieszczenie zdjęć i tekstów 
w albumie:

str. 1:
- Kościół Św. Michała Archanioła w 

Gdyni-Oksywiu;
str.2:

- Ołtarz i tablice zatopionych 
okrętów - projekt Marii Talaga-Kor- 
palskiej;
str. 3:

- Tablica "informacyjna" - rzeźba 
Ireny Zabruckiej;
str. 4:

- Tablica "Oksywie-Hel - 1939", 
rzeźba Sławoja Ostrowskiego;
str. 5:

- Tablica ORP "Grom" - rzeźba Ewy 
Krawczyk;
str. 6:

- Tablica "ORP Orła" - rzeźba 
Marii Talaga-Korpalskiej;
str. 7:

Tablica "ORP Jastrzębia" - 
rzeźba Ireny Zabruckiej;

str. 8:
- Poezja Jana Gośka:

Tu wierzby płakały mazurki.
Tu Szopen o zmierzchu zaciemnym 

łkał
W ten czas pewnie, gdy tonął 
"Kujawiak" gdzieś na Śródziemnym 
Zanika nadziei pokład wszystek 
I jeszcze krzyk daleki:
... Powiedz, czy zdałem? Chryste!

A w Żelazowej Woli ołtarzu 
Wiejski odpowie Chrystusik: 
Tak! Przez nasze śmierci, marynarzu. 
Ona zmartwychwstać musi!

str. 9:
Tablica ORP "Kujawiaka" 

rzeźba Marii Talaga-Korpalskiej;
str.10:

- Tablica ORP "Orkana" - rzeźba 
Bolesława Szawana;
str.11:

- Tablica ORP "Dragona" - rzeźba 
Marii Talaga-Korpalskiej;
str.12:

- Tablica ks. kapelana Miegonia - 
rzeźba Ryszarda Kaczora. Tablica 
znajduje się w dawnym kościele 
"Garnizonowym", M. B. Częstochowskiej;
- patrz "NS" Nr 157, str. 43;

str.13:
- Tablica pamięci niewinnie stra

conych oficerów w 1952 r.: koman
dorów - Mieszkowskiego, Staniewicza i 
Przybyszewskiego, projektowana przez 
syna zamordowanego, inż. Witolda 
Mieszkowskiego. - Patrz "NS" Nr 157, 
str. 46.
str.14:

- Tablica pamięci w.adm. Świrs- 
kiego, rzeźba Ireny Zabruckiej;
str.15:

- Tablica pamięci w.adm. Unruga - 
rzeźba Sławoja Ostrowskiego;
str.16:

- Poezja Jana Gośka:
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Niechby zbłądziły pod bramy kordon 
wiosny tułacze. 

Niechby sprawdziły, jak lud pobożny 
dopełnił znaczeń. 

Że z tym Reduty oksywskiej mottem 
może na wieki

Palec historii oczom potomnych 
katechizm zlecić.

Zmęczone wiosny, Bander strzępy.
Niechby nas przywiał 

Ostatni rozdział "Wiatru od morza" 
chłopcom z Oksywia 

Tu was przygarnia cisza cmentarza 
i zieleń wierna

Uśmiechem życia, jak hymn nadziei 
i Lux Aeterna.

- Patrz "NS" Nr 158, str. 5. 
str.17:

Wewnętrzna strona okładki (omó
wiona powyżej); na dole strony napis: 
Zdjęcia - Krzysztof Kamiński.

Napisy w albumie wykonał grafik 
Zygmunt Gornowicz z Gdańska. Album 
wręczał Ojcu św. kmdr rez. Julian 
Czerwiński w roku pięćdziesięciolecia 
jego promocji na ORP "Bałtyk" w 1937 
r.

BOHDAN WROŃSKI

Na „Błyskawicy” 24.4—15.5.1940
Zamiast sprawozdania z obchodu 

pięćdziesięciolecia "Błyskawicy" 
drukujemy wybrane przez p. Irenę 
Wrońską wyjątki z pamiętnika śp. 
Bohdana, z książki pt. "Wspomnienia 
płyną jak okręty". Red.

25 kwietnia 1940
Strzelałem dzisiaj po raz pierwszy 

"naprawdę". Kręciliśmy się pod 
Narwikiem: krążownik, kontrtorpe
dowiec i my. Pogoda trochę mroźna. 
Pod koniec słyszymy strzały. Wypa
damy pośpiesznie na pokład, dziwiąc 
się dlaczego nie ma alarmu bojowego. 
Na brzegu spokój, ani śladu ruchu. 
Krążownik podszedł blisko brzegu i 
strzela tylko dziobową wieżą. Strzela 
wolno salwami, nie śpiesząc się. 

Ostrzeliwuje most kolejowy znajdujący 
się w połowie drogi między stacją a 
tunelem. Później zaczyna strzelać 
kontrtorpedowiec, w końcu przy
chodzi sygnał na nas:

- Zniszczyć most i tor kolejowy na 
lewo od elektrowni!

Nie wiemy zresztą, czy to jest 
elektrownia, czy stacja transforma
torów; istnieje nawet opinia, że to 
jakiś masoński kościół. Bądź co bądź 
duży biały budynek z dużą wieżą 
obok. Zresztą teraz nie jest to ważne.

Dowódca zarządza alarm bojowy. 
Szereg długich dźwięków klaksonem. 
Tupot nóg biegnących we wszystkich 
kierunkach na stanowiska, szczęk 
zamków otwieranych przed ostatnim 
sprawdzeniem dział, jakieś dzwonki,
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buczek i spokoj... Z centrali przy- gardło; płuczę je jakimś roztworem, 
chodzi na pomost meldunek: jak zwykle zreszą bez poprawy.
- Artyleria gotowa. Ostatnie dni spędziliśmy wyraźnie
- Artyleria gotowa - melduję dowódcy pod znakiem Marsa. Jak mi już to
- Dobrze. Rozpocząć strzelanie.

Na szczyt masztu podnosimy dużą 
banderę. Tradycja i obyczaj morski, a 
poza tym niech Niemcy wiedzą, kto 
strzela.

Zaczynam wydawać komendy. Widzę, 
jak dalmierz obraca się na cel, słyszę 
powtarzania komendy przez pluton 
dziobowy. Na pomoście cicho. Kto 
tylko ma lornetkę, trzyma ją mocno 
przy oczach. Wiemy, że teraz w 
centrali z nabożeństwem nastawiają 
elementy, że przy działach zgrywają 
strzałki przekaźników, słyszę 
chrzęst dźwigów amunicyjnych: - stuk, 
stuk - to pocisk dochodzi na górę. 
Mam, jak zwykle zresztą przy kie
rowaniu ogniem, tremę - "czy aby 
dobrze pójdzie?". Zwlekam z otwarciem 
ognia. Niech wszystko dobrze nas
tawią, niech dobrze wycelują. Wys
tarczy.

- Ogień salwami, salwy plutonami, 
pierwszy pluton - uwaga - głos mi 
trochę drży. - Pal!

Słyszę najpierw dwukrotne dzwonki 
- to "uwaga", potem buczek i "pal". 
Poszła pierwsza salwa. O szczęście. 
Trafna.

Szarmancki kontrtorpedowiec 
przysyła sygnał:

- Very good shooting.
Tak zaczęliśmy wojnę pod Narwikiem.

28.4.1940

Od kilku dni z godziny na godzinę, 
od wachty do wachty, wybieram się 
napisać list, jestem jednak, jak zre
sztą wszyscy, tak przemęczony, że 
myśli nie chcą się kleić. Jesteśmy nie 
tylko zmęczeni, ale zdenerwowani i 
głodni (konserwy, suchary). Na 
domiar jestem przeziębiony i boli mnie 

przedtem "Czif" przepowiedział, Mars 
wszedł u mnie - jeśli się nie mylę - 
do dziesiątego domu.

Zaczęło się dwudziestego piątego. 
Ostrzeliwaliśmy brzeg zajęty przez 
Niemców, tor kolejowy, most, tunel i 
baterie nadbrzeżne. Spaliły się przy 
tym trzy domki - takie trzy cacka 
norweskie, czerwone pudełka od 
zapałek. Te płonące domy zrobiły na 
mnie przygnębiające wrażenie. Dom - 
to przecież czyjeś marzenie o szczę
ściu, posiadanie własnego ogniska, to 
tęsknota tylu bezdomnych... Przyla
tuje jeden pocisk i koniec. Anglicy 
niszczą domy jeszcze bardziej bezce
remonialnie niż my.

Od czasu do czasu widzimy Niemców 
poubieranych w białe kitle, masku
jących się w terenie. Naokoło śnieg. 
Narwik jest wymarły. Ulice zasypane 
śniegiem. Z niektórych tylko domów 
snuje się dym - jedyna oznaka życia. 
W porcie pełno zatopionych okrętów, 
kilka stoi przy molo, przeważnie 
szwedzkie.

Chodzimy tutaj pod Narwikiem już 
kilka dni. Gdyby to miasto żyło, 
znalibyśmy już zwyczaje mieszkańców. 
Chodzimy tak blisko lądu, że lornetką 
można zaglądać przez okno. Fiord ma 
około mili szerokości. Czasami zwie
dzamy przyległy Rombark's Fiord, w 
którym widać wrak niemieckiego 
kontrtorpedowca. Codziennie koło 
południa przylatuje czteromotorowy 
Junkers i zrzuca Niemcom jakieś 
paczki - pewnie żywność i amunicję. Z 
lądu sygnalizują mu czarnym dymem. 
Olbrzymi słup dymu unosi się w górę 
zupełnie jak Wezuwiusz w podręcz
nikach geografii. Jest tu tyle fiordów, 
że bez tego sygnału samolot absolu
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tnie nie mógłby trafić. Nie możemy 
jednak nic poradzić na ten dym, bo 
Niemcy siedzą za wzgórzem, są - 
jakby powiedział artylerzysta - w 
polu martwym. Samoloty latają też 
poza zasięgiem naszych dział.

Przed chwilą uzupełniliśmy zapas 
ropy i idziemy do jakiegoś "Słonego 
Fiordu". Odpoczynku ani godziny. 
Przestajemy się golić, nawet myć. Ja 
ostrzygłem sobie głowę dla higieny i 
dla wygody. Wiadomości żadnych, 
poczty nie ma, radio rozbite w osta
tnim sztormie w drodze do Narwiku. 
Cudna panorama, suchary, 12 godzin 
na dobę stania na pomoście.

Kilka alarmów przeciwlotniczych. 
Oto telegraficznym stylem moje obecne 
życie ... Znowu alarm lotniczy .

30.4.1940
Zrobiliśmy rekonesans w Słonym 

Fiordzie. Szliśmy w alarmie bojowym. 
Miały się tam znajdować lekkie nie
mieckie jednostki bojowe nawodne i 
okręty podwodne. Spotkaliśmy tylko 
mały patrolowiec norweski, który "z 
drżeniem serca", ale z obsługą przy 
jednym działku podszedł do naszej 
burty. Dowódca patrolowca przyszedł 
na nasz okręt zasięgnąć języka w 
sprawie pól minowych i ogólnej 
sytuacji. Co do tej ostatniej - my też 
nic nie wiemy.

W Słonym Fiordzie Niemców nie ma. 
Dzisiaj rano przyszedł angielski 
kontrtorpedowiec pełen żołnierzy. Co 
najmniej kompania. Idziemy z nim 
osłaniać wysadzenie desantu. Pogoda 
cudna, opalamy się. Masa dzikiego 
ptactwa. Woda jak tafla szkła. 
"Anglik" wyrzuca wojsko na ląd, my 
"na wolno" krążymy jakąś milę od 
brzegu. Mimo zmęczenia czujemy się 
dobrze. Słońce i to, że Anglicy 
zaczynają zdobywać Norwegię i od 
strony lądu. Snujemy jak najbardziej 
optymistyczne nadzieje.

Towarzyszy nam spotkany wczoraj 
patrolowczyk norweski - dzisiaj już 
aliant na całego.

3.5.1940
Znowu stoimy w Skjelfiordzie. 

Przyszliśmy tutaj reperować maszyny 
i łatać dziury. Zostaliśmy ostrzelani 
przez baterię niemiecką na lądzie. 
Kilka przestrzeleń w kadłubie, 
poważnie uszkodzony przewód parowy, 
trzech ludzi rannych.

Działo się to w czasie mojej wachty, 
więc uczestniczyłem od samego 
początku w bitwie. Odbyło się to 
błyskawicznie. Patrolowaliśmy wzdłuż 
brzegu, chodząc mniej więcej od portu 
Narwik do Rembaks Fiordu. Godzina 
18.00 - przedwieczorny spokój w 
przyrodzie. Mimo białych nocy ist
nieje tutaj nastrój naszych szarych 
godzin... Załoga je kolację. Wachta na 
swoich stanowiskach - na pomoście, 
przy działach, w maszynowni, w 
kotłowni. W pewnej chwili - nie wiem 
co prędzej posłyszałem: świst pocisku 
przelatującego nad pomostem, czy huk 
wystrzałów armat z brzegu. Krzyk
nąłem do dział:

- Kąt kursowy 90 st.! - i nacis
nąłem klakson, aby je skierować na 
cel.

- Alarm bojowy! - przeleciało 
przez okręt.

Dowódca jest już na pomoście. 
Strzelając wykręcamy, ale już tylko 
jedną maszyną, bo w drugiej główny 
przewód parowy został przestrzelony.

Oficer mechanik przynosi na 
pomost pocisk, który na szczęście się 
nie rozerwał. Na wszelki wypadek 
wyrzucamy go za burtę. Jednocześnie 
przychodzi meldunek o trzech rannych 
w maszynowni. Rany lekkie! Stano
wiska niemieckie zasypujemy teraz po 
prostu lawą ognia. Ani jeden strzał 
nie padł w naszym kierunku - 
wprost nie mogli nosa wychylić.
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Za chwilę przychodzą na pomost 
meldunki o dalszych uszkodzeniach; 
przeważnie podziurawione nadbudówki 
i burta ponad linią wodną. Odłamek 
pocisku trafił też w zbiornik powie
trza w aparacie torpedowym, ale 
zbiornik na szczęście nie eksplodował. 
Marynarz, który stał obok tego 
aparatu torpedowego, według jego 
słów - "widział swoją śmierć". Jeden 
pocisk przeleciał tuż obok niego i 
trafił w wentylator maszynowy. 
Istotnie, gdy pokazał to miejsce, w 
którym się znajdował, to pocisk 
musiał przelecieć w odległości cen
tymetrów od niego.

Tak wyglądała moja pierwsza 
bitwa. Trwało to krócej, aniżeli ten 
opis. Potem spokój i przedwieczorna 
prawie cisza...

Niedziela, 5.5.1940

"Grom" zatonął. Zmienił nas pod 
Narwikiem na patrolowaniu i dziś 
otrzymaliśmy wiadomość, że wczoraj 
został zbombardowany przez samoloty 
niemieckie. Jakie straty w załodzie, 
nie wiadomo.

Początkowo nie chciało nam się 
wierzyć. Niestety, teraz musimy się z 
tym pogodzić. Dostaliśmy krótką 
depeszę kondolencyjną od "starszego 
na redzie" z jednoczesnym rozkazem 
odkotwiczenia i pójścia pod Narwik na 
miejsce "Gromu".

Podnosimy szybko parę. Poza 
zewnętrzną linią "boomów" (zagrody 
przeciwko okrętom podwodnym koło 
portu), już na pełnym morzu, na 
jednym z trawlerów odbywa się pog
rzeb morski. Być może, że są tam i 
polscy marynarze. Bandery do połowy 
masztu....

Dzisiaj usłyszeliśmy w radio wia
domość, że 3 maja odbyło się pod

niesienie bandery na nowym polskim 
kontrtorpedowcu "Garland", gdzieś 
tam daleko na Malcie, i prawie że w 
tym samym czasie pod Narwikiem 
zginął "Grom".

Jeszcze nie jesteśmy zdolni anali
zować uczuć ani myśli po stracie 
towarzysza broni.
Idziemy go zastąpić!

7.5.1940

Wczoraj mieliśmy dzień bardzo 
gorący. Zaczęło się od samej północy, 
choć tutaj mamy białe noce i cała noc 
jest szaro-widna. Ostrzelali nas 
Niemcy z brzegu, na szczęście bez 
poważniejszych szkód. Odłamek 
pocisku uderzył w ręczny karabin 
maszynowy na pomoście i zmiażdżył 
cały zamek. Obok stał oficer nawi
gacyjny - gdyby nie ręczny karabin 
maszynowy, dostałby w skroń... 
Myśmy też im zdrowo odpowiedzieli i 
na tym nareszcie się skończyło.

Naprawdę zaczęło się dopiero rano, 
o godzinie wpół do siódmej. Spałem 
jeszcze po nocnej wachcie od północy 
do czwartej. Spałem tak co prawda 
jednym okiem i jednym uchem, bo mimo 
zmęczenia trudno w ubraniu głęboko 
zasnąć, a przy tym dzień dzisiejszy 
zaczął się od początku strzelaniną, 
więc kto wie? W pewnej chwili słyszę 
klakson - jeden, drugi. Alarm prze
ciwlotniczy! Naprawdę nie chce mi się 
wstać - na pewno znowu fałszywy 
alarm. Ale klakson buczy dalej. 
Zapalam światło, schodzę z koi, już w 
przelocie łapię lornetkę i hełm i 
wybiegam na schody. Jestem już 
zupełnie obudzony, nie czuję zmę
czenia. Lecą trzy - wysoko, srebr- 
no-szafirowe, tak jak błękit piękne... 

"Dalmierz dwa - podać odległość!"
Mamy większe zaufanie do dalmierza 

dwa, to zresztą dalmierz przeciwlot
niczy.
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Patrzę z pomostu. Dalmierze, 
działa przeciwlotnicze, najcięższe 
karabiny maszynowe - oczy wszystkich 
skierowane w górę. Odległość - 7000 
m - odległość 6500 - słyszę kolejne 
meldunki.

Na 5000 otworzyć ogień! 
podaję przekaźniczemu rozkazów. Nie 
wytrzymali, zaczęli wcześniej. Nie 
szkodzi, wystrzelają sobie kierunek - 
pomyślałem.

"Pam-pam-pam-pam - rytmicznie, 
regularnie jak tłok silnika zaczęły 
pracować "Boforsy" (działa przeciw
lotnicze) . Jeden z Heinkli odłącza się, 
chyli, dymi. Ginie za górą. Pozostałe 
dwa kończą atak. Jedna seria z 
prawej burty w odległości około 100 
metrów, druga z lewej - odległość 
jakieś 200 metrów. Olbrzymie wytryski 
wody, gęstej, czarnej. Zostaliśmy 
obramowani. Kto wie co by było, 
gdyby ten trzeci dokończył ataku. ..

I trwało to tak z przerwami do 
godziny 6 po południu. Mieliśmy 
kilkanaście nalotów i zostaliśmy 
dziewięć razy obrzuceni bombami, 
które padały od kilkunastu do kil
kuset metrów od nas. Wystrzelaliśmy 
przeszło dwa tysiące pocisków, 
strąciliśmy dwa samoloty. Załoga bez 
śniadania i obiadu strzelała i donosiła 
amunicję, dowódca manewrował jak 
"anioł", kanonierzy strzelali jak 
"diabły". Ja opaliłem się w słońcu na 
brąz. Wszyscy byliśmy straszliwie 
zmordowani.

W przerwach między atakami dziwne 
refleksje - od filozoficznych na temat 
polowania na człowieka, do sportowej 
zaciętości na tegoż człowieka.

Po wszystkim już, kiedy wieczorem 
nastąpił spokój i odprężenie, jakieś 
dziwne uczucie malowało się na 
wszystkich twarzach - pewien rodzaj 
dumy i radości...

"Nie daliśmy się!" Lepiej zrozu
miałem, jakie zadowolenie daje 

poczucie dobrze spełnionych obowią
zków i co to jest braterstwo broni.

Wieczorem bardzo serdecznie win
szowaliśmy dowódcy.

Stoimy w jakimś tam fiordzie i 
czekamy dalszych rozkazów. Przeszedł 
obok nas transport rannych i rozbi
tków z "Gromu". Wracają do Anglii. 
Powiewali nam z daleka czapkami. 
Nadaliśmy im sygnał o zestrzeleniu 
dwóch samolotów. Ich zginęło 71, 
jeden oficer i siedemdziesięciu podo
ficerów i marynarzy.

8.5.1940

Dzisiaj są imieniny dowódcy. 
Obchodzimy je specjalnie uroczyście. 
Po przedwczorajszych przeżyciach 
czujemy się wszyscy sobie bardzo 
bliscy i silniej związani. Dzięki temu 
przebieg uroczystości miał w sobie 
mało oficjalności, a dużo serca. Okręt 
stoi na kotwicy we fiordzie. Naokoło 
góry pokryte śniegiem. Niedaleko od 
nas pancernik angielski - gdzieś dalej 
kilka kontrtorpedowców. Na zboczach 
gór małe, czerwone domki. Słońce 
jeszcze za górami. Cała załoga zbiera 
się na dziobie. Winszują marynarze, 
podoficerowie, oficerowie. Krótko, 
lecz naprawdę serdecznie. Jako pre
zent imieninowy otrzymuje dowódca 
jedną pogiętą łuskę z naboju, wyst
rzelonego do samolotów pod Narwikiem 
z wyrytą datą 6.5.1940. Dowódca jest 
- jak zresztą wszyscy - wzruszony. 
On, zwykle małomówny, przemawia, 
dziękuje... Na zakończenie okolicz
nościowa piosenka i występ naszego 
chóru "Zgrzyt". Potem wyciągnęliśmy 
butelkę szampana.

Po obiedzie przyjechał do nas 
admirał angielski z kondolencjami z 
powodu straty "Gromu". Wygłosił 
przemówienie do załogi, jak na Ang
lika, bardzo gorące. Był to zresztą 
Irlandczyk - admirał Lord of Cork.
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Admirał lord Cork and Orkney na Błyskawicy w 
Tjelsundet 8.5.1940 na pierwszym planie 1-szy oficer 

art. kpt. mar. Bohdan Wroński.

Jesteśmy znowu w Skjelfiordzie. 
Zastaliśmy grono starych znajomych. 
Ciekawe to zbiorowisko okrętów. 
Okręt-warsztat, przydzielony tutaj do 
tej wysuniętej bazy. Jeden krążownik 
pasiasto pomalowany, który wszedł na 
skałę, uszkodził sobie dno i teraz, 
lekko pochylony, czeka na lepszą 
pogodę, aby dojść do doku. Jeden 
kontrtorpedowiec, któremu torpeda 
urwała cały dziób, aż do drugiego 
działa. Jest to jeden z bohaterów 
drugiej bitwy pod Narwikiem. Kilka 
trawlerów, trzy kontrtorpedowce, no 
i my. Mamy eskortować te "poranione" 
okręty do Anglii. Zapas amunicji 
przeciwlotniczej mamy na wyczerpaniu 
i tutaj jej uzupełnić nie możemy, bo 
Anglicy strzelają innym jej rodzajem.

10.5.1940
Teraz każdego dnia przeżywamy 

niecodzienne emocje. Dzisiaj znowu 
zostaliśmy obrzuceni bombami, kil
kanaście razy. My - to znaczy całe to 
zbiorowisko okrętów we Skjelfiordzie. 
W kilkunastu nalotach Niemcy zrzucili 
kilkadziesiąt bomb. Niektóre padały 
bardzo blisko, inne na ląd i skały. 
Żadna nie trafiła, ale na "pasiastym" 
krążowniku było pięciu zabitych. 
Bomba padła tak blisko okrętu, że 
osmoliła mu burtę i od wstrząsu 
zginęło pięciu marynarzy i kilku było 
rannych. Torpedowiec też był bliski 
końca. Osmaliło mu burtę i skakał od 
wstrząsów jak piłka. Zestrzeliliśmy 
jeden samolot. Później rybacy nor
wescy przywieźli nam kawał skrzydła; 
samolot z załogą zatonął.

Olbrzymi entuzjazm naszej załogi. 
Skrzydło zostanie jako maskota. Ma 
napis na odwrocie: 5603L Deckel. 
Zestrzelony samolot był typu Heinkel 
111.

Amunicji zostało ledwie, ledwie. 
Martwimy się, co będzie z konwojem, 
gdy nas opadną samoloty. Optymiści 
lansują pogłoskę, że przydzielą do 
nas lotniskowiec. Zobaczymy. Jutro 
mamy wyjść, ale "a la guerre comme a 
la guerre" (na wojnie, jak na wojnie), 
a tymczasem a la mer (na morzu).

Opuszczamy Norwegię, bez konwoju, 
bo pogoda zbyt "świeża" dla takich 
"kadłubków". Wychodzimy wieczorem 
żegnani sygnałami "szczęśliwej pod
róży", "Good luck" (na szczęście)... 
Przy przejściu przez bomy rzucamy 
poza siebie pieniążek ofiara Neptunowi 
i zarazem prośba o dobre wiatry.

Może tu jeszcze wrócimy. Został tu 
na zawsze "Grom" i 71 polskich 
marynarzy. Jakże wieczna jest nasza 
polska dewiza: "Za naszą wolność i 
waszą". Tak, na pewno tu wrócimy. 
To nie są już teraz obce kraje - to 
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jakby kawałek naszej, wspólnej, 
szerszej ojczyzny. Tu spoczywają 
kości naszych braci. Po wszystkich 
cmentarzach świata rozsypane są losy 
Polaków, teraz jeszcze tu - poza 
biegunowym kołem.
Jest-źe ziemia jaka,
któraby kości polskich nie miała, 

w swym łonie?
Coby się nie napiła krwi, 

lub łez Polaka?"
Wrócimy - choćby po to, aby im 

przywieźć z wolnej ojczyzny garść 
rodzinnej ziemi!

Bierze już nas oceaniczna fala. Za 
każdym obrotem śruby szarzeją coraz 
bardziej wysokie brzegi. Mijamy 
ostatni trawler na patrolu, "Good 
luck"...

"Good luck" Norwegio!

Wzruszenie dobiera się do gardła, 
do oczu słone krople. Nie wiem, czy 
to bryzgi fal, czy łzy. Przez nie już 
ledwie widać przylądek Skjelfiordu •..

15.5.1940

Przyszliśmy do Scapa Flow, by 
gruntownie reperować swoje "rany", 
zadane przez pociski i sztorm, jaki 
przeszliśmy w drodze z Norwegii. 
Wróciliśmy razem z "Burzą". Oni 
spotkali Polaków z Brygady Podha
lańskiej, która bierze udział w ope
racjach norweskich. Jaka szkoda, że 
nie przeprowadziliśmy tej akcji 
wspólnie.

PRZED BOJEM

Czy wrócą? Może dziś, wśród huku dział 
Znajdą grób w falach, i jak każdy stał 
Bez lęku pójdzie w morskie otchłanie. 
Legną na dnie, a gdy świt nastanie 
Wiatr tylko nad nimi zawieje, 
I mknąc daleko, tragedię straszną 

opowie:
Polsko! Na dnie już leżą Twoi synowie!

Z. Gąśiorowski

(Autor był elektrykiem na ORP 
"Burza" i wiersz powyższy napisał 
podczas nocnej wachty 16 kwietnia 
1943 r. Zginął kilka miesięcy później 
na ORP "Gromie". Rękopis wiersza 
dostarczył do "Naszej Trybuny" były 
marynarz, Jerzy Obuchowski, który 
otrzymał wiersz od swego przyjaciela, 
Witolda Mordasiewicza z Wielkiej 
Brytanii).

Mordasiewicz pomagał pisać ten 
wiersz młodemu, 16-letniemu Gąsio- 
rowskiemu. Przedruk z "Naszej 
Trybuny". RED.

W noc straszną i ciemną, jak 
tyran ponurą. 

Wśród ryku fal i huraganu wtórze 
Nieprzejrzanych ciemności i chmur 

skłębionych w górze. 
Walcząc z żywiołem - miotany przez fale 
Płynął w nieznane gdzieś dale 
Groźny, jak rekin, kiedy łeb wynurza, 
Polski kontrtorpedowiec ORP "Burza". 
Płynął, nie bacząc na wrzące 

wściekłością wody. 

Drwiąc z niebezpieczeństw, wichury, 
i niepogody.

Nie znały też strachu serca marynarzy. 
Stali na posterunkach, a w każdej 

twarzy 
Wyczyiać można odwagę I pogardę śmierci 
Duma i radość w ich oczach

I sercach się wierci. 
Szczęśliwi - płynęli na bój 

z odwiecznym wrogiem. 
Zwyciężą, lub zginą! Bo tak przysięgli 

przed Bogiem!
Niejeden teraz swą Matkę wspomina. 
Innemu się marzy kochana dziewczyna.
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IGNACY ZEMBATY-NOWACKI

„OSWOBODZENIE"
Po przebyciu kampanii wrześniowej 

w walce o przyczółek Wisły, starałem 
się zmienić miejsce postoju, bo za 
armią czerwoną nadciągnęły oddziały 
NKWD i przy pomocy polskich 
komunistów aresztowało ludzi, tor
turując ich, by wydobyć dane doty
czące dowódców, kolegów, broni itp. 
Ludzie znikali w łapach NKWD, jeśli 
w porę nie uciekli na zachód. Niek
tórzy, chcąc się ratować wstępowali z 
organizacji prawicowych do lewico
wych.

Transport kolejowy był utrudniony 
- dworce i tory zbombardowane, brak 
taboru kolejowego. Z Tarnobrzega do 
Poznania jechałem parę dni odkrytym 
wozem towarowym. W podróży widoki 
niesamowite: ruiny i zgliszcza miast i 
wsi, potworne zniszczenia, mogiły 
ludzi źle pokryte ziemią. Pustka, 
martwota, cisza.

Jechałem z Poznania na Gdynię 
przez Grudziądz i na Bydgoszcz - 
tory pozrywane przez bomby i pociski 
artyleryjskie. Na małej stacyjce przed 
Grudziądzem przesiadka. Noc, ludzie 
z dziećmi, tobołami czekają. Dobrze po 
północy wpada na stację banda 
sowieckich, pijanych żołnierzy; gaszą 
światło i rozpoczął się rabunek 
bagaży. Krzyk, lament, płacz dzieci 
przytulonych do matek! I o zgrozo! 
Zabierają młode kobiety. Chowam dwie 
młode kobiety pod stołem w pokoju 
dyżurnego ruchu, lecz i tam je zna
leziono. Nadjechał pociąg na Gru
dziądz. Matka, której zabrano córkę i 
rzeczy, krzycząc i lamentując pozos
tała na miejscu, nie mogąc wyjechać. 
Oto "oswobodzenie"!

W kompletnie zniszczonym Gru
dziądzu wychodzą z gruzów małe, 

nędzne dzieci; wyciągają rączki i 
żebrzą - "chleba, dajcie nam chleba!"

Na Gdynię nie ma połączenia 
kolejowego. Nadarza się sposobność 
jazdy w kolumnie transportowej 
sowieckiej, na Gdynię. Każdy daje 
Sowietom, co może. Jedziemy w kil
kanaście osób. Przed Gdańskiem 
sowiecki "regulowszczyk" zatrzymuje 
na szosie kolumnę i nakazuje opusz
czenie wozów. NKWD zabiera nas do 
pobliskiego domu, na przyfrontowy 
wywiad: przegląd dokumentów, dok
ładne przesłuchanie i setki pytań. 
Siedzi przy stole kilku enkawudzistów. 
Podpity oficer ryczy: "Wsio bresz- 
czysz!" (wszystko kłamiesz). Po 
przesłuchaniu dowiaduję się, że jestem 
przyfrontowym szpiegiem i że muszę 
podpisać "bumachę" jako "szpion". 
Nie wytrzymałem i nieludzkim głosem 
ryknąłem: "Nie jestem szpiegiem, nie 
byłem i nie będę, a wy macie władzę 
i możecie mnie rozstrzelać!" Rozu
miejący po polsku przetłumaczył moje 
słowa. Komendant zabrał moje papiery 
i rewolwer i z innymi wyszedł do dru
giego pokoju. Jeden pozostał ze mną. 
Upłynęło około 10 minut i na progu 
ukazał się komendant, rzucił moje 
dokumenty w powietrze i ryknął: "Idy 
w czorty!" Zebrałem swoje dokumenty 
i szybko u ciekłem. Udało się!

Gdynię zobaczyłem 25 kwietnia 1945 
roku, rano o godz. 10.00. Front 
przesuwał się na zachód. Broniły się 
na Helu zmasowane siły niemieckie, 
ostrzeliwując Gdynię. Sowieckie lot
nictwo bombardowało Hel. Gdynia 
była mało zniszczona, lecz port 
zaminowany, zdewastowany, krany 
ładunkowe poprzewracane. W porcie 
niemiecki zbombardowany pancernik 
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"Gneisenau" oraz nasz prześladowca z 
1939 r. "Schleswig Holstein" - już 
teraz wrak. Garstka ludzi porząd
kowała ruiny, zakopywała ciała 
zabitych. Rozpoczął się najazd 
"szabrowników". Kuchnie "Czerwonego 
Krzyża" wydawały zupę i kawę. 
Komisje mieszkaniowe rozpoczęły 
przydzielanie mieszkań, sklepów, 
kierowały ludzi do pracy itp. Z mie
jsca faworyzowano członków PPR. Na 
odpowiedzialne stanowiska brano 
często ludzi bez kwalifikacji, ale 
członków partii.

W maju 1945 r. po kapitulacji 
Niemiec, na święto zwycięstwa na 
Skwerze Kościuszki, wśród czerwo
nych sztandarów nie zobaczyłem ani 
jednego polskiego, za to olbrzymie 
portrety Stalina, Lenina i marszałków, 
Koniewa i Żukowa. Grają międzyna
rodówkę. Na trybunie nieznani 
"towarzysze przemawiają, dziękując 
ZSRR za "wyswobodzenie Polski spod 
jarzma hitlerowskiego. Na ul. Świę
tokrzyskiej komuniści strącają nak
rycie głowy przechodniom przed 
czerwoną szmatą z sierpem i młotem. 
Okropny żal i niesmak - nie ma ru 
nic polskiego. Jakżeż te lata zmieniły 
oblicze kochanej Gdyni!

