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Popołudnie 16 września zgromadziło 
wiele ludzi wokół zabytkowego koś
ciółka pod wezwaniem Św. Michała 
Archanioła na Oksywiu. Rozesłane po 
Kraju "wici" oraz anons prasowy, 
zawiadamiający o ceremonii odsłonięcia 
Tablicy Pamięci Marynarzy Flotylli 

Pińskiej i Wiślanej, zgromadziły wokół 
oksywskiej świątyni byłych maryna
rzy, rodziny i wszystkich tych, dla 
których drogie są tradycje naszej 
walki o niepodległość.

Tu w formie dygresji przypomnę o 
długoletnim i konsekwentnie realizo
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wanym programie upamiętnienia his
torii Polskiej Marynarki Wojennej w 
postaci kolejnych tablic umieszczanych 
na murach kościoła. Pierwszą, umie
szczoną w 1970 r. w przedsionku 
kościoła, była tablica pamięci kapelana 
Marynarki Wojennej, ks. Władysława 
Miegonia. Po niej wmurowano w tymże 
miejscu dwie tablice upamiętniające nie
zapomnianych przywódców Marynarki, 
admirałów Józefa Unruga (1976 r.) i Je
rzego Świrskiego (1982 r.). Wyjąt
kowego charakteru nadaje oksywskiemu 
kościołowi zestaw brązowych tablic 
umieszczanych na zewnętrznej ścianie 
świątyni. Na tle surowego, ceglanego 
muru, przetykanego polnymi kamie
niami, widnieje ich tam siedem. 
Symbolizują ofiary poniesione przez 
naszą Marynarkę w II wojnie świa
towej. Jest więc tablica poświęcona 
okrętom zatopionym we wrześniu 1939 
r., są tablice OORP "Grom", "Orzeł", 
"Kujawiak", "Jastrząb", "Orkan" i 
"Dragon". Całość, zakomponowana w 
formę ołtarza polowego, składa się na 
swoisty panteon pamięci Marynarki 
Wojennej.

Minęło w bieżącym roku 10 lat od 
momentu wmurowania pierwszej, 
"wrześniowej" tablicy. Myśl 
stworzenia panteonu, rzucona wówczas 
przez kpt. mar. Jana Gośka, stop
niowo zmieniała się w konkretne, 
materialne obiekty, by w maju 1983 r., 
podczas uroczystości poświęcenia 
ołtarza, można było dzieło uznać za 
skończone.

Lecz choć wydawało się, że zro
biono już wszystko, uparta myśl o 
tych kolegach marynarzach, którzy z 
dala od morskich fal, jednak z równym 
poświęceniem i męstwem dawali dowody 
swego patriotyzmu i żołnierskiego 
honoru, nurtowała inicjatorów idei 
panteonu. Właśnie wówczas, przed 
dziesięciu laty, przy okazji poświę
cenia pierwszej tablicy, kmdr Julian 

Czerwiński przypomniał naszych pole
skich marynarzy, z którymi los i 
historia postąpiły wyjątkowo okrutnie. 
Wymazano ich z pamięci narodowej, 
zamieniono w jedną z jakże wielu 
"białych plam". I właśnie dziś, 16 
września 1988 r., w przeddzień wielce 
wymownej rocznicy, brązową, oksy
wską historię Polskiej Marynarki 
Wojennej uzupełnił ostatni, brakujący 
element - "Tablica Pamięci Marynarzy 
Flotylli Wiślanej i Pińskiej".

Uroczystą Mszę św. celebrował ks. 
biskup Marian Przykucki, ordynariusz 
diecezji chełmińskiej, niezmiernie 
życzliwy dla marynarskich inicjatyw, w 
pełni doceniający wychowawczą, 
ponadczasową rolę tego mauzoleum. W 
wygłoszonej homilii, biskup Przykucki, 
niezrównany orator, w pełnych żaru 
słowach podkreślił wagę tej uroczy
stości, jej patriotyczny i chrześci
jański charakter. Przywołując pamięć 
poległych, pomordowanych, zaginio
nych i zmarłych w zapomnieniu 
marynarzy, uwypuklił wagę i zna
czenie ich służby oraz ofiary, które 
choć po latach zabrzmiały właśnie 
dziś zwielokrotnionym echem. W ciszy 
i skupieniu słuchał słów Biskupa 
wypełniony po brzegi kościół.

Bezpośrednio po nabożeństwie jeden 
z głównych organizatorów uroczys
tości, kmdr Julian Czerwiński, 
przedstawił syntetyczny zarys dziejów 
flotylli rzecznych w niepodległej 
Polsce. Przypomnienie tych nie zna
nych szerzej faktów było prawdziwą 
lekcją historii. Szczególnie dramaty
cznie zabrzmiały słowa wydobywające z 
pamięci skromną, kresową wieś Mo- 
krany. Po raz pierwszy publicznie 
mogliśmy usłyszeć szczegóły zbrodni 
popełnionej przez Armię Czerwoną na 
bezbronnych, wziętych do niewoli 
polskich oficerach i podoficerach. To 
już nie biała, lecz prawdziwie czer
wona plama! Niczym na apelu pole
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głych padały od ołtarza stopnie woj
skowe, nazwiska i funkcje tych, 
których 26 września 1939 r., bez 
mundurów, z pogwałceniem wszelkich 
praw i norm obowiązujących w cywi
lizowanym świecie wyprowadzono w 
ostatnią drogę. Niepełna jest jeszcze 
ta lista. Gdzie są ich groby? Ilu ich 
było? Trudno wyrokować, czy pytania 
te doczekają się kiedykolwiek odpo
wiedzi. Również im, pomordowanym w 
tamtych, rozpaczliwie tragicznych 
dniach poświęcona jest ta tablica.