Zaczyna urzędować UB - oko i 
ucho szpicla jest wszędzie. Szpiedzy i 
donosiciele szukają ofiar. Na ulicach 
ukazują się patrole 6 do 10 ludzi. 
Nazwano ich "grzybkami", bo mieli 
płaskie hełmy na głowach. Areszto
wanych zabierano na Kamienną Górę, 
siedzibę dawniejszego Gestapo, na 
przesłuchania, trwające czasem 24 
godziny. Po wypuszczeniu nakazywano 
milczenie. Spotkało to moich kolegów 
z Marynarki Wojennej.

Zbieramy się w mieszkaniu "Knia
zia" na Kamiennej Górze: Podkowa, 
Żelazny i inni. Przyglądamy się, jak 
UB prowadzi aresztowanych. Wspo
minamy dzieje walki z hitlerowskim 

okupantem i liczymy straty tylu naj
lepszych ludzi. A u naszych aliantów 
defilady i zabawy. Cieszą się z 
zakończenia wojny!

Sądy wojskowe rozpoczęły wielkie, 
pokazowe procesy członków AK, NSZ 
i innych. Byliśmy zaskoczeni samoo- 
skarżeniami się sądzonych, był to 
jednak wyrafinowany system NKWD: 
stałe i ciągłe przesłuchiwania nocne, 
łamiące zupełnie wolę oskarżonego, 
któremu zarzucało się czyny zupełnie 
niepopełnione. Więziono ich latami, lub 
wyrokiem sądów doraźnych skazywano 
na śmierć. Niszczono najlepszych 
patriotów. Był to dalszy ciąg Katynia.

Pewnego dnia w maju spotkałem na 
ul. Starowiejskiej chor. mar. Stasia 
Brychcy. Przez 15 lat służby w 
Marynarce Wojennej byliśmy razem na 
wielu okrętach, jak również we 
Francji przy odbiorze OORP "Wicher" 
i "Burza", a ostatnio przy szkoleniu w 
1 Batalionie im. kmdr. Laskowskiego 
na cyplu Helu. Brychcy poinformował 
mnie, że Dyrekcja Morskiego Urzędu 
Rybackiego proponuje mi objęcie 
posady instruktora na Helu. Potrze
bują dwóch ludzi. Zgodziłem się więc 
na tę pracę.

Przed odjazdem na Hel zrobiliśmy w 
mieszkaniu Brychcego małe pożeg
nanie najbliższych. Było kilkanaście 
osób. Wśród gwaru wspominano przy 
kieliszku czasy wojny, tragedie, 
śmierć bliskich osób oraz obecne 
kłopoty. Siedziałem obok Stasia i 
słyszałem jak powiedział do swojej 
żony: "Wiesz, żono, ja na tym Helu 
długo nie będę". Były to prorocze 
słowa, bo dla Stasia skończyło się 
tragedią.

Na drugi dzień, 22 czerwca 1945 r. 
Brychcy odebrał instrukcje od 
Dyrekcji Głównego Morskiego Urzędu 
Rybackiego i wyjechaliśmy na Hel. Z 
nami wyjechał jako trzeci st. bosman 
Ignacy Cichy.
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Jakżeż różnił się obecny Hel od 
dawnego. Wśród poniemieckich bun
krów zniszczony sprzęt wojenny, 
działa p-lot., dużo amunicji, wozy 
pancerne, lotnisko i zniszczone 
samoloty, ruiny i zgliszcza. Wszystko 
to skąpane w blaskach czerwcowego 
słońca robiło niesamowite wrażenie.

Zajęliśmy przedwojenny budynek 
Morskiego Urzędu Rybackiego na 
Helu. Znaleźliśmy tu dużo karabinów 
oraz innej broni i amunicji. Brychcy 
rejestrował rybaków, wystawiał karty 
rybackie, Cichy i ja zajęliśmy się 
uporządkowaniem domu oraz naprawą 
dachu. Siedząc na dachu mamy olb
rzymie pole widzenia na Zatokę i 
Gdańsk, z którego Sowieci wywożą co 
dzień nie tylko wszystko, co na 
wodzie, ale opróżniają też magazyny, 
zabierają maszyny i rabują co się da. 
Cichy mówi: "Znów będzie u nas 
bieda. Ano, wpadliśmy z deszczu pod 
rynnę".

Brychcy wyjechał do Głównego 
Morskiego Urzędu Rybackiego z ra
portami na holowniku "Morgenstern". 
Cichy zszedł z dachu, ale za chwilę 
przybiegł, krzycząc głośno: "Tele
fonowała Jastarnia, że wczoraj holo
wnik "Morgenstern" wpadł na minę. 
Prawie wszyscy na nim zabici!"

Wstrząs ogromny. Zeszliśmy z 
dachu, nie mogąc pracować dalej. 
Zatelefonowaliśmy do Gdyni do CGUMR 
i potwierdzono nam, że Staś już nie 
żyje, jak to sobie przepowiedział, 
mówiąc do żony, że na Helu długo nie 
będzie. Siedzimy z Cichym w jego 
sypialni i rozmawiamy: - Przebył 
niewolę niemiecką, zginął już wolny 
na niemieckiej minie.

6 lipca 1945 r. zginęło na holow
niku kilkadziesiąt osób z Helu, a 
między nimi Stasiu, człowiek morza, 
wieloletni instruktor artylerii, w 
młodych latach pływał w niemieckiej 
marynarce.

Na Helu ogromne gwałty popełniali 
sowieccy marynarze z dywizjonu 
ścigaczy torpedowych, tu stacjono
wanych. Przeszukując w wolnych 
chwilach poniemieckie bunkry znala
złem 28 sztuk pistoletów "Parabellum" .

Parę dni po wypadku holownika 
"Morgenstern" zjawił się w urzędzie 
następca S. Brychcego, chor. mar. 
Antoni Sobczyk. Odwiedzała go córka, 
panna Krysia. Jednego dnia, zbierając 
z Krysią grzyby w okolicy P.O. Mar. 
Woj., zobaczyliśmy z leśnych krzewów, 
jak sowiecki oddział przed załado
waniem się do samochodu podpalił 
budynek P.O. od wewnątrz. Zaraz 
zameldowałem o tym komendantowi 
portu, którym był kpt. mar. Kosa
kowski. Oficerowie sowieccy, których 
widziałem, musieli zapewne mieć ins
trukcje niszczenia mienia polskiego.

Z Gdańska mieliśmy podobne 
informacje. 1 listopada 1945 r. 
przygotowałem wieńce, kwiaty i znicze, 
aby uczcić pamięć poległych w 
obronie Helu. Uporządkowano piasek 
na chodnikach i groby, a specjalnie 
grób kmdr. Kwiatkowskiego, dcy ORP 
"Gryf". Parę dni przedtem przybył na 
Hel z oddziałem Marynarki Wojennej 
bosman Zdzisław Ficek i zaproponował, 
by na uroczystości cmentarnej wys
tąpił oddział z bronią, który odda 
trzy strzały. Zawiadomiono miesz
kańców i wszystko odbyło się bardzo 
pięknie.

Bosman Ficek przy szkoleniu miał 
jedno działo na cyplu (15 cm Boforsa), 
a ja miałem drugie działo, "Baśkę" 
(działa miały żeńskie imiona).

Zdzisław Ficek dostał stopień 
porucznika Marynarki Wojennej. 
Następnie aresztowany, i torturowany 
został zlikwidowany po fałszywym 
oskarżeniu przez tzw. "Informację 
Wojska".

Następca Stasia Brychcego, Sob
czyk, niedługo był na Helu; powołano 
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go do Marynarki Wojennej. Był na 
jachcie marszałka Roli Żymierskiego, 
otrzymał awans na kapitana a ostatnio 
na komandora. Był prezesem 
Towarzystwa Polsko-Sowieckiego.

Na Hel przybył chor. mar. Talaga. 
Sytuacja ogólna się pogarszała. Pat
rząc na Zatokę widzę, jak płynące z 
Gdańska do Gdyni statki zmieniają 
kurs na trawersie Helu.

Postanowiłem pływać! Powiedziałem 
Taladze, by podał do Urzędu Głów
nego w Gdyni, że proszę o zwolnie
nie. Wezwano mnie do dyrektora, p. 
Hryniewieckiego, który namawiał mnie, 
abym został. W dniu 1 lutego 1946 r. 
zdałem obowiązki w Morskim Urzędzie 
Rybackim na Helu i wróciłem do 
Gdyni, gdzie nic się nie zmieniło. 
Trwały procesy Polaków bez obrony, 
przy drzwiach zamkniętych. Szukając 
pracy zaszedłem do Związku Mary
narki Handlowej; w biurze towarzysz 
Skiba pyta: "Do jakiej partii 
towarzysz należy?

- Do żadnej partii nie należę - 
odpowiedziałem - ale walczyłem o 
Polskie Morze, to mi się praca należy.

- Nie - mówi Skiba. - Trzeba się 
zapisać do partii!

Silne opady śnieżne. Szabrowników 
nadal dużo. Z braku rzeczy ponie
mieckich zabierają nawet klamki od 
drzwi, zawiasy, żarówki itd. 31 marca 
z Rosji przybyły 23 małe jednostki, 
jako dar dla Marynarki Wojennej.

Wyjeżdżam przez Poznań, Gniezno, 
Warszawę, Kraków do moich rodzin
nych Wadowic, aby się zorientować w 
ogólnej sytuacji. Wszędzie to samo. W 
Wadowicach władzę sprawuje uzbrojony 
w rewolwery morderca, gwałciciel 
kobiet i stary, zawodowy złodziej, 
karany przed wojną. Takich ludzi 
potrzebowała tzw. władza ludowa w 
Polsce. W innych miejscowościach to 
samo. Wracam do Gdyni bez złudzeń, 
ze stanowczym postanowieniem.

Dorywczo podejmuję się każdej pracy, 
aby się utrzymać. Mój kolega, Bra- 
mirski, kupił w Świnoujściu luger 
rybacki bardzo okazyjnie, i będąc sam 
zajęty zaproponował mi wyjazd do 
Świnoujścia, by sprowadzić do sto
czni gdyńskiej nabyty luger. Natu
ralnie zaraz się zgodziłem.

Sprawa lugra stała się aktualna we 
wrześniu 1946 r., bo Bromirski zna
lazł dobrego motorzystę, z którym 
razem pojechaliśmy do Szczecina, a 
potem statkiem "Piast" do Świnoujścia, 
gdzie motorzysta po dłuższej pracy 
naprawił motor lugra, który dopiero 
teraz był gotowy do drogi.

W Świnoujściu stacjonowały 
oddziały sowieckiego wojska. 
Komendantem bazy był Bolszow 
(stopnia nie pamiętam). Pewnego dnia, 
gdy myśleliśmy o wyjeździe, Bolszow 
nakazał zarekwirowanie kilku kutrów 
wraz z naszym lugrem. Oburzenie 
rybaków było wielkie. Żadne prośby 
nie pomagały. Wysłałem telegram do 
Bromirskiego, do Gdyni, który 
odpowiedział: "Czekać. Robię stara
nia !"

W biurze "Żegluga" pracował mój 
kolega z Marynarki Wojennej, Piotruś 
Kawulka. Gdy go odwiedziłem, 
pokazał mi marynarkę brata przeszytą 
kulami i opowiedział, jak pijany 
"Rusek" z pepeszy zastrzelił jego 
brata. Kawulka pewnej nocy u ciekł na 
statku i emigrował do Kanady, gdzie 
mieszkał w Hamilton i tam później go 
spotykałem.

Właśnie w czasie mego pobytu w 
Świnoujściu przyszło do miejscowych 
rybaków zawiadomienie o "wielkiej 
naradzie rybackiej", która miała się 
odbyć w Szczecinie. Ze Świnoujścia 
pojechała do ministra delegacja w 
sprawie porabowanych kutrów przez 
Bolszowa. Pojechałem z delegacją. 
Trzy dni radzono. Rybacy poprosili 
mnie, bym rzeczowo naświetlił sprawę 
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skradzionych im kutrów.
"Towarzyszu ministrze! - rozpo

cząłem. - Łowimy, wędzimy, radzimy. 
W teorii pięknie, ale cóż, brak taboru 
rybackiego, brak kutrów, a te co 
były, zostały w Świnoujściu zabrane, 
skradzione przez Bolszowa". Opo
wiedziałem szczegóły, a rybacy 
dodali swoje. Minister Jędrychowski 
zastanowił się i powiedział: "Ja nie 
mam czasu, ale poślę swego zastępcę 
do Świnoujścia. I wysłał, ale Bolszow 
nie raczył z nim rozmawiać.

Przez czas mego pobytu w Świ
noujściu był tam kmdr Włodzimierz 
Steyer. Wiele razy starałem się z nim 
spotkać, ale nigdy nie mogłem go 
zastać. Chciałem z nim mówić o tym 
bezprawiu. Niedługo dostał awans na 
admirała.

Bromirski w Gdyni nic nie załatwił, 
kazał nam wracać. Motorzysta pozo
stał tam jeszcze w jakiejś sprawie 
osobistej, a ja wróciłem do Gdyni, 
gdzie złożyłem raport Bromirskiemu, 
który orzekł, że sytuacja jest bez
nadziejna, bo nasza władza wszystko 
toleruje!

Spotykam na ul. 10 lutego mego 
ostatniego dowódcę, kpt. mar. S. 
Mieszkowskiego. Był już w stopniu 
komandora. Rozmawiamy swobodnie. 
"Mieszko" (tak zwaliśmy go) powie
dział mi, że podał mnie do odzna
czenia Krzyżem Walecznych za rok 
1939, dobrą robotę na okręcie i przy 
obronie Helu. Odpowiedziałem mu, że 
żadnego odznaczenia nie chcę, bo od 
kogo mam je przyjmować? Cała masa 
najlepszych ludzi aresztowana, sądy 
przy drzwiach zamkniętych, bez 
obrony, wyroki śmierci. "Co pan 
myśli robić? - pyta "Mieszko". - 
Gdzieś się ulotnić! - odpowiadam. 
"Mieszko"jako kapitan ż.w. zasiadał w 
Gdyni w sądzie morskim jako ekspert 
kolizji, miał stosunki i przez niego 
dostałem pierwszą pracę w Gdyni, w 

porcie, w pilotażu, tj wożenie pilota 
na redę na statek. Gdy był aresz
towany i torturowany, przyznał się do 
niepopełnionych win nim został 
zgładzony przez "Informację Wojska".

Byłem też parę razy u komandora 
Zbigniewa Przybyszewskiego, wówczas 
oficera artylerii wybrzeża w Dowó
dztwie Floty. Raz Przybyszewski mówi 
do mnie: Niech pan do mnie nie 
przychodzi, bo ja jestem podejrzany, 
i panu to może zaszkodzić. Pływałem 
już w żegludze oceanicznej, kiedy 
dowiedziałem się, że podobnie jak 
"Mieszko", był aresztowany, tortu
rowany. Oddał swe życie bez skazy 
po rozprawach bez obrony, prowa
dzonych przy drzwiach zamkniętych.

Gdynia w październiku 1946 r. 
Kapitanat portu - pilotaż. Holownikiem 
"Czapla" wożę pilotów na redę portu. 
Port zawalony uzbrojonymi funkcjo
nariuszami bezpieczeństwa. Załogi 
przybijających do portu statków 
pytają: Co to jest? Wojna się skoń
czyła, a u was pełno uzbrojonych 
ludzi. To władza ludowa ubezpieczała 
się silnie na miejscach ważnych 
strategicznie.

Pilota prowadziło na statek dwóch 
uzbrojonychU-bowców. Pewnego dnia, 
gdy podpłynąłem pod Szweda na redę, 
rzucono sztormową drabinkę dla pilota 
i rycerze z UB chcieli wejść; kapitan 
Szwed ryknął przez tubę po niemiecku: 
"Ja potrzebuję pilota, a te wojaki nie 
są mi potrzebne.

Gdy holowaliśmy duże cargo z 
amerykańską UNRA, pracujący w 
magazynach marynarze opowiadali nam, 
że dużo z UNRA odchodzi na szerokie 
tory, na wschód.

W czasie pobytu na "Czapli" chodzę 
do Szkoły Morskiej na kurs nawiga
cyjny . Wykładowcą jest stary profesor, 
kpt. ż.w. Ledóchowski (nawigacja 
oceaniczna). Komendantem Szkoły 
Morskiej był kpt. ż.w. Maciejewicz, 
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zwany "Macaj". Mając dyplom szypra 
klasy 1 łatwo mi to zrozumieć. Uga
nianie na "Czapli" z pilotami już mi 
się znudziło.

Rewindykacja zrabowanych jedno
stek morskich przez Niemców podczas 
okupacji w Polsce w latach 1939 do 
1945.

Komisje różnych państw okupo
wanych przez Niemców urzędowały w 
portach niemieckich, odszukując 
porabowane jednostki i rozpoznając je: 
holowniki, kutry, trawlery, dragi, 
pływające krany, jachty itp. Dowódcą 
całości dwóch grup holowniczych był 
kpt. ż.w. Stanisław Kubina. Odbie
raliśmy te jednostki przeważnie w 
portach: w Kieł, Hamburgu, Bremen, 
Bremenhafen, Lubece i innych. 
Jednostki te były holowane w 80% do 
Gdańska lub Gdyni.

Chorąży Marynarki Wojennej, 
Ryterski i ja, pływaliśmy na holowniku 
"Rekin". Na starym łamaczu lodów 
"Posejdonie", kapitanem był podoficer 
Marynarki Wojennej Sokół. Do załogi 
przydzielano ludzi z UB. Z powodu 
zupełnej nieznajomości pracy na morzu 
były różne wypadki. W Hamburgu, 
widzieliśmy na molo kilkaset kościel
nych dzwonów przeznaczonych do 
przetopienia dla celów militarnych. W 
Cowes bunkrowaliśmy, jadąc do Fal- 
mouth po trawlery z demobilu USA, 
kupione przez Polskę. Wieczór spę
dziliśmy w kinie, i widzieliśmy S. 
Mikołajczyka, który trzymał w ręce 
małe zawiniątko i opowiadał, jak udało 
mu się uciec z Polski. Przed wyborami 
z jego partii zamordowano 150 osób, a 
więzionych było około 600.

"Posejdon", holujący pływający 
gdyński kran, przewrócił się i 
zatonął. W Szczecinie aresztowano 
kapitana "Posejdona", Sokoła. Ja 
miałem kilka rejsów, jako p.o. kapi
tana, i również wiele z tym kłopotów, 
bo pływaliśmy po "farwaterach", 

gdzie było wiele powojennych min. 
Będąc wiele razy w Gdańsku z ode
branymi w portach niemieckich jed
nostkami, widzieliśmy wracających z 
Anglii do polskiej ojczyzny naszych 
żołnierzy.

Do portu Gdańsk wchodził z woj
skiem M.S. "Sobieski" oraz S.S. 
"Raven" z Anglii.

Służba holowania morskiego jest 
pracą ciężką, personel niemarynarski 
ledwo trzyma się na nogach na pok
ładzie i nie ma pojęcia co i jak robić.

Postanowiłem zwolnić się z tej 
pracy. Napisałem obszerny raport do 
Głównego Urzędu Morskiego, przed
stawiając zupełną niefachowość oraz 
ignorancję ludzi przydzielanych z lądu, 
którzy o pracy marynarza na morzu 
nie mają najmniejszego pojęcia. 
Podałem kilka przykładów, jak np. 
zerwania się holu w nocy itp. Kończąc 
obszerny raport podałem, że w takiej 
sytuacji bardzo łatwo można mieć awa
rię i utracić jednostkę lub potopić 
ludzi, wobec czego rezygnuję z pracy 
przy rewindykacji. Kpt. ż.w., Sta
nisław Kubina nie chciał się zgodzić 
na moją rezygnację i namawiał mnie do 
pozostania. Dobrze go rozumiałem, ale 
się nie zgodziłem.

W Gdyni bez zmian. Braki, are
sztowania, sfałszowane wybory.

Z powodu wielkich strat w tonażu 
statków w drugiej wojnie światowej, w 
roku 1948 rząd włoski zawarł umowę z 
rządem Polski i zaangażował dwa 
polskie statki pasażerskie: M.S. 
"Sobieski", który pływał na linii 
Italia-Nowy Jork, oraz S.S. "Jagiełło", 
który pływał na linii Europa-Afry- 
ka-porty Ameryki. Zacząłem robić 
starania w GAL u kpt. ż.w. Meisnera 
(seniora) o zamustrowanie. Po kilku 
pytaniach Kapitan wyraził zgodę i 
kartka z moim nazwiskiem została 
zawieszona na ścianie w spisie załogi 
na S.S. "Jagiełło". Kapitan powie
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dział, że jeśli nie odpadnę przy 
odprawie, to winienem się przygotować 
na marzec.

Na S.S. "Jagiełło" było nas 70 
marynarzy pokładowych. Załogę 
"hotelową" w myśl umowy stanowili 
Włosi. 12 marca wyjechałem do 
Mediolanu. Na przebudowanym S.S. 
"Jagiełło" pływałem w "czarterze" 
włoskim 20 miesięcy do portów Europy, 
Afryki, i Ameryki, z kapitanem ż.w. 
Janem Godeckim 3 rejsy, i z kpt. 
ż.w. Franciszkiem Szudzińskim. Po 
ukończeniu tego "czarteru", S.S. 
"Jagiełło" został przejęty przez załogę 
sowiecką. Jako trzeci oficer, na 
zarządzenie kapitana zdałem Sowietom 

pokład i magazyny. Nazwę statku 
zmieniono na S.S. "Piotr Wielki".

Trzech członków załogi S.S. 
"Jagiełło" zaokrętowało na szwedzki 
motorowiecchłodnię M.S. "Antarctic 
Ocean" w "czarterze" Stanów Zjed
noczonych. Ładunek 10 tysięcy ton 
żywności przewieziono z portów 
amerykańskich dla wojska okupują
cego Niemcy.

Z tego statku udało mi się wye
migrować do Kanady. Mogłem pływać 
na jeziorach, ale biuro domagało się 
zmiany dyplomu polskiego na kana
dyjski, zrezygnowałem więc i z Jur
kiem Tocyskim (por. pilotem, już śp.) 
założyłem spółkę malarską.

S.M. WRZESIŃSKI

WSPOMNIENIA Z „KRAKOWIAKA ”
Na początku listopada przestałem 

bawić się w kawalerię morską i 
turystę, bo z S.3 zostałem przenie
siony na ORP "Krakowiaka". Nare
szcie zacząłem pracować w swojej 
specjalności - podsłuch podwodny 
(wykrywanie okrętów podwodnych). Z 
początku pływaliśmy w eskorcie 
konwojów przybrzeżnych z bazy w 
Devonport, od Milfort Haven do ujścia 
Tamizy. Często byliśmy atakowani 
przez lotnictwo, ale za to często 
bywaliśmy w portach, co oznacza 
świeży prowiant i wodę. Woda, to 
bardzo ważna rzecz w życiu okrętu, 
ale kontrtorpedowiec ma jej w zapasie 
tylko na około trzy dni. Później 
łazienki są otwarte na piętnaście 
minut co cztery godziny, a kąpiel 
dopiero po powrociee do portu. Tak 
chodziliśmy do grudnia. W grudniu 
zaczęto malować okręt na kolor "pink", 
kolor bzu, i fasować bardzo ciepłą 
bieliznę, co wskazywało, że idziemy 
gdzieś na północ. I tak się stało, bo 
po kilku dniach na mrzystej i wiet

rznej redzie Scapa Flow idziemy z tej 
dużej bazy Royal Navy w dużym 
towarzystwie: pancerniki, krążowniki, 
lotniskowce, ropowiec, i jak zwykle my, 
kontrtorpedowce. Idziemy na Lofoty, 
wyspy północnej Norwegii, naprzeciw 
Narwiku, znanego Polakom z roku 
1940. Piękny widok fiordów, wysokie, 
śniegiem pokryte skały. Wysadzamy 
desant dla zniszczenia zbiorników 
ciężkiej wody. Aż żal, że taką potężną 
flotę trzeba było zorganizować dla 
kilku kompanii komandosów. Noc trwa 
22 godziny i Niemcy wykorzystują te 
dwie pozostałe godziny dnia na ata
kowanie floty. Pierwszego dnia jed
liśmy obiad zimny, bo ledwie zaczę
liśmy jeść, nastąpił alarm przeciwlo
tniczy trwający około dwóch godzin. 
Nasze trzy podwójne setki i poczwórny 
pom-pom po prostu wściekały się. 
Później krążyliśmy naokoło floty w 
poszukiwaniu ewentualnych O.P. Po 
kilku dniach opuściliśmy niegościnne 
Lofoty, zmieniając na lepiej znane 
wody. Boże Narodzenie i Nowy Rok na
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morzu. Po powrocie do Devonport 
robiliśmy wypady pod Francję, ata
kując żeglugę przybrzeżną wroga oraz 
eskortowaliśmy konwoje atlantyckie. 
Chociaż z reguły nie lubiliśmy 
sztormowej pogody, to było jednak 
lepsze niż ładna pogoda i U-Boaty. 
Pamiętam wybuchy torped i palące się 
statki wiozące do Anglii setki ton 
żywności i broni. Admiralicja bryty
jska często zawiadamiała nas: - Jest w 
waszym sektorze 5, 6, 7 czy 8 
U-Boat ów.

Raz czy dwa poszliśmy z konwojem 
do Gibraltaru. Nowość, bo miasteczko 
oświetlone, knajpki, tańczące Hisz
panki, no i trochę więcej słońca, 
chociaż skała Gibraltaru rzucała cień 
na port prawie przez cały dzień.

Prowadząc atlantyckie konwoje kilka 
razy weszliśmy do Londonderry w 
Północnej Irlandii. Staliśmy w zatoce 
na kotwicy. Port mało atrakcyjny, ale 
za to łodziami przywożono świeże jajka, 
dobre masło czy sery, co wymienia
liśmy za papierosy, których w 
Irlandii było brak. Nawet nasz pro
wiantowy robił zakupy dla okrętu. W 
Anglii w roku 1943 fasujemy mundury 
tropikalne, co znaczy, że idziemy na 
ciepłe wody. Znowu Gibraltar i teraz 
Morze Śródziemne. Idziemy dalej na 
wschód, Oran, Algier, Malta, aż do 
Aleksandrii, zawsze z konwojem. 
Nareszcie mamy ile chcemy pomarańczy 
i innych owoców, ale brak ziemniaków, 
i jak zawsze, świeżego prowiantu. 
Czasami kupujemy świeży prowiant od 
handlarzy amerykańskich (statki 
handlowe). Przygotowania do inwazji 
Sycylii, która zresztą poszła dość 
łatwo (dla nas), potem Ancio; my na 
zewnątrz osłaniamy flotę. Wchodzimy 
do Bizerty, gdzie jest tak dużo 
poprzewracanych statków, że ledwo 
przechodzimy oczyszczonym kanałem w 
głąb lądu na Ferryville na czysz
czenie kotłów. Ferryville, mała mie

jscowość rządzona przez Amerykanów. 
Kolega i ja wybraliśmy się do Tunisu 
na auto stop. W drodze powrotnej 
spotykamy Amerykanów polskiego 
pochodzenia ze szpitala polowego. 
Wódki nie ma, ale nalewek z czystego 
spirytusu tu nie brak. Odprowadzają 
nas aż na okręt sanitarką.

Potem konwoje na Dodekanezy. Z 
Aleksandrii z krążownikiem i dwoma 
angielskimi kontrtorpedowcami idziemy 
na Cypr, a później, już w trójkę, 
nocą na wody tureckie. W nocy 
niszczenie wysp, na których są 
niemieckie załogi: Leros, Kolymnos, 
Kos i inne: raz nawet zawieźliśmy 
broń i amunicję na Samos, w dzień na 
wody tureckie, na kotwicy, pod 
brytyjską banderą. Widocznie Anglicy 
mieli jakieś umowy z Turkami, bo nam 
nie było wolno wychodzić na pokład w 
czapkach z polskimi orzełkami. Zre
sztą spaliśmy, a z patrolem tureckim 
rozmawiał jedynie oficer łącznikowy.

Takich wypadów z Aleksandrii 
zrobiliśmy kilka, ale w czasie ostat
niego dostaliśmy w skórę. Noc była 
jasna i widać było nas jak na dłoni. 
Wprawdzie często odwiedzało nas 
lotnictwo niemieckie mające swą bazę 
na wyspie Rodos, lecz w tę noc nie 
dało nam ani chwili spokoju. 4 Stu- 
kasy bombardowały nas bez przerwy 
aż do rana. Nasza artyleria: 3 pod
wójne setki, poczwórny pom-pom i 
kilka Oerlikonów, stale strzelała i 
bardzo dobrze spisał się radar. Nie 
obeszło się bez strat - jeden z kon- 
trtorpedowców angielskich dostał 
bombę w przekładnię, ale nie wybu
chła, inny Anglik wziął go na hol i 
pociągnął na wody tureckie a nastę
pnej nocy na Cypr. Po powrocie do 
Aleksandrii zmieniono nam lufy głó
wnych dział, potem czyściło się kotły, 
tym razem w Haifie. To miasto składa 
się z trzech dzielnic: pierwsza - to 
port, dzielnica handlowa i okolica 
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przeważnie zamieszkała przez Arabów; 
druga - środkowa - jest zamieszkała 
przez Żydów: czysto białe domki i 
sklepy z produktami, które przypo
minają nam nasze polskie i niemieckie; 
ładne, czyste lokale na wolnym 
powietrzu, ale piwo niestety mają 
słabe i niepodobne do angielskiego. 
Trzecia część - Góra Carmel - luk
susowe domy i lokale.

Pijąc "gin and tonie" w programie 
artystycznym usłyszeliśmy doskonałą 
płytę ze śpiewem Jasia Kiepury i 
Marty Eggert.

Z portu jedzie się naokoło Góry 
Carmel. Jechałem z kolegą małym 
autobusem, a obok nas stał pan w 
habicie, wyglądający jak rabin. Jakżeż 
miłe było nasze zdziwienie, kiedy ów 
pan, słysząc że rozmawiamy po polsku, 
zwrócił się do nas czystą polszczyzną, 
witając nas w swojej ojczyźnie. Póź
niej okazało się, że pochodził z 
Warszawy.

W czasie pobytu w Palestynie część 
załogi pojechała na urlop do Tel 
Aviwu. Kilku z nas pojechało cięża
rówką do Jerozolimy. Byliśmy tam 
gościnnie przyjęci w klasztorze, a 
potem zwiedziliśmy Grób Chrystusa. 
Najbardziej mnie zdziwiło wejście do 
świątyni: tuż przy nim brudne łóżko 
stróża! Było tu też i polskie wojsko, 
które później pojechało na front 
włoski.

Z Jerozolimy pojechaliśmy auto
busem do Betlejem, gdzie przywitał 
nas Jugosłowianin franciszkanin i 
poczęstował nas zimnymi napojami. 
Byłem także w Nazarecie.

Dwóch z załogi zdezerterowało 
(Żydzi), ale my za to wzięliśmy dużo 
pasażerów "na gapę", a mianowicie 
pluskwy i karaluchy (w krzesłach i 
ławkach, oddanych tam do naprawy), 
które nas nie opuściły aż do powrotu 
do Anglii i dezynfekcji okrętu.

Teraz Egipt i Aleksandria: lokale i 
kluby dla wszystkich stopni. 
(Zapomniałem podać, że w Palestynie 
były ziemniaki, których kupiliśmy 
większą ilość, by później podzielić się 
nimi z ORP "Ślązakiem", który też był 
na Morzu Śródziemnym).

Tyle o Haifie, lecz jeszcze dodam, 
że trunki tu były wspaniałe - pra
wdziwy polski Baczewski.

Aby dostać się do miasta, to tak, 
jak A.J. Cronin opisuje Kalkutę: 
wpierw trzeba przejść przez brudną i 
hałaśliwą dzielnicę arabską nie mogąc 
opędzić się od żebrzących dzieci. 
Centrum pełne rozrywkowych lokali, 
klubów i luksusowych sklepów. W 
klubie marynarskim orkiestra do 
kolacji, kelner na cztery osoby, poza 
tym tombole i występy artystyczne. 
Jest też Grek, którego wszyscy znają.

Później kilkakrotnie eskortowaliśmy 
nasze wojska z Aleksandrii i Port 
Saidu do Taranto we Włoszech. Na 
Malcie był też nasz S.S. "Batory", 
już bardzo zniszczony. Jest tu dużo 
kościołów, bardzo wąskie uliczki i 
bardzo gorąco. Piwo jest bardzo 
kiepskie, nie ma się gdzie zabawić, 
więc wcześniej wracamy na okręt.

Poza tym byliśmy w zniszczonym 
Tobruku, i kąpaliśmy się na redzie w 
Tripoli, w wodzie błękitnej i tak 
czystej, że widać było skaliste dno. 
Po zajęciu Sycylii byliśmy w Palermo 
oraz w małym porcie Augusta i z 
daleka mijaliśmy Stromboli. Byliśmy 
też w Bari, i jak się to mówi, uciek- 
liśmy grabarzowi spod łopaty, bo 
następnej nocy po naszym wyjściu był 
bardzo silny nalot, w czasie którego 
zatonęły dwa polskie statki i parę 
innych. Poza tym byliśmy na redzie w 
Neapolu, bo do portu nas nie wpu
szczono. Tu też dużo poprzewraca
nych statków i wspaniały widok na 
Wezuwiusza. Tyle na temat Morza 
Śródziemnego. Po powrocie do Anglii 
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nastąpiły przygotowania do inwazji 
Europy, i co najważniejsze, dezyn
fekcja okrętu. Po różnych ćwiczeniach 
nareszcie INWAZJA. Szliśmy na 
przedzie w ochronie poławiaczy min. 
Później z daleka ostrzeliwaliśmy Caen; 
przed nami strzelały krążowniki, a 
jeszcze dalej pancerniki i nasz stary 
znajomy, monitor "Roberts". Potem 
konwoje do Anglii - tam i z powrotem. 
Raz zrobiliśmy po swojemu: kilka 
motorówek z kontrtorpedowców poszło 
na ląd do małego, rybackiego portu, 
Bayeux, gdzie nasi chłopcy odkryli 
skrzynkę polskiej wódki. Po powrocie 
na okręt wódka znikła i pomimo 
poszukiwań się nie znalazła. Dopiero 
następnego dnia niespodzianie jeden z 
moich "azdykowców" przyniósł mi pół 
kubka wódki. Okazało się, że była 
schowana w zęzach, w moim pomie
szczeniu .

Główny remont w północnej 
Szkocji w Fort William - suchy dok i 
urlopy jak nigdy długie. Zresztą 
wszystkie polskie okręty były w 
remoncie (Jałta, o której tylko my nie 
wiedzieliśmy). Gdzieś w lutym patro
lowaliśmy na wschodnim wybrzeżu 
Anglii. Widywaliśmy często setki 
samolotów idących na Niemcy i czasem 
ze strachem myśleliśmy o V 1. Koniec 
wojny: spacery do Hamburga, Cux- 
hafen, Brunsbuttelkoog (wejście do 
Kanału Kilońskiego), Rotterdam i 
Ostendy. Przy końcu roku znowu 
Szkocja, Stranrear i topienie niemie
ckich O.P. i znowu Boże Narodzenie 
na morzu, później wodne spacery i co 
najsmutniejsze - spuszczenie Bandery 
i opuszczenie Okrętu. Dla mnie to już 
drugi raz: pierwszy na ORP "Wilia" w 
Port Lyautey w Maroko i teraz na ORP 
"Krakowiaku" w Anglii. Inaczej 
wyobrażaliśmy sobie zakończenie wojny, 
powrót do Kraju i nie spodziewaliśmy 
się dalszej tułaczki.
To byłoby mniej więcej wszystko.

Na zakończenie wspomnę jeszcze o 
lotnikach. Jak sobie przypominam, 
nasz postój w porcie ograniczał się do 
trzech dni: pobieranie ropy, wody, 
żywności, uzupełnianie amunicji, a w 
wielu wypadkach nagły sygnał 
przerywał nasz wypoczynek i szliśmy 
szukać lotników. Rzadko się odnala
zło. Na ORP "Krakowiak" dwukrotnie 
mieliśmy szczęście. Raz z jakiegoś 
powodu opóźniło się nasze wyjście z 
portu Milford Haven i żeby dogonić 
konwój, który szedł wzdłuż brzegu, 
poszliśmy na przełaj Kanału Bristol- 
skiego i koło wyspy Lund natrafiliśmy 
na dingi zestrzelonego Whitley'a i 
czterech żywych lotników i jednego 
martwego. Wyratowani byli bardzo 
wycieńczeni, bo 2 dni byli w wodzie. 
Tych czterech odżyło chyba tylko z 
pomocą marynarskiego rumu. Wysa
dziliśmy ich w najbliższym porcie w 
Kornwalii. W drugim wypadku wysłano 
nas z Aleksandrii w okolice Krety po 
załogę, też Whitley'a. Długo szuka
liśmy i natrafiliśmy na żółtą plamę na 
wodzie. Po pewnym czasię zbliżył się 
do nas ścigacz ratowniczy RAF-u i 
przekazał nam załogę zestrzelonego 
samolotu, bo sam wybierał się pod 
Kretę po załogę innego samolotu, 
którego dingi wiatr znosił w kierunku 
Krety. Prosili nas o benzynę na 
wypadek, gdyby im nie starczyło. 
Niestety, okręty benzyny nie mają, 
prosili nas więc byśmy zawiadomili 
Aleksandrię lub Tobruk.

Podam jeszcze kolejnych dowódców 
T. Gorazdowski, J. Tchórznicki, 

W. Maracewicz, W. Łoskoczyński i P. 
Żelazny.
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JULIAN CZERWIŃSKI

ROCZNIK 1937

APEL na Pięćdziesięciolecie Promocji

Przez cały okres nauki w toruń
skiej SPMW, wychowawcami tego 
rocznika byli: komendant SPMW kmdr 
por. Podjazd-Morgenstern, oficer 
kursowy por. mar. Wiesław Jankowski 
oraz szef, bosmanmat Franciszek 
Graban. Im zawdzięczamy wiele!

W dniu 15 października 1937 r., na 
pokładzie ORP "Bałtyk", szef KMW, 
k-adm. Świrski, promował w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej 33 pod
poruczników marynarki, w tym 20 
Korpusu Morskiego i 13 Korpusu 
Technicznego; wśród tych ostatnich 
dwóch podporuczników rezerwy, 

którzy studiowali razem z nami w SPMW 
tylko w roku szkolnym 1936/37.

W roku 1938 zwolniono ze służby w 
Korpusie Technicznym ppor. mar. 
Bolesława Benickiego. Jego dalsze losy 
nie są mi znane.

W latach 1938/39 - 12 podporucz
ników Korpusu Technicznego ukoń
czyło roczny kurs aplikacyjny, a 
wszyscy podporucznicy Korpusu 
Morskiego ukończyli kursy specjal
ności: 9 - artyleryjskiej, 6 - nawi
gacyjnej, i 5 - sygnałowej. Był to 
ostatni rocznik, który ukończył kursy 
specjalności w Kraju.

We wrześniu wybuch wojny rozdzielił następująco 
32 podporuczników:

Udział w działaniach 
wojennych:

Korpus Morski: Korpus Techniczny:

Na niszczycielach w Anglii:
Na okrętach podwodnych:

8 4
2

W obronie Oksywia
W obronie Helu:

1 2
11 2

W G.O. "Polesie" gen. 
Kleeberga:

2

W październiku 1939 r. stan rocznika był następujący:

Polegli na Helu: 1
Na niszczycielach w Anglii i 
W niewoli niemieckiej: 
Internowani w Szwecji:

OP 8 5
10 6

1 1
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Pół wieku od promocji losy rocznika 1937 r. obrazuje poniższa tabela: 

Korpus Morski: Korpus Techniczny:

Polegli:
Zamordowani:
Zginęli w wypadkach:
Zmarli:
Brak wiadomości o:
Dożyli do roku 1987:

Oto imienny apel rocznika 1937, 
według kolejności losów:

Polegli - Korpus Morski:

Ppor. mar. Lech Dandelski, II 
oficer sygn. ORP "Gryf"; zginął na 
Helu od pocisku niemieckiego nisz
czyciela w dniu 3.9.1939 r. Miał 23 
lata.

Polegli - Korpus Techniczny:
por. mar. Jerzy Sosnowski, II 

oficer mech. ORP "Burza", potem ORP 
"Orzeł; zginął z całą załogą wraz z 
okrętem, który nie wrócił z patrolu 
8.6.1940 r. Miał lat 25.

kpt. mar. Stanisław Pierzchlewski, 
II oficer mech. ORP "Orzeł", I oficer 
mech. ORP "Orkan"; zginął razem z 
okrętem 8.10.1943, miał 27 lat. Był 
odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych i trzykrotnie Medalem 
Morskim.

Zamordowani - Korpus Morski:

ppor. mar. Witold Szczepanowski, 
oficer naw. ORP "Gryf", obrońca 
Helu; zamordowany przez Gestapo po 
ucieczce z Oflagu VI B Doessel, we 
wrześniu 1943 r. Miał lat 27.

ppor. Kazimierz Wróblewski, 
artylerzysta, zdo Orp "Czapla" i 
obrońca Helu; zastrzelony przez NKWD 
podczas obławy pod Bydgoszczą na 
wiosnę 1945 r. Miał lat 30.

1 2
2
3
7 5
1 1
6 4

Zginęli tragicznie - Korpus Morski:

kpt. mar. Jan Buchowski, słynny 
dowódca kutrów gibraltarskich, II 
oficer art. "Błyskawicy", I oficer 
art. "Krakowiaka", zastrzelony w 
Londynie przez zazdrosnego męża, 
Cieńskiego 12.4.1943 r. Miał 29 lat. 
Był najmłodszym z oficerów Marynarki 
Wojennej odznaczonym Brytyjskim 
Orderem D.S.O., dwukrotnie deko
rowany Krzyżem Walecznych i Medalem 
Morskim, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami.

por. mar. Bogusław Łyżwiński, 
artylerzysta z obrony Helu; popełnił 
samobójstwo w Sopocie 7.11.1955. Żył 
lat 40.

kpt. Jerzy Łukaszewski, prymus 
rocznika, bardzo zdolny; artylerzysta 
naOORP "Grom", "Garland", "Medoc", 
"Kujawiak" i "Dragon". Po wojnie 
służył w Royal Navy. Zginął podczas 
pożaru domu w Kanadzie 2.2.1973. 
Kawaler Orderu Krzyża Virtuti Mili
tari , odznaczony trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych i Medalem Morskim. Żył 57 
lat.
Zmarli z Korpusu Morskiego:

kpt. mar. Bolesław Chrostowski, 
artylerzysta z baterii im. H. Lasko
wskiego w obronie Helu, kawaler 
Orderu Virtuti Militari; zmarł w 
Gdyni w 1949 r.; miał 34 lata.

por. mar. Zbigniew Deżakowski, 
artylerzysta w baterii im. H. Las
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kowskiego w obronie Helu; odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Zmarł w Byd
goszczy w 1974 roku w wieku 60 lat.

kpt. mar. Wiktor Grochowicz, 
artylerzysta z OORP "Grom", "Piorun" 
i "Krakowiak"; trzykrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych i dwukrotnie 
Medalem Morskim; ranny na ORP 
"Grom". Zmarł w USA 26.2.1966 r. w 
wieku 51 lat.

kmdr ppor. kpt. ż.w. Klemens 
Kolasa, oficer sygn., bronił Helu na 
odcinku frontu pod Chałupami; od
znaczony Orderem Krzyża Grunwaldu 
IHkl. Kapitan wielu polskich statków. 
Zmarł w Oliwie 19.6.1983 r. w wieku 
68 lat.

kmdr Stanisław Leszczyński, po 
ukończeniu kursu nawigacyjnego 
adiutant kmdra Frankowskiego podczas 
obrony Helu. Po wojnie długoletni 
komendant Szkół Marynarki Wojennej, 
pierwszy rektor Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej na Oksywiu. 
Zmarł w Oliwie 9.2.1976 r. Miał 
wówczas 61 lat.

kpt. mar., kpt. ż.w., inż. budowy 
okrętów, Antoni Tyc, nawigator OORP 
"Błyskawica", "Garland", "Orkan", i 
"Dragon". I oficer ORP "Conrad", 
odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych i czterokrotnie Medalem 
Morskim. Zmarł nagle w Gdyni 
25.7.1975, będąc głównym konstruk
torem Stoczni Komuny Paryskiej w 
Gdyni. Żył 61 lat.

kpt. mar. Józef Wróbel, oficer 
sygnałowy OORP "Grom", "Błyska
wica", "Kujawiak" "Garland" i "Burza; 
odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych i trzykrotnie Medalem 
Morskim. Zmarł w Kanadzie 15.12.1985 
r. w wieku 70 lat.

Zmarli z Korpusu Technicznego:

por. mar. Wiktor Rowicki, uczes
tnik obrony Oksywia; po wyzwoleniu z 

niewoli służył w Marynarce Wojennej w 
Anglii. Zmarł w Ameryce. Data 
śmierci nie jest znana autorowi.

kpt. mar. inż. Janusz Staliński, 
prymus wydziału technicznego; wal
czył pod Kockiem w grupie gen. 
Kleeberga, odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po wojnie był m. in. 
rektorem Politechniki Gdańskiej i 
posłem na sejm. Przez kilka lat 
wykładał na uczelniach Nigerii. Zmarł 
nagle w Sopocie 14.1.1985 r. Miał 68 
lat.

por. mar. Stanisław Wierzbowski, 
ranny w obronie Oksywia. Po wyjściu 
z niewoli służył w Marynarce Wojennej 
w Anglii. Po wojnie pracował jako 
inżynier w Tasmanii, w Nowej 
Zelandii i w Kanadzie. Zmarł w 
Ottawie 24.8.1971 r. Żył 56 lat.

kmdr ppor. inż bud. okrętów 
Wincenty Zawiasa, mianowany w 1937 
r. ppor. mar. rez., uczestniczył w 
obronie Gdyni i Helu; po wojnie 
służył 10 lat w Marynarce Wojennej 
PRL, był dyrektorem Stoczni Mary
narki Wojennej, kierował remontami, 
potem pracował w okrętownictwie. 
Zmarł w Sopocie 30.6.1978 r. w wieku 
71 lat.

por. mar. Ludwik Zdanowicz, 
walczył w obronie Oksywia; po wyj
ściu z niewoli służył w Marynarce 
Wojennej w Anglii, wyemigrował do 
USA, gdzie pracował jako inżynier. 
Zmarł w Kalifornii 6.1.1973 r. w wieku 
59 lat.

Autorowi brak wiadomości 
o dalszych losach:

por. mar. Włodzimierza Opałki, 
artylerzysty z OORP "Burza", 
"Błyskawica" i "Piorun"; wymieniony 
na liście starszeństwa w 1946 r.; 
podobno cierpiał na zaburzenia psy
chiczne. Prawdopodobnie powrócił do 
Kraju.
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por. mar. Jacek Rewkiewicz, 
mianowany w r. 1937 ppor. rez., 
wyszedł do Anglii z dyonem kontr- 
torpedowców. Przeniesiony do wywiadu, 
w dyspozycji szefa oddziału II Sztabu 
Naczelnego Wodza, w roku 1946 
wydalony z Korpusu Oficerów Mary
narki Wojennej.
Dożyli do roku 1987:

Z Korpusu Morskiego:

kmdr Julian Czerwiński, oficer 
naw. ORP "Wicher" i obrońca Helu, 
odznaczony Orderem Krzyża Grun
waldu III kl. i Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie służył w Marynarce 
Wojennej PRL, był m. in. długoletnim 
dowódcą ORP "Iskra". Mieszka w 
Gdyni.

kmdr ppor. Bogdan Wielowieyski, 
obrońca Oksywia; po wojnie służył 5 
lat w Marynarce Wojennej PRL w 
Zarządzie Politycznym, był dyrektorem 
departamentu wojsk, w Ministerstwie 
Żeglugi. Po zwolnieniu pracował jako 
inspektor przedsiębiorstw rybackich w 
Świnoujściu i Urzędu Morskiego w 
Szczecinie. Mieszka w Szczecinie.

por. mar. Zbigniew Jagusiewicz, II 
oficer art. ORP "Gryf" i obrońca 
Helu. Po wojnie służył w Marynarce 
Wojennej w Anglii, pływał jako arty- 
lerzysta na OORP "Conrad" i "Ślą
zak" . Po demobilizacji długie lata 
prowadził kurzą farmę w Dorset. Na 
emeryturze zamieszkał w Sherborn, 
Dorset.

kpt. mar. Stanisław Lee, nawigator 
OORP "Burza", i "Piorun", z.d.o. 
ORP "Krakowiak", odznaczony dwu
krotnie Krzyżem Walecznych i czte
rokrotnie Medalem Morskim. Po wojnie 
pływał na statkach handlowych. Z 
powodu choroby przekwalifikował się 
na księgowego i w tym zawodzie 
pracował do emerytury. Mieszka w 
Plymouth.

kpt. mar., kpt. ż.w. Maciek 
Michałkiewicz, nawigator OORP "Grom", 
"Ouragan", "Piorun" i "Conrad", dca 
słynnych kutrów gibraltarskich, 
z.d.o. ORP "Ślązak". Odznaczony 
brytyjskim orderem DSC, 2-krotnie 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz 
czterokrotnie Medalem Morskim. Po 
wojnie pływał na statkach handlowych, 
potem osiedlił się w Newadzie (USA), 
od 1978 mieszka na Wyspie Kauai na 
Hawajach.

por. mar. Mieczysław Tarczyński, 
pomocnik oficera sygnałowego w 
sztabie Dowództwa Floty w obronie 
Helu, w dniu kapitulacji Półwyspu 
przedostał się na motorówce Straży 
Granicznej "Batory", do Szwecji, 
gdzie był internowany. Od początku 
1944 roku służył w Marynarce 
Wojennej w Anglii, pływał jako oficer 
nawigacyjny na OORP "Błyskawica" i 
"Krakowiak". Po wojnie pływał na 
statkach handlowych i zbiornikowcach. 
W 1952 r. osiedlił się w Edmonton w 
Kanadzie, i do 1980 r. prowaddził 
prace geodezyjne w wielu częściach 
Kanady. Mieszka w Edmonton.

Z Korpusu Technicznego:

kpt. mar. Franciszek Czelusta, 
wyszedł z Gdyni jako II oficer mech. 
ORP "Błyskawica"; był I oficerem 
mech, na tym okręcie. Odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych i 
trzykrotnie Medalem Morskim. Jego 
losy powojenne nie są znane autorowi.

por. mar. Adam Górnicki, II oficer 
mech. ORP "Sęp"; internowany w 
Szwecji. Od wiosny 1945 r. pełnił 
służbę w Marynarce Wojennej w 
Anglii. Po wojnie pozostał w Anglii; 
pracował w firmie samochodowej. 
Dalsze jego losy i miejsce zamiesz
kania nie są znane autorowi.
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kpt. mar. inż. Zbigniew Hornung, 
II oficer mech. ORP "Wicher", ucze
stnik obrony Helu. Podczas służby w 
Marynarce Wojennej PRL ukończył 
Politechnikę Gdańską. Po zwolnieniu 
ze służby pracował w polskich sto
czniach. Od r. 1962 w Holandii pra
cował w stoczniach Mieszka w Vlis- 
singen.

kmdr por. inż. docent Jan Wąso
wicz, walczył w grupie gen. Klee
berga; odznaczony Krzyżem Walecz
nych. Po wyjściu z niewoli służył z 
przerwami w Marynarce Wojennej PRL. 
Ukończył Politechnikę Gdańską i 
studia doktoranckie w Leningradzie. 
Długoletnia praca na Politechnice 

Gdańskiej. Parę lat pracował w 
delegacji w Iraku. Mieszka w Gdyni.

Zestawienie powyższe pokazuje, jak 
różne były losy wychowanków jednego 
rocznika SPMW, młodych przed pięć
dziesięciu laty ludzi, którzy z 
entuzjazmem i zamiłowaniem rozpo
czynali 15 października 1937 roku swą 
morską karierę oficerską. Teraz można 
powiedzieć, że nie zawiedli, podobnie 
jak i pozostałe roczniki absolwentów 
SPMW.

Przy okazji autor zwraca się do 
Czytelników "Naszych Sygnałów" o 
ewentualne uzupełnienie brakujących 
danych.

APEL O FOTOGRAFIE
Czytelników "Naszych Sygnałów" 

proszę uprzejmie o wypożyczenie, do 
publikacji książkowej, zdjęć następu
jących marynarzy: kpt. mar. Rudolfa 
KUZIO (w r. 1939 był dowódcą ORP 
"Generał Szeptycki" - Flotylla Rzeczna 
PMW w Pińsku, zginął w Katyniu), 
st. bosm. Michała WOJDYŁO (zginął 
4.5.1940 r. na ORP "Grom" pod 
Narwikiem), st. bosm. Włodzimierza 
KUZEMKO (zmarł 30.7.1942 r. w 
Devonport), marynarza Jana WITO- 
SZYŃSKIEGO (zmarł 12.3.1944 roku w 

Perth, st. bosmana Ludwika 
IGLANTOWICZA (zmarł w Londynie w 
r. 1956), marynarza Michała SAWIAKA, 
st. mar. Tadeusza CAROWICZA (zmarł 
w roku 1968 w Plymouth), mata Ste
fana STAPIŃSKIEGO, st. bosm. 
Stanisława WINNICKIEGO.

Wszystkie zdjęcia, zwrócę właści
cielom po wykonaniu reprodukcji.

Zenon Andrzejewski 
ul. Pstrowskiego 18/79 

37-700 Przemyśl 
Poland
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JERZY PERTEK

POLSKO-FRANCUSKA POCZTÓWKA

W najnowszym numerze "Naszych 
Sygnałów" przeczytałem informację o 
pobycie w Londynie kmdr. Kazimierza 
Hessa (NS Nr 158, s. 64), i to mi 
przypomniało sprawę którą właśnie on 
mógłby najlepiej wyjaśnić.

Swego czasu jeden z czytelników 
mych książek przysłał mi pocztówkę 
otrzymaną w drodze wymiany filate
listycznej od korespondenta z Indii. 
Chodziło o identyfikację osób i okrętu, 
na którego pomoście stoją, jak też o 
ewentualne wyjaśnienie, w jaki sposób 
to zdjęcie zostało użyte w charakterze 
pocztówki korespondencyjnej i to w 
dodatku przez francuskich aliantów, w 
tym wypadku zapewne tzw. "Wolnych 
Francuzów" gen. de Gaulle'a, na co 
wskazywałby francuski napis pod 
zdjęciem: "Oficer artyleryjski i
celowniczy polskiego niszczyciela", 
francuski znaczek dla kolonii w 
Indiach i stempel "Poste francaise (?) 
- 2.12.1942 Pondichery.

Na pierwsze pytanie pomógł mi 
odpowiedzieć kmdr Zbigniew Węglarz, 
który stwierdził, że "zdjęcie, które mi 
Pan przysłał, przedstawia I oficera 
artylerii, ówczesnego porucznika mar., 
a później kpt. mar. Kazimierza Hessa, 
wraz z celowniczym dalocelownika, 
mata Jana Gajdę, na pomoście bojowym 
ORP "Piorun", gdzieś z r. 1942". A 
dalej m. in.: "Jak Pan widzi, na 
głowie (Hess) posiada specjaną cza- 
pkę-telefon, dla łączności z centralą 
artyleryjską i działami. W ręku 
trzymał lornetkę R.N. 7x2 cale lub 
7x52. Cyfra 7 oznacza wielkość zbli
żenia, a 52 oznacza wielkość soczewki 
obiektywu (powiększenie). Tego 
rodzaju lornetki (u nas 7x50) były

Pocztówka francuska: por. mar. K. Hess i mat J. Gajda 
na dalmierzu ORP Piorun.

lornetkami dla obserwacji celów 
dziennych i nocnych. (...). Podoficer 
ma polską lornetkę 6x30, używaną w 
w MW i WP dla celów dziennych".

Gorzej z odpowiedzią na drugie 
pytanie, zupełnie bowiem niezrozu
miałe jest użycie na pocztówkę zdjęcia 
związanego z Polską Marynarką 
Wojenną, skoro Francuzi mieli własną 
flotę i okręty. Kto wyjaśni kwestię 
polsko-francuskiej pocztówki?

Uwaga: Proszę Kolegów z Francji o 
informację, kto i kiedy dał fotografię 
z “Pioruna" do reprodukcji jako 
pocztówkę. Redakcja "NS".
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
15.10.1986 r. zmarł w Dartford 

(Kent) st. mech. Stanisław Stacho
wicz. 25.4. 1987 r. prochy złożono w 
kolumbarium przy kościele Św. And
rzeja Boboli w Londynie.

9.11.1986 r. zmarł w Toronto 
bosman Wacław Fiedorowicz.

W styczniu 1987 r. zmarł w Polsce 
(koło Poznania) mat. Antoni Rataj
czak .

5.3.1987 r. zmarł w Szczecinie 
kmdr por. rez. Józef Wierzchowski.]

7.3.1987 r. zmarł w Toronto mat 
Stanisław Sobuń.

17.3.1987 r. zmarł w Plymouth 
Leon Chmielewski-White.

18.3.1987 r. zmarł w Gdyni bosman 
mech. Władysław Iwanicki. Przeżył lat 
77.

30.3.1987 r. zmarł w Brax-Tou- 
louse we Francji mat Bruno Zboralski.

1.4.1987 r. zmarł w USA Cpt. USA 
Navy - podoficer Marynarki Wojennej, 
Stefan Wesołowski. Przeżył 76 lat.

23.4.1987 r. zmarł w Plymouth 
bsm. Leon Wolny.

2.5.1987 r. zmarła w Gdyni p. 
Maria Staśkiewicz - siostra ks. Mie- 
gonia.

31.5.1987 r. zmarł w Douglas - 
Isle of Man - kpt. mar. handl. st. 
bsm. Czesław Przybyliński-Preston.

25.6.1987 r. zmarł w szpitalu w 
Dartford - Kent - kmdr ppor. Jerzy 
Rekner.

20.7.1987 r. zmarł w Oliwie por. 
mar. aud. Tadeusz Bykowski.

31.7.1987 r. zmarł w Polsce kmdr 
por. Karol Zagrodzki (rocznik kmdr. 
Franckiego).

9.8.1987 r. zmarł w Bornemouth 
bsm. Bolesław Żukowski.

18.8.1987 r. zmarł w Argentynie 
kmdr por. Wszechwład Maracewicz.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

ŚP. STEFAN WESOŁOWSKI

1 kwietnia 1987 r. zmarł Stefan 
Wesołowski. W roku 1977 odwiedził 
nas w Londynie i w Nr. 136 "NS" 
(wrzesień 1976-luty 1977) ukazał się 
artykuł pt. "Życie i czyny Stefana 
Wesołowskiego" na str. 19-22. 
Artykuł, który ilustrują fotografie 
mata P.N. "captaina" USN Wesołow
skiego, opracował ówczesny redaktor 
"NS", dr Bolesław Markowski. Syn 
śp. kpt. Stefana Wesołowskiego, dr 
Zdzisław Paweł Wesołowski, autor 
wspaniałego dzieła "Polish Orders, 
medals, Badges and Insignia 1705- 
1985, tak pisze nam z Florydy:

"For the last three months he was 
at the US Yeterans Hospital in Miami, 
Florida. Before his death he reąue- 
sted that I inform you should any- 
thing happen to him. He loved the 
Polish Navy and his beautiful ORP 
"Błyskawica". Please share the news 
of his passing with his shipmates. I 
plan to be in London during July to 
visit. I would like very much to have 
you keep me on your mailing list and 
possibly as a member in his name. I 
enjoy reading your publication and 
treasure the contributions madę by 
the Polish Navy during the Second 
World War".

Dr Zdzisław przysłał mi kopię 
artykułu o śp. Ojcu. Artykuł ten 
ukazał się w "The Miami Herald" 3 
kwietnia 1987 r.:

CAPT. STEFAN WESOŁOWSKI

by Belinda Brockman, 
Herald Staff Writer

Capt. Stefan Wesołowski, a hero to 
the people of six nations, died 
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Wednesday at Miami's Veterans 
Administration Medical Center.

"He was an unbelievable man", 
said Capt. WesołowskPs son, Zdzis
ław. "A hero of two continents".

The United States, Poland, France, 
England, Norway and China bestowed 
upon the military man a total of 43 
medals and citations during a career 
that spanned three decades. Morę 
than 40 years ago, he was the first 
foreign national in U.S history to 
command an American ship in wartime

No single act of valor brought all 
the honors, but rather a lifetime of 
heroism.

Capt. Wesołowski was the child of 
a long linę of Polish warriors and 
patriots. His father, grandfather and 
great-grandfather had fought in 
Polish uprisings and revolutions 
stretching from 1830 to 1905.

At the age of 9, he run away from 
home to join PiłsudskPs Legions in 
the Polish War of Independence. Guns 
replaced toys, and the seriousness of 
war brought with it the rank of 
corporal and Poland's highest honor 
for gallantry in combat, the Order of 
Virtuti Militari, by the time Stefan 
Wesołowski was 12.

With the end of the war, the sea 
began to beckon the young man, and 
he signed on to the first ship in the 
recommissioned Polish Merchant Marinę, 
reinstated after 350 years.

With the Germans poised to attack 
Poland in 1939, Capt. Wesołowski was 
called up for the Polish Navy. During 
one battle, of Narvik, in May 1940, a 
bomb from a Luftwaffe piane blew him 
out of his gun turret.

His tour of service throughout the 
war found him on Polish, French and 
Swedish vessels, then finally, in 1943, 
an American aircraft transport ship. 
Capt. Wesołowski became the first 

non-American to command such a 
ship.

During the Normandy invasion, his 
ship led the way through a minę field 
for an allied convoy. "In order to 
finish ąuicker the war, I went 
through minę field" - he said in a 
1980 interview.

Throughout the war, Capt. Weso
łowski^ wife and two sons remained 
in Poland. He arranged for them to 
come to America at the war’s end, 
.and the family was reunited in New 
York in 1946.

He settled in New York and sailed 
with the American Merchant Marinę 
for 20 years. Twenty-one years ago, 
he retired to Miami Beach.

Though his medals were many, and 
his name was recorded in the annals 
of Polish military history, Capt. 
Wesołowski had never received the 
American Bronze Star for his heroism 
at Normandy. Then in 1980, his 
former commander learned of the 
oversight and tracked him down.

On the 35th anniversary of D-Day, 
the hero finally was given his award.

In addition to his son, Zdzisław, 
survivors include his wife, Antonina; 
Asecondson, Jeremii; three brothers; 
three sisters; and six grandchildren. 
TADEUSZ Z. SROKA

ŚP. LEON WOLNY
W dniu 23 kwietnia 1987 r. zmarł 

niespodziewanie zasłużony i bardzo 
ceniony członek SMW Koła Plymouth, 
bosman Leon Wolny. Śmierć jego 
pogrążyła w smutku i żalu nie tylko 
członków Koła Plymouth, ale również 
licznych przyjaciół i znajomych, w 
gronie społeczeństwa polskiego i 
angielskiego, gdzie szeroko był 
znany.

Jego kariera w Marynarce Wojennej 
zaczęła się w 1933 roku. Z kolei jako 
pierwszorzędny specjalista w opero
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waniu żaglami szkolił podchorążych na 
"Iskrze". Przez całą wojnę służył na 
polskich okrętach i chociaż nie znam 
jego wyczynów bojowych, to musiały 
być niemałe, skoro został odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Medalem Mor
skim. Krzyżem Kampanii Wrześniowej, 
francuskim Medaille Militaire oraz 
sześcioma odznaczeniami brytyjskimi.

Od początku był członkiem Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej. 
Przez kilkadziesiąt lat był członkiem 
zarządu i skarbnikiem Koła Plymouth 
aż do chwili śmierci. Był jednym z 
nas trzech założycieli Klubu SMW w 
Plymouth. Ten Klub własnoręcznie 
urządził i przez ponad 10 lat wytrwa
le i bezpłatnie prowadził, poświę
cając tysiące godzin pracy ku ogól
nemu zadowoleniu członków Koła. Był 
bardzo dobrym Polakiem i wielkim 
patriotą, zawsze gotowy działać dla 
dobra SMW, co zostało uznane przez 
nadanie mu Odznaki Honorowej SMW 
oraz Srebrnego i Złotego Krzyża 
Zasługi.

Leon posiadał dużo zalet i był 
powszechnie bardzo łubiany; należał 
do kilku organizacji polskich i 
angielskich, toteż Zarząd Koła Ply
mouth dołożył wszelkich starań, aby 
pożegnanie było godne jego zasług. 
Zawiadomiono prawie wszystkich, 
którym Leon był bliski. Zorganizowano 
pogrzeb drogiego Kolegi. Msza św. 
żałobna odbyła się w Katedrze Kato
lickiej, dokąd przybyło ponad 200 
osób. Zarząd Główny SMW był re
prezentowany przez Kolegów: Z. 
Jagusiewicza, A. Piechowiaka i F. 
Preisnera. Prawie wszyscy członkowie 
Koła Plymouth byli obecni, aby oddać 
ostatni hołd drogiemu Leonowi. 
Trumnę ze zwłokami, okrytą banderą 
Marynarki Wojennej z wieńcem z bia
ło-czerwonych kwiatów, ułożonych w 
kształcie krzyża, poprzedzał sekre
tarz Koła Plymouth. R. Chechłowski, 

niosąc poduszkę z odznaczeniami 
Leona. Jedyną krewną Leona, córkę 
Eugenię, prowadził prezes T. Sroka. 
Ksiądz odprawiający Mszę św. w 
bardzo serdecznych słowach opisał 
okoliczności, w jakich znaleźliśmy się 
tu, na obczyźnie. Msza zakończyła 
się odśpiewaniem "Boże, coś Polskę", 
wreszcie ostatni akt na cmentarzu, 
gdzie kol. A. Piechowiak wyręczył 
mnie w przemówieniu, bo śmierć Leona 
była dla mnie tak dotkliwa i bolesna, 
że nie byłbym w stanie się opanować. 
Nawet kol. Piechowiakowi, kiedy 
mówił, że "stracił ziomka z Ziemi 
Poznańskiej i kuma, też głos się 
załamał.

Na własne życzenie Leon został 
pochowany między grobami polskich 
marynarzy, którzy stracili życie 
podczas ostatniej wojny. Grób jego 
nakryto 32 wieńcami, między innymi 
od Zarządu Głównego SMW, Koła 
Plymouth, Klubu Orła i innych 
organizacji.

Po pogrzebie odbyło się skromne 
przyjęcie w Klubie Orła, gdzie 
zgromadziły się dziesiątki osób.

Chociaż Leon odszedł od nas na 
zawsze i odczuwamy jego brak podczas 
naszych cotygodniowych spotkań w 
Klubie, ale pamięć o nim pozostanie z 
nami wiecznie żywa. Jego ubytek z 
naszych szeregów jest wielką stratą 
nie tylko dla Koła Plymouth, ale dla 
całego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. Umarł w wieku 75 lat; 
pochowany został na cmentarzu Weston 
Mili, Plymouth.

Cześć Jego pamięci!

S. WRZESIŃSKI

ŚP. KOMANDOR POR.
WSZECHWŁAD MARACEWICZ

Śp. kmdr por. Wszechwład Mara- 
cewicz był jednym z zasłużonych 
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oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w 
2 wojnie światowej.

Po ukończeniu Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu, jako 
młody oficer pełnił służbę na różnych 
jednostkach Polskiej Floty Wojennej. W 
sierpniu 1939 r. w stopniu porucznika 
był oficerem sygnałowym na kontr- 
torpedowcu ORP "Błyskawica", 
wchodzącym w skład Dywizjonu trzech 
polskich kontrtorpedowców, które 30 
sierpnia 1939 roku otrzymały rozkaz 
odpłynąć do Anglii. Do brzegów 
Anglii Dywizjon przybił w dniu 
wybuchu wojny - 1 września, i stał 
się zalążkiem Polskiej Floty Wojennej w 
2 wojnie światowej.

W rozbudowującej się w Anglii 
Polskiej Marynarce Wojennej na 
początku 1940 r., już jako kapitan 
mar. zostaje przeniesiony na ORP 
"Gdynia", na stanowisko oficera 
kursowego Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej.

W r. 1942 zostaje zastępcą dowódcy 
kontrtorpedowcaORP "Ślązak". Na tym 
okręcie bierze udział w wyprawie na 
Dieppe dla ubezpieczenia próbnego 
desantu alianckiego i zostaje odzna
czony Krzyżem Walecznych.