Odsłonięcia wmurowanej na ze
wnętrznej ścianie kościoła Tablicy, 
dokonali dwaj byli marynarze Flotylli 
Pińskiej - por. mar. Borys Broni
kowski oraz kpt. mar. (chor. mar. w 
1939 r.) Franciszek Seweryn Pióro, 
żywa historia naszej Marynarki, a 
Flotylli w szczególności, jeden z 
najstarszych (a może najstarszy) z 
żyjących marynarzy PMW. Kpt. Pióro, 
dziś 92-letni, to były żołnierz 
Legionów, uczestnik wojny 1920 roku 
w szeregach Batalionu Morskiego 
(Krzyż Virtuti Militari), żołnierz 
Września. Ks. bp Marian Przykucki, 
poświęcający Tablicę, raz jeszcze w 
gorących słowach uczcił pamięć tych, 
których ofiarę symbolizuje ta Tablica; 
podziękował również żyjącym mary
narzom Flotylli, którzy spełniali swój 
żołnierski obowiązek na Pinie i Pry
peci, na poleskich bezdrożach i w 
ostatniej batalii Września, pod roz
kazami gen. Kleeberga. Oprócz już 
wymienionych, w gdyńskiej uroczys
tości uczestniczyli również spośród 
marynarzy Flotylli i SGO "Polesie": 

„ por. mar. Tadeusz Kawalec - oficer 
szyfrowy Flotylli i SGO "Polesie", 
ówcześni podchorążowie SPMW - inż. 
Zygmunt Bartnicki, prof. Walerian 
Dobromirski, kpt. ż.w. Stanisław 
Błażejewicz oraz st. bosman (mat w 

, 1939 r.) Tadeusz Radwański. Była
również kilkunastoosobowa grupa 

dawnych marynarzy Marynarki 
Wojennej z Wybrzeża i z głębi Kraju, 
jak również członkowie marynarskich 
rodzin. Szczególnie należy wymienić 
tutaj panią Małgorzatę Radziejowską, 
wdowę po st. bosmanie Marianie 
Radziejowskim, szefie radiostacji 
okrętu sztabowego "Admirał Sierpinek", 
zamordowanym w Mokranach, oraz 
panią Helenę Krzyżanowską, miesz
kającą w Sopocie, młodszą córkę 
kmdr. Witolda Zajączkowskiego 
(starsza córka, pani Janina Curtis, 
mieszka stale w Kanadzie), która nie 
mając dotąd kontaktu ze środowiskiem 
byłych podwładnych Ojca, nie kryła 
swego wzruszenia na widok szacunku 
i sympatii, jaka otacza pamięć 
Komandora. Okolicznościowy wiersz 
kpt. mar. Jana Gośka, recytowany 
przez Autora, oraz chóralne "Boże, 
coś Polskę", zakończyły oksywską 
uroczystość.

Odtąd pełniejsza, wykuta w 
mosiądzu i brązie historia ofiar PMW 
zdobi ściany historycznego kościoła, 
który stał się symbolem pięknych 
tradycji i pomnikiem historii. Tu 
rodziła się nasza morska siła zbrojna, 
tutaj są groby obrońców polskiego 
morza, stąd ich koledzy wyruszyli na 
fronty morskiej wojny i lata jeniec
kiej poniewierki. Tutaj, na oksywskim 
cmentarzu, coraz więcej marynarskich 
mogił tamtego, historycznego poko
lenia. Obok symbolicznej mogiły 
admirała Unruga, zwieńczony kotwicą 
grób komandora Borysa Karnickiego. 
Na granitowych płytach znajdujemy 
nazwiska komandorów: Władysława 
Salamona, Ludwika Lichodziejewskie- 
go i Jacka Dehnela, por. Czesława 
Kazubka, Adama Rychela i zmarłego 
jeszcze przed wojną ppor. mar. 
Wacława Poważę. A poniżej tego miej
sca gdyński port i morze, którego, 
jak głosi popularna piosenka, zobo
wiązali się "wiernie strzec".



4 NASZE SYGNAŁY

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

ORR

(w 46 rocznicę zatonięcia)
W pierwszych dniach lipca 1942 

roku, doszła do nas, na ORP "Ślązak", 
wstrząsająca wiadomość, że siostrzany 
nasz okręt, ORP "Kujawiak", w 
połowie czerwca wszedł na minę i 
zatonął. Miały być straty w ludziach. 
Tragiczna ta wiadomość przygnębiła 
nas bardzo. W ciągu niecałych trzech 
lat naszych walk na Zachodzie, tracimy 
piątą jednostkę bojową (OORP: Grom, 
Orzeł, Jastrząb, ścigacz Chart i ORP 
Kujawiak), nie licząc patrolowca 
Medoc. Ten ostatni był co prawda 
dowodzony przez polskiego dowódcę i 
miał kluczowych specjalistów Polaków, 
ale był obsadzony przez brytyjską 
załogę i oficjalnie operował pod bry
tyjską banderą. Byliśmy w tym 
okresie zatrudnieni w wyczerpującej 
służbie konwojowej wzdłuż południowe
go i południowo-zachodniego wybrzeża 
Wielkiej Brytanii, z krótkimi postojami 
w portach, nie mieliśmy więc możności 
otrzymania dalszych szczegółów.