W roku 1943 został wyznaczony na 
stanowisko dowódcy kontrtorpedowca 
ORP "Krakowiak", którym dowodził 
przeszło rok. Okręt ten najpierw 
ochraniał konwoje atlantyckie i brał 
udział w niszczeniu żeglugi niemiec
kiej w Kanale La Manche, następnie 

został skierowany do Gibraltaru, na 
Morze Śródziemne i do Algieru. Tam 
brał udział w ochronie konwojów 
inwazyjnych na Sycylię i Ancio. 
Później patrolował we wschodniej 
części Morza Śródziemnego i w rejonie 
Wysp Dodekanezu. Po powrocie do 
Anglii ORP "Krakowiak" brał udział w 
przygotowaniu inwazji na wybrzeża 
Normandii w składzie grupy okrętów 
oczyszczających z min przejścia dla 
głównych okrętów inwazyjnych i 
ostrzeliwał niemieckie baterie nad
brzeżne. Jako dowódca ORP "Krako
wiaka" za akcje, szczególnie na Morzu 
Śródziemnym, kpt. mar. Maracewicz 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Orderu Yirtuti Militari oraz brytyjskim 
DSC (Distinguished Service Cross) i 
awansowany do stopnia komandora 
podporucznika.

W 1945 r. został przeniesiony na 
kontrtorpedowiec ORP "Piorun", jako 
jego dowódca.

Komandor porucznik Maracewicz 
był drugim z kolei oficerem Polskiej 
Marynarki Wojennej, który najdłużej 
pływał w czasie 2 wojny światowej.

Po zakończeniu wojny i zwrocie 
okrętów marynarce brytyjskiej, został 
zdemobilizowany i po przejściu przez 
PKPR wyemigrował do Argentyny, 
gdzie pracował w biurze konstruk
cyjnym w "Electrodinie"; później 
pływał na statku handlowym jako 1 
oficer i pracował w biurze firmy 
nawigacyjnej aż do swej emerytury.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

NASI ZA GRANICĄ
(Część I)

To, że już drugi rok jestem se
kretarzem Zarządu Głównego SMW ma 
swoje dobre, i to nawet jak moneta, 
dwie strony. Po pierwsze: Redakcja 
"NS" nie może narzekać na brak 
informacji o życiu Stowarzyszenia. A 
po drugie - co tydzień zbieram 
wspaniały plon listów, które przy
syłają koledzy z całego świata; 
przesiewam, segreguję i wplatam w 
"Przyczynki" lub w "Z Kolegami po 
świecie", czy też do swego felietonu. 
Nie mogę narzekać, że sekretarz za 
długo przysiadł na jakimś liście czy 
dokumencie, bo sam jestem sekre
tarzem i wiem na czym siedzę. Brzmi 
to prawie jak parafraza zdania filo
zoficznego - siedzę, więc jestem. Ale 
nie o filozofii chcę pisać w tegoro
cznej, jesiennej gawędzie. Wspomniałem 
w poprzednim numerze "NS", w 
"Referacie Personalnym", że prezes, 
Kostek Okołów-Zubkowski czasami w 
mojej, a czasami i skarbnika kol. 
Busiakiewicza asyście, witał i pode
jmował lampką wina odwiedzających 
nas w Londynie Kolegów. Przypomina 
to w liście z 30.4.1987 r.

TADEUSZ W. JEKIEL,

który pisze do Kostka:
Po pierwsze chcę podziękować za 

nasze spotkanie w Londynie. Bo jeśli 
ktoś miał kiedykolwiek wątpliwości, 
dotyczące założenia SMW, niech 
pojedzie do Londynu, niech spotka 
się z Wami, pogwarzy o tym, co było 
i o tym, co jest, to wtedy zrozumie, 
że ta właśnie możliwość spotkania 
jest tym, czego nam potrzeba i co 

tylko dzięki naszej Organizacji mo
żemy mieć. To tak samo, kiedy jes
tem w Warszawie, gdzie się urodziłem 
i wychowałem. Wydaje mi się nagle, że 
czas się cofnął, że znowu jestem mło
dy i że znowu mogę czuć i myśleć mło
do.

Jeszcze raz dziękuję za kilka 
godzin powrotu do młodości.

List pana Tadeusza daje mi nie 
tyle pomysł napisania "Ody do mło
dości" (przepraszam za zupełnie nie na 
miejscu mickiewiczowskie aluzje) czy 
zorganizowania odmładzającej (lampką 
wina z Busiakiewiczem, Zubkowskim i 
Krzyżanowskim) kuracji. Raczej 
pozostawiając "Z kolegami po świecie" 
korespondentom, chcę poświęcić mój 
felieton Gościom z zagranicy. List ten 
także przypomina mi, że od 1946 r. 
siedzę w Londynie, jak ten sekretarz 
SMW siedzi na listach i dokumentach, 
i że tu jest centrala SMW, a wszystko 
inne jest za granicą. Po wygodnym 
zdefiniowaniu zagranicy mogę przejść 
do prawie że chronologicznego poda
nia wiadomości.

BRUNO ZBORALSKI

mat-artylerzysta z "Pioruna", potem 
z "Błyskawicy", a na koniec środek 
ataku drużyny piłki nożnej naszej 
Marynarki, zmarł w Brax koło Tu
luzy na udar serca 30 marca 1987 r. 
A Tuluza przypomina mi, że w latach 
1940 do 1942, znudzeni programami 
BBC słuchaliśmy na rozgłośni okrę
towej z zagranicy, gdzie dźwięcznie 
szczebiocące dziewczę wołało: "lei 
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radio Touluse". Druga popularna w 
tym okresie fala, to Radio Andorra - 
wymawiane też przez spikerkę z 
nieprawdopodobną ilością dzwonecz
kowych "r" . Ze Zboralskim słuchaliśmy 
tych programów radiowych razem na 
pomieszczeniu "D" na "Piorunie". 
Bruno po wojnie wrócił do Francji i 
grał w piłkę nożną w zawodowych 
drużynach francuskich. Nie wiem, czy 
został przy tym sporcie, jak skończył 
karierę gracza. Ale w czasie wojny 
był dobrym kolegą, o wspaniałej 
kondycji fizycznej, wesoły i przyja
cielski.

Miesiąc kwiecień zaczął się dużo 
weselej. Telefonuje

ALFRED PIECHOWIAK
i zawiadamia, że jego żona przy

jechała z Poznania, zaprasza więc na 
8 kwietnia do nich na Pimlico (Victo- 
ria) w Londynie. Mam więc wielką 
przyjemność poznać panią Marię 
Barbarę Piechowiak. Dostaję nawet do 
przeglądnięcia książkę p. Barbary pt. 
"Książka w Wielkim Księstwie Litew
skim w dobie renesansu i baroku". 
Nie będę się rozpisywał na ten temat, 
bo książki nie przeczytałem. Za mądra 
dla mnie. Ale wstępny rozdział, 
dający podbudowę historyczną czyta 
się wspaniale. W poprzednim numerze 
"NS" zanotowałem, że panieńskie 
nazwisko p. Barbary jest Antczak. 
Książka ma jako autora Marię Barbarę 
Topolską, bo tak po pierwszym mężu 
nazywała się pani Barbara. Z panią 
Marią Barbarą Antczak Topolską- 
Piechowiak wypijamy "Bruderschaft" i 
wraz z Stefanami Kmiecik i Stanis
ławami Traszko bawimy się u Pie
chowiaków doskonale w towarzystwie 
dwóch doktorów i szefa przyjaciół 
Alfreda. Basia podaje przekąski, 
Alfred dolewa wody ognistej, a Tertu 
z finlandzkim wdziękiem wybacza, gdy 
jej mąż,

STANISŁAW TRASZKO

wspomina po polsku, jak ze 
"Szkołą Małoletnich" przedostali się na 
Łotwę, gdzie oczywiście spotkali grupę 
oficerów Marynarki Wojennej, którzy 
tam dostali się kutrem "Albatros" 
(patrz "NS" Nr 145 i 146). W wersji 
Stanisława Traszko na "Albatrosie" 
był obok st. mar. Kazimierza Wiś
niewskiego jeszcze drugi marynarz, 
Jarema (Kaszub, wrócił do Polski w 
początkach 1940 r.). Wiśniewski był z 
rezerwy z długą służbą w Marynarce 
Handlowej. A celem "Albatrosa" był 
Talin w Estonii - jak twierdzili 
uczestnicy. Wiśniewski miał okazję 
zainteresować młodego Stasia morzem, 
chyba więc nieco później odłączył - 
takby się wydawało z poprzednich 
relacji. Po prostu wyszedł do pracy i 
nie wrócił. A mój rozmówca, Stasiu, 
przez Rosję dostał się do Palestyny i 
tam został zwerbowany na "Garlanda". 
Spodziewam się, że coś na ten temat 
jeszcze napisze, bo wkrótce powinien 
mieć więcej wolnego czasu, idąc w r. 
1988 na emeryturę. 14 maja odniosłem 
miłym przyjaciołom Piechowiaków 
(niedoczytaną) książkę, i życzyłem 
Basi szczęśliwej podróży i czekam na 
jej następny przyjazd do męża w 
Londynie lub Oksfordzie. Tu wspomnę 
list dr. Grzegorza Wesołowskiego, 
który pisze z Gdańska: "Chcę załą
czyć w liście życzenia ślubne dla p. 
Alfreda, który tak niezmordowanie 
przybliżył mi Oksford. Dużo szczęścia 
i zdrowia! Podobno w dwójkę raźniej. 
G.W."

A ja swą rozmową ze Stasiem 
kończę po paru tygodniach u niego, 
bo mieszkają jak wszyscy najlepsi w 
naszej marynarskiej rodzinie w 
zachodnim Londynie, tylko parę 
kroków ode mnie. Stasiu namieszał 
wspaniałego "kardynała" (chłodzone 
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białe wino z odrobiną campari) - 
doskonałe, choć zdradliwe.

Następnego dnia, 16 kwietnia, 
odmładzamy się z Kostkiem Zubkow
skim lampką wina. Towarzyszy nam 
przemiły gość z Kanady,

OSKAR GLIŃSKI.

Tym razem nie jemu jest potrzebna 
kuracja odmładzająca. Oskar zdążył 
już odwiedzić rodzinę we Francji. W 
Londynie zatrzymał się u Zubkowskich, 
a stąd poleci na Maltę do podwodni- 
ków. W Klubie Lotników w czwartek 
rozmawiamy głównie o kolegach w 
Kanadzie, których Oskar zostawił 
"bez opieki" na Walny Zjazd i uchwa
lenie statutu, ufając że bez niego 
doskonale sobie poradzą. Kostek, 
który był na Światowym Zjeździe w 
Kanadzie w 1985 r., dopytuje się o 
kolegów i tamtejsze sprawy. Oskar 
jest skarbnicą anegdot i historyjek i 
nawet bez pytań i namawiania opo
wiada szeroko i bardzo wesoło. Na
stępnego dnia, w Wielki Piątek, wpa
dam do nich (do Zubkowskich), gdzie 
jako dalszy ciąg sagi rodu Glińskich 
Oskar opowiada o pierwszych latach w 
Kanadzie, gdzie po nie uwieńczonych 
sukcesem próbach pracy fizycznej i 
eskapadach w rolnictwo, ustawił swój 
cywilny kierunek jako projektodawca 
systemów "air conditioning" i jeszcze 
wciąż jako konsultant w tej branży 
zarabia na chleb codzienny, dzwonko 
śledzia i kieliszek wódki. A wielko
piątkowy śledzik u Kostka był sma
czny, wódka zamrożona tak mocno, że 
przenosimy się do słonecznego ogrodu, 
by się nie przeziębić. Następnego 
dnia, wieczorem przyjechał do nas 
Zbyszek Plezia i wkrótce dołączyli 
Zubkowscy z Oskarem Glińskim na 
wielkopostną wędlinkę, "drinka" i już 
wielkanocną babkę. Oskar przypomina 
mi, że z mojego rocznika na okręty 

podwodne przydział dostali: Józek 
Nitecki, Wojtek Domżalski i

WIKTOR WIERZBICKI,

który jest następnym kanadyjskim 
gościem w Londynie. W drugie święto 
Wielkanocy Oskar Gliński leci na Maltę, 
spodziewając się opalić (jeszcze bar
dziej) w śródziemnomorskim klimacie i 
oczywiście spotkać maltańskich pod- 
wodników - Kłopotowskiego i Guzo- 
wskiego. A my w Londynie spotykamy 
Wiktora w Stowarzyszeniu w czwartek 
7 maja. Wiktor w ostatniej fazie swej 
podróży dookoła świata niedawno 
wrócił z Polski, gdzie był w kontak
cie z Bujniewiczem i Milanuszkinem i 
przyniósł dużą fotografię Marszałka. 
Tym razem my informujemy go o tym, 
co się dzieje w SMW w Kanadzie i 
obiecujemy spotkać go na Światowym 
Zjeździe w USA. Następnego dnia 
niedobitki mojego rocznika spotykają 
się we wspaniałej rezydencji Domżal- 
skich, gdzie w piątek w południe w

U Domżalskich 8.5.1987: W. Krzyżanowski, K. Mi- 
szewskii, W. Wierzbicki, J. Hobot i W. Domżalski.
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wymanikurowanym ogrodzie zastaję 
Jurka i Wisię Hobotów, Krzysztofa i 
Karolinę Miszewskich, przemiłych 
gospodarzy Wojtka i Joy Domżalskich 
oraz Wiktora Wierzbickiego z żoną 
Margaret. Peggy poznałem w pierw
szych latach powojennych w Londynie, 
jeszcze zanim została panią Wierzbicką, 
gdy jako studenci marnowaliśmy czas 
przyjemnie i niekosztownie grając w 
bridża.

Tę kupę lat rozstania notuje w 
swym liście z 24 lipca br. Stefan 
Bujniewicz, który tak pisze z Oliwy:

Pod koniec kwietnia był tu Wiki z 
żoną Peggy z Toronto. Bardzo się 
ucieszyłem jego wizytą, nie widzieliśmy 
się przecież ponad 40 lat. Oboje 
Wierzbiccy wyglądają młodo, choć 
Wiktor sumiastym wąsem chyba 
przykrywa część zmarszczek. Skoro w 
tym numerze każdy już jest oskarżony 
o pomyłki i kaje się kto może za 
popełnione i niepopełnione grzechy, 
lepiej więc i ja zanotuję tym razem 
spodziewam się poprawnie, że Wojtek 
skończył Imperial College jako inży
nier-górnik, a doktorat zrobił w 
geofizyce. Wiktor Wierzbicki jest 
geologiem, absolwentem tej samej 
School of Mines, co Domżalski.

Ta sama "paczka", ale już bez 
Wierzbickich, spotyka się 21 sierpnia

U Hobotów 21.8.1987 Joy Domżalska, Wisia Hobot, 
Domżalski, Miszewski, Jadzia Krzyżanowska, Hobot, 

Karolina Miszewska.

w Brighton u Hobotów. Wisia nam 
daje świetny lunch, Jerzy gąsiorki 
wina i inne napitki, i tym razem mamy 
okazję poznać młodego Hobota, Tomka, 
z żoną i dziećmi. Pamiętam go, gdy 
jako młody chłopak służył do naszej 
marynarskiej Mszy na 10 lutego.

W liście swym, wyżej wspomniany 
Bujniewicz zawiadamia nas, że w wieku 
77 lat zmarł

WŁADYSŁAW IWANICKI

20 marca 1987 r. i po Mszy św. w 
kościele Św. A. Boboli w Gdyni - 
Obłuże został pochowany 4 kwietnia 
na cmentarzu Gdynia-Obłuże. Śp. st. 
bosman Iwanicki, po służbie na 
"Gromie" był jednym ze starszych i 
bardzo doświadczonych podoficerów 
załogi maszynowej na "Piorunie" i 
jeśli dobrze pamiętam, na "Błyska
wicy" . Po powrocie do kraju był 
głównym mechanikiem oceanicznej floty 
rybackiej, gdzie nawigatorem był 
Stefan. Był to bardzo poważny i 
wysokoceniony człowiek, wartościowy 
fachowiec, i jak wynika z zawiado
mienia o jego śmierci, ukochany ojciec, 
dziadek i pradziadek.

Zanim przejdę do być może nieco 
kontrowersyjnych spraw dodam sobie 
ducha cytując parę zdań z listu, 
który

ALEKSY CZERWIŃSKI
3 lipca zaczyna tymi słowy:

"Pragnę jak najserdeczniej 
podziękować za przesłany mi numer 
"NS". Czytałem od deski do deski z 
ogromnym zainteresowaniem. Sądzę, że 
ostatnie numery zawierają dużo inte
resujących materiałów i w ogóle są 
dobrze redagowane w tym sensie, że 
są dokładnie tym, czym powinny być: 
oprócz wręcz bezcennych, autenty
cznych materiałów w postaci wspom
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nień uczestników wydarzeń, oddają 
życie Stowarzyszenia, jego oddziałów 
oraz jego poszczególnych członków. 
Przyjęta do tego ostatniego zadania 
forma felietonu pt. "Referat perso
nalny", jest moim zdaniem bardzo 
trafna".

Jako redaktor i autor dziękuję kol. 
Czerwińskiemu za życzliwe słowa, a 
w przyszłości postaram się go zado
wolić. Dalszą część listu kol. Czer
wińskiego drukujemy w "Przyczyn
kach" .

JERZY PERTEK

tak pisze w liście z 5.5.1987 r.:
"W "NS" wyczytałem, że bezsku

tecznie usiłuje się Pan "dorwać" do 
"Marynarzy generała Kleeberga", 
proszę więc przyjąć osobny egzem
plarz. Wysyłam go wraz z nowym, 
10-tym wydaniem "Wielkich dni małej 
floty" i książką o przedwojennej dzia
łalności Ligi Morskiej, które są 
przeznaczone do zbiorów Stowarzy
szenia.

Po lekturze ostatniego, bardzo 
ciekawego numeru "NS" postanowiłem 
króciutko ustosunkować się do sprawy 
oficerów morskich z niemieckiej 
marynarki. Załączam także polsko- 
francuską pocztówkę: krótki tekst i 
zdjęcie, również z propozycją umie
szczenia w "Naszych Sygnałach".

Jerzy Pertek

Bardzo dziękuję za egzemplarz 
wspaniałej książki i zapewniam, że 
wysoko sobie cenię tak życzliwą 
dedykację. Muszę też z podziękowa
niem zanotować, że Stefan Bujniewicz 
przysłał mi "Kpiny i kpinki" Mariana 
Załuckiego, jak pisze z myślą że 
"pośmiejesz się serdecznie". I rze
czywiście. Bardzo życzliwie o "NS" 
pisze dr Grzegorz Wesołowski.

JULIAN CZERWIŃSKI 

tak pisze 24 marca 1987 r.:
"Janek Cosk pożyczył mi 158 nr 

"NS". Przestudiowałem więc go do
kładnie i gratuluję dobrego numeru i 
"Kalendarza Rekordów", który prze
czytałem z prawdziwą przyjemnością. 
Ozdobą tego numeru jest praca kmdr. 
Tymińskiego - "Błyskawica w Dun
kierce" oraz piękny wiersz Gośka 
"Niechby zbłądziły...".

Ucieszyła mnie decyzja "skończenia 
z grafomańską poezją". Najwyższy 
czas! Uważam, że nadszedł również 
czas weryfikować niektóre relacje o 
zdarzeniach historycznych, którym, 
niestety, daleko do ścisłości".

W pełni zgadzam się ze zdaniem 
kol. Czerwińskiego, bo wydaje mi się, 
że cykl artykułów Tymińskiego o 
"Błyskawicy" w numerze 157-159 "NS" 
jest perłą redagowanych przeze mnie 
numerów. Ale dla mnie wspominkowo 
był tak samo doskonały Francki w nr. 
157 o formowaniu obrony Wybrzeża. 
Bardzo podobał mi się Bartek Sie
maszko w nr. 155 o ORP "Mazur" i 
mimo historycznych zastrzeżeń kol. 
Czerwińskiego Krakus na Pinie w Nr. 
158. Wydaje mi się, że każda praca 
tematycznie związana z naszym Sto
warzyszeniem powinna być wydru
kowana w naszym amatorskim, tylko 
dla członków (i sympatyków) piśmie. 
Marynarka Wojenna, którą nasze 
Stowarzyszenie reprezentuje, została 
stworzona lapidarnym rozkazem Mar
szałka, a rozwiązana mniej znanym a 
pięknym rozkazem admirała Jerzego 
Świrskiego. Łączność między byłymi 
członkami tej marynarki jest utrzy
mywana przez kochane nasze pisemko 
"Nasze Sygnały", w sposób nienau
kowy, koleżeński, sympatyczny, 
niehistoryczny, literacko na bardzo 
nierównym poziomie, ale radośnie, i z 
humorem. Być może, kilku z nas 
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jeszcze pamięta, jak parę lat temu śp. 
Bohdan Wroński na zebraniu Zarządu 
zainicjował dyskusję, jakie powinny 
być "Nasze Sygnały", czy nie 
powinniśmy ich przekształcić w morską 
"Bellonę". Pamiętam wypowiedzi paru 
kolegów, które można streścić w 
dwóch pytaniach: Kto to napisze? i 
Kto to będzie czytał? W pełni rozu
miem tych Czytelników, którzy 
chcieliby co pół roku, albo i częściej 
dostać ciekawy i historycznie warto
ściowy numer. Ale większość Czy
telników na pierwszym miejscu stawia 
wiadomości o kolegach, jako najbar
dziej interesujące.

Jeśli chodzi o poezję, to czasami 
bardzo ważne jest do ilu Czytelników 
ten wiersz przemawia i nawet aspekt, 
kiedy był napisany. W tym numerze 
wiersz podpisany przez Z. Gąsioro- 
wskiego (pisał go wraz z nim na 
"Burzy" W. Mordasiewicz) stanowi 
ważną pozycję nie w polskiej poezji, 
ale w naszym i naszych kolegów życiu, 
podobnie jak i wiersz w języku 
angielskim, przesłany przez kol. 
Tymińskiego. Wrzesińskiego 
"Wspomnienia z Krakowiaka" są cie
kawe właśnie dlatego, że podają 
szczegóły z życia marynarzy, których 
nie notują kroniki czy dzienniki 
okrętowe.

2 maja wyjeżdżamy z prezesem 
Kostkiem Okołów-Zubkowskim za 
granicę, bo - do Szkocji, gdzie w 
Glasgow czeka na nas p. Margaret 
Zdrojewska, żona sekretarza Koła 
Glasgow. Naprawa mostu na głównej 
linii kolejowej jest powodem opóźnie
nia o parę godzin, bo objeżdżaliśmy 
bardziej malowniczą, choć dłuższą 
trasą. Pani Margaret zabrała nas 
samochodem do Prestwick nad morze, 
gdzie w Klubie RAFA czekało na nas 
liczne polsko-szkockie grono i prezes 
Koła Glasgow

MIECZYSŁAW ZAWADA,

który wraz z p. Klimowiczem, 
prezesem Koła SPK, był głównym 
inicjatorem uroczystości przeniesienia 
Pomnika, dodania nowej pamiątkowej 
Tablicy i rededykacji Pomnika na 
terenie Klubu RAFA. W skrócie 
podajemy opis obchodu wg "Dziennika 
Polskiego" z 27 maja, pióra p. A. 
Lewandowskiego. Cała uroczystość 
była przeniesiona na 2 maja, bo 
organizatorzy nie chcieli asysty ofi
cjalnych reprezentantów rządu PRL. 
Było to bardzo taktownie załatwione - 
fundatorzy dedykowali przeniesiony 
Pomnik i poświęcili nową tablicę. 
Gospodarze Szkoci nie mieli między
narodowego problemu odwołania wizyty 
oficjalnych przedstawicieli PRL. Piszę 
o tym, by przedstawić jeden sposób 
ustalenia naszego stanowiska. Goś
cinność panów, Harta i Benwella była 
naprawdę przykładowa, za co dzię
kuję Im w liście po powrocie do 
Londynu.

Zarząd Główny SMW przesłał na 
koszta związane z odnowieniem Pom
nika, dodaniem nowej Tablicy i zor
ganizowania obchodu sumę Ł200. 
Przytaczam też wyjątki z listu który 
wysłał p. Karol Rodek, konsul ge
neralny PRL w Edynburgu 21.1.1987:

"I have now received notification 
that the Chairman of the Council for 
the Preservation of the Monuments to 
Resistance and Martyrdom, General 
Roman Paszkowski, is paying an 
official visit to Britain during the 
month of May at the invitation of Sir 
Arthur Hockaday, KCB, CMC, Dire- 
ctor General of the Commonwealth War 
Graves Commission.... In this con- 
nection, I feel that it would be very 
suitable if the unveiling ceremony... 
could be held on the 8th of May, 
when the General himself could be 
present".
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List podpisany przez Stanisława T. 
Klimowicza (SPK) i Michała Zawadę 
(SMW) przedstawia dokumentację i 
przeważa decyzję na korzyść orga
nizatorów. Zawiadomienie i zapro
szenie na odsłonięcie Pomnika 2 maja 
1987, w sobotę, na terenie RAFA, 10, 
Ardayre Rd. Prestwick, o godz. 16.00 
podpisują H.G. Hart i Ken Benwell 
(RAFA), M. Zawada (SMW), S. Kli
mowicz, L. Grembocki (SPK) i P. 
Śliwka (Dom SPK), w terminie wolnym 
od reprezentacji władz PRL.

Eskapada "za granicę" do Szkocji z 
Kostkiem Zubkowskim tak nam się 
spodobała, że 21 maja, tym razem z 
żonami, wylatujemy do Grecji na 
Lesbos. Nawet najgorszemu sekre
tarzowi przysługuje urlop, by 
Organizacja miała okazję odetchnąć od 
jego urzędowania. Na Lesbos podoba 
nam się bardzo. Mnóstwo pięknych 
pań (że nie powiem lesbijek) do 
podziwiania; ma na czym oko spocząć. 
A po powrocie dowiaduję się, że 
podczas naszej nieobecności zawitał z 
Kanady

STANISŁAW BRODZKI

z Myszką. Naprawdę szkoda, że 
rozminęliśmy się. Liczę, że uda nam 
się spotkać podczas następnej ich 
wizyty. Aby upamiętnić ten pobyt i 
powiadomić Kolegów o pracy pp. 
Brodzkich, cytuję z komunikatu Rady 
Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, 
gdzie przewodniczący, p. S.T. 
Orłowski, pisze:

"W dniu 2 czerwca 1987 r., wraz z 
p. S. Brodzkim, kierownikiem Biura 
PWS, spotkaliśmy się z prezesem i 
zarządem Zjednoczenia Polskiego w W. 
Brytanii, celem usprawnienia działania 
PWS, spotkania Prezydium oraz 
ustalenia programu. Nasza wizyta w 
Londynie była związana również z 
zebraniem Naczelnictwa ZHP. Spot

kania i rozmowy były owocne; obej
mowały także kontakty z naczelnymi 
władzami SPK, spotkanie z premierem 
Rządu RP i z członkami Komitetu 
Pomocy Polakom w ZSRR.

We Francji p. S. Brodzki spotkał 
się z p. Natankiem, prezesem Kon
gresu Polonii Francuskiej, celem 
omówienia naszego zebrania w Paryżu 
i spraw Polonii w Europie. Odbył też 
spotkanie z dr. Mondem, kierownikiem 
Biblioteki Paryskiej".

W połowie czerwca otrzymujemy list 
z zawiadomieniem, że zmarł

CZESŁAW PRZYBYLIŃSKL
kiedyś na "Gromie" i "Piorunie" 

doskonały podoficer sternik (nawi
gacyjnym był wówczas por. Michał - 
kiewicz a po nim Lee), po wojnie 
przeszedł do Marynarki Handlowej. 
Zubkowski przypomina, że w późnych 
latach pięćdziesiątych, gdy był w 
"Sir John Cass School of Navigation", 
spotkał tam Czesława Przybylińskiego 
(Prestona). Kariera kapitana ż.w. 
Prestona w Marynarce Handlowej była 
długa, systematyczna i chwalebna. 
Pisze z Isle of Man pani Mentryka: 
11 It is with sadness I have to write 
and tell you Captain Czesław Preston 
died 21 May 1987; was cremated and 
his ashes scattered by Douglas Life 
Boat Association in Douglas Bay. He 
had a long illness very bravely 
borne.

We had been partners for many 
years, as he had always been a friend 
of my late husband Edward Mentryka 
of Polish Navy also. Sincerely Mar- 
garet Mentryka".

Odpisuję, wspominając kolegów 
Czesława i Edwarda i przypominam 
przemiłe spotkania z nimi w SMW 
pomiędzy rejsami. Przypominam też, 
że na pogrzebie Edwarda byłem z 
kmdr. Busiakiewiczem i por. Olsze
wskim .
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W kwietniu, 7 maja wtorkowe
urzędowanie w kancelarii SMW roz
weselił swą obecnością

ZBYSZEK J. PAŹ.

Choć podczas wojny tylko krótki 
okres czasu byliśmy razem na kan
dydatce w Bickleigh, wielokrotne 
spotkania w Plymouth stanowią pod
stawę dużej sympatii, jaką żywię do 
miłego kolegi. Zbyszek pisuje eto 
angielskich pism lokalnych na tematy 
polskie i do pism krajowych na tematy 
bratniego z Gdynią Plymouth. Cechuje 
go doskonała pamięć, więc o okresie 
służby w Marynarce mówi, jakby to 
było wczoraj.

Mimo wzajemnej sympatii czuję 
bardzo ostrą różnicę zdań. Chodzi o 
"Błyskawicę", bo w 672 nr. "Morza" z 
lutego 1987 czytamy:

"Rzadki to wypadek, aby okręt 
wojenny pełnił służbę przez pół 
wieku. Tymczasem jubileusz taki 
obchodzi właśnie sławny z lat wojny 
niszczyciel "Błyskawica". W tym roku 
przypada 50 rocznica podniesienia 
bandery na okręcie i objęcia go przez 
Marynarkę Wojenną. Równocześnie w 
lipcu minie 40 lat od powrotu okrętu 
do Gdyni po wojennej tułaczce. Dla 
upamiętnienia obu tych ważnych 
rocznic. Dowództwo Marynarki 
Wojennej przygotowuje w końcu 
czerwca sesję historyczną oraz zjazd 
koleżeński członków załogi ORP 
"Błyskawica" różnych pokoleń. Główne 
uroczystości rocznicowe odbędą się na 
okręcie-muzeum "Błyskawica" w Dniu 
Marynarki Wojennej, 28 czerwca 1987 
r. Organizatorzy obchodów wyrażają 
przekonanie, że w dniu tym przybędą 
do Gdyni także rozproszeni po świecie 
członkowie załogi okrętu z okresu 
wojny".

Ponieważ w tym samym numerze 
krytykowano wiele rzeczy, które 

napisałem, redagowałem lub przyjąłem 
do "NS", muszę się odbić. W powyż
szej notatce bardzo mi nie odpowiada 
powrót "po wojennej tułaczce". To 
romantyczne wyrażenie nie oddaje 
wspaniałej służby u boku najlepszej 
wówczas marynarki na świecie, 
udziału w akcji planowanej starannie, 
dowodzonej fachowo (często właśnie 
przez "Błyskawicę") i dzielnie 
wykonanej przez okręt i załogę. 
Śpiewajmy sobie i deklamujmy o żoł
nierzu tułaczu, ale nie nazywajmy 
chwalebnej służby wojennej naszego 
najsławniejszego okrętu "wojenną 
tułaczką". Prawdopodobnie nie mam 
racji, ale... chciałem się odegrać! 
Serię wspaniałych opracowań o ORP 
"Błyskawica" w "NS" Nry 157-159, 
kończy kmdr R. Nałęcz-Tymiński 
zdaniem, że "w 50 rocznicę podnie
sienia bandery na ORP "Błyskawica" i 
jego wejścia w skład Polskiej Mary
narki Wojennej, planowane są w Gdyni 
uroczyste obchody dla uczczenia tego 
wspaniałego okrętu".

Oficjalne zawiadomienie o uroczy
stościach Pięćdziesięciolecia "Błys
kawicy" w Nr. 159 "NS" uzgadniam z 
prezydium Zarządu. Zawiadomienie to 
zawiera zdanie: "SMW nie będzie 
reprezentowane na rocznicowych 
obchodach", które jest skrytykowane 
przez kol. Jana Mazura z 25 lipca 
1987 r., jako niewystarczające, bo 
przecież SMW "podpisało dekret z 
Rządem RP na Uchodźstwie". Nie wiem, 
o co kol. Mazurowi chodzi, a dziś już 
na poprawki za późno. Ale wówczas, 
jakby przewidując nieporozumienia, do 
listu do prezesa Koła Plymouth, 
którym jest

TADEUSZ SROKA,

dodaję małe P. S., przypominając 
powyższą decyzję. Koledzy z Plymouth 
załatwiają wykonanie kopii Tablicy 
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Pamiątkowej ufundowanej przez Medina 
Borough Council na I.O.W., utrwa
lającej zasługi i bohaterstwo załogi w 
obronie przeciwlotniczej Wyspy. O tym 
dowiaduję się z obszernej korespon
dencji, przysłanej do SMW po uro
czystościach, wraz z atrakcyjną 
kopertą pamiątkową podpisaną przez 
kmdr. ppor. M. Walczaka (dca okrę- 
tu-Muzeum) i T.Z. Srokę (chairman 
Plymouth Branch PNA). Szkoda, że 
koledzy nie poprzestali na tym.

Na "Błyskawicy" byłem zaokrę
towany jako podchorąży pod koniec 
1944 r. i jako podporucznik przez 
resztę zimy i wiosnę 1945 r. Dca kmdr 
Namieśniowski wysłał mnie na ląd w 
zachodniej Francji z patrolem i do
stawami dla francuskiego ruchu oporu, 
a następny dca, kmdr Lichodziejewski 
wysłał mnie, właśnie z Cowes, na 
kurs sygnałowy do Plymouth, praw
dopodobnie z ulgą, że pozbywa się 
niepotrzebnego balastu, a nie poży
tecznego członka załogi.

Ale nazwisk prawdziwych wojen
nych członków załogi niewiele można 
się doszukać w sprawozdaniach z 
obchodów krajowych. A połączenie 
uroczystości 50-lecia "Błyskawicy" z 
odsłonięciem popiersia kmdr. Roma
nowskiego i dekoracją parunastu 
uczestników medalem za wojnę, która 
skończyła się 42 lata temu, jest 
bardzo luźne.

Wycinek z gazety (nie wiem jakiej) 
krajowej, przysłany do SMW (nie wiem 
przez kogo) ma w tekście podkreślone 
nazwiska Jana Bednarza, Józefa 
Broczka, Zbyszka Pazia, Tadeusza 
Sroki i Albina Szymusika, i podaje, że 
uchwałą Rady Państwa 18 byłych 
członków załogi "Błyskawicy" zostaje 
odznaczonych medalami za czynny 
udział w wojnie obronnej 1939 roku", 
i dalej czytamy:

"W imieniu przewodniczącego Rady 
Państwa, zwierzchnika Sił Zbrojnych, 

gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego 
gen. Siwicki pogratulował wetera
nom... wysokiego odznaczenia bojo
wego" .

Nie dołączam swych gratulacji 
odznaczonym, notuję natomiast, że na 
wielu naszych kolegach w Kraju ten 
oficjalny udział naszych wywarł 
nienajlepsze wrażenie. Każdemu wolno 
wziąć udział w obchodach rocznico
wych swego okrętu. Ale nie wolno 
reprezentować Stowarzyszenia, jeśli 
się na to nie ma mandatu. Takie 
postępowanie jest nielojalne i nieko- 
leżeńskie. Koledzy w Kraju, nie 
zgadzając się z narzuconym systemem 
nie zgłosili swego udziału. Nasi z 
zagranicy dołączyli do oficjalnych 
organizatorów i otrzymali przeloty, 
przejazdy, kwaterę, medale i miejsce 
na trybunie czy przy stole, którego 
prawdziwym "błyskawicznikom" zabra
kło. A szkoda.

Jedno z uzasadnień naszego sta
nowiska w stosunku do oficjalnych 
władz PRL mogą koledzy znaleźć w tym 
numerze "NS" wśród tekstów tablic 
pamiątkowych, których fotografie 
ozdabiają album ofiarowany Ojcu Św., 
we wspomnieniach Ignacego Zemba- 
ty-Nowackiego i w apelu rocznika 
Juliana Czerwińskiego. W tych trzech 
opracowaniach "NS" przypominają 
niesprawiedliwości względem naszych 
starszych i bardzo zasłużonych 
kolegów, ulegalizowaneprzez ówczesne 
władze - nie tak bardzo różne od 
obecnych. Choć pantoflowa poczta 
donosi, że serdeczny kolega Tadek 
Sroka parokrotnie stwierdzał, że nie 
reprezentuje SMW w Gdyni, żywe 
kontakty Koła, którego jest prezesem, 
są wymieniane i dokumentowane przez 
Krajową Agencję Informacyjną Nr 
27/1390, II str. 4.

* k k

Ulubionym moim zajęciem emery
talnym jest rozwiązywanie krzyżówek - 
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polskich w sobotnie rano, angielskich 
w pozostałe dni tygodnia z niedzielą 
włącznie. Zawsze się człowiek nauczy 
nowych, nie czteroliterowych wyrazów. 
Czteroliterowe poznałem już w 
marynarce. Gdy więc na kluczowy 
wyraz przeczytałem hasło "system of 
sygnalling", jako ostatni oficer syg
nałowy wpisałem "semaphore" i z dumą, 
że jeszcze coś pamiętam z tych czasów, 
zacząłem wspominać mych marynar
skich wychowawców. Sygnałów uczył 
mnie Wściślicki (wspomina go w tym 
Numerze Dobrodzicki. Egzaminował 
mnie Namieśniowski, (którego 
wspomniałem powyżej jako dcę "Bły
skawicy"), a na "Piorunie" starał się 
ze mnie zrobić oficera korpusu mor
skiego

JERZY REKNER.

By wdrożyć mnie do odpowie
dzialnej pracy, jako zdo mianował 
mnie oficerem winnym. Z czasem 
zabrał klucz do piwnicy, by go dać 
komuś, kto wcześniej będzie piwnicę 
zamykał. Zaproponował mi pobyt w 
kabinie (areszt to się nazywało), ale 
podczas nudnego przyjęcia posłał po 
mnie, licząc na to, że może uda mi 
się wyrwać zebrane w messie 
towarzystwo z nudy. Szczerze muszę 
się przyznać, że mimo tych starań nie 
udało się Jerzemu zrobić ze mnie 
wartościowego oficera. W czasach 
powojennych, gdy po Szwecji, "Pio
runie" i PKPR pływał w Marynarce 
Handlowej zawsze miło go było spo
tkać przy stoliku bridżowym, przy 
szklaneczce whisky, czy przy 
wspólnym stole na dorocznym oficer
skim obiedzie. Jerzy, gdy (pod nie
obecność dcy Maracewicza) manewro
wał okrętem, czynił to naprawdę 
wspaniale. Urodzony kapitan. A przy 
tym był to jeden z najbardziej ele
ganckich i zadbanych mężczyzn, 

jakich znałem. Niestety, życie, roz
czarowania i samotność przeważyły i w 
starszym wieku zrobił się zaniedbany 
i zgorzkniały. Dowiedzieliśmy się 
nagle, że zmarł 29 czerwca 1987 r. Na 
jego pogrzebie 3 lipca w kościele Św. 
Andrzeja Boboli - pp. Busiakiewi- 
czowie, koledzy Minkiewicz, Plezia, 
Zubkowski, koleżanka Wójcik i ja 
spotkaliśmy się z jego córką, która 
przybyła z USA na pogrzeb ojca. 
Kmdr Busiakiewicz wspomniał, że 60 
lat temu spotkał się z Reknerem na 
egzaminie do Szkoły Oficerskiej w 
Toruniu. Dziś go żegna po sześć
dziesięciu latach po raz ostatni przy 
spopieleniu na Mortlake.

W mym felietonie w poprzednim 
numerze "NS" podałem kolegom wia
domość, że zmarł

STANISŁAW GWOŹDZIECKI.

Pani Violet Gwoździecka przysłała 
nam przemiłe listy, dar na cele 
Stowarzyszenia i banderę uratowaną 
przez kol. Stanisława z ORP "Dragon", 
którą p. Halina Wójcik przekazała 
imieniem SMW do Instytutu Polskiego i 
Muzeum im. gen. Sikorskiego, skąd 
otrzymaliśmy list 3 sierpnia 1987:

"W imieniu Muzeum bardzo serde
cznie dziękuję za przekazanie nam 
cennej pamiątki w postaci Bandery 
szalupowej z ORP "Dragon", urato
wanej przez bosmanmata Stanisława 
Gwoździeckiego. Bandera została 
wpisana do inwentarza pod nr. 21. 
919 i będzie przez nas z pietyzmem 
przechowana. Ryszard Dembiński, 
Prezes Zarządu".

Oryginał tego listu przesłałem p. 
Gwoździeckiej do Południowej Afryki.

18 sierpnia 1987 Kostek Okołów- 
Zubkowski leci do Polski, by odwie
dzić matkę. W samolocie, w czasie 
rozmowy z siedzącą obok Angielką 
dowiaduje się, że jedzie ona do Polski 
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by załatwiać sprawy spadkowe swojego 
partnera, ale zadanie ma ułatwione, 
bo na lotnisku spotka ją jego przy
jaciel, którego powinna poznać z foto
grafii. Na fotografii jest

JERZY KRASUCKI,

kolega Kostka z rocznika, kolega 
Przybylińskiego z Marynarki Hand
lowej, który nawet się nie spodziewa, 
że na lotnisku w Warszawie Kostek 
przyprowadzi p. Mentryka z samolotu. 
Poruszenie jest wielkie; przypadkowe 
spotkanie robi wielkie wrażenie, do 
tego stopnia, że już po powrocie do 
Australii kol. Krasucki pisze serde
czny list, wspominając nie tylko to 
miłe spotkanie w Warszawie, ale 
domagając się następnego Zjazdu 
Światowego, by znowu była okazja 
zobaczenia starych kolegów. Notuję to 
zaznaczając, że na ten temat było 
więcej głosów.

Kostek od matki wraca do Warszawy, 
gdzie ma okazję odwiedzić kmdr. 
Aleksego Czerwińskiego, p. Mańko
wską i innych naszych kolegów i 
sympatyków.

Koledzy Serafin i Wrzesiński 
zawiadamiają nas, że w Argentynie 
zmarł

WSZECHWŁAD MARACEWICZ.

Swą karierę marynarską zacząłem 
na ORP "Piorun", gdy dowódcami 
okrętu byli kolejno komandorowie: 
Pławski, Gorazdowski i Dzienisiewicz. 
Podczas mego stosunkowo krótkiego 

zaokrętowania na ORP "Błyskawica" 
dowódcami byli kolejno komandorowie 
Namieśniowski i Lichodziejewski. Gdy 
wróciłem na ORP "Piorun", ostatnim 
dowódcą tego okrętu był kmdr 
Maracewicz. Jako początkujący oficer 
sygnałowy byłem też i oficerem 
wachtowym, pełniącym te obowiązki 
pod nadzorem kpt. Busiakie wieża, 
który po niewoli niemieckiej był na 
"Piorunie" na stażu. Gdy kmdr Busia
kiewicz został przeokrętowany na ORP 
"Conrad", stałem na wachcie za 
kompasem sam, dumny ze swej nie
zależności, choć nie bardzo pewny 
siebie. A że dzień był piękny, sło
neczny i bezwietrzny, na wysokim 
stołku siedział dowódca. Nagle słyszę 
jego krzyk: - Panie poruczniku! - 
prosto w moje lewe ucho. Błyskawi
cznie sprawdzam, czy kurs jest 
poprawny, czy na niebie i morzu 
niczego nie widać, i odwracając się do 
kapitańskiego stołka, z bardzo 
wyraźnie intonowanym znakiem zapy
tania, mówię: - Panie Komandorze? A 
on na to: - Ale pan siwy! Wówczas - 
dowiedziałem się o tym od jednej 
znajomej pani - miałem niewielkie łatki 
siwych włosów za każdym uchem, i 
według zdania mej informatorki, wcale 
atrakcyjne. Tłumaczę więc Komando
rowi, że to rodzinne, odziedziczone po 
rodzicach. - Niech pan o skazy 
rozwiązłego życia rodziców nie oskarża! 
Po wachcie pożyczyłem lusterko. 
Oglądnąłem swe siwe łatki, które już 
nie były małe i na pewno nie atrak
cyjne. Ale karę za rozwiązłe życie 
zapamiętałem, choć chyba wcale mi się 
nie należała.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
ANGLIA

Stourbridge, 25.3.1987
Na miły list z 17 marca odpisuję 

dopiero dzisiaj, bo miałem zajęcia 
rodzinne; mamy ośmioro wnucząt i od 
czasu do czasu jest ruch w gnieździe 
domowym. Ja wypiekam chleb (robię to 
często!) i zajmuję się piwnicą dla 
mamuś i tatusiów.

Niestety, z "Garlanda" nic w 
pamiętnikach nie mam, bo skończyłem 
pisać pod koniec roku 1942. Będąc na 
"Garlandzie" byłem już żonaty i gdy 
miałem czas, pisywałem długie listy do 
Jean, a po powrocie z "Garlandem" z 
Morza Egejskiego i Poł. Atlantyku nie 
było ani czasu, ani inklinacji do 
pisania. Nie wiem czy pamiętasz, ale 
na okrętach "nam pisać nie kazano" 
pamiętników, tak że nieco ryzykowałem 
tymi literackimi wypocinami, gdy inni 
grali w karty.

Mam kawałki z "Burzy" 39/40, z 
HMS "Exeter" 41/42 (naloty na Ply
mouth, konwoje w okresie "Bismarcka"); 
Południowa Afryka i Ocean Indyjski. 
Są także kawałki z wyprawy szpie
gowskiej na Canary itp., ale trzeba 
by to trochę przepisać i przepracować, 
bo bazgroty straszne!...

Janek Wańkowski

Colchester, sierpień 87
Po tylu latach odwiedziłem Gdynię. 

Z wielkim zdziwieniem i przyjemnością 
stwierdziłem, że bardzo się rozbu
dowała. Dużo się zmieniło. Patrząc na 
falochrony ze Skweru Kościuszki, 
widzę Morze Bałtyckie i Kamienną 
Górę. Przy molo była zamocowana 
"Błyskawica" i "Dar Pomorza". Na
prawdę piękny widok. Poszedłem na 
"Błyskawicę, i choć marynarz, który 
miał wachtę, powiedział, że muzeum 

nie jest otwarte dla publiczności, 
jednak po wytłumaczeniu dał nam 
przewodnika i poszliśmy je zwiedzać. 
Ja zostałem poproszony by tłumaczyć 
dwom Amerykanom, bo nikt inny nie 
znał angielskiego. Byłem więc na 
pokładzie dwie i pół godziny. Przed 
opuszczeniem dowiedziałem się, że 
mają dla mnie niespodziankę. Nie 
mogłem uwierzyć własnym oczom, gdy 
pokazano mi dzwon z ORP "Jaskółka". 
Ileż to razy biłem w ten dzwon, mając 
wachtę. Jestem bardzo ciekawy, jak i 
kto wydostał ten dzwon ze spalonego 
okrętu i ukrywał go w czasie oku
pacji niemieckiej przez cały czas 
trwania wojny.

Nie miałem ze sobą aparatu foto
graficznego, więc poszedłem na 
"Błyskawicę" następnego dnia, aby 
zrobić parę zdjęć, ale było już za 
późno, bo załoga rozpoczęła przygo
towywać okręt na uroczystości 50- 
lecia.

Postanowiłem zwiedzić jeszcze 
Jastarnię, dokąd dopłynąłem promem. 
Patrząc na fale Bałtyku i wspominając 
wrzesień 1939 roku, byłem raczej 
rozczarowany, bo Jastarnia bardzo się 
zmieniła. Obecnie jest to port ryba
cki ....

Załączam czek na Ł10.00 - Ł3.00 
składka, Ł7.00 dla "Naszych Sygna
łów" .

Bernard Ragus

Ventnor, 2.6.1987
Dziękuję bardzo za miły list oraz 

za paczkę, którą nasz syn przysłał mi 
już kilka tygodni temu. Ta paczka 
zawierała Numery 157 i 158 "Naszych 
Sygnałów" oraz wspaniały kalendarz 
"The Polish Heritage".

Szczegółowe opisy wyczynów 
naszej Marynarki i fotografie w 
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albumie "Polska Marynarka Wojenna" 
zrobiły wielkie wrażenie tak na mnie, 
jak i na mojej żonie. Po dziennej 
pracy w naszym ogrodzie (jeśli po
zwala pogoda) wieczory spędzamy na 
czytaniu "NS"; ja tłumaczę paragraf 
za paragrafem, a żona słucha sku
piona. Dla nas wskazówki zegara 
cofnęły się wstecz do okresu wojen
nego.

Do Szkocji przyjechałem na ORP 
"Błyskawica", ale moje zaokrętowanie 
na niej trwało tylko kilka miesięcy, 
zaś najdłużej służyłem na ORP 
"Krakowiaku".

Nawiązałem telefoniczny kontakt z 
kolegą J. Klamtem z Carisbrooke, i on 
poinformował mnie, że na naszej 
Wyspie mieszka również kol. J. 
Trzebiatowski. Nasza trójka planuje 
spotkanie.

Dziękuję bardzo za stronice z 
książki J. Pertka o "Krakowiaku", 
chciałbym tylko dodać do opisu rajdu 
"Krakowiaka" na wodach Dodekanezu 
(str. 419-422), jeden szczegół. 
Wykrycie samolotów nieprzyjaciela 
było utrudnione przez radar, bo 
byliśmy w rejonie górzystych wysp i 
silne echa radarowe, odbite od lądu 
maskowały stosunkowo słabe echa 
samolotów. (Ja byłem szefem radaru)

Innym wyczynem "Krakowiaka" i 
"Kujawiaka" w zespole okrętów RN był 
rajd na Lofoty w Norwegii w zimie 
1941/1942. Niestety, pamiętam tylko 
bitwy z niemieckimi samolotami i srogą 
zimę. Czas zaciera szczegóły.

Kończąc, załączam czek na Ł10.
J. Drozd

Middesborough, 8.10.87
... Muszę wyznać, że nie będąc w 

rzeczywistym kontakcie z marynarską 
wspólnotą przez tyle lat (mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa!) utrwa
liłem w swojej świadomości chyba 
wyidealizowane wyobrażenie o niej, w 

której każdy "towarzysz broni" 
zachował swój młodzieńczy, względnie 
dojrzały wiek, czyli przestał się 
starzeć - podobnie jak to cudne 
dziewczę z młodzieńczych marzeń, 
(któremu wcale nie grozi metamorfoza 
na starego babsztyla!). W rezultacie 
doznałem lekkiego szoku, obserwując 
ze zdjęć twarze poniektórych 
towarzyszy - zapominając nieopatrznie, 
że i moja maska w oczach innych 
musiała ulec pewnym zmianom skut
kiem "molestam senectutem". A wia
domość o odejściu z tego padołu ludzi 
starszego, a czasami nie tak starego 
pokolenia, o których dowiedziałem się 
po odnowieniu kontaktów, są wręcz 
przygnębiające. A tu widzę już mowa 
o testamencie Stowarzyszenia. Żywię 
nadzieję, że będzie jeszcze wiele 
spotkań i radości, zanim ktoś ośmieli 
się uznać Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej "inąuarate".

Było dla mnie wielką rewelacją i 
prawdziwą przyjemnością przestu
diować z tych trzech ostatnich 
numerów dzieło kmdr. Tymińskiego o 
wojennej historii ORP "Błyskawica", 
oparte na tak żywych jeszcze 
wspomnieniach i tak umiejętnie uję
tych. Pomijając wszystko inne, co za 
fantastyczna pamięć! Aczkolwiek nie 
miałem zaszczytu służyć na tym 
słynnym okręcie, chciałbym dorzucić 
wyjaśnienie odnośnie pewnego frag
mentu. W ostatnim numerze na stronie 
16 jest wzmianka o tragicznym 
wypadku w dniu 7 lutego 1944, w 
którym mat Tadeusz Czerwiński został 
zmyty za burtę podczas szalejącego 
sztormu. Otóż los związał mnie na 
pewien czas z tym człowiekiem. Kiedy 
przy zatopieniu ORP "Jastrząb" 2 
maja 1942 r., stojąc obok siebie, 
zostaliśmy obaj ranni, trafieni poci
skami chyba z tej samej serii karabinu 
maszynowego, po upływie czterech 
dni zostaliśmy przewiezieni przez 
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sprawcę tej tragicznej pomyłki do 
szpitala w pobliżu Murmańska - obok 
lotniska przy bazie Polarnaja. Tam 
spędziliśmy kilka tygodni na tej samej 
sali, wylizując się ze zgangrenowanycłi 
ran. Niestety, lekarzom nie udało się 
uratować jego prawej ręki, która 
została amputowana trochę poniżej 
łokcia. Poza tym biedak miał uszko
dzoną dolną szczękę, tak że miał 
ogromne trudności ze spożywaniem 
jakichkolwiek potraw - a tam wtedy 
żarcie było dość prymitywne. Pomimo 
tak opłakanego stanu zdrowia, st. 
mar. (wtedy) Czerwiński zachował 
niezwykłą pogodę ducha, i chodząc po 
sali od łóżka do łóżka pocieszał 
innych rannych rozbitków z konwojów 
i zestrzelonych lotników sowieckich. 
Jego postawa zadziwiła wprost obsługę 
szpitala. Jakieś piętnaście lat wstecz 
dowiedziałem się od mojej rodziny w 
Polsce, że tam w jakiejś gazecie 
ukazał się artykuł napisany przez 
sowieckiego doktora płci nadobnej, 
wspominający o tym wypadku i 
nawiązujący do wojennej służby 
autorki w tymże szpitalu.

Z Murmańska wróciliśmy na "Gar- 
landzie" do Anglii jeszcze obandażo
wani. Po powrocie on poszedł do 
szpitala, bodajże w Aberfeldy, a ja po 
pięciu dniach urlopu zdrowotnego 
(przyznano mi 28!) zostałem zaokrę
towany na ORP "Burza". I tak 
rozeszły się nasze drogi.

Co mnie trochę dziwi, to fakt, że 
śp. mat. Czerwiński - ze sztuczną 
przypuszczam ręką, został przyjęty do 
czynnej służby na nawodnym okręcie, 
chociaż poznawszy jego niezłomny 
charakter nie trudno sobie wyobrazić 
tarapaty tego, ktoby się ośmielił 
usiłować go zatrzymać w bazie do 
końca wojny. Składając cześć Jego 
pamięci - a dopiero dziś z artykułu 
kmdr. Tymińskiego dowiedziałem się o 
jego tragicznej śmierci za rufą

St. mar. Tadeusz Czerwiński na ORP Jastrząb rok 1942.

"Błyskawicy" - przysyłam zdjęcie 
tego dzielnego marynarza, zrobione w 
centrali ORP "Jastrząb". Zdaje mi się, 
że był on ochotnikiem z Francji. 
Jeśliby znalazł się ktoś z jego rodziny, 
bardzo chętnie przekazałbym inne 
zdjęcia z czasu jego służby na w/w 
okręcie podwodnym.

P.S. W załączeniu czek na Ł60.00 
na składki członkowskie, Komisję 
Opieki i Fundusz "Naszych Sygna
łów" .

Stanisław Olszowski
ARGENTYNA

Buenos Aires, 28.9.97

Bardzo dziękuję za "Wspomnienia 
płyną jak okręty". Czytaliśmy 
wszyscy, tzn. p. Z. Kicińska, M. 
Serafin i kol. kmdr. Wrońskiego 
jeszcze z dzieciństwa, płk Aleksander 
Florkowski.

Druga rzecz: dostałem medal za 
Sierpień 1939 r., ale stąd nie można 
do Anglii pienięddzy wysyłać. Mam 
znajomego w USA, i pisałem do niego, 
czy się zgodzi być pośrednikiem.

Serdeczne pozdrowienia Kolegom i 
Znajomym, szczególnie ze ścigacza S.3 
i z ORP "Krakowiak".

Już zawiadomił was kol. Serafin o 
śmierci drogiego kolegi i przyjaciela, 
załączam więc wspomnienie o śp. W. 
Maracewiczu, które ukazało się w 
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gazecie "Głos Polski" w Buenos Aires 
dnia 18 września 1987 r. Jako że ja go 
najlepiej znałem w Argentynie, mnie 
polecono napisać wspomnienie. Dos
tałem też od jego znajomych srebrną 
papierośnicę, którą przy sposobności 
prześlę do muzeum. Ta papierośnica 
była prezentem dla niego od oficerów 
PMSK. Wśród podpisów jest też 
podpis p. H. Wójcik.

S. Wrzesiński

KANADA
Toronto, 19.4.1987

Załączam kopię wiersza, napisanego 
przez "Chief Yeoman of Signals R.N.

Ralph Matthews, na cześć 10 Flotylli 
Niszczycieli, gdzie wymienia "Błys
kawicę" i "Pioruna".

Koresponduję z Sekretarzem Sto
warzyszenia H.M.C.S. "Athabaskan" 
(zatopiony w Kanale Angielskim w 1944 
r.). Właśnie ten Sekretarz przysłał 
mi te wiersze.

Ciekawy jestem uwag od Kolegów, 
którzy uczestniczyli w zeszłorocznej 
"pielgrzymce" do Dieppe. Sądzę, że 
byli zawiedzeni, bo nie mogłem im 
poświęcić więcej czasu, co odczułem 
sam i czemu dałem wyraz w swoim 
reportażu "Flagi" i "Hymn Polski w 
Dieppe"....

R. Nałęcz-Tymiński

THE WAR-TIME TENTH

An hybrid bunch, the war-time Tenth, a Flotilla of great renown;
White Ensign freely at Masthead, each serving the Royal Crown;
Poles who refused to bow down to the oppressors of their land;
Men from Canadas wide domain, all serving in this loyal band.

Geordies, taffies, cockneys, scots, many West Country janners, 
Dialect no difficulty, to each their local manners;
One thought in mind, to end this war, this their combined aim, 
And in deeds achieving this, many won great famę.

Tribal names, this fine ships borę, expertly plying their trade, 
Like the warriors whose names they carried, wielded trusty blade: 
"TARTAR", a name from old Cathay, thus their leader sailed, 
And from barren snów and ice, "ESKIMO" was called.

"ASHANTI", a name in Africa revered, also sailed in linę, 
With "JAVELIN" carried on high to do battle with others fine; 
"NUBIAN" too, a ship so called, an African Warrior brave, 
Tribes to fear, as the enemy knew, out of the ocean wave.

Polish freemen manned two fine ships "BŁYSKAWICA" and "PIORUN", 
Fighting to free their homeland, that the enemy had over-run, 
Whilst two-headed thunderbird "HAIDA", alongside "ATHABASKAN" sailed 
Supported in fuli by "IRROQUOIS" and "HURON" from Canada hailed.

"Scourge of the Channel", in enemies eyes, this fighting Tenth became, 
And many are battle honours, that they can truły claim, 
With ships, theyve sunk, damage caused, sailing the seas in anger. 
Till at last in Europę now, there was no further danger.
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Other waters beckoned these craft, to face an eastern fog, 
No time to rest for weary men, in these ships that had to go, 
A different enemy in another clime, these foemen of the east, 
But right prevailed, the enemy yielded, and at last came peace.

Ships long gone, some names remain, to carry forward fame, 
Many men, no more, and those remaining, lots had whitened mane, 
But eyes still bright, tho frail of frame, recalling every year, 
Those that are laid in rusting tombs, and shed a silent tear.

The war-time Tenth, the enemys scourge, will never, never die, 
As long as men meet in comradeship, as the years pass by, 
So lift your glasses and toast again, those ships that sailed of yore 
And remember too, old comrades who, are now safe on that golden shore.

Ralph Matthews, ex-Chief Yeoman of Signals, R.N.
19 Freville Street, Shildon, Co. Durham, 
DL4 IJT, England.

POLSKA
Przemysl, 10.7.1987

Z "Naszych Sygnałów" dowiedziałem 
się, że jest Pan krakowianinem. 
Przemyśl z uwagi na podobieństwo 
architektury nazywany jest "małym 
Krakowem". Zresztą związków między 
naszymi rodzinnymi miastami jest 
znacznie więcej. Jako ciekawostkę 
pragnę podać, że z Krakowa pocho
dził bosmat Alojzy Ogrodziński, który 
pływał na "Piorunie". Jego siostra 
była narzeczoną przemyskiego lotnika, 
por. Edwarda Procyka, który zginął w 
Anglii....

Z. Andrzejewski 
(sympatyk SMW z Przemyśla)

Sopot, 17.7.1987
Obowiązkiem moim było zamknięcie 

sprawy albumu - daru dla Ojca 
Świętego. Album ten mógł być 
wykonany dzięki Waszej pomocy 
finansowej. Stało się więc wszystko 
tak, jak zaplanowaliśmy i zaszczyt 
wręczenia przypadł w dniu 10 czer
wca kol. J. Czerwińskiemu.

Mieliśmy szczęście, gdyż delegat 
nasz był pierwszy pośród innych 

przedstawicieli gdyńskiego społe
czeństwa. W przemówieniu Ojca Św. 
znalazł się też passus o delegacji 
Klubu "Stella Maris", w której skład 
też wchodził nasz człowiek. Według 
zapewnień przedstawicieli kleru album 
nasz ma szanse znaleźć się w zbiorach 
pamiątek watykańskich.

Przesyłając powyższe wiadomości 
pragnę podziękować całemu Zarządowi 
za wspólną akcję (uczyniliśmy to 
również w rozmowie z kmdr. Busia- 
kiewiczem), przesyłając serdeczne 
pozdrowienia dla Kolegi.

J. Cosk
Pszów, 31.7.87

Tydzień temu otrzymałem od Was 
przesyłkę z egzemplarzem "Naszych 
Sygnałów", za którą serdecznie 
dziękuję. Dwa dni wcześniej otrzy
małem pocztówkę od kolegi Srokow
skiego, który przyjechał do Polski w 
odwiedziny do swojej siostry. Niestety, 
nie spotkaliśmy się, gdyż ja z powodu 
chorych nóg nie mogłem się wybrać w 
podróż.

Od kolegi Gryki otrzymałem list, 
na który mu odpisałem.
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Czytałem w "Sygnałach" podzię
kowania od kolegów, których wspo
magacie, i chciałbym się też do nich 
dołączyć, bo taka pamięć o bardzo 
bliskich kiedyś ludziach i przeżytych 
razem chwilach, wyciska łzy z oczu, 
więc jeszcze raz najserdeczniej za nią 
dziękuję.

Proszę, oczywiście o ile to możliwe, 
o przesłanie mi następnych egzem
plarzy "Naszych Sygnałów", które 
stanowią dla mnie pasjonującą lekturę

Kończąc swój list, życzę wszystkim 
Kolegom wszystkiego najlepszego, a 
dla Stowarzyszenia pomyślności.

Józef Chrószcz

STANY ZJEDNOCZONE

N.Y. 1.7.1987
Bardzo jeszcze raz dziękuję za 

adresy Kolegów, a zwłaszcza adres 

kol. S. Wrzesińskiego z Buenos Aires. 
Dzięki niemu nawiązałem kontakt z 
moją córką Krysią w Argentynie. Jest 
ona doktorem dentystyki, ma swój 
gabinet. Ma 15-letnią córkę. Nie 
wiedziałem, że od tylu lat jestem 
dziadkiem. Mąż jej jest inżynierem na 
wysokim stanowisku u "Forda" i jest 
Włochem, który przyjechał do Buenos 
Aires jako mały chłopiec. Dobrze im 
się powodzi.

Przesyłam program Zjazdu. Pisząc 
do Kolegów do Argentyny wspomniałem, 
że mojej siostrzenicy (tj. kuzynki 
Krysi) mąż jest kapitanem na polskim 
statku "Warszawa II", zalecając im, by 
ją odwiedzili, więc i Krysia też 
przybyła na statek, by zobaczyć 
swoją kuzynkę z córką, które były 
pasażerkami na statku, jako goście 
kpt. J. Gareckiego.

Kunibert Crabe

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Odwiedzili SMW:

Ostatnio odwiedzili nasze Sto
warzyszenie koledzy:

W. Wierzbicki z Kanady, O. 
Gliński z Kanady, A. Heczko z USA, 
pp. S. Brodzcy z Kanady, p. M. 
Przygodska z Australii, J. Ogonowski 
z Anglii i T. Głowacki ze Szwecji.

Nowi członkowie:

Ostatnio dołączyli do naszego 
Stowarzyszenia koledzy:

Konstanty Chrapowicki, Wiktor 
Wierzbicki, Jerzy Junosza-Stępowski, 
Jan Drozd, Walter Bogacki, Stanisław 
Olszowski, Jerzy Ogonowski.

Witamy serdecznie Kolegów, którzy 
dołączyli do naszego grona.

Dary:

Na Komisję Opieki wpłacili:

J. Dobrodzicki 20.00
K. Hess 27.45
J. Mularczyk 30.00
Mr. A. Parr - dla uczcze

nia śp. Matki oraz
ORP "Grom" 20.00

J. Drozd 10.00
A. Heczko 5.00
A. Jaraczewski 12.00
T. Woszczyński 5.00
L. Stróżniak 26.62
S. Olszowski 20.00

Na Fundusz "Naszych Sygnałów" 
wpłacili:

K. Domański 20.00
J. Dobrodzicki 24.06
J. Mularczyk 20.00
S. Wrzesiński 7.43
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K. Grabę 10.50
J. Wańkowski 21.00
T. Woszczyński 2.00
S. Olszowski 20.00

Za złożone dary serdecznie dzię 
kujemy !

Listy Ofiarodawców zostały zam
knięte 15 października 1987 r.
Udział Reprezentacji SMW 
w uroczystościach i zebraniach:

27.3.1987 - prezes, kol. K.
Zubkowski wziął udział w Walnym 
Zebraniu Zjednoczenia Polskiego;

30.3.1987 - prezes K. Zubkowski 
wziął udział w uroczystościach 90- 
lecia urodzin gen. K. Rudnickiego;

5.9.1987 - prezes Zubkowski oraz 
koledzy: A, Jaraczewski i Z. Plezia 
złożyli wieniec pod Pomnikiem 
Lotników Polskich w Northolt.

KOŁO SMW - GLASGOW

M. Zawada pisze: "Koło nasze 
miało w dniu 10 maja br. Walne 
Zebranie, na którym wybrano nowy 
zarząd w składzie: prezes - M. 
Zawada; sekretarz - Z. Zdrojewski; 
skarbnik - R. Okoński; członkowie - 
F. Kleszewski i A. Sowiński.

Największym osiągnięciem Koła w 
ubiegłym okresie był udział w 
organizacji, finansowaniu i obchodach 
dedykacji Pomnika. Skrócony opis tej 
uroczystości podajemy według 
"Dziennika Polskiego" z 27 maja 1987 
r.:
A. LEWANDOWSKI

POMNIK ŻOŁNIERZA POLSK 5EG0 W PRESTWICK

Wybudowany przez żołnierzy pol
skich w 1945 roku Pomnik Żołnierza 
Polskiego w obozie wojskowym Koło 
St. Koi. Monkton w Ayrshire został 
po 45 latach odnaleziony na "niczyjej 
ziemi". Staraniem Kyle & Carrick 
District Council i Royal Air Force 
Association w Prestwick, Pomnik 
Żołnierza Polskiego został przenie
siony na teren RAF-u w Prestwick; 
natychmiast zawiadomiono o tym 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w Glasgowie. Wspólnym wysiłkiem 
Kyle & Carrick District Council 
(koszty przeniesienia Pomnika na teren 

RAF-u w Prestwick), oraz staraniem 
Kół SPK w Szkocji, Zarządu Głównego 
SPK Wielka Brytania, Stowarzyszenia 
Lotników Polskich i osób prywatnych, 
odrestaurowano Pomnik.

Ogrom pracy w przygotowaniu do 
uroczystości odsłonięcia pomnika i 
zebranie tak potrzebnych funduszów, 
spadły na barki niestrudzonego 
prezesa Koła SPK Glasgow, kol. S. 
Klimowicza i prezesa Koła SMW, kol. 
M. Zawady.

Musieliśmy jeszcze pokonać trud
ności polityczne, bo zawsze "trosk
liwy" konsulat reżymowy wyciągnął 
ręce po patronat nad Pomnikiem 
Żołnierza.