Dopiero po rajdzie na Dieppe, 
kiedy ORP "Ślązak" miał dwa tygo
dnie postoju w porcie, celem prze
prowadzenia napraw uszkodzeń odnie
sionych w tym rajdzie, mieliśmy 
okazję do rozmów z kilkoma rozbitkami 
Kujawiaka łącznie z jego dowódcą, 
kmdr. ppor. Ludwikiem Lichodzieje- 
wskim.

* -k *

ORP Kujawiak, niszczyciel klasy 
Hunt (kontrtorpedowiec według 
nomenklatury sprzed i z czasu II 
wojny światowej) był drugim z rzędu 
(po ORP Krakowiak) okrętem tej klasy, 
przejętym przez Polską Marynarkę 
Wojenną od Royal Navy podczas II 
wojny światowej. Wypierał on 1490 ton 
wody, przy pełnym załadowaniu amu

KUJAWIAK

nicji, paliwa i żywności. Uzbrojony 
był w trzy 4-calowe (102 mm) dwu- ’ 
lufowe działa główne, przewidziane 
zarówno do celów morskich, lądowych 
i powietrznych, jeden 4-lufowy 40 mm 
"pom-pom", dwa pojedyncze 20 mm 
Oerlikony, dwa ckm-y "Lewisa" dwa 
miotacze oraz dwie wyrzutnie bomb 
głębinowych. Ponadto był zaopatrzony 
w zestaw broni ręcznej.

Dowódcą ORP Kujawiak został 
dobry kolega z mojej promocji, kpt. 
mar. Ludwik Lichodziejewski, dos
konały marynarz, świetny jachtsman i 
dzielny oficer. Kpt. mar. Lichodzie
jewski podniósł na swoim okręcie 
banderę i znak dowódcy w dniu 30 < 
maja 1941 r.

Piękny ten okręt rozpoczął swoją 
karierę raczej niefortunnie. Kiedy 18 
czerwca 1941 r. był w drodze z rzeki 
Tyne do Scapa Flow na regulaminowe 
ćwiczenia, przed wejściem do operacji 
został zaatakowany przez niemiecki * 
samolot. Pociski wystrzelone z działek 
tego samolotu trafiły w podręczny 
park amunicyjny. Nastąpiła eksplozja, 
w wyniku której został zabity mar. 
Stanisław Trybulski, ciężko ranni: 
bosman Mikołaj Dmitruk, st. marynarz 
Jerzy Christ i Leonard Grzegułowski.

Po pomyślnym odbyciu ćwiczeń w 
Scapa Flow, ORP Kujawiak przeszedł 
do swego macierzystego portu 
Devonport, skąd przez następne pięć 
miesięcy pełnił pełną artyleryjskich “ 
akcji służbę w ochronie konwojów * 
eskortowanych na trasie pomiędzy Isle 
of Wight i Milford Haven (w Walii). 
Miał też okazję do współpracy z 
większymi okrętami Floty, kiedy w 
listopadzie 1941 r. został wyznaczony 
do osłony pancernika HNS Resolution t 
w przejściu do Scapa Flow.
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W połowie grudnia ORP Kujawiak 
(oraz ORP Krakowiak, dowodzony 
przez kmdr. ppor. Tadeusza Goraz- 
dowskiego) został wysłany do 
Devonport z Greenock w Szkocji oraz 
do Scapa Flow. Nie powiadomiono tych 
okrętów o celu tego przejścia, toteż 
z radością przyjęli wiadomość otrzy
maną po dołączeniu do zespołu R. 
Adm. L.H.K. Hamiltona, że w nocy z 
24 na 25 grudnia 1941 r. mają 
dokonać rajdu na Wyspy Lofockie w 
Północnej Norwegii, celem zniszczenia 
znajdujących się tam instalacji nie
mieckich. Operacja lofocka udała się w 
całej pełni. Niemcy byli całkowicie 
zaskoczeni. Po dokonaniu zniszczeń na 
lądzie, komandosi zabrali ze sobą 
jeńców niemieckich oraz znaczną ilość 
ochotników norweskich do służby w 
Królewskiej Marynarce Norweskiej, 
operującej w Wielkiej Brytanii.

Jeden z oficerów "Commando", 
opanowawszy ze swoją sekcją pocztę, 
zażądał formularza tele gramowe go, na 
którym napisał: "To Adolf Hitler, 
Reichchancellery Berlin. You said in 
your last speech that German troops 
would meet the English wherever they 
landed stop I am here stop Where are 
your troops?... Wills 2nd Lieutenant". 
(Wg książki Terence Robertsona 
"Dieppe, The Shame and the Glory", 
str. 267). 2nd Lieutenant R.L. Wills 
przeczekał z nonszalancko przewie
szonym przez przedramię "tommy- 
gunem", aż zbladły ze strachu Nie
miec wysłał jego telegram.

Monotonię - jeśli można to tak 
nazwać - służby konwojowej, która 
wcale nie była monotonna, przerywały 
Kujawiakowi wypady pod brzegi 
okupowanej Francji. W jednym z nich, 
w towarzystwie dwóch niszczycieli 
brytyjskich, w obszarze Wysp Nor- 
mandzkich, ORP Kujawiak uczestniczył 
w zatopieniu niemieckiego okrętu pa
trolowego .