Po definitywnym uzgodnieniu daty 
na 2 maja, gen. S. Maczek objął 
protektorat nad Komitetem Organiza
cyjnym Odsłonięcia Pomnika. Hono
rowymi gośćmi byli: Provost of Kyle & 
Carrick District Council, Clr. Gibson 
T. McDonald z żoną i Chief Executive 
Mr. łan Ramsey, oraz dwie panie 
Szkotki, całym sercem oddane spra
wie polskiej: Mrs. Irene Thornton, 
przewodnicząca Scottish-Polish Society 
w Edynburgu i Miss Irene Park, 
przewodnicząca Scottish-Polish Society 
w Dumfries. Udział wzięli: prezes 
RAFA Mr. H.G. Hart i Hon. Sekre
tarz RAFA Mr. Ken H. Benwell.
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Dedykacja pomnika Żołnierza Polskiego w Prestwick, po prawej kol. Zdrojewski 
i Zawada.

Z Londynu przybyli panowie: 
Zubkowski i Krzyżanowski; Zarząd 
Główny SPK W. Brytania reprezen
tował wiceprezes SPK na Szkocję, 
kol. L. Dopierała, a Rząd RP re
prezentował delegat RP na zachodnią 
Szkocję, dr B. Indyk i Komitet 
Organizacyjny (Zarząd SPK, Koło nr 
105 z prezesem S. Klimowiczem i 
Zarząd SMW z prezesem M. Zawadą) z 
Glasgowa. W strojach ludowych wy
stąpił polski zespół "Rysy" z Glas
gowa. Były 4 sztandary - SPK Rejonu 
Szkocja, sztandar Hufca Harcerskiego 
z Glasgow, sztandar RAF of 137 
Sąuadron Air Training Corps i 
sztandar Air Force Association (gos
podarzy) w Prestwick.

Uroczystości miały charakter 
religijny; asystował kapelan RAF-u 
The Rev. T. Ness, Minister of 
Dundonald Parish Church i proboszcz 
polskiej parafii w Glasgowie, ks. 

prób. Marian Łękawa, SAC i ks. 
Feliks z Polski jako jeden z uczest
ników obserwujący przebieg uroczy
stości.

Witając gości, słowo wstępne 
wygłosił prezes RAFA, Mr. H.G. 
Hart. Stwierdził, że podczas II wojny 
światowej członkowie RAF-u i on 
osobiście, wraz z polskim wojskiem 
walczyli o wolność narodów.

Mistrz ceremonii, kol. S. Klimowicz 
zarządził odsłonięcie Pomnika. Od
słonięcia dokonali: kol. M. Zawada z 
SMW, Mr. Welsh z RAFA i chor. pil. 
Adam z SLP. Flagi zwinęli koledzy 
Grembocki i Zdrojewski.

Kol. S. Klimowicz poprosił obec
nych o powstanie i uczczenie pamięci 
poległych 2-minutową ciszą. Trębacz 
odegrał "Apel Poległych", po czym 
nastąpiło złożenie wieńców. - Pipe- 
-Major D. Clark odegrał "Reveille" 
(pobudkę).
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W dowód uznania i podziękowania 
za pracę, udzielenie miejsca i za 
opiekę nad Pomnikiem Żołnierza Pol
skiego, panowie Hart i Benwell z 
RAF-u zostali odznaczeni Złotym 
Krzyżem Zasługi, natomiast inni 
członkowie RAFA, pp. Thomas, C. 
Overend i Alexander Craig, architekt 
p. R. Hutchison i wykonawcy orła 
oraz tablic, pp. Ken Brown i Arthur 
Haughan otrzymali z rąk wiceprezesa 
SPK Wielka Brytania, kol. L. Dopie
rały, Złote Odznaki SPK.

Dr B. Indyk podziękował w imieniu 
Polaków Provostowi, G. McDonaldowi i 
Mr. Smillie za przybycie i reprezen
towanie swoich władz samorządowych, 
gospodarzom z RAF-u za gościnę, 
wszystkim polskim i szkockim dele

gacjom za udział w uroczystości 
odsłonięcia Pomnika.

Zespół "Rysy" zaśpiewał oba hymny 
narodowe (brytyjski i polski). 
Ponieważ spadł deszcz, publiczność 
schroniła się w gościnne progi 
"Stonegarth" i rozpoczęła oblężenie 
suto zastawionych zimnym bufetem 
stołów. Była herbata i kawa oraz 
mocniejsze napoje w obficie zaopa
trzonym barze RAF-owskim.

W uroczystości odsłonięcia Pomnika 
Żołnierza Polskiego wzięły udział 142 
osoby. Było tłumnie i uroczyście, a 
później gwarno w gościnnych salach 
Klubu Stowarzyszenia Lotników 
Szkockich w Prestwick. Pamiętny był 
to dzień - 2 maja 1987 roku.

A. Lewandowski 
SPK Glasgow

KOŁO SMW - KANADA

Władze Koła wybrane przez Walne 
Zebranie w dniu 26 kwietnia 1987 r., 
na kadencję 1987/1988, ukonstytuo
wały się jak poniżej:

Prezes - kol. Romuald Nałęcz- 
Tymiński, sekretarz - kol. Bohdan 
Łątkiewicz, skarbnik - kol. Mieczysław 
Naranowicz, członkowie - koledzy 
Alfred Mrozek i Piotr Walendziewicz.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: 
przewodnicząca - kol. Barbara Sta
rowicz, członkowie - kol. Oskar 
Gliński i kol. Bronisław Linka.

Na tym zebraniu 26 kwietnia 1987 
r. Zarząd Koła zatwierdził funkcje: 
przewodniczącego Komitetu Opieki - 
kol. Alfreda Mrożka, delegata do 
Centralnego Komitetu Polskich 
Organizacji Weterańskich - kol. 
Jerzego Senderackiego.

k ★

Mamy wielką przyjemność podać do 
wiadomości, że na wniosek Zarządu 

Koła, Kapituła Odznaki Honorowe] 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
nadała tę odznakę, w uznaniu zasług 
dla Stowarzyszenia, kol. Wiktorowi 
Wierzbickiemu.

Serdecznie gratulujemy koledze 
Wiktorowi tego wyróżnienia, na które 
sobie w pełni zasłużył.

■k k k

Echo z Koleżeńskiego Zjazdu 
na Kaszubach w 1985 r.

W odpowiedzi na pytania podajemy, 
że dar pieniężny na cele harcerskiego 
hufca "Karpaty", zebrany na zakoń
czenie Zjazdu Koleżeńskiego na 
Kaszubach w 1985 r., na wniosek 
kol. Tadeusza Jekiela pokwitowany 
pismem tego Hufca z września 1985, 
wynosi $750.00.

W. Naranowicz
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Stowarzyszenie Weteranów Mar. Woj. — USA

ZJAZD MARYNARZY PMW
Callicoon Hills, 

11-13 września 1987

PROGRAM
(zmieniony z powodu deszczowej pogody)

Piątek, 11 września:
1100 - Przyjazd uczestników Zjazdu 

do pensjonatu Callicoon Hills, 
N. Y., Rejestracja, wręczenie 
żetonów osobistych, listy 
członków i zakwaterowanie;

1600 - Otwarcie Zjazdu:
Prezes Koła SMW New York, 
kol. Stanisław Kuty; 
Przewodniczący Zjazdu - 
kmdr Tadeusz Jekiel; 
Podniesienie bandery.

1700 - Czas wolny.
1800 - Kolacja.
2000 - Wieczór towarzyski, koktail.

- Odczytanie pozdrowień i lis
tów nadesłanych od kolegów 
rozsianych po całym świecie.

- Akademia: "Polska Marynarka 
Wojenna w czasie pokoju i 
wojny" (kol. kol. Jerzy Tu- 
maniszwili i Stanisław Pias
kowski) .

Sobota, 12 września:
0830 - Śniadanie.
1000 - Czas wolny, spotkania to

warzyskie .
1230 - Lunch.
1400 - Czas wolny - zwiedzanie oko

licy .
1700 - Kolacja.
1830 - Recital fortepianowy pani E. 

Pitułko, wspólne śpiewy.
2100 - Zabawa taneczna przy doboro

wej orkiestrze "Słowianie".

Niedziela, 13 września:
0830 - Śniadanie.
1000 - Msza św. celebrowana przez 

ks. Andrzeja Guryna z Mont
realu .
Czas wolny.

1230 - Lunch. Pożegnania.
1430 - Zamknięcie Zjazdu:

- Przew. Zjazdu Kmdr Tadeusz 
Jekiel;

- i prezes Koła SMW N.Y. kol. 
Stanisław Kuty.
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PRZYGOTOWANIA DO ZJAZDU

Na zebraniu Stowarzyszenia 
Weteranów Marynarki Wojennej w 
Nowym Jorku 7 grudnia 1986 r. 
zapadła decyzja urządzenia Zjazdu 
Koleżeńskiego w dniach 11, 12 i 13 
września 1987 roku. Wybrano Komitet 
Wykonawczy w składzie: przewodni
czący Komitetu - prezes Stanisław 
Kuty, sekretarze - Kunibert Grabę i 
Karol Brożek, skarbnik - Zdzisław 
Łopuch; członkowie - Lech Stróżniak, 
Tadeusz Jaszkowski, Władysław 
Majewski i Stefan Mazur. Przewodni
czącym Zjazdu został wybrany kmdr 
Tadeusz Jekiel, przewodniczącym 
programu kol. Karol Mayer. Do 
opracowania strony artystycznej 
został wybrany kol. Stanisław Pia
skowski. Koledzy Jekiel, Mayer i 
Piaskowski mieszkają poza Nowym 
Jorkiem i nie uczestniczyli w zebraniu, 

przeto kol. Grabę, który planuje z 
żoną chwilowy pobyt na Florydzie, za 
ich zgodą będzie pełnił powierzone im 
funkcje; aprobując powyższe, jako 
pierwsi zgłosili swój udział w Zjeździe, 
przy czym dołączył do nich też 
Kazimierz Nagrodzki - razem 6 osób z 
Florydy (z Paniami) i dwie osoby z 
Albany (Piaskowscy). Z Kanady, jako 
pierwsze "jaskółki" zgłoszenia przy
słali: kmdrR. Nałęcz-Tymiński z żoną 
i p. E. Namieśniowska. Sekretarz 
Koła w Kanadzie, kol. Miodoński, 
posiada dar przewidywania, bo 
nadesłał do Koła Nowy Jork list 
zgłoszeniowy jeszcze przed decyzją 
zwołania Zjazdu przez Koło Nowy Jork, 
a po otrzymaniu wstępnych informacji 
przysłał listę zgłoszeń - 23 osoby, i 
dokładne adresy. Jak dotąd, Kanada 
wiedzie prym w zgłoszeniach.

MIEJSCE ZJAZDU

If you have not had the pleasure 
of spending some delightful moments 
at Hill's then let us familiarize you 
with our resort. HilPs is superbly 
located in a Catskill Mountain Valley 
surrounded by tali majestic pine trees, 
where the weather is never uncom- 
fortable. You can enjoy our sparkling 
king size filtered pool, play table 
tennis, shuffle board, volleyball, or 
any other of the various sports that 
will suit your desire. We have a 
varied assortment of accomodations, 
starting from the brand new rooms 
with bath and shower in the main- 
house to the secluded rooms with 
shower up on a hill.

Our menu will be the usuall-varied 
and, as re markę d by so many, 
"plentifull and delicious". A careful 
choice of ingredients and strict 
attention to ąuality always makes our 
cuisine taste as good as, or even 
better than the most prestigious of 
restaurants in New York. In addition, 
our meals are always nutritionally 
balanced, so that you will feel strong 
and energetic to enjoy and take in 
our European-like country surroun- 
ding.

Walter 8 Anna Ambroziewicz
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STANISŁAW A. KUTY

PRZEBIEG ZJAZDU KOLEŻEŃSKIEGO

Pisząc te słowa wciąż jestem pod 
przyjemnym wrażeniem wielce udanego 
Światowego Zjazdu Koleżeńskiego 
Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej, 
który odbył się w dniach 11, 12 i 13 
września w gościnnym pensjonacie 
"Hill's Callicoon Center", w pięknych 
i malowniczych górach Catskill w 
stanie Nowy Jork.

W piątek 11 września po rejestracji 
i rozlokowaniu przybyłych członków 
PMW nastąpiło uroczyste otwarcie 
Zjazdu, którego dokonał prezes Koła 
Nowy Jork, kol. Stanisław Kuty - 
witając serdecznie wszystkich ze
branych z podkreśleniem udziału 
seniora komandorii PMW, prezesa Koła 
Kanada, komandora Romualda Na- 
łęcz-Tymińskiego z małżonką, p. 
Jadwigą i przedstawiciela Zarządu 
Głównego w Londynie, zarazem 
redaktora "Naszych Sygnałów", kol. 
Wiesława Krzyżanowskiego z małżonką 
p. Jadwigą.

Podniesienie bandery na zjeździe Calicoln Hills, pod
nosi Piotr Walnedzewicz i rev. Cas Vincent, 

na gwizdku Stanisław Tałanda.

Podniesienie bandery, od lewej: p. Pacewicz, p. Tymińska, Majka, p. Muszyńska, Pace- 
wicz, Dietrych, Hess, p. Żelazny, pip. ThornhiH, Żelazny, Dobrodzicki, fotografuje p. 
Piaskowska, p. Vincent, Piątek, Nagrodzki, Gliński, Piaskowski, Mazur, Bogacki, p. Mazur, 

Stróżniak, p. Pitułko, p. Krzyżanowska, p. Walendzewicz i p. Stróżniak.



70 NASZE SYGNAŁY

Następnie przewodniczący Zjazdu, 
kmdr Tadeusz Jekiel zarządził pod
niesienie polskiej flagi i jednominutową 
ciszę ku czci pamięci zmarłych kole
gów. W imieniu Zarządu Głównego w 
Londynie, kol. Wiesław Krzyżanowski 
udekorował dwóch zasłużonych 
członków Koła NY: Lecha Stróżniaka i 
Kazimierza Nagrodzkiego Złotą Od
znaką Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej.

Zgodnie z programem dnia, wie
czorem odbyła się akademia pt. 
"Polska Marynarka Wojenna w czasie 
pokoju i wojny". Na ten temat 
szczegółowo i obszernie mówił znany 
historyk i autor wielu ciekawych prac 
historycznych o PMW, kol. Stanisław 
(Marek) Piaskowski. O wkładzie PMW w 
czasie II wojny światowej mówił kol. 
Jerzy Tumaniszwili (tekst wystąpienia 
publikujemy dalej). Po akademii 
rozpoczął się przyjemny wieczór 
towarzyski z cocktailem. (Gest Gos
podarzy, pp. Ambroziewiczów). 
Program sobotniego wspólnego ogniska 
nad jeziorem, z powodu deszczu, nie 
został zrealizowany, za to mieliśmy

Na zabawie: p. Elżbieta Namieśniowska, ks. Andrzej 
Guryn, S. Marek Piaskowski, p. Anna Piaskowska, 

Jerzy Tumaniszwili.

wspaniały koncert fortepianowy w 
wykonaniu p. F. Pitułkowej. Zabawa 
taneczna przy wspaniałej orkiestrze 
"Słowianie", dowcipnie i z werwą 
prowadzona przez M.C. kol. Karola 
Mayera, była punktem kulminacyjnym 
Zjazdu. W niedzielę, 13 września, po 
nabożeństwie i wzniosłym kazaniu ks. 
Andrzeja Guryna z Montrealu i po 
obfitym i jak zwykle smacznym "lun
chu", nastąpiło zamknięcie Zjazdu i 
serdeczne, koleżeńskie pożegnanie.

Na zabawie: Kunibert Grabę tańczy z p. Anną 
Piaskowską.

P. Anna Piaskowska z kolegami, Mayerem, Nagrodzkim 
i Łopuchem.
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Całemu Komitetowi Zjazdowemu 
należą się szczere słowa uznania i 
podziękowania: Karolowi Brożkowi, 
Kunibertowi Grabę i jego małżonce 
Jadzi, Zdzisławowi Łopuchowi, Mar
kowi Piaskowskiemu i jego żonie Annie, 
Jerzemu Tumaniszwili, Willemu Pace- 

wiczowi i Karolowi Mayerowi.
Miejsce następnego Zjazdu Kole

żeńskiego proponowane jest we 
Francji, gdzie żyje wielu weteranów i 
działa bardzo czynne Koło Polskiej 
Marynarki Wojennej.
Przedruk z gazety.

JERZY TUMANISZWILI

AKADEMIA ZJAZDOWA
Jednym z głównych punktów Zjazdu 

była akademia, której tematem 
przewodnim była "Polska Marynarka 
Wojenna w czasie pokoju i wojny". Na 
życzenie Organizatorów Zjazdu omó
wienia tego tematu podjął się kol. 
Stanisław Piaskowski (popularnie 
zwany Markiem) i ja. Dodatkowo Marek 
wykonał druki programów i z pomocą 
swej żony Anki dekoracje sal Zjazdu. 
Ku wielkiej niespodziance przywiózł 
też ze sobą egzemplarz II tomu 
"Kronik", które wykończył dosłownie 
na kilka dni przed zebraniem.

Ja podjąłem się przygotowania 
fotograficznej "rewii" okrętów, bio
rących udział w walkach na Zacho- 

► dzie. Pomagali mi w tym Elżunia i 
Wiluś Pacewiczowie, dzieląc się hojnie 
także dużymi wydatkami pieniężnymi. 
W trwających od dłuższego czasu 
rozmowach telefonicznych pomiędzy 
kolegami Stanisławem Kuty, Kuniem 
Grabę i Markiem ustaliliśmy podział 
prelekcji. Marek wziął na siebie 

|t omówienie dziejów początków Mary
narki Wojennej, a ja jej działalność w 
czasie wojny.

Na Zjazd przyjechałem z Oregonu 
via Albany, gdzie w gościnnym domu 
pp. Piaskowskich zatrzymałem się na 
noc. W podróży samochodem do Cal
licoon Hills ze zdumieniem dowiedziałem 
się, że Marek nie miał czasu na 

przygotowanie swego referatu. 
Pocieszył mnie jednak, że dwa lata 
służby w PMW i 14 lat ślęczenia nad 
jej dokumentami pomogą mu jakoś 
wybrnąć z kłopotu.

W Callicoon Hills z pomocą obec
nych już kolegów przyozdobiliśmy 
przeznaczone na nasze zebrania sale w 
pięknie wykonane flagi sygnałowe, 
proporce, bandery i sylwetki naszych 
okrętów; m.in. była także tablica 
poświęcona pamięci tych, którzy w II 
wojnie światowej oddali swe życie, 
"Aby Polska była Polską". Obwiesi
liśmy też ściany zrobioną przeze mnie 
"Wielką rewią okrętów", składającą się 
z 30 tablic z powiększonymi zdjęciami 
nie tylko okrętów i ich działalności, 
ale także dowódców i załóg. Bez 
przesady mogę powiedzieć, że wszy
stkie wolne miejsca tej pokaźnej sali 
były zajęte przez nasze dekoracje i 
tablice, które tak wiele mówiły ze
branym o działalności naszej Marynarki 
Wojennej. Tak więc pierwsze 
powierzone nam zadanie wykonaliśmy 
ku radości i zainteresowaniu uczest
ników Zjazdu.

W piątek 11 września, po smacznej 
i obfitej kolacji przeszliśmy do 
sąsiedniej sali zebrań. Zgromadzonych 
przywitał "mistrz ceremonii", kol. 
Karol Mayer, przedstawiając niestru
dzonego kol. Kunia Grabę, który 
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odczytał otrzymane prawie z całego 
świata życzenia i telegramy. A więc od 
Ireny i Tadeusza Bernasów z Kanady 
pozdrowienia i życzenia miłego spę
dzenia czasu, od prezesa Stowarzy
szenia Lotników Polskich, Skrzydło 
Nowy Jork, Kazimierza Słonimskiego 
życzenia pomyślnego Zjazdu, od 
Zofii-Hanki (Siemaszko) Proszek 
życzenia młodzieńczego humoru i 
wspaniałej zabawy. Stanisław Pappius 
z Kanady życzy Zjazdowi wielkiego 
sukcesu. Stanisław Brodzki z Kanady 
przesyła najlepsze pozdrowienia. 
Stanisław Pohorecki ze Stanów Zjed
noczonych życzy miłego spędzenia 
czasu. Dr J. Hupert z Illinois życzy 
sukcesu, dziękując za zaproszenie. 
Witold Poray-Wojciechowski z Toronto, 
życząc spędzenia miłych chwil, 
przesłał także "Świeckie przyczynki" 
do kazania, które zostały odczytane 
podczas niedzielnego nabożeństwa, 
odprawionego przez ks. Andrzeja 
Guryna z Montrealu. (Ks. Guryn 
zajmuje się historią Polskiej Mary
narki Wojennej, a w szczególności 
dziejami flotylli rzecznych okresu 
Dwudziestolecia). W serdecznym liście 
Witold Sągajłło prosił o oddanie 
należnego hołdu tym marynarzom, 
którzy zginęli na lądzie: "... 
wspomnijcie tych, co zginęli w tor
turach. . Więcej marynarzy zginęło w 
czasie ostatniej wojny w więzieniach 
Gestapo czy Czerezwyczajki (NKWD, 
KGB), aniżeli w akcjach na morzu, i 
wydaje mi się niesłusznym wspominać 
tylko tych, którzy służyli na okrętach, 
a zapomnieć o tych, którzy ginęli z 
tortur czy też z głodu". Koledzy z 
Chicago przesłali serdeczne pozdro
wienia (szkoda że sami nie przyjechali, 
bo przecież lata płyną, a okazje 
zjazdowe nie tak często się zdarza
ją) . Tadeusz Sroka z Anglii pozdra
wia nas serdecznie. Prezes naszego 
Stowarzyszenia, Kostek Zubkowski z 

Londynu, życzy w imieniu własnym i 
całego Zarządu wszelkiej pomyślności. 
Przebywający w Australii najstarszy 
stopniem komandor Wojciech Francki 
przesyła życzenia dobrego spotkania, 
łącząc wiele serdeczności dla uczes
tników Zjazdu. Zygmunt Księżopolski 
z Kalifornii gratuluje Zarządowi Koła 
Nowy Jork pomysłu zorganizowania 
Zjazdu, przesyłając życzenia przy
jemnego pobytu w Callicoon Hills. 
Kol. S.M. Wrzesiński z Argentyny 
pozdrawia serdecznie kolegów z 
"Krakowiaka". Wreszcie życzenia 
przesłał (niestety chory) "Maślak" 
Kawerniński z Ottawy.

Po odczytaniu korespondencji i 
telegramów, kol. Karol Mayer prze
dstawił pierwszego mówcę, Marka 
Piaskowskiego, wymieniając jego 
wielkie zasługi dla historiografii 
Polskiej Marynarki Wojennej, nazy
wając "Kroniki PMW" kopalnią wia
domości, niecodziennym dziełem, 
unikatem w naszej historii morskiej 
itp. W krasomówczym ferworze 
zapomniał wspomnieć o tym, że Pia
skowski jako ochotnik odbył 2-letnią 
służbę w latach 1929-1930. Z tego 
właśnie okresu wyniósł zapewne 
niezapomniane wspomnienia i prawdziwą 
miłość do morza, który zawsze 
przyświecała mu w jego 14-letniej 
pracy nad dziejami naszej Marynarki, 
a której rezultatem jest szereg prac o 
okrętach, jak również znakomita 
"Kronika PMW", której, jak wspomi
nałem, drugi tom przywiózł na Zjazd. 
Stanisław Marek Piaskowski jest 
według mego zdania naturalnym 
mówcą. Bez żadnych notatek, bez 
jąkania się, bez kropek, lecz z 
przecinkami, przechodząc z jednego 
tematu na drugi, trzymał słuchaczy w 
napięciu, jak gdyby zahypnotyzowa- 
nych jego niecodzienną erudycją. 
Swoje przemówienie rozpoczął wyjaś
nieniem skierowanym do Karola Mayera: 
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"Wyobraź sobie, Karolku, że kiedy ja 
przekraczałem bramę koszar Kadry 
Marynarki Wojennej w Świeciu, to ty 
nie miałeś jeszcze pełnych 9 lat". 
Następnie podał dodatkowe przyczyny 
podjęcia się żmudnej pracy zbierania 
dokumentów, planów, opisów, relacji i 
książek, tworząc w swym domu własne 
archiwum Polskiej Marynarki Wojennej. 
Po tym krótkim wstępie, mówca 
przystąpił do właściwego tematu swej 
prelekcji:

"Jeśli Alianci w 1919 roku ostate
cznie uznali, że Polska winna mieć 
dostęp do morza, to po to, aby mogła 
mieć tam swoje porty, a porty powinny 
być bronione" rozpoczął logicznie 
Marek. Według jego relacji Anglicy 
kwestionowali potrzebę dostępu Polski 
do morza, bo "historycznie była 
raczej państwem rolniczym". Problem 
ten w czasie Konferencji Pokojowej po 
1 wojnie światowej odesłano do roz
patrzenia Komisji Spraw Polskich, 
która jednak jednogłośnie uznała, że 
"Polska, aby istnieć, musi mieć wolny 
dostęp do morza". Dostęp ten 
otrzymaliśmy, ale nie taki, jaki by 
odpowiadał powstającemu ze zgliszcz 
Państwu Polskiemu. W rezultacie 
kompromisu zawartego między przed
stawicielami Francji i Anglii przy 
słabnącym poparciu Stanów Zjedno
czonych utraciliśmy Gdańsk, który 
stał się tzw. "Wolnym Miastem" ze 
wspólną administracją tylko na terenie 
samego portu. Bardzo szybko okazało 
się, że polityką "Wolnego Miasta" 
kierował Berlin. Fiaskiem natomiast 
zakończyła się próba delegata RP, 
Romana Dmowskiego, który wysuwając 
argumenty natury strategicznej pra
gnął uzyskać dla Polski większą część 
obszaru Pomorza Zachodniego. W 
odpowiedzi, prezydent Stanów Zjed
noczonych stwierdził, że "wobec 
utworzenia kolektywnego systemu 
bezpieczeństwa, względy strategiczne 

nie mają znaczenia". Rzeczywistość 
okazała się inna.

Przygotowując się do rozgrywki 
politycznej Naczelnik Państwa, Józef 
Piłsudski, ubiegając rezultaty Kon
ferencji Pokojowej w Paryżu wydał w 
dniu 28 listopada 1919 roku dekret o 
otworzeniu Marynarki, nie precyzując 
jej charakteru.

Obejmując wąski pasek wybrzeża w 
dniu 10 lutego 1920 r. dca frontu 
pomorskiego gen. Józef Haller pod
kreślił znaczenie morza dla powraca
jącego do życia Państwa Polskiego. W 
uroczystości tej wziął udział "Batalion 
Marynarzy", uformowany w 1919 roku 
w Modlinie. Tworzenie Polskiej 
Marynarki Wojennej nie było łatwe. 
Jej personel składał się z marynarzy 
Polaków służących we flotach dotych
czasowych zaborców. Trzeba było 
olbrzymiego wysiłku organizacyjnego, 
aby utworzyć kadry nie tylko chęt
nych do służby, ale także politycznie 
i uczuciowo związanych z nowo po
wstałym państwem. Na wybrzeżu brakło 
trzech zasadniczych rzeczy: okrętów, 
portu i pieniędzy. Aby więc stworzyć 
jakąś choćby minimalną flotę, zwrócono 
się do znalezienia "okazji". Tak więc 
dzięki działalności ppłk. A. Cwaliny 
z Departamentu Spraw Morskich, 
zakupiono w Finlandii 2 kanonierki, a 
w Danii 4 trałowce. Z wielkim trudem 
otrzymaliśmy małe niemieckie torpe
dowce, które do Kraju przyszły bez 
uzbrojenia. "Portem wojennym" była 
mała przystań rybacka w Pucku. 
Potem przyszły pierwsze okręty z 
prawdziwego zdarzenia: kontrtorpe- 
dowiec "Wicher" i "Burza", okręty 
podwodne: "Wilk", "Ryś" i "Żbik"; 
dalej sławne w czasie wojny "Grom" i 
"Błyskawica", o.p. "Orzeł". Dzięki 
olbrzymim zasługom ministra prze
mysłu i handlu, Eugeniusza Kwiat
kowskiego, powstaje w Gdyni wielki 
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port z basenem dla okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej na Oksywiu.

Zgłaszający się do Marynarki 
młodzi ludzie przechodzili staranne 
szkolenie w różnych specjalnościach. 
Duży nacisk kładziono na selektyw
ność kandydatów zgłaszających się do 
Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej 
(później Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej).

Jednak do dnia dzisiejszego jest 
wielu krytyków, którzy w rozbudowie 
Marynarki Wojennej widzieli tylko 
silenie się na "wielkość" , podkreślając 
fakt, że wąski skrawek wybrzeża nad 
Bałtykiem nie był możliwy do obrony 
tak na lądzie, jak i na morzu, ale 
według opinii Piaskowskiego istnienie 
tej niewielkiej floty, która w II wojnie 
światowej walczyła na morzach i 
oceanach, stało się wymownym 
dowodem, że potrafimy być nie tylko 
narodem rolników, ale też marynarzy. 
Tu dołączam się osobiście do dosko
nale określonej doniosłości rozbudowy 
floty, zapytując tych krytyków, jakby 
wyglądała sprawa rokowań "Wielkiej 
Trójki" w rozmowach w Jałcie bez 
udziału naszych okrętów w bitwach na 
morzu?

Na zakończenie Piaskowski zwrócił 
się z prośbą do uczestników o przy
syłanie na jego ręce informacji, 
dokumentów i fotografii (do zwrotu), 
które wzbogacą i poszerzą nabyte już 
przez niego wiadomości, tak bardzo 
potrzebne do wydania ostatniego, III 
tomu "Kronik".

Zgromadzeni wyrazili swoje uznanie 
dla mówcy głośnymi oklaskami. Nastę
pnie "mistrz ceremonii" przedstawił 
mnie, mówiąc o tym, jak to kiedyś 
uczyłem go strzelać. I ten tak prosty 
zwrot: "nauczył mnie strzelać"
wzbudził w mej pamięci fale senty
mentalnej nostalgii za okresem służby 
na "Krakowiaku".

- Karolciu, dziękuję! - Tak samo 
dziękowałem w swym referacie tym, 
którzy mnie uczyli i kształtowali. 
Zwracając się do zebranych na sali, 
złożyłem hołd tym, którzy oddali swe 
życie w służbie na morzu i lądzie, jak 
również tym, którzy odeszli od nas po 
wojnie na "wieczną wachtę". Podkre
śliłem akcje zapisane według mego 
zdania, złotymi zgłoskami w historii 
Polskiej Marynarki Wojennej. Specjal
nie wyróżniłem podoficerów - tych 
matów, bosmatów, bosmanów i cho
rążych za ich poświęcenie, lojalność, 
wyrozumienie, miłość do morza, 
oddanie się sprawie i przystosowanie 
się do okropnych warunków życia w 
wilgoci, ciasnocie i zaduchu; za ich 
naukę i "niańczenie" roczników mło
dych "szczurów" lądowych, zgłasza
jących się na ochotnika do Marynarki 
z całego świata. Powiedziałem, że 
bez nich, tej betonowej podwaliny i 
stalowego szkieletu, na którym 
budowaliśmy Polską Marynarkę Wojenną, 
nie byłoby legendarnych sukcesów 
takich dowódców, jak Grudziński, 
Karnicki, Gorazdowski i Pitułko.

Przygotowując sobie szkic tej 
pogadanki zdałem sobie sprawę, że 
będę przemawiał do Was, Kolegów i 
Koleżanek, którzy "na żywca" kroi
liście historię naszej Marynarki na 
Zachodzie, znane są Wam więc dobrze 
akcje naszych okrętów, ale mimo to 
przytoczę w telegraficznym skrócie 
wydarzenia, akcje i bitwy, które zapi
sały się złotymi zgłoskami w dziejach 
naszej Marynarki, aby oddać hołd tym, 
którzy w jej służbie oddali swe życie, 
czy po wojnie odeszli na "wieczną 
wachtę".

Zaczynając od 1 września 1939 roku, 
wymienię: Westerplatte, Oksywie, Hel, 
Kock, Tallin, Miny Magnetyczne, 
Norwegię, Lofoty, Maltę, P.Q.-16, 
S-2 u wybrzeży Francji, Calais, 
Dunkierkę, Bitwę o Atlantyk, Bis
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marcka, Navarino, Dieppe, Bougie, 
Kalabrię, Cieśninę Mesyńską, Salerno, 
Korsykę, Azory, Dodekanezy, Morze 
Egejskie, Normandię, Ushant, Jersey, 
Wilhelmshaven.

Wspominając o tym, ciśnie się 
pytanie: w jaki sposób? jakim cudem 
zdołaliśmy obsadzić te wszystkie 
okręty? Skąd się brali fachowcy i 
ochotnicy? Przeglądając "Nasze Sy
gnały" , które docierają do nas z 
Londynu mniej więcej dwa razy do 
roku, a które, według mego zdania, 
były i są kopalnią wiadomości, na
trafiłem w Nr. 149 na artykuł kol. 
Piechowiaka, który na 100-lecie 
urodzin śp. adm. Jerzego Świrskiego 
tak o nim pisał: "Wielce niepopularna 
i do dziś krytykowana decyzja admi
rała wysłania trzech kontrtorpedowców 
i oop. do Anglii, okazała się zba
wienna. Po raz pierwszy w historii 
narodu flota polska walczyła na 
morzach świata, daleko od rodzinnego 
Bałtyku. Okręty te były jedynym 
terytorium Państwa Polskiego nieo- 
kupowanym przez nieprzyjaciela, 
utrzymującym ciągłość fizycznego 
istnienia Rzeczypospolitej. Admirał 
Świrski zatroszczył się także o to, 
aby jego marynarze nosili za granicą 
polskie mundury, a nie obce, jak 
armia i lotnictwo. Śp. adm. J. 
Świrski był rzeczywiście przewidu
jącym szefem naszej Marynarki, jak 
gdyby zaopatrzonym w magiczną, 
kryształową kulę jasnowidza. To, że 
działania naszej floty stały się uni
katem w historii Polskich Sił Zbroj
nych, było Jego zasługą. Jeśli 
Świrski był projektodawcą i architek
tem naszej Marynarki, to adm. Józef 
Unrug stał się wspaniałym wykonawcą 
tych planów i budowniczym kadr 
zawodowych. Tak więc projekt jednego 
z naszych admirałów, poparty sys
tematyczną pracą szkoleniową drugiego, 
dał w rezultacie to, o czym wspomniał 

Marek Piaskowski: "Przekonaliśmy 
świat, że jesteśmy nie tylko narodem 
rolników, ale także i marynarzy".

Następnie zsumowałem zyski i 
straty naszej walki w II wojnie świa
towej. Rozpoczęliśmy ją (w szerszym 
tego słowa znaczeniu) trzema kontr- 
torpedowcami i dwoma okrętami pod
wodnymi, a zakończyliśmy jednym 
krążownikiem, sześcioma niszczycielami, 
trzema okrętami podwodnymi i sześ
cioma ścigaczami. Straty w ludziach 
były jednak znaczne. Na Wybrzeżu i 
we flotylli rzecznej zginęło około 150 
marynarzy. W działaniach poza Krajem 
zginęło lub zmarło 405, a około 200 
było rannych.

Na zakończenie wyróżniłem czterech 
obecnych na sali b. dowódców, 
wymieniając ich alfabetycznie i prosząc 
o powstanie. Byli to: dca ścigaczy 
"S-l" i "S-6" Jerzy Dobrodzicki; dca 
"Garlanda" - Kazimierz Hess; dca 
"Ślązaka" i "Conrada" Romuald 
Nałęcz-Tymiński i ostatni dca "Kra
kowiaka" - Paweł Żelazny.

Podziękowałem również Wilusiowi i 
Elżuni Pacewiczom za pomoc w przy
gotowaniu "Rewii okrętów". Po 
zakończeniu mego przemówienia, kol. 
Karol Mayer przedstawił "starszego na 
redzie", kol. Romualda Nałęcz- 
Tymińskiego, który nawiązując do 
przyjaźni i wspólnych przygód 
wojennych, opowiedział o akcjach na 
"Błyskawicy" i "Ślązaku", uwypu
klając te pod Dieppe i w Normandii. Po 
czym, w krótkich słowach opowiedział 
o swej interwencji podczas uroczys
tości odbywających się każdego roku w 
Dieppe, przy obecności tych wszys
tkich, którzy brali udział w tym 
sławnym i tragicznym rajdzie. Byli 
przedstawiciele różnych narodowości, 
tylko o Polakach zapomniano, a 
przecież w rajdzie tym brał udział 
"Ślązak", zestrzeliwując 4 samoloty 
niemieckie, byli też i polscy lotnicy, 
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wsławiając się w bitwie powietrznej, 
rozgrywającej się nad lądującymi z 
morza oddziałami alianckimi (głównie 
Kanadyjczycy). Na skutek osobistej 
interwencji naszego komandora Nałęcz - 
Tymińskiego już w następnej rocznicy 
rajdu, obok bander francuskiej, 
brytyjskiej i kanadyjskiej powiewała 
także bandera polska.

Zgromadzeni wyrazili hołd i 
uznanie Komandorowi przez powstanie 
i huczne oklaski.

Po zakończeniu oficjalnej części 
programu Akademii, kolega Mayer 
zwrócił się do obecnych kolegów, 
zachęcając ich do wygłoszenia swych

WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI 

uwag i wspomnień. Przemawiało kilku 
kolegów, ale największe wrażenie 
zrobił nasz były amerykański ocho
tnik, a obecnie Rev. Cas Vincent, 
który zwracając się do zebranych po 
polsku, powiedział jak bardzo jest 
dumny z tego, że służył w Polskiej 
Marynarce Wojennej, gdzie odczuł 
prawdziwy sens walki o wyzwolenie 
ojczyzny. Potem dodał: - Kiedy 
przeszedłem do Marynarki USA już 
nie odczuwałem takiej podniety ide
owej .

Wieczór zakończył się koktailem i 
zakąskami, ufundowanymi przez 
właściciela pensjonatu Callicoon Hills, 
p. K. Ambroziewicza.

ŚWIECKIE PRZYCZYNKI DO KAZANIA
niedziela, 13

W tych dniach Marynarze polscy 
obchodzą na swym Zjeździe ważne 
rocznice, które są równie ważne dla 
wszystkich Polaków w Kraju, jak 
również tych rozsianych po całym 
świecie, wiążą one bowiem history
cznie władztwo Polski na wybrzeżach 
Bałtyku, łączą przeszłość z przysz
łością. Już w zaraniu Tysiąclecia 
Polski chrześcijańskiej, św. Wojciech 
-męczennik oddał swoje życie za 
wiarę, a królowie polscy z dynastii 
Piastów i Jagiellonów utrwalali władz
two i potęgę Królestwa w oparciu o 
Kościół, dla zabezpieczenia wolnego 
dostępu do morza.

69 lat temu, w listopadzie 1918 r., 
Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, 
rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną, 
która jako najmłodsza część Polskich 
Sił Zbrojnych miała stać na straży 
Wybrzeża odrodzonego Państwa.

67 lat temu, 10 lutego 1920 roku, 
gen. Józef Haller objął Wybrzeże w 

września 1987 r.

imieniu Rzeczypospolitej i dokonał 
symbolicznego aktu "Zaślubin Polski z 
Morzem".

Wybrzeże zabudowano i zagospo
darowano. Powstał port w Gdyni, 
porty wojenne na Oksywiu i Helu. 
Wzniesiono kościoły, a m. in. kościół 
garnizonowy - dzieło śp. ks. prób. 
Miegonia, kapelana Marynarki 
Wojennej, który oddał życie za wiarę 
i polskość, zabrany do niewoli z 
kościółka Św. Michała Archanioła na 
Oksywiu, starej świątyni Bożej, 
służącej Flocie i okolicznym miesz
kańcom .

Po raz pierwszy w historii naszej 
Ojczyzny krew polska uświęciła morza 
i oceany świata. Bili się nasi mary
narze na wodach Morza Północnego i 
Śródziemnego, na Atlantyku i Oceanie 
Lodowatym. Bili się o wolność narodu 
i niepodległość Państwa w imię 
sprawiedliwości, a pod wezwaniem "Za 
naszą wolność i waszą" - z mottem na 
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sztandarach "Bóg, Honor i Ojczyzna!" 
Ginęli w walkach na bezkresnych szla
kach oceanicznych, na bezpańskich i 
bezlitosnych wodach, gdzie wróg i 
żywioł groziły stałym niebezpieczeń
stwem za dnia i w nocy. Polegli 
spoczęli w bezimiennych grobach na 
dnie mórz i oceanów, a my dziś o nich 
myślimy i odmawiamy pacierze za 
spokój Ich dusz, polecając Je Bogu i 
naszej Pani, Matce Boskiej Królowej 
Polski.

42 lata temu powstało Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej, aby 
skupić pierwszych polskich morskich 
weteranów, w gronie koleżeńskim, dla 
uszanowania idei Niepodległości, 
wolności Narodu i Samostanowienia 
Ojczyzny; dla wzajemnej pomocy na 
Obczyźnie, dla wsparcia wdów i sierot 
po poległych oraz dla uszanowania 
polskich tradycji religijnych i naro
dowych .

Te oto rocznice są obchodzone 
przez zebranych tu marynarzy. Mogą 
oni być dumni z rzetelnie spełnionego 
obowiązku wobec Narodu, z udziału w 
walkach, patrolach, konwojach - od 
pierwszego do ostatniego dnia wojny, 
czym uratowali honor Polskich Sił

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

REFLEKSJE F 

Zbrojnych i legendę Bałtyku zamienili 
w epos czynu. Powinni być wdzięczni 
Ojczyźnie za honor reprezentowania 
Jej gniewu za najazd we wrześniu 1939 
roku, wdzięczni swym Dowódcom za 
naukę rzemiosła morskiego i Kolegom 
za współpracę tak na okrętach, jak i 
w marynarskich jednostkach bojowych 
Flotylli Pińskiej i Obrony Wybrzeża.

Nade wszystko zaś winni dziękować 
Matce Boskiej Częstochowskiej za 
uratowanie im życia, powtarzając słowa 
starej modlitwy-pieśni:
O, której berła ląd i morze słucha. 
Jedyna moja po Bogu otucha!
O, Gwiazdo Morska, o święta dziewico. 
Nadziei moich niebieska kotwico!

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa. 
Popatrz, po jakim strasznym morzu 

pływa.
Jedni rozbici na dnie morza giną. 
Drudzy do Ciebie po ratunek płyną!

Szczęśliwi, którzy ominęli skały, 
A przepłynąwszy zdrady pełne wały 
Nad brzeg bezpiecznie życie

swe unoszą,
I padłszy na twarz Chwałę Twoją 

głoszą!

OZJAZDOWE
Dla wielu marynarzy góry zawsze 

miały specjalny urok. Zapewne kon
trast pomiędzy bezbrzeżem prze
stworzy morskich, a rozmaitością 
terenów górskich ma tu swój duży 
wpływ.

Wielu z nas z utęsknieniem 
wyczekiwało urlopu w okresie zimowym, 
aby zażyć sportu narciarskiego w 
jednej z ulubionych górskich miejs
cowości. Nawet w okolicach Gdyni 
widywało się zimą marynarzy (i nie 
marynarzy), pracowicie "pędzlujących" 

na nartach wzdłuż i wszerz pagórków 
morskich.

Dwa albo trzy lata przed II wojną 
światową, nasz doskonały i zamiłowany 
narciarz, kmdr Konrad Namieśniowski, 
o mały włos nie zginął pod lawiną 
śnieżną na stoku Howerli (pod Woro- 
chtą). Udało mu się umknąć na brzeg 
lawiny, która mimo to solidnie go 
sponiewierała, ale nie przysypała 
całkowicie. Zdołano go wyciągnąć ze 
śniegu bez większego trudu.

Ja miałem srebrną odznakę Pols
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kiego Związku Narciarskiego i szy
kowałem się na złotą w sezonie nar
ciarskim 1939/1940. Na "szykowaniu" 
się jednak skończyło, gdyż jak wia
domo, w sezonie tym stawaliśmy już do 
innych prób.

Kiedy w roku 1940, po powrocie 
ORP "Błyskawica" z operacji narwi- 
ckiej i ewakuacji Dunkierki, kpt. mar. 
Bolcio Biskupski i ja otrzymaliśmy w 
tym samym czasie po dwa tygodnie 
urlopu, przy pomocy mapy Wielkiej 
Brytanii, wybraliśmy na swój urlop 
Północną Walię. Zachęciła nas ona 
swoimi pagórkami i jeziorami, nad któ
rymi panuje góra Snowdon i jednym z 
jej pięciu szczytów (najwyższym w 
Walii i Anglii), wznoszącym się 1086 m 
nad poziomem morza.

Z radością więc powitaliśmy 
zapowiedź otrzymaną w połowie sty
cznia 1987 r. od Stowarzyszenia 
Weteranów Marynarki Wojennej w 
Nowym Jorku, że planowany już od 
roku Zjazd personelu Marynarki 
Wojennej z II wojny światowej i ich 

rodzin, odbędzie się w dniach od 11 
do 13 września 1987 r. w polskim 
pensjonacie "Hills" w Callicoon Center 
w Górach Catskill, w stanie Nowy 
Jork.

Czym prędzej przewertowaliśmy 
wiadomości turystyczne, i dowiedzie
liśmy się, że góry Catskill leżą w 
leśnym rezerwacie tej samej nazwy, są 
bardzo malownicze i że najwyższy 
szczyt "Side Mountain" wznosi się na 
wysokość 4.180 stóp (około 1274 m) 
ponad poziom morza i że Callicoon 
Center znajduje się około 100 mil na 
północ od Nowego Jorku.

Ówczesny sekretarz Koła Kanada, 
kol. Eugeniusz Miodoński, rozesłał 
"wici" do członków Stowarzyszenia, a 
listę nadesłanych zgłoszeń przekazał 
do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

9 września wyjechaliśmy z małżonką 
Jadwigą, rozkładając odległość z 
Toronto do Callicoon Center, wyno
szącą około 750 km, na dwa dni. Po 
przekroczeniu granicy koło Rockport, 
przejechaliśmy przez most przepro

Otwarcie Zjazdu, od lewej: Grabę, Tumaniszwili, p. Jekiel, p. Pacewicz, p. Tymińska, 
Majka, p. Muszyńska, Pacewicz, Hess, p. Żelazny, Żelazny, Dobrodzicki p. Wincent, Piątek.
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wadzony ponad obszarem "Tysiąca 
wysp" w północno-wschodnim krańcu 
jeziora Ontario, wjechaliśmy do Sta
nów Zjednoczonych, wspinając się na 
coraz wyższe wzniesienia. Dnia na
stępnego, wyjechawszy z Binghampton 
N.Y. rozpoczęliśmy "luna-parkową" 
jazdę, to wspinając się w górę, to 
zjeżdżając w dół krętą drogą biegnącą 
dookoła po zboczach gór.

Około południa ujrzeliśmy dużą 
tablicę z napisem "Hills", oznaczającą 
cel naszej podróży - pensjonat Cal- 
licoon Center. Tu przywitał nas 
członek Komitetu Organizacyjnego 
Zjazdu, kol. Kunibert Grabę i 
przybyli przed nami (z Seatle, 
Waszyngton) Elżbieta i Wilhelm 
Pacewiczowie.

Zanim zaczęliśmy wyładowywać 
bagaż z samochodu, zajechał wóz, z 
którego wysiedli Anka i Stach Pias

kowscy oraz Jurek Tumaniszwili. 
Samochód ich był załadowany mate
riałem do udekorowania sal zjazdo
wych.

Znaczna ilość uczestników Zjazdu 
przybyła do Callicoon o dzień wcze
śniej .

Pensjonat składający się z szeregu 
budynków, uplasowanych na różnych 
poziomach zbocza góry, przedstawiał 
dla oka malowniczy obraz.

Prócz naszego Zjazdu Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej, w dniach 
12 i 13 września w tymże samym 
pensjonacie Hills miał miejsce zjazd 
Stowarzyszenia Marynarki Handlowej, 
w związku z czym pensjonat był 
wypełniony po brzegi i Organizatorzy 
naszego Zjazdu mieli trudności ze 
znalezieniem pomieszczenia dla dwóch 
naszych Kolegów, którzy zgłosili swój 
udział w ostatnim tygodniu przed

Otwarcie Zjazdu: przemawia S. Kuty za nim Jekiel, od lewej: p. Stróżniak, p. Pitułko, 
p. Krzyżanowska, p. Brożek, Reszka, p. Reszka, Krzyżanowski, Mayer, Brożek, Reinert 

i Cieślak.
-
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Na zabawie: Jerzy Straszak, Oskar Gliński, p. Hanka 
Dobrodzicka, Jerzy Dobrodzicki, Antek Piątek.

Zjazdem. Jeden z nich, kol. Andrzej 
Brodzki, nie dał jednak za wygraną, 
lokując się w hotelu w pobliskiej 
miejscowości.

11 września, zgodnie z programem 
o godz. 16.00 wszyscy uczestnicy 
zebrali się na tarasie przy maszcie, 
gdzie zostali oficjalnie powitani przez 
prezesa Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej Koło Nowy Jork, kol. Sta
nisława Kuty, po czym nastąpiło 
gremialne witanie się obecnych z 
dawno niewidzianymi kolegami.

Z przyjemnością podaję skład 
delegacji Koła Kanada: z Brooklin 
(Ontario), przybyli Iris i Piotr 
Walendziewiczowie, z Edmonton 
(Alberta) - Janina i Stanisław 
Muszyńscy, z Ottawy (Ontario) - Jan 
Dietrich, Hanna i Jerzy Dobrodziccy, 
Elżbieta Namieśniowska, Konstanty 
Reynert i Jerzy Straszak, z Sarnia 
(Ontario) - Andrzej Browarski, z 
Toronto - Oskar Gliński, Alfred 
Mrozek, oraz Jadwiga i Romuald 
Nałęcz-Tymińscy, z Windsor (Ontario)

Felicja Pitułko, z Woodstock 
(Ontario) - Jerzy Radford (Radzi - 
wończyk) z żoną, Kazimierz Reczuch i 
Stanisław Talanda. Ponadto kol. Lusia 
Pitułko przywiozła ze sobą na Zjazd 
wizytującą ją parę angielską - Mr. i 

Mrs. D.A. Thornhill, mieszkających 
na Isle of Wight.

Pan D.A. Thornhill był w zespole 
łącznikowym ORP "Conrad" jako Chief 
Yeoman of Signals.

Ponad 10 osób, które początkowo 
miały zamiar wziąć udział w Zjeździe 
musiało się, niestety, wycofać.

Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej reprezentował 
kol. Wiesław Krzyżanowski i jego 
przemiła małżonka, Jadwiga.

Wieczorem pierwszego dnia Zjazdu 
zebraliśmy się na "cocktailu", po czym 
rozpoczęła się część oficjalna. Wów
czas i ja zostałem poproszony o 
powiedzenie paru słów.

Muszę się przyznać, że nie miałem 
przygotowanych tych "paru słów", 
jednak przyszedł mi w sukurs 
otrzymany przed wyjazdem na Zjazd 
list od kolegi z ORP "Ślązak", Antka 
Heczko, zamieszkałego obecnie w 
Connecticut (USA).

Po przekazaniu pozdrowień od kilku 
kolegów z Kanady, przypomniałem 
słuchaczom, że Zjazdy Koleżeńskie 
personelu Marynarki Wojennej mają na 
celu odnowienie więzów koleżeńskich, 
nawiązanych w czasie czynnej służby 
wojennej na okrętach RP, oddanie 
hołdu pamięci poległych i zmarłych 
kolegów oraz tych, którzy nas 
wdrażali w arkana wiedzy wojenno- 
morskiej.

Dużo już się wspominało i pisało o 
szefie Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, wiceadmirale Jerzym Świr- 
skim i dowódcy Floty k.adm. Józefie 
Unrugu, lecz i tu należy przypomnieć, 
że należy się im hołd i wdzięczność za 
Ich olbrzymi wkład w organizację, 
administrację i wyszkolenie naszej 
Marynarki Wojennej. Hołd ten należy 
się również dowódcom i instruktorom 
na niższych szczeblach, bo bez ich 
fachowego szkolenia nie osiągnęlibyśmy 
tego poziomu wiedzy fachowej, które 
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nam była tak potrzebna w dniach 
próby wojennej.

Na pewno wielu z nas wspomina 
swoich pierwszych instruktorów z 
dużą dozą sentymentu i uznania.

Kol. Antek Heczko, pisząc do mnie 
o swej podróży do Europy wspomina, 
że odwiedził kolegów z Koła Francja, 
oraz uczestniczył w ich dorocznym 
bankiecie, dodaje: "Na bankiecie w 
Oignies miałem naprawdę wielką nie
spodziankę, bo spotkałem tam kol. 
Eugeniusza Konska, który pierwszy na 
ORP "Ślązak" nauczył mnie "szplaj- 
sować liny. Wtedy był on dla mnie 
jakby instruktorem w rzemiośle 
marynarskim".

To wspomnienie kol. Heczko 
przywołało mi na pamięć instruk
tora, który pierwszy nauczył mnie 
"szplajsować" liny. Był to Józef 
Melcer, bosman okrętowy na ORP 
"Komendant Piłsudski" w 1925 r. 
Oprócz tego, bosman Melcer upodobał 
sobie mnie (jako młodego podchorą
żego) do szycia żagla (ręcznie) dla 
łodzi okrętowej. Był on doskonałym 
podoficerem umiejącym trzymać w 
garści różnorakie typy ówczesnych 
marynarzy. Na całym okręcie (i poza 
nim) znane było jego lapidarne 
powiedzenie, używane pod adresem 
młodych adeptów sztuki marynarskiej: 
"Z was zaś ale zejman, jak z mysiej 
skórki "Reisentasche". Zamiast 
"skórki", bosman Melcer używał 
innego, niecenzurowanego, ale bar
dziej obrazowego wyrazu.

Pierwszym, który mnie wdrożył w 
teorię i technikę żaglowania oraz 
regat żaglowych, był ówczesny kpt. 
mar. Henryk Eibel, dowódca ORP 
"Krakowiak" w 1926 roku.

Dobre opanowanie od podstaw tej 
"wiedzy morskiej" bardzo mi się 
przydało w moich późniejszych wypra
wach jachtowych, oraz na żaglowcu 
szkolnym ORP "Iskrą".

Na zakończenie zaznaczyłem, że 
podczas gdy w spotkaniach z kolegami 
często rozpamiętujemy nasze doświad
czenia i przeżycia wojenne, powin
niśmy dołożyć starań, żeby nie poszły 
one w zapomnienie. Dlatego powinniśmy 
je spisywać i przesyłać do Redakcji 
"Naszych Sygnałów".

W drugim dniu Zjazdu rzęsisty 
deszcz nie pozwolił na ognisko nad 
jeziorem, więc uczestnicy Zjazdu wraz 
z Koleżankami i Kolegami ze Sto
warzyszenia Marynarki Handlowej 
(którzy już byli obecni w tym dniu w 
Callicoon Center), udali się 
do sali tanecznej, gdzie koleżanka 
Lusia Pitułko odegrała kilka utworów 
na pianinie, i mimo że było ono 
potwornie rozklekotane, Lusia wyka
zała swoją wysoką klasę. Następnie po 
odśpiewaniu wspólnie kilku piosenek i 
opowiedzeniu paru anegdot rozpoczęto 
wesołą zabawę taneczną.

Niedziela 13 września była koń
cowym dniem tego - mimo niesprzy
jającej pogody bardzo udanego Zjazdu. 
O godz. 10.00 ks. Andrzej Guryn z 
Montrealu celebrował Mszę św. i 
wygłosił bardzo dobre kazanie, 
cytując przy tym doskonałe "Przy
czynki historyczne" o Marynarce 
Wojennej, przysłane przez nie mogą
cego przybyć z Toronto kol. Witolda 
Poray-Wojciechowskiego.

Po "lunchu", przewodniczący kol. 
T. Jekiel oraz prezes Koła Nowy Jork, 
kol. S. Kuty dokonali zamknięcia 
Zjazdu i pożegnania uczestników. 
Żegnając się, koledzy z USA zapro
ponowali, aby następny Zjazd odbył 
się za dwa lata.

Na pożegnanie kol. Wiesiek Krzy
żanowski podsunął mi swój "Limerick 
Morski" tego brzmienia:

A Nałęcz-Tymiński z Scarborough
O swoje załogi się stara 
i twierdzi, że ze "Ślązaka"
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Załoga jest nie byle jaka.
Jak ... stara z "Conrada" wiara".

Nie będąc aż tak bardzo biegłym w 
terminologii poetyckiej, zajrzałem do 
angielskiego słownika oksfordzkiego, 
który podaje: "Limerick - five linę 
stan za of kind familiarised by Lear's 
Book of Nonsense".

Ja tu żadnego "nonsense" nie 
dopatrzyłem się i przyjąłem ten 
"Limerick" z podziękowaniem jako 
komplement, gdyż nie tylko o załogi 
"Ślązaka" i "Conrada" się staram, ale 
bliski sercu memu jest cały personel 
naszej kochanej Marynarki Wojennej.

Toronto, wrzesień 1987 r.

SPIS UCZESTNIKÓW ZJAZDU

1. Walter BOGACKI,
2. p. W. BOGACKA,
3. Andrzej BROWARSKI,
4. Paweł CIEŚLAK,
5. Karol BROŻEK,
6. p. Mayuree BROŻEK,
7. K. DIETRYCH,
8. Jerzy DOBRODZICKI,
9. p. J. DOBRODZICKA,

10. Oskar Gliński,
11. ks. ANDRZEJ CURYN,
12. Kunibert GRABĘ,
13. p. Jadwiga GRABĘ,
14. Kazimierz HESS,
15. L. JACHIMOWICZ,
16. Michał JASIŃSKI,
17. Tadeusz JASZKOWSKI,
18. Tadeusz JEKIEL,
19. p. Zofia JEKIEL,
20. Czesław KRYCZYŃSKI,
21. Andrzej KRZYWORZEKA,
22. p. Janina KRZYWORZEKA,
23. Wiesław KRZYŻANOWSKI,
24. p. Jadwiga KRZYŻANOWSKA,
25. Stanisław KUTY,
26. p. Alicja KUTY,
27. Zdzisław ŁOPUCH,
28. p. Anzelma ŁOPUCH,
29. W. MAJKA,
30. p. Zofia MAJKA,
31. Karol MAYER,
32. p. Mira MAYER,
33. Stefan MAZUR,
34. p. Kathy MAZUR,

35. Alfred MROŻEK,
36. S. MUSZYŃSKI,
37. p. Janina MUSZYŃSKA,
38. p. Elżbieta NAMIEŚNIOWSKA,
39. Kazimierz NAGRODZKI,
40. p. Urszula NACRODZKA,
41. Wilhelm PACEWICZ,
42. p. Elżbieta PACEWICZ,
43. Stanisław PIASKOWSKI,
44. p. Anna PIASKOWSKA,
45. Antoni PIĄTEK,
46. p. Felicja PITUŁKO,
47. K. RECZUCH,
48. Jerry RADFORD,
49. p. I. RADFORD,
50. Leon RESZKA,
51. p. Zofia RESZKA,
52. Konstanty REYNERT,
53. Jerzy STRASZAK,
54. Lech STRÓŻNIAK,
55. p. L. STRÓŻNIAK,
56. Stanisław TALANDA,

57. Don THORNHILL,
58. p. D. THORNHILL,
59. Jerzy TUMANISZWILI,
60. Romuald NAŁĘCZ-TYMI NSKI,
61. p. Jadwiga NAŁĘCZ-TYMIŃSKA
62. Rev. Cas VINCENT,
63. p. Margaret VINCENT,
64. Piotr WALENDZIEWICZ,
65. p. P. WALENDZIEWICZ,
66. Paweł ŻELAZNY,
67. p. P. ŻELAZNY.

<
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

NASI ZA GRANICĄ
(Część II transatlantycka)

Wielkie poruszenie wśród naszych 
za granicą zaczęło się w parę dni po 
amerykańskim "Labor Day", gdy byli 
marynarze wyznaczali kurs na Calli
coon Hills Center" (tak Labor i Center 
pisze się po amerykańsku) na Świa
towy Zjazd Marynarzy ... na zacho
dniej półkuli. Nam (mnie z żoną) kurs 
wyznacza Virgin Atlantic Airline z 
Londynu. Ale z nie mniej odległej 
Florydy już chyba w poniedziałek 
wyrusza w trzydniową podróż na 
północ Kazik Nagrodzki z żoną 
Urszulką. Z nimi zabierają się bliscy 
sąsiedzi,

TADEUSZ JEKIEL

z żoną Zofią. Wypada, bym drugą 
część swego felietonu zaczął też od 
Tadeusza, bo właśnie on był prze
wodniczącym Zjazdu. Ekipa z Florydy 
zjechała już w czwartek, 10 września, 
by pomóc w zorganizowaniu rejestra
cji i wypocząć po długie] podróży 
samochodowej i przed następną po
dróżą. Bo w niedzielę Jekielowie z 
Nagrodzkimi jadą do Nowego Jorku, do 
Łopuchów, skąd lecą w poniedziałek 
do Kanady, robiąc miejsce nam, ale o 
tym za chwilę.

W słoneczne popołudnie piątkowe, 
Tadeusz Jekiel, jako przewodniczący 
Zjazdu daje rozkaz podniesienia 
bandery.

PIOTR WALENDZIEWICZ,

który wraz z żoną przyjechał na 
Zjazd, podnosi banderę w asyście 

Rev. Cas Vincenta. Nie bardzo 
pamiętam, ale wydaje mi się, że do 
kolegi Piotra, jako do pocztarza żar
tobliwie wnosimy zażalenia na kana
dyjską pocztę, a on tłumaczy, że jak 
tylko skończy się strajk (a ten w 
kanadyjskiej poczcie nigdy się nie 
kończy) będzie lepiej. Bandera idzie w 
górę, a na gwizdku bosmańskim 
fachowo występuje:

PIOTR TAŁANDA,

który wygląda naprawdę imponująco 
w wspaniałym blezerze, bujnej czu
prynie i świetnej postawie. A prze
wodniczący, który przemawia krótko, 
interesująco i dowcipnie, zręcznie 
wymiguje się od dalszej mowy, 
wprowadzając mnie jako przedstawi
ciela Zarządu Głównego. Po przeka
zaniu pozdrowień i życzeń od lon
dyńskich Kolegów z przekonaniem 
mówię obecnym, że najlepsi z naszej 
marynarskiej rodziny znaleźli się z 
czasem po tej zachodniej stronie 
Atlantyku, a jako dowód wymieniam 
odznaczonych Złotą Odznaką Sto
warzyszenia kolegów z zachodniej 
półkuli, twierdząc, że kwiat młodzieży 
marynarskiej tutaj się osiedlił, a 
wśród nich odznaczeni Koledzy, a 
mianowicie: 9. śp. Konrad Namieś- 
niowski, 10. śp. Zygmunt Kiciński, 
12. śp. Kazimierz Gidziński, 13. 
Witold Poray-Wojciechowski, 15. śp. 
Eugeniusz Pławski, 19. Stanisław 
Nałęcz-Korzeniowski, 20. Karol Brożek, 
21. Zdzisław Łopuch, 31. Tadeusz 
Jekiel, 32. Romuald Nałęcz-Tymiński, 
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34. Wiktor Wierzbicki. (Numery 
oznaczają kolejność nadania Odznaki).

Mam wielką przyjemność poinfor
mować zebranych, że Kapituła Od
znaki Honorowej w składzie: Jan 
Busiakiewicz, Konstanty Okołów- 
Zubkowski i Wiesław Krzyżanowski na

Tadeusz Jekiel gratuluje odznaczonym, Kazimierzowi 
Nagrodzkiemu i Lechów: Stróżniakowi. Z tyłu p. Na- 

mieśniowska i Tałanda.

zebraniu w dniu 1 września 1987 r. 
nadała Odznakę dwom kolegom. Jednym 
z nich jest Lech Stróżniak, a drugim

KAZIMIERZ NAGRODZKI.

Kol. Nagrodzki i jego żona 
Urszulka, - jako członkowie Komisji 
Recepcyjnej, witali przyjeżdżających. 
Trochę się niepokoją o mamę, którą 
zostawili na Florydzie, a że to są 
urodziny p. Gertrudy Piecuch, tele
fonują do domu z życzeniami, pytając 
o jej zdrowie. Ojciec p. Urszuli 
Nagrodzkiej przyjechał do Nowego 
Jorku tuż przed wojną w 1939 r. jako 
członek orkiestry, która miała grać na 
polskiej Wystawie. W Ameryce zastała 
go wojna i dopiero po wojnie p. 
Gertruda z malutką Urszulką dołą
czyła do stęsknionego męża i ojca. 
Dwa lata temu opuściła prawie już 
rodzinny Nowy Jork i z córką - już 
nie malutką - i zięciem przeniosła się 
na Florydę. Z Nagrodzkimi spędzamy 
przemiły poniedziałek, 14 września u 

Łopuchów w Nowym Jorku, a w piątek 
11 września proszę Przewodniczącego 
Zjazdu, kmdr. Tadeusza Jekiela, by w 
imieniu Kapituły dekorował naszych 
bardzo zasłużonych kolegów jedyną w 
naszym Stowarzyszeniu, ograniczoną 
do 24 dekorowanych, Odznaką 
Honorową. Dyplomy dekoracji otrzy
mują koledzy: Kazik Nagrodzki i

LECH STRÓŻNIAK,

którego po raz pierwszy mam 
okazję poznać w ten "wielki piątek". I 
to nie tylko jego, ale i jego czarującą 
żonę. Pani Stróżniak zyskuje moją 
niekłamaną sympatię z trzech wspa
niałych powodów: mówi po angielsku 
chyba najpiękniej z wszystkich ludzi, 
których znam, i to z muzycznym, 
delikatnym, czarującym szkockim 
"lilt". W sobotę na "balu" siedzieliśmy 
przy sąsiednim stoliku i oboje z żoną 
wymienialiśmy jak najżyczliwsze uwagi 
na temat naprawdę czarującej sąsia
dki. A gdy poznaliśmy ją, dowie
działem się, że pani Stróżniak zna 
Kraków chyba lepiej ode mnie. Kolega 
Lech był jednym z założycieli Koła 
SMW Glasgow i bardzo udzielającym 
się członkiem Koła Nowy Jork. Poz- 
naję go na pierwszej "party", na 
jakiej byłem na Zjeździe, w pokoju 
Zdziska i Anzelmy Łopuchów, gdzie 
rozpakowany jest pokaźny bar, co 
niezmiernie pomaga zająć wyznaczony 
programem czas wolny. Przypominam, 
że zaraz po rozgospodarowaniu się w 
New Jersey, gdy tylko przyleciałem z 
Londynu, melduję się telefonicznie do 
Zdziska, starego druha z "Pioruna". - 
Nie mogę Cię zabrać na Zjazd, bo jadę 
na lotnisko, gdzie wyląduje

PAWEŁ CIEŚLAK,

i jego muszę odtransportować. 
Kolega Paweł, niegdyś bosmanmat 
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torpedysta na "Garlandzie", dziś 
imponuje wszystkim smukłą, młodo
cianą sylwetką. - A o dojechanie na 
Zjazd się nie bój - jestem uspokajany 
- bo przyjedzie po ciebie Karol Brożek 
z żoną, przemiłą Mayuree (po polsku 
by się to imię czytało Majuri) po 
drodze (mniej więcej) z Yonkers do 
Callicoon. Karol jest więc pierwszym z 
naszych zaoceanicznych kolegów, 
którego spotykam. Ale o nich za 
chwilę. Przed następną "party", była 
akademia, w sali ozdobionej flagami 
sygnałowymi (kolorowe plansze) i 
powiększeniami fotografii z lat wojny, 
które przygotował, wykonał i zawiesił 
Marek, czyli

STANISŁAW PIASKOWSKI

wraz z p. Anną Piaskowską. Tylko 
forma felietonu zachęca mnie do tak 
szowinistycznego podawania nazwisk, 
gdy tylko panowie stanowią podtytuły. 
A tymczasem, jak czytam w II tomie 
"Kronik Polskiej Marynarki Wojennej", 
jest to, jak i dekoracja sali, praca 
wspólna p. Anny i Marka. Gorące, 
świeżo spod prasy egzemplarze dos- 
taję do zabrania do Londynu. Ledwie 
skończyliśmy studiować i podziwiać 
eksponaty, zaczyna się akademia, o 
której obszernie pisze Jerzy Tuma
niszwili. Jako typowy przedstawiciel 
dyletantyzmu muszę się przyznać, że 
bardzo imponuje mi głęboka znajomość, 
entuzjazm i pełne poświęcenie się 
obranemu tematowi, jaki wyłania się z 
fascynującej prelekcji Marka. Mówi 
szybko, bo ma naprawdę bardzo dużo 
do powiedzenia, poprawia i prostuje 
mylnie przyjęte sądy czy wersje 
międzywojennych wypadków. Naprawdę 
przyjemnie było słuchać z takim 
przekonaniem i znajomością wygło
szonego referatu. W niedzielę po Mszy 
św., na pożegnanie jeszcze miał parę 
szczegółów do podania, parę histo

rycznych ciekawostek do zakomuni
kowania. Warto było udać się do 
Stanów Zjednoczonych, by... poznać 
Marka i Annę Piaskowskich. Z kolei o 
czasach wojennych mówi

JERZY TUMANISZWILI

który wraz z Wilhelmem i p. Elż
bietą Pacewicz przygotowali "Rewię 
Okrętów", stanowiącą bardzo istotny 
element dekoracji sali spotkań. Jerzy 
pisze, o czym mówił w swym spra
wozdaniu z akademii. W liście, z 
którym przesłał swe sprawozdanie, 
mówi:

"Zjazd Koleżeński w Callicoon Hills 
był rzeczywiście udany. Spotykając 
się z kolegami i przyjaciółmi, z któ
rymi spędziło się bujną młodość, 
zrzucamy niespostrzeżenie dziesiątki 
lat i czujemy cudny podmuch wiosny 
naszego życia. Te niekończące się 
rozmowy o morzu, okrętach, 
zdarzeniach, akcjach, o sprawach nie
których komicznych, a innych zgoła 
tragicznych, to krótkie, parodniowe 
zżycie się z przeszłością, która 
kształtowała nasze charaktery, są 
dla nas właśnie tym ładowaniem akumu
latorów. Dziękuję więc organizatorom 
za tę możliwość, dziękuję za ich 
uprzejmość i serdeczność, za poko
nanie wielu trudności, za miły nastrój, 
spokojną atmosferę, za znalezienie 
resortu o wspaniałej, polskiej kuchni 
i uprzejmości, z amerykańską służbą 
młodych, uroczych dziewcząt z 
uśmiechem na twarzy".