W innym, pod koniec lutego 1942 
r., ORP Kujawiak, jako dowódca 
zespołu z podległym mu HMS Asher- 
stone, w tym samym obszarze, zato
piły niemiecki konwój złożony z 
eskortowca i z dwóch statków han
dlowych, po czym odbył krótką 
wymianę strzałów z baterią nabrzeżną

Tymczasem dowódca ORP Kujawiak, 
Ludwik Lichodziejewski, otrzymał 
awans na komandora podporucznika. W 
obronie jednego z konwojów, przed 
masowym atakiem Luftwaffe, w marcu 
1942 r. Kujawiak zestrzelił jeden 
samolot niemiecki na pewno, oraz dwa 
następne prawdopodobnie. Pod koniec 
maja, ORP Kujawiak został przesu
nięty do rejonu rzeki Clyde w Szkocji 
i otrzymał umundurowanie tropikalne. 
Nie było wątpliwości że czekała ich 
wyprawa na południe.

W dniu 4 czerwca 1942 r. przybył 
na okręt Naczelny Wódz (i premier 
Rządu Polskiego), gen. Władysław 
Sikorski. Dokonał dekoracji dowódcy 
okrętu, kmdr. ppor. Ludwika 
Lichodziejewskiego oraz pierwszego 
oficera artylerii, por. mar. Jerzego 
Łukaszewskiego, orderami Yirtuti 
Militari V klasy, a innych członków 
załogi Krzyżami Walecznych. Nastę
pnie Naczelny Wódz wygłosił do załogi 
przemówienie, w którym na pierwszy 
plan wybiło się historyczne stwier
dzenie tej treści: "Pamiętam i zawsze 
będę pamiętał, że była taka chwila, 
gdy Wy byliście jedynym zbrojnym 
ramieniem Rzeczypospolitej, i gdy na 
pokładach waszych okrętów chroniła 
się Jej wolność i suwerenność."

Tego dnia po południu ORP 
Kujawiak był już w drodze na Morze 
Śródziemne, w składzie silnej eskorty 
konwoju, złożonego z sześciu statków 
handlowych, z zaopatrzeniem dla 
jedynego bastionu brytyjskiego w 
centralnej części tego morza, Malty. 
Mały ten archipelag skalistych
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wysepek i sterczących z wody kamieni, 
tkwiąc na trasie morskiej pomiędzy 
Włochami i Północną Afryką, jak 
bolący ząb doprowadzał do pasji 
zarówno Mussoliniego jak i Hitlera. 
Trasa zaopatrzeniowa wojsk włosko- 
-niemieckich, naciskających na Egipt, 
miała pierwszorzędne znaczenie dla 
dowództwa niemiecko-włoskiego. Toteż 
z furią atakowano Maltę z powietrza, 
roztaczając równocześnie blokadę w 
pierwszym rzędzie lotniczą dookoła 
tych wysp. W 1942 roku sytuacja 
Malty była rozpaczliwa. Brak było 
żywności, amunicji i myśliwskich 
samolotów do odpierania niekończących 
się nalotów. Toteż sztab brytyjski 
robił rozpaczliwe wysiłki, aby zao
patrywać Maltę i utrzymywać ją w 
stanie obronności.

Do osłony jednego ze zdziesiąt
kowanych zazwyczaj konwojów 
otrzymał przydział ORP Kujawiak. Po 
bezpiecznym dojściu do Gibraltaru i 
zreorganizowaniu osłony, konwój 
kontynuował żeglugę na wschód. 
Bezpośrednią eskortę konwoju sta
nowiły: krążownik przeciwlotniczy HMS 
Cairo, stawiacz min HMS Welshman, 5 
dużych niszczycieli (fleet destroyers) , 
4 niszczyciele klasy "Hunt", w tej 
liczbie ORP Kujawiak, oraz 10 poła
wiaczy min, różnych wielkości. Jako 
daleka osłona wyszedł z Gibraltaru 
zespół składający się z pancernika 
HMS Malaya, dwóch lotniskowców, 
trzech krążowników i ośmiu niszczy
cieli.

Trzeciego dnia po przejściu Cie
śniny Gibraltarskiej konwój znalazł 
się w obszarze zasięgu lotnictwa 
nieprzyjacielskiego. Był to dzień 14 
czerwca 1942 roku. Bitwa z lotnictwem 
nieprzyjaciela rozpoczęła się około 
półtorej godziny przed południem. 
Nieprzyjaciel nalatywał falami. Naj
pierw mniejszą formacją, potem zma
sowanym atakiem ponad pół setki 

maszyn. W drugim nalocie, mimo 
huraganowego ognia eskort, lotnis
kowców dalekiej osłony, nieprzyjaciel 
zatopił bombami jeden statek konwoju 
i jeden poławiacz min. W dalekiej 
osłonie krążownik HMS Liverpool 
dostał torpedę, ale utrzymał się na 
powierzchni i wzięty na hol przez 
niszczyciela, powrócił do Gibraltaru.

Po południu eskorta konwoju 
odparła kolejny, zmasowany atak 
lotniczy. W czasie trwania nalotu ORP 
Kujawiak i niszczyciel Royal Navy 
(HMS Blankeney) nie dopuściły do 
ataku nieprzyjacielskiego okrętu 
podwodnego, na czas go wykrywając. 
Wykonały nań kontratak bombami 
głębinowymi, zmuszając go do 
zanurzenia się w głębi morza. Po 
nastaniu zmroku samoloty nieprzyja
ciela dokonały jeszcze jednego ataku, 
ale szczęśliwie wszystkie ich bomby 
chybiły.

Nocy tej, okręty dalekiej osłony 
odłączyły od konwoju, odchodząc na 
zachód od zony ogromnego zagrożenia 
lotniczego, a stawiacz min, HMS 
Welshman, załadowany paliwem lotni
czym i zaopatrzeniem dla samolotów 
Malty, mogący rozwinąć dużą szybkość 
(około 40 węzłów), został wysłany do 
Malty samodzielnie. Konwój został 
tylko ze swoją bezpośrednią eskortą, 
uszczuploną o HMS Welshman i zato
piony poławiacz min.

Rano 15 czerwca konwój znalazł się 
w najbardziej niebezpiecznym obszarze, 
pomiędzy brzegiem Tunezji (okupo
wanej przez wojska niemiecko-włoskie) , 
a ufortyfikowaną wyspą włoską, 
Pantelarią. Do Malty było jeszcze 
wciąż około 150 mil morskich żeglugi. 
O świcie konwój otrzymał meldunek od 
brytyjskiego samolotu zwiadowczego, 
że w niedalekiej odległości idzie na 
przecięcie kursu zespół floty włoskiej 
złożony z dwóch krążowników i pięciu 
niszczycieli. W niedługim czasie potem 
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, zespół włoski ukazał się przed kon
wojem. Dowódca eskorty, Captain C. 
Hardy R. N., (zaokrętowany na HMS 
Cairo), wysłał niezwłocznie pięć 
większych niszczycieli do ataku tor- 

' pędowego na Włochów. Czterem 
niszczycielom klasy "Hunt" rozkazał 
postawić zasłonę dymną dookoła 
konwoju, po czym rozwinął je w szyk 
czołowy i razem z HMS Cairo pop
rowadził je w drugim rzucie do ataku. 
Włoski zespół, mający zdecydowaną 
przewagę ognia nad eskortą konwoju, 
w starciu z niszczycielami floty 
poważnie uszkodził dwa ich okręty, 
tracąc ze swego składu tylko jeden 
niszczyciel, też poważnie uszkodzony. 
Widząc jednak zdecydowaną postawę 
eskorty konwoju, Włosi wycofali się z 
walki.

Atak zespołu floty włoskiej był 
zsynchronizowany z atakiem lotniczym, 
który wobec ogołocenia konwoju z 
eskort o dużej sile ognia przeciwlot
niczego, nie miał poważnego zagro
żenia ze strony poławiaczy min. Zanim 
HMS Cairo i niszczyciele powróciły do 
konwoju, następne jego dwa statki 
stały już w płomieniach. Ataki lot
nicze następowały w krótkich odstę
pach, zatapiając czwarty statek kon
woju - tankowiec z paliwem dla 
oblężonej Malty. Znużone nieustanną 
walką okręty eskorty, doprowadziły 
nocą 15 czerwca do Malty tylko dwa 
transportowce (z sześciu, stanowiących 
początkowy konwój). ORP Kujawiak w 
obronie tego konwoju zaliczył na 
swoje konto dwa zestrzelone przez 
siebie samoloty, oraz dwa do spółki 
z HMS Blankeney.

- Podczas kiedy statki handlowe 
zostały wprowadzone do portu, okręty 
eskorty pozostały na zewnątrz.

16 czerwca 1942 r., wkrótce po 
północy błysk rozjaśnił na chwilę 
ciemności; kadłub Kujawiaka odczuł 

» podwodne echo eksplozji, jakby 

uderzenie potężnym młotem, a za 
chwilę dotarł do uszu stojących na 
pomoście odgłos wybuchu. To sio
strzany okręt Kujawiaka, HMS Bads- 
worth wszedł na minę rzuconą na tor 
wodny podczas jednego z ostatnich 
nalotów na Maltę. Bez wahania 
dowódca Kujawiaka skierował swój 
okręt w kierunku uszkodzonego 
towarzysza, aby mu udzielić pomocy. 
Okazało się, że w tym rejonie było 
więcej min, Ido za chwilę potężny huk 
eksplozji wstrząsnął Kujawiakiem, 
który rufową częścią okrętu dotknął 
miny i ta wyrwała mu olbrzymią 
dziurę w kadłubie. Uruchomione 
natychmiast pompy nie były w stanie 
wylewać wtłaczającej się wody. Nie 
pomogło stemplowanie i wzmacnianie 
grodzi. Okręt zanurzał się rufą coraz 
bardziej, unosząc dziób coraz wyżej i 
wyżej z wody. Nie było rady. 
Dowódca wydał rozkaz: "Opuścić 
okręt!" Spuszczono na wodę łodzie i 
tratwy ratunkowe. Wahająca się załoga, 
przynaglana przez zastępcę dowódcy i 
podoficerów służbowych, nadmucha
wszy pasy ratunkowe skacze do wody 
i płynie do tratew. Lekarz okrętowy, 
por. mar. dr Stanisław Drozdowski, 
widząc leżącego na pokładzie rannego 
marynarza, nie mającego na sobie pasa 
ratunkowego, zdejmuje swój własny i 
nakłada na rannego, którego strąca z 
pokładu. Sam nie umie pływać! 
"Doktorze, skacz!" - poleca mu za
stępca dowódcy okrętu, kpt. mar. Jan 
Seifert. Doktor wykonuje rozkaz i 
zaczyna tonąć. Znajdujący się w po
bliżu st. marynarz Alfred Karruck, 
dobry pływak, chwyta tonącego 
przedramieniem pod brodę i przyho- 
lowuje go do tratwy.