Na zakończenie akademii kol. Jerzy 
prosi kolejno o powstanie, i przed
stawia, czy przypomina obecnych na 
Zjeździe dowódców. Pierwszy z nich 
to kol.

JERZY DOBRODZICKI,
dowódca ścigaczy "S-l" i "S-6", 

który wraz z żoną przyjechał na Zjazd 
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z Ottawy, co zresztą zapowiadał w 
swym liście w ostatnich "Naszych 
Sygnałach". Ale nie udało mu się 
zabrać ze sobą Maślaka Kawernińs- 
kiego, jak obiecywał. Za to w pow
rotnej drodze pp. Dobrodziccy mieli 
towarzystwo Antka Piątka, którego 
londyńscy Zgórscy wysłali do siostry 
Hanki w Ameryce. Stamtąd dołączył 
do nas, do Callicoon, by skorzystać z 
"lifta" do Kanady.

Z kolei wstaje dowódca "Garlanda", 
komandor

KAZIMIERZ HESS,

Prezes Koła Nowy Jork, kol. 
Stanisław Kuty, służył na "Piorunie", 
gdy kpt. Hess był oficerem artylerii i 
zdo, a potem na "Garlandzie", gdzie 
kmdr Hess był dowódcą. Po wojnie 
spotkali się w Stanach Zjednoczonych, 
gdy w firmie Lamport and Holt pły
wali w Marynarce Handlowej całą 
polską gromadą, wśród nich śp. 
Gidziński, Grabę, Hess, Kuty, 
Tumaniszwili. Oczywiście po tylu 
latach mogą się nazwiska czy osoby 
mylić, ale Stach twierdzi, że ci, co 
lepiej pamiętają, zawsze mogą go 
poprawić. Warto zanotować, że dys
kusję, kiedy i gdzie spotkamy się na
stępny raz, kol. Hess przerywa 
kategorycznym stwierdzeniem, że 
oczywiście, następny raz spotkamy 
się w Londynie, i oczywiście, że w 50 
rocznicę wybuchu wojny, tzn. za dwa 
lata w 1989 r. Muszę się przyznać, że 
w porównaniu z innymi propozycjami 
(na terenie Koła Francja; w Polsce), 
stanowczość, dokładność i realność 
propozycji kmdr. Hessa jest bardzo 
przekonywująca.

PAWEŁ ŻELAZNY,

dowódca "Krakowiaka", przyjechał 
na Zjazd z żoną. Kmdr Żelazny wy-

Jerzy Dobrodzicki przedstawia album kolegom, 
od lewej Nagrodzki, Mayer, Gliński i Jekiel.

gląda bardzo artystycznie ze swą 
bródką. W sobotę rano, mimo deszczu 
pp. Żelazny zabierają Jagę Tymińską 
i moją żonę (też Jadwigę) na przejaż
dżkę po okolicy - niewiele widać, bo 
niestety leje bez przerwy.... W tece 
redaktorskiej jest wycinek z kanadyj
skiej gazety polskiej napisany przez 
kol. Żelaznego i dedykowany pamięci 
pomordowanych przez sądy PRL 
naszych dowódców. Ponieważ artykuł 
jest tematycznie poza zakresem "NS" 
notuję z niego tylko, że prócz przy
jaciół kmdr Żelazny stracił w Katyniu 
brata. Z kolei ostatni z dowódców,

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

ze "Ślązaka" i "Conrada". W swym 
pożegnalnym posłowiu w niedzielę, 
komandor bardzo pozytywnie ocenia 
fakt, że nasz Zjazd odbywa się 
równocześnie, jakby równolegle z 
corocznym spotkaniem Marynarki 
Handlowej. Podkreśla braterstwo 
naszych organizacji, wspólne przy
wiązanie do morza i szereg wspólnych 
celów, wspólnych przeżyć i wspólnej 
historii. Mam bardzo wielką przy
jemność, że wraz z żoną dzielimy stół 
z pp. Tymińskimi, którzy, oboje, są 
uroczymi towarzyszami przy dosko
nałych posiłkach, które nazwać by 
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można biesiadami, by w pełni docenić 
i wspaniałe dania i zebranych przy 
stole przyjaciół. Wracając do piątku: - 
mistrz ceremonii,

KAROL MAYER

zaprasza kolegów, by jeśli tylko 
mają ochotę, zabierali głos. Kol. 
Karol wprawną ręką i potężnym głosem 
prowadził i wypełniał punkty progra
mu. Bardzo często podczas Zjazdu 
pytano i wyrażano troskę o zdrowie 

r naszej sekretarki, kol. Haliny Wójcik. 
Najserdeczniej dopytują się o nią pp. 
Mayerowie i dowiaduję się, że to 
właśnie kol. Halina Wójcik zapoznała 
Karola z panią Mirą Jordan, obecną 
żoną kol. Karola. Na zaproszenie 
mistrza ceremonii wstaje

REV. CAS VINCENT,

który, jako były polski marynarz 
(ochotnik z USA) jest z nami wraz z 
żoną Margaret, którą poznał w Anglii 
podczas służby w naszej Marynarce. 
Przypominam miłemu koledze, że jest 
wspominany w "NS" w sprawozdaniach 
ze Zjazdu w Kanadzie i uroczystości w 
Dieppe w 1986 r. Rev. Vincent jest 

i wspaniałym gawędziarzem i zabawiał 
doskonałymi, niekoniecznie religijnymi 
anegdotami nasz stół, przy którym 
siedział też kmdr

WILHELM PACEWICZ

z uroczą żoną Elżbietą, którzy 
dołączyli aż z Seattle. Oboje są jak 
najpozytywniej nastawieni do Zjazdu. 
Przyjechali z drugiego krańca Stanów 
Zjednoczonych nie tylko po to, by 
pomóc ozdobić salę spotkań, ale 
przede wszystkim po to, by nacieszyć 
się towarzystwem kolegów. Mam 
wielkie szczęście, że siedzę pomiędzy 
bardzo miłymi paniami, Jagą Tymińską 

i p. Elżunią Pacewicz. jedzenie jest 
wspaniałe, rozmowa łatwa i wesoła, a 
entuzjazm niekłamany. Szczególnie gdy 
w niedzielę przy śniadaniu p. Elżunia 
wspomina swój solowy występ na 
sobotnim balu. Partnerem jej był 
wspaniały tancerz, Staszek Kuty, 
prezes Koła N.J. Przyznaję, że 
wszyscy z "Pioruna" tańczą wspaniale, 
a że wyjątek potwierdza regułę, prze
praszam, że nie prosiłem do tańca w 
sobotę mych miłych sąsiadek, ale 
robiłem to przez sympatię do part
nerek i... ich pantofelków. (Dwie lewe 
nogi przeszkadzają w tańcu). Piątek 
kończymy drugą "party", na której 
jestem tego dnia, ufundowanej tym 
razem przez gospodarzy, pp. Ambro- 
ziewicz. Mam okazję zamienić z 
jedynym obok mnie przedstawicielem 
naszego rocznika wspomnienia z lat 
rozstania. Jest nim

KONSTANTY REYNERT,

bliski sąsiad podczas powojennych 
studiów w Londynie w latach 1945- 
1951. Wówczas on, pod jeszcze nie 
skróconym nazwiskiem Kostek Rey- 
nert-Śmigielski studiował jakieś wiedze 
ekonomiczne, a ja bawiłem się archi
tekturą. Suum cuiąue! Ja pracowałem 
jako architekt w londyńskim biurze 
amerykańskiej firmy, a Kostek w 
Mortgage and Housing Corporation w 
Ottawie. Jak odległe czasem, a bliskie 
wspomnieniami wydają się te lata, gdy 
razem studiowaliśmy w Londynie.

W. MAJEWSKI

jest nie tylko z żoną na Zjeździe, 
ale jest członkiem Komitetu Organi
zacyjnego. O najczynniejszym członku 
Komitetu, K. Grabę, napiszę pod 
koniec, ale chciałbym wspomnieć, że w 
Komitecie był też



88 NASZE SY GNAŁY

STEFAN MAZUR,

oczywiście obecny na Zjeździe z 
żoną Kathy. Nasi koledzy z Komitetu 
mają solidnie czas zajęty, bo od zajęć 
"porządkowo-organizacyjnych" są co 
chwilę odrywani przez dawno niewi
dzianych kolegów lub bliskich przy
jaciół na niemniej ważne rozmowy, 
powitania, czy na niezmiernie inte
resującego "drinka". Łapie mnie znie
nacka

WALTER BOGACKI,

który wraz z żoną z Bronx przy
jechali w Góry, wkłada mi w dłoń 
$20.00 z prośbą: "Wpiszcie mnie, 
kolego, jak tam potrzeba, na członka 
SMW, bym regularnie otrzymywał 
"NS". Co zabraknie, to prześlę". 
Uprzedzam kolegę Waltera, że regu
larnie znaczy co pół roku i potwier
dzam, że mimo zwolnienia pracy w 
kancelarii, został zaliczony w poczet 
członków, a "NS" - parę ostatnich 
numerów - wysłałem na jego adres. 
Zachęcony dekoracją, której byłem 
świadkiem, proponuje kolega

K. DIETRYCH

(dlaczego zanotowałem go w mym 
notesiku jako Jan Jerzy?), by 
wprowadzić jeszcze jedną honorową 
odznakę Stowarzyszenia, tym razem 
nie za zasługi, ale za dar na cele 
Stowarzyszenia. Jednym słowem 
odznakę "do nabycia". Nie miałem 
jeszcze okazji przedstawić tego 
wniosku Zarządowi. Jeśli przedstawię, 
to prawdopodobnie bez poparcia, 
chyba że kol. Dietrych coś na ten 
temat do Zarządu napisze.

TADEUSZ JASZKOWSKI

był też członkiem Komitetu Zjaz
dowego. Mimo tak doskonałej grupy 

organizatorów, nie udało się im zor
ganizować dobrej pogody. Wesoło i 
szumnie udajemy się spać po wspa
niałych piątkowych obchodach, ale 
nad ranem budzi nas ulewa, która 
trwa do momentu pożegnania i rozje
chania się do domów w niedzielę. Gdy 
więc spotykamy się w sobotę po 
śniadaniu, tylko co odważniejsi 
decydują się na zwiedzanie okolicy. 
Jagę Tymińską i moją żonę porywa 
kmdr Żelazny, dostaję więc przepus
tkę i ledwie entuzjaści krajobrazów 
wyjechali, idą "wici" wśród pozostałej 
braci: - spotykamy się wkrótce w 
dwunastce. Nr 12, to pokój, w którym 
kwateruje

KUNIBERT GRABĘ

z żoną (oczywiście) Jadwigą. Kol. 
Kunio niewątpliwie najwięcej z wszy
stkich napracował się nad zorgani
zowaniem Zjazdu. Wszyscy chyba 
koledzy, którzy byli na Zjeździe, 
otrzymali od niego listy zapraszające, 
tłumaczące, wyjaśniające i bardzo 
przekonywujące. Jemu naprawdę 
należy się nasza wdzięczność. Jemu i 
p. Jadwidze, która mu dzielnie 
sekundowała w pracach przygotowa
wczych. W połowie mokrego poranka 
sobotniego (jesteśmy już w dniu 12 
września) pp. Grabę użyczają swojego 
pokoju, jako dobrze usytuowanego i 
dość dużego na trzecią "party", na 
jaką idę podczas Zjazdu, na którą 
zaprasza

KAROL BROŻEK.

W kąciku, nieco zrezygnowana, ale 
pogodna siedzi czarująca p. Mayuree, 
a wkoło pokoju brać marynarska. 
Wszystkie trunki są na "bufecie". 
Wszystkie "mixers" są na żądanie. 
Przekąski z wszystkich stanów i 
narodowości tworzących Stany Zjedno
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czone. A dla tych z Florydy (Jekiel, 
Mayer, Nagrodzki), lub dla tych nie 
ze Stanu New York - jest kiełbasa w 
zacnych długościach, szczodrze 
proponowana i entuzjastycznie przy
jęta. Mówi mi Kazik Nagrodzki, że 
przed powrotem na Florydę zapas tego 
specjału będzie nabyty. Bo do nich na 
Florydę jeszcze ten poziom kultural
nego rozwoju nie doszedł i kiełbasy 
są nieliczne i nienajlepsze. Karol mimo 
emerytalnego wieku zrezygnował z 
dwóch prac, ale na miejskiej nowo
jorskiej jeszcze trwa dzielnie i o mało 
co nie był odwołany z urlopu, tak 
jest potrzebny w utrzymaniu swego 
miasta w standartach, do których już 
zdążyli się przyzwyczaić. Nie lubię 
mieszać, bo to niebezpiecznie, staram 
się więc nie przegryzać, ale mimo tej 
wstrzemięźliwości na "lunchu" tylko na 
sałatkę z twarogiem mogę spojrzeć ze 
słabym zresztą zainteresowaniem, bo 
czuję, jak już drugiego dnia Zjazdu 
spodnie mi się niebezpiecznie w pasie 
zbiegły i robią się za ciasne.

Po południu obijamy się bez 
przydziału, jest więc okazja ponurą 
pogodę rozjaśniać rozmówkami.

LEON RESZKA

z żoną p. Zosią dopytują się o 
Leona Pałczyńskiego, czy może jest 
członkiem SMW. Niestety, utrzymanie 
kontaktu z niezrzeszonymi kolegami 
jest prawie że niemożliwe i choć sta
ramy się jak najpozytywniej odpo
wiadać na takie zapytania, szanse 
znalezienia starego kolegi są nie
wielkie. Gdy po chwili pozdrawia 
mnie kol.

JERRY RADFORD

wraz z miłą małżonką. Ktoś daje mi 
wycinek z "New York Times" z 10 
sierpnia 1987 r. z wspaniałymi tytu

łami: "POLISH NAVY TRIUMPHS lub 
POLISH NAVY FINDS LAST YEAR*S' 
LUSTER. Przeglądając reportaż 
dowiaduję się, że chodzi o wyścigi 
konne i jeśli to kogo interesuje, to 
cytuję: "Polish Navy's victory today 
was an enormous relief to Ogden 
Phipps, his owner and breader and 
Claude (Shug) McGaughey, his trai- 
ner.

ANDRZEJ KRZYWORZEKA

z żoną Janiną też nie mogą mi 
poświęcić więcej czasu. Notuję więc, 
że są z nami. Są też na Zjeździe: 
Michał Jasiński, L. Jachimowicz i K. 
Reczuch. ale dopiero

JERZY STRASZAK

ma chwilę wolną, by mi parę słów 
o sobie powiedzieć. Po służbie u 
kmdr. Jabłońskiego w wywiadzie i 
zaokrętowania na "Burzy", "Sokole" i 
"Wilku", po Szkole Morskiej w South- 
ampton, kursie wywiadowczym w 
Szkocji (niekoniecznie w tej kolejno
ści) i studiach budowy okrętów w 
Szkocji - w dojrzałym wieku ląduje w 
Kanadzie na emeryturze. Dowcipny, 
ironiczny, towarzyski kol. Jerzy jest 
bardzo miłym kompanem. Inny rep
rezentant kanadyjski jest chyba stałą 
atrakcją naszych "światowych zjazdów", 
bo

p. ELŻBIETA NAMIEŚNIOWSKA

brała udział w Zjazdach londyńs
kich w latach 1975 i 1981, w kana
dyjskim w 1985 roku i dziś jest z nami 
w USA. Bez niej Zjazd Marynarzy nie 
byłby taki sam i nie wątpię, że jeśli 
projekt kmdr. Hessa będzie zreali
zowany, spotkamy ją znów jako nie
zawodną atrakcję Światowego Zjazdu w 
Londynie w 1989 r. wraz z innymi, 
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obecnymi na tegorocznym spotkaniu, 
jak

W. MAJKA

z żoną, czy Czesław Kryczyński, 
których tylko mogę wymienić z grupy 
dawno nie widzianych, przyjemnych 
towarzyszy broni.

Wieczorem plany ogniska są 
oczywiście przekreślone ulewą. 
Zbieramy się w sali "balowej", gdzie 
sytuację ratuje

p. FELICJA PITUŁKO,

bohaterka wieczoru, która na 
fortepianie, nadającym się prawdo
podobniej do grania w pasjansa raczej, 
niż recitalu, wyczarowała,sobie tylko 
wiadomym sposobem,muzykę Szopena i 
na zakończenie śliczny "Poranek" J. 
Słowaczyńskiego. Pani Felicji należy 
się nie tylko podziękowanie, ale i 
odznaczenie za dzielność, bo odważyła 
się, by zrobić nam wielką przyjemność, 
grać na nienajlepszym instrumencie. Z 
p. Lusią dołączyli na Zjazd

MR. & MRS. DON THORNHILL,

którzy po latach regularnego 
uczestnictwa w naszych lutowych 
"Dinner dance" w "Ognisku Polskim" w 
Londynie objeżdżają świat szeroki w 
drodze do swej emerytalnej rezydencji 
na Isle of Wight. Don Thornhill był 
"yeoman of signals" ORP "Conrad", a 
po wojnie zajmował wysokie stanowisko 
w British Railways, gdzie znalazł 
pracę dla wielu Polaków. Gdy śp. 
kmdr Pitułko skończył pływanie w 
Marynarce Handlowej, znalazło się i 
dla niego miejsce w B. R. Bardzo 
przystojna i młodo wyglądająca para 
przyjaciół Anglików z entuzjazmem 
przerwała swe północnoamerykańskie 
peregrynacje, by w drodze do domu 

wziąć udział w naszym spotkaniu i 
stąd przez Vancouver (!) prosto do 
domu na Isle of Wight.

Choć przy naszym stoliku obok 
Jekielów, Nagrodzkich i Łopuchów 
siedzi

S. MUSZYŃSKI,

a jego żona, p. Janina, z ochotą i 
bardzo ładnie śpiewa i swym przy
kładem zachęca do włączenia się do 
wspólnych śpiewów, te popierają moje 
twierdzenie, że służba na morzu źle

Na zabawie: p. Janina Muszyńska, p. Zofia Jekiel, 
p. Anzelma Łopuch, Jekiel i Nagrodzki, 

tyłem Krzyżanowscy.

wpływa na muzykalność. To "ognisko" 
na sali balowej nie wychodzi najlepiej 
i dopiero ujęcie sprawy przez "Sło
wian", naprawdę doskonały zespół 
trzech pań i jednego pana na per
kusji (i trąbce) wyciąga od śpiewa
jącej publiczności jakieś rezultaty, 
których można słuchać. Po paru 
piosenkach mistrz ceremonii kol. 
Mayer zapowiada tańce. Energicznie, 
(choć nie wszyscy) hulamy do 11. Po 
smacznej kolacji niektórzy, jak piszący 
te słowa, idą spać i tracą solowy 
występ p. Elżbiety P. z kol. Stachem 
K. o czym już wspominałem.

W niedzielę 13-go oczywiście leje, 
gdy na tej samej sali zbieramy się na 
Mszę św. Od ołtarza
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W niedzielę na Mszy św. w pierwszym rzędzie Karol Mayer i Marek Piaskowski za 
Mayerem pp. Muszyńscy i stoi Reynert, za Piaskowskim pp. Tymińscy, W. Pacewicz. 

a za nim Nagrodzcy.

KS. ANDRZEJ CURYN

odczytuje "Przyczynki świeckie" 
Witolda Poray-Wojciechowskiego, a 
podczas Mszy wygłasza mądre i 
bardzo serdeczne, marynarskie 
kazanie. Tym razem to naprawdę 
przysługuje mu tytuł honorowego 
kapelana Marynarki Wojennej. Utkwiło 
mi w pamięci, jak powiedział, że miał 
7 lat, gdy 17 września 1939 r. armia 
sowiecka wkroczyła do Pińska. Nieco 
później przy "lunchu" poznaję ks. 
Guryna osobiście i wtedy obiecał mi 
napisać do następnego numeru 
"Naszych Sygnałów" o naszej Flotyl
li. Po Mszy św. następuje zamknięcie 
Zjazdu i mowy pożegnalne. Prezes 
Koła New York które było gospo
darzem Zjazdu,

STANISŁAW KUTY, 

dziękuje wszystkim uczestnikom za 
udział, kolegom z Komitetu Organiza
cyjnego za włożoną pracę, mnie 
pozwala powiedzieć parę słów podzię
kowania i parę słów apelu o utrzy
mywanie więzów łączności, być może 
właśnie przez "NS". Kmdr Tymiński 
mówi o łączności z Marynarką Handlo
wą, która z nami dzieliła Collicoon 
Center, ale charakter temu ostat
niemu spotkaniu nadaje

ZDZISŁAW ŁOPUCH, 

który dziękując za pomoc w zała
twianiu spraw finansowych Zjazdu 
kol. Kunibertowi Grabę, wspomina 
wielki wkład pracy jego żony, p. Ja
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dwigi. Odtąd, kto za coś komuś dzię
kował, obecni pokrzykiwali: "I jego 
żonie". Nawet mojej żonie dzięko
wano, że mnie ze sobą przywiozła z 
Londynu, tak że zakończenie Zjazdu 

stało się hołdem paniom "morskim", 
naszym miłym i cierpliwym żonom 

i koleżankom, bo pani Felicja 
Pitułko zabiera głos, pozdrawiając 
naszą sekretarkę, p. Halinę Wójcik, 
imieniem wszystkich obecnych życząc 
jej szybkiego powrotu do zdrowia. 
Po "lunchu", uściskach i ucałowa- 
niach, i przy płaceniu rachunków 
dowiaduję się, że przyjechał An
drzej Browarski, ale nim doszedłem 
do kasy, Andrzej znikł z zasięgu 
mych krótkowzrocznych oczu. Rozjeż
dżamy się do domów. My, by w ponie
działek wrócić do Łopuchów, do No

wego Jorku, gdzie spędzamy przemiły 
dzień z nimi i Kazikami Nagrodzki- 
mi, a 17 września, wraz z L. Stróż
niakami w domu pp. Kutych, czeka 
na nas

ALFRED MROŻEK,
który, zanim wróci ze Zjazdu do 

rodzinnej Kanady, wybiera się jutro, 
w piątek, do N. Carolina zobaczyć się 
z synem. Kol. Alfred, kiedyś 
maszynista na "Piorunie" jest wdow
cem. Opowiada, jak podczas dwu
miesięcznych wakacji w Polsce wraz z 
bratem z Bytomia dołączył na rocznicę 
"Błyskawicy". Tam spotkali kmdr. Z. 
Węglarza i oczywiście skończyło się to 
małą "party" we czwórkę: Węglarz, 
Mrożek oraz jego brat i - butelka 

Obiad u pp. Kuty: Staszek Kuty, p. Krzyżanowska, Lech Stróżniak, p. Kuty, Wiesiek 
Krzyżanowski, p. Stróżniak i Alfred Mrożek.
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koniaku. Ta ostatnia "party" nie 
przetrzymała. U pp. Stanisławów 
dostajemy wspaniały obiad, podziwiamy 
piękny dom, a przede wszystkim 
wspaniałe prace ojca p. Alicji, który 
był ludwisarzem w Warszawie. Teraz u 
jego córki są wspaniałe przykłady 
jego pracy, odlewy świeczników z 
pałacu warszawskiego i prześliczny 
odlew "kosyniera" (czy też polskiego 
wieśniaka w narodowvm stroju) 

naprawdę czarujący brąz. Stach daje 
mi fotografie ze Zjazdu, do których 
dołącza za uarę dni swą kolekcję 
Zdzisek Łopuch, który soecjalnie w 
tym celu przyjechał do New Jersey A 
od Jurka Tumaniszwili fotografie 
przychodzą pocztą lotniczą wraz 7 
opisem akademii.

Wierzcie mi, Koledzy! Było po co 
pojechać do USA!

JERZY TUMANISZWILI

KRONIKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ
Upłynęły przeszło trzy lata od 

czasu ukazania się I tomu "Kronik 
Polskiej Marynarki Wojennej" opra
cowanej i wydanej przez inż. Stanis
ława M. Piaskowskiego w "Sigma 
Press", Albany, N.Y. Praca ta zo
stała entuzjastycznie przyjęta przez 
historyków i marynistów w Kraju jak i 
na obczyźnie. Profesor Wacław Jędrze- 
jewicz pisał o niej: "... Znam się 
coś nie coś na tym, co nazywamy 
"kroniką", i muszę stwierdzić, że 
praca Pańska jest pod tym względem 
doskonała... dając podstawowe ele
menty dla każdego historyka...". 
Autor obszernej recenzji zamieszczonej 
w nr. 2/660 z 1986 r. miesięcznika 
"Morze", pisze tak: "Kroniki są 
dziełem bez precedensu w historiogra
fii Polskiej Marynarki Wojennej. Na 
dwustu przeszło stronach wypunkto
wano wszystkie ważniejsze, mniej 
ważne, czasem nawet drobne 
wydarzenia... Dla ludzi, którym 
bliskie są sprawy naszej morskiej 
historii, zetknięcie się z pracą Pias
kowskiego jest mocnym przeżyciem... 
jest rzetelnym opracowaniem histo
rycznym...". Natomiast wprost 
entuzjastyczne są listy do Autora 

nadchodzące od nielicznych, niestety, 
czytelników krajowych, którym udało 
się przeczytać prace Piaskowskiego 
wysyłane do bibliotek uniwersytec
kich. W recenzji, która ukazała się w 
"Przeglądzie Polskim" 1.3.1984 r. 
pisałem: "Dla mnie, byłego członka 
Marynarki Wojennej jest to podróż w 
zapomnianą przeszłość. ... Dla hi
storyków i badaczy Dwudziestolecia... 
jest to kopalnia wiedzy. Czekam teraz 
z niecierpliwością drugiego tomu". 
Doczekałem się. Autor przesłał mi ko
pię manuskryptu dla przeglądu i 
oceny. W pierwotnych planach tom II 
miał zakończyć "Kroniki", obejmując 
okres od 1.1.1938 r. do momentu 
rozwiązania PMW w Anglii w 1946 r. 
Tymczasem z załączonego do manu
skryptu listu dowiedziałem się, że 
uporczywe poszukiwania dokumentacji 
odniosły sukces i "Kronikę" trzeba 
było powiększyć jeszcze o jeden tom, 
trzeci. Tak więc tom II zawiera okres 
czterech lat i kończy się w grudniu 
1941 r. Uzupełnieniem przeszło 
200-stronicowej książki (dużego for
matu) są przypisy, indeksy, infor
macje źródłowe i bibliograficzne oraz 
27 pełnostronicowych tablic zawiera- 
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jącycb mapy, szkice sytuacyjne i 
fotografie.

Jeśli tom I miał znaczenie "prze
łomowe", to niewątpliwie tom II jest 
wprost rewelacyjny. Autor, podobnie 
jak w tomie I, chronologicznie z dnia 
na dzień, z godziny na godzinę 
przedstawia wydarzenia historyczne, 
zaczerpnięte z różnych źródeł, relacji 
i dokumentów dotyczących Polskiej 
Marynarki Wojennej i najważniejszych 
wydarzeń politycznych kształtujących 
przebieg jej działalności. Pełen 
nerwowości rok 1938 wprowadza nas w 
nastrój przygotowań do mającej 
wkrótce wybuchnąć wojny. Godne 
wzmiankowania są rewelacyjne prze
widywania szefa Kierownictwa Mary
narki Wojennej, k.adm. Jerzego 
Świrskiego, który w czasie konfe
rencji z delegacją brytyjskiego Sztabu 
w dniu 30.5.1939 r., znając znikome 
możliwości naszej Floty w walce z 
potężną "Kriegsmarine", zapropono
wali wysłanie kilku niszczycieli do 
Wielkiej Brytanii, aby tam, w oparciu 
o dobrze bronione bazy, mogły 
wspólnie z "Royal Navy" walczyć z 
"Kriegsmarine". Propozycja została 
przyjęta a wprowadzona została w 
życie rozkazem Naczelnego Wodza, 
marszałka Śmigłego-Rydza, dosłownie 

na dwa dni przed wkroczeniem 
oddziałów niemieckich na polskie 
terytorium.

Opisując działania wojenne we 
wrześniu 1939 r., Autor podaje do
kładnie nie tylko ich przebieg na 
Wybrzeżu, ale i losy podporządko
wanej k.adm. J. Unrugowi Składnicy 
Wojskowej na Westerplatte, oraz także 
wydzielonego oddziału Flotylli na 
Wiśle. Nie zapomniał również podać z 
dość dużą dokładnością dziejów Flo
tylli Rzecznej w Pińsku, której 
marynarze wzięli udział w ostatniej 

zorganizowanej bitwie pod Kockiem w 
dniach od 1 do 6.10.1939 r.

Kronika podaje również ruchy 
personelu Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, ewakuującego się z Pomorza 
i Warszawy do Pińska, a następnie do 
Rumunii, Francji i Wielkiej Brytanii. 
Ta ewakuacja personelu Kierownictwa 
Marynarki Wojennej wraz z k.adm. J. 
Świrskim dała mocne podstawy do 
rozwoju "Małej Floty", której liczeb
ność pływających jednostek przewyż
szała Flotę czasu pokojowego.

Kronika podaje wszystkie dzieje, 
dobre i złe, sławne i hańbiące, jak na 
przykład rozruchy wśród szeregowych 
w ostatnich dniach walk na Helu, czy 
też awantury członków załogi okrętu 
podwodnego "Wilk" w Szkocji. Pias
kowski wykazał obiektywność i odwagę, 
wartą specjalnego podkreślenia i 
uznania. Tak jak tom I przyniósł 
jednogłośne pochwały, które posypały 
się z Polski Ludowej, tak tom II 
podający perfidia sowieckie spowo
dować mogą wręcz wrogie i negatywne 
recenzje w Kraju. Prawda musi być 
podstawą "Kroniki" - powiedział 
Piaskowski, omawiając te sprawy. 
Prawda musi być częścią składową 
uczciwej kroniki, bez względu na to, 
kogo może ugodzić, czy też wprawić w 
kłopot. Dokumenty, zarządzenia, 
"Dzienniki zdarzeń", które są w jego 
posiadaniu podają fakty, dobre czy 
też złe dla imienia polskiego, jak 
również dla naszych sojuszników i 
wrogów. Autor podaje bez retuszu.

W zakończeniu chcę podać do 
wiadomości Czytelników jeszcze jedną 
prawdę, tym razem o Autorze "Kro
niki". Inż. Stanisław M. Piaskowski 
prowadzi tę ogromną, 15-letnią pracę, 
sam, z pomocą swej oddanej 
towarzyszki życia, żony Anny Pias
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kowskiej. Wszelkie koszta związane z 
tą pracą Piaskowski pokrywa z wła
snej kieszeni. Nie było tam funduszów 
z fundacji, czy też od Rządu, czy też 
z instytucji weterańskich, czy też od 
Marynarzy zorganizowanych w Sto
warzyszeniu z siedzibą w Londynie. 
Wyjątek stanowi grupa Marynarzy 
zrzeszonych w Kole SMW w Nowym 
Jorku, o czym Autor wspomina w 
przedmowie. Kroniki Polskiej Mary
narki Wojennej to historyczny pomnik 
zaprojektowany i wykonany przez 
jednego człowieka. Znając się nieco na 
sprawach związanych z badaniami i 
praetą naukową, biorąc pod uwagę 

15-letni okres czasu, zaryzykowałbym 
przypuszczenie, że koszt tej pracy, 
poniesiony przez Piaskowskiego 
przekracza wielotysięczną sumę. Zdaję 
sobie sprawę, że Polacy niechętnie 
podchodzą do spraw pieniężnych, ale 
jak to już zaznaczyłem, taka jest 
prawda.

Dwa lata temu Rząd Polski w 
Londynie, w uznaniu zasług położo
nych w dziedzinie historiografii 
Dwudziestolecia i II wojny światowej, 
uhonorował inż. Stanisława Piaskow
skiego Orderem Polonia Restituta.

Lipiec, 1987 r.
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