(W niecałe sześć tygodni po tra
gedii Kujawiaka, obaj uczestnicy tego 
tragicznego epizodu zostali zaokrę
towani na ORP "Ślązak", którego 
byłem dowódcą. Doktor S. Drozdowski 
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był godnym przedstawicielem swego 
zawodu, więcej nawet, niż ewangeli
czny Samarytanin, czego dowiódł, 
oddając swój pas ratunkowy rannemu 
"bliźniemu", sam nie umiejąc pływać. 
St. mar. Alfreda Karrucka znałem od 
listopada 1939 roku. Pobrałem go do 
Marynarki Wojennej w obozie Wojska 
Polskiego w Coetąuidan we Francji. 
Rozpoczął on swoją karierę życiową na 
statkach handlowych, czy też ryba
ckich. W akcji był niezawodnym 
celowniczym Oerlikonów, opanowanym, 
odważnym i zawziętym. Wielokrotnie 
tego dowiódł na ORP Kujawiak, a 
później na ORP Ślązak. Jest kawalerem 
Orderu Virtuti Militari, oraz dwu
krotnie był odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Na lądzie jednak od czasu 
do czasu ponosiła go marynarska 
fantazja i wchodził w kolizję z przy
jętym porządkiem. Kiedykolwiek gro
ził mu u mnie karny raport, przy
chodził do mnie wdzięczny mu za 
ocalenie życia por. mar. dr S. Dro
zdowski, wstawiając się za Karruckiem 
i prosząc o łagodne jego potrakto
wanie .)

Dowódca okrętu, kmdr ppor. 
Ludwik Lichodziejewski o mały włos 
nie zginął w tej katastrofie. Gdyby 
nie poczucie obowiązku ze strony 
podoficera ewidencyjnego okrętu, 
bosm. Henryka Moszczyńskiego, 
poszedł by na dno morza ze swoim 
okrętem i nikt by się nie dowiedział 
jak to się stało. Po wydaniu rozkazu 
opuszczenia okrętu, stanął mu przed 
oczami obraz sprzed zaledwie dwu
nastu dni, kiedy był dekorowany 
przez Naczelnego Wodza orderem 
Virtuti Militari, który wraz z dy
plomem leżał w szufladzie w jego 
kabinie. Były za drogocenne dla niego, 
by pozwolić pójść im na dno, więc bez 
namysłu pobiegł do pomieszczenia 
dowódcy, wyciągnął z szuflady order 
oraz rulon dyplomu i... i stwierdził, 

że nie może wyjść z kabiny. Część 
sypialna pomieszczenia dowódcy znaj
dowała się po lewej burcie, a jedyne 
drzwi były po burcie prawej. Okręt 
miał już duży przechył na lewą burtę 
i pochylenie pokładu było zbyt 
wielkie na przedostanie się do drzwi. 
Gładka grodź nie miała żadnych 
występów, po których można by było 
wspiąć się do wyjścia. Sytuacja stała 
się rozpaczliwa.

W tym czasie bosman Moszczyński, 
wzorowy i obowiązkowy podoficer 
(zginął na ORP Orkan 8 października 
1943 r.), przeprowadzał inspekcję 
okrętu, czy przypadkowo któryś z 
członków załogi, ranny czy z innego 
powodu, nie mógł opuścić okrętu. Do 
pomieszczenia dowódcy zajrzał z 
obowiązku służbowego, nie oczekując 
tam niespodzianek. Ku swemu zdzi
wieniu ujrzał dowódcę usiłującego 
bezskutecznie wdrapać się do drzwi. 
Wezwał znajdującego się jeszcze na 
pokładzie marynarza i przy jego 
pomocy wyciągnął Lichodziejewskiego 
do wyjścia z pomieszczenia. Dziękuję 
ci, Bosmanie - wygłosił uroczyście 
Lichodziejewski. - Skacz teraz do 
wody. Jako ostatni opuścił okręt kmdr 
ppor. Lichodziejewski i popłynął do 
najbliższej tratwy. Za kilka chwil ORP 
Kujawiak uniósł dziób wysoko ku 
niebu, i rufą zsunął się w głębię 
morza.

Tak zakończył swoją wierną i 
pracowitą służbę Okręt Rzeczypos
politej Polskiej, Kujawiak, po zaledwie 
1 roku i 18 dniach służby pod polską 
banderą. Razem z nim legło na dnie 
Morza Śródziemnego trzynastu nieod
żałowanych członków jego załogi. 
Wśród nich dwóch moich przyjaciół i 
podopiecznych sprzed II wojny świato
wej - bokserski mistrz Marynarki 
Wojennej wagi półciężkiej, bosman 
Aleksy Kozakow i wicemistrz wagi 
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ciężkiej, bosmanmat Stanisław Sado
wski.

Oprócz wyżej wymienionych zginęli 
razem z ORP Kujawiak: bosman
Andrzej Hołowacz, bosmanmaci Sta
nisław Dąbrowski, Mieczysław Arka
diusz Kubik, Stanisław Szwarc, 
Michał Zajączkowski; starsi marynarze 
Józef Biernacki, Józef Jankowski, 
Edward Jasionowski, Edward Zych 
oraz marynarze - Edward Olsztyn i 
Czesław Zysk.

Kilkunastu członków załogi 
odniosło rany. Pewna ilość rozbitków 

wodzie meduzy. Rozbitków podniosły z 
tratew i łodzi HMS Blankeney i 
przybyłe z portu ścigacze.

Kmdrppor. LudwikLichodziejewski 
dowodził jesienią 1942 r. ORP Błys
kawicą, w operacji "Torch". Odzna
czony orderem D. S. O., wojnę 
zakończył w stopniu komandora 
porucznika. Po wojnie wyemigrował do 
USA, gdzie zmarł w Chicago 24 
kwietnia 1974 roku. Ciało jego spo
czywa na cmentarzu Oksywskim.

była poparzona przez pływające w Czerwiec, 1988 r.

STANISŁAW M. PIASKOWSKI

JAK POWSTAŁY "KRONIKI 
EOLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

1918-1946"

Wątpię, czy wobec poszukiwań 
innych rozwiązań znajdą się amatorzy 
na lekturę genezy "Kronik". Ponieważ 
jednak zbliża się dzień ukończenia 
"Kronik", postanowiłem przypomnieć 
sobie i nielicznym czytelnikom "dzień" 
ich rozpoczęcia.

Wiosną 1973 r. wybraliśmy się z 
Anką do Polski. Dla mnie była to 
pierwsza wizyta w Kraju od 1943 r. 
Emocjonalnie wielkie przeżycie. Spo
tkania, "stare kąty", niedobitki 
rodziny i znajomych. Wielu z nas to 
zna. Podczas jednej z wielu niekoń
czących się "nocnych rozmów", mój 
bliski kuzyn przypomniał mi służbę w 
Marynarce Wojennej. Pamiętał dobrze, 
bo z rodzicami odwiedził mnie na ORP 

"Bałtyk" podczas uroczystości 
zakończenia kursu w SSM. Rozmowa 
zeszła na temat Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej. W 
pewnym momencie mój kuzyn podał mi 
małą książeczkę, mówiąc: "Przeczytaj 
to sobie. Tak tutaj wygląda historia 
twoich kolegów z Marynarki".

Broszurka miała tytuł - "Sanacyjna 
Marynarka Wojenna - oręż imperiali
stycznej polityki polskiej burżuazji". 
To zdecydowało! Po powrocie do 
Stanów postanowiłem, że dzieje Pol
skiej Marynarki Wojennej, od jej 
"urodzenia" aż do zakończenia wojny 
trzeba, mimo trudności, napisać i 
wydać tutaj, na emigracji, przez nas 
samych. Bez kłamstw, opuszczeń, 
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złośliwych uwag i naciągania do 
partyjnych wymagań. Trzeba ją 
napisać po polsku, aby dotarła do 
Kraju i mogła być tam czytana. Nie 
unikać przedstawienia popełnionych 
błędów, ale pozostawić świadectwo 
prawdy o walce pełnej wiary w 
odzyskanie wolności i o cynizmie 
naszych "sprzymierzeńców", którym 
wierzyliśmy nie tylko my, ale wiele 
ujarzmionych dzisiaj narodów.

Po nawiązaniu kontaktu z Londynem 
dowiedziałem się, że Komisja Histo
ryczna Polskiego Sztabu Głównego 
wydaje od 1951 roku "Polskie Siły 
Zbrojne w II Wojnie Światowej". Jeśli 
chodzi o Marynarkę Wojenną, to 
ukazała się 5 część I tomu, opraco
wana przez dyrektora Instytutu Pol
skiego i Muzeum im. gen. W. Sikor
skiego, kmdr. Bohdana Wrońskiego. 
Pamiętałem go jako podchorążego z 
1929 r. Byłem więc dobrej myśli i 
wobec tego główny wysiłek skiero
wałem na zdobycie materiałów ze 
źródeł naszych "sprzymierzeńców" i 
ewentualnie wrogów. Miałem tu na 
myśli ewentualne dotarcie do archiwum 
Zachodnich Niemiec. Z trwogą w sercu 
rozpocząłem obszerną korespondencję: 
Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, 
Holandia. Wysłałem listy i prośby do 
stoczni, które przed wojną i w czasie 
wojny budowały okręty pływające 
później pod polską banderą. Równo
cześnie nawiązałem kontakty z tymi 
kolegami, którzy znani byli ze swych 
świetnych wspomnień drukowanych w 
szeregu polskich wydawnictw na 
emigracji. W ten sposób "zetknąłem" 
się "par avion" z Mietkiem Wasilewskim 
i Witoldem Wojciechowskim. Obaj z 
całą serdecznością poparli mój projekt, 
przesyłając własne wspomnienia i 
ułatwiając kontakty z innymi.

Tymczasem z wielkim zdumieniem i 
radością zacząłem zbierać rezultaty 
mojej zagranicznej korespondencji.

Pierwsi odezwali się Amerykanie. Byli 
najbliżej. Z New London otrzymałem 
pokaźną paczkę zawierającą oryginalny 
plan "S-25" (późniejszy ORP "Ja
strząb"), fotografie, specyfikacje i 
list, w którym zca szefa Archiwum 
prosi o przysłanie egzemplarza mej 
pracy. Byłem trochę zażenowany, bo 
przecież pisać miałem po polsku, wy
jaśniłem więc całą sprawę. Odpowiedź 
była zaskakująca: Dear Sir, jeśli Pa
na koledzy mogli pływać na takim wraku, 
jak "S-25", to my też możemy się 
trochę pomęczyć z Pańskim polskim 
tekstem". W PS dodano: "Proszę się 
zbytnio nie martwić. Mamy sporo 
"Polish Boys" i oni nam wyjaśnią, jak 
wygląda Pana praca. Prosimy także o 
odwiedzenie naszej bazy".

W podobny sposób "przypłynęły" 
zza Oceanu dalsze plany, opisy i 
fotografie. W Szkocji pomógł mi Witek 
Wojciechowski, ponaglając bardziej 
flegmatyczne archiwa i instytucje z 
rejonu Clyde River. Rekord pobiła 
stocznia Vickers-Armstrong, przy
syłając cały komplet planów "Sokoła", 
tak jakby przypuszczali, że zechcę go 
odbudować na swoim "Backyardzie".

Tydzień za tygodniem, miesiąc za 
miesiącem nadchodziły paczki, listy i 
zamawiane książki. Moje "prywatne 
archiwum" rosło, wypełniając półki na 
wszystkich ścianach małego pokoju- 
studia. A jednak daleko było do 
skompletowania najważniejszych rzeczy 
- dokumentów.

Trudno jednak było przypuszczać, 
że zbieranie dokumentacji da się 
załatwić drogą korespondencji. Pos
tanowiłem więc wybrać się w świat i 
osobiście "zapukać" do zazdrośnie 
strzeżonych szaf i schowków, w 
których Archiwa i Instytucje prze
chowywały żółknące dokumenty z 
okresu pokoju i wojny. Wyjątkową 
okazją do tego rodzaju pielgrzymki 
był mający się odbyć w 1975 r.
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Światowy Zjazd Marynarzy w Londy
nie. Projekt swój przedłużyłem na 
wyjazd do Francji, Holandii i... War
szawy.

Jak się odbył sam Zjazd, to jeszcze 
wielu z nas pamięta. Dla mnie był 
jedyną i niezapomnianą okazją po
znania swoich "korespondencyjnych" 
przyjaciół, znajomych i żyjących 
jeszcze "legendarnych" znakomitości - 
twórców polskiej sagi na morzu. 
Spotkania z marynarzami nie zawiodły 
mnie, mimo że dla wielu byłem zupeł
nie nie znany. W instytucie Polskim 
dyr. B. Wroński wręczył mi cz.5 
pierwszego tomu P.S.Z. z piękną 
dedykacją. Polecił mi także wydaną w 
Kraju literaturę marynistyczną, na 
podstawie której będę mógł napisać 
swoje "opowiadania". Mimo pewnych 
trudności udało mi się jednak zdobyć 
kilkaset interesujących kopii. Lepiej 
poszło w Archiwum Royal Navy. Po 
zameldowaniu się u podoficera służ
bowego na parterze 3 2-piętrowego 
budynku, zostałem skierowany na 10 
piętro pokój nr 1010. Przyjęła mnie 
(Miss) Cpt. M.W. Thirkettle, mówiąc z 
uśmiechem: "My się przecież znamy", 
po czym widząc moją nieco zaamba- 
rasowaną minę, dodała: "Oczywiście z 
korespondencji. Czym mogę Panu 
służyć?" Prosiłem o plany i rysunki 
uzbrojenia artyleryjskiego i broni 
podwodnej oraz urządzeń radio
komunikacyjnych, instalowanych na 
okrętach pływających w czasie wojny 
pod polską banderą. Otrzymałem klucz 
do pokoju Nr 1014 z wyjaśnieniem, że 
"dalsze są ze sobą wewnętrznie 
połączone. W szafach z napisami 
znajdzie Pan plany uzbrojenia od cza
sów Nelsona aż do dnia dzisiejszego". 
W kilka godzin problem został roz
wiązany. Po zdjęcia z okresu wojny i ale nie wystarczający na moje zapo- 
plany naszych ktt. typu "Wicher" trzebowania. Z pomocą przyszedł mój 
zostałem wysłany do dr. D.J. Lyon, kuzyn. Przez kilka ostatnich dni 
NationalMaritimeMuseumwGreenwich, odwiedzaliśmy jego kolegów, profe-

gdzie otrzymałem także wiele świet
nych zdjęć. Do Paryża wyjechałem 
więc już tylko ze względów rodzin
nych.

Z nadzieją w sercu przyjechałem 
pociągiem do Warszawy. Przyjęcie w 
C.A.W. było nieco "sztywne". 
Codziennie od furtki wejściowej do 
pokoju, gdzie miałem pracować, 
odprowadzał mnie oficer służbowy. W 
pokoju zaś oczekiwała "pani kontroler", 
pilnie strzegąc teczek, które przy
nosił służbowy podoficer. Bardzo 
oboje byli zdumieni, kiedy zapropo
nowałem zrobienie odbitek. Okazało 
się, że w tym czasie jeszcze takiego 
urządzenia nie było. W każdym bądź 
razie nie dla użytku "cudzoziemców". 
Siedziałem więc i pisałem. Pisałem 
często skrótami, a mimo to przywio
złem do domu około 200 stron ręko
pisów .

Na kilka dni przed odjazdem 
poprosiłem o widzenie się z dyrek
torem C.A.W. Mój "anioł-stróż" był 
tym wyraźnie zaniepokojony. "A w 
jakim celu? "Po prostu chciałbym się 
pożegnać i podziękować". Dyrektor, 
pułkownik doktor był bardzo miły. 
Dziwił się że tak dobrze mówię po 
polsku. Interesował się życiem w Sta
nach. Wreszcie zapytał, z jakich stron 
Polski pochodzę. Okazało się, że z 
tych samych, co on. Od tej chwili 
wiele się zmieniło. W ciągu następnych 
dni z otrzymanego indeksu teczek 
zrobiłem sobie (z kopią) listę naj
bardziej mi potrzebnych dokumentów 
(tak mi się wtedy zdawało) i wrę
czyłem ją mojemu, mile uśmiechającemu 
się teraz "aniołowi-stróżowi".

W jakieś dwa miesiące po powrocie 
do domu otrzymałem z Warszawy około 
1250 mikrofilmów. Początek był dobry, 
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sorów UW, dyrektorów różnych insty
tutów historycznych itp. Przed od
jazdem wyjaśnił mi tajemnicę tych 
wizyt. "Jak wrócisz do domu, to 
oczywiście wyślesz krótkie listy z 
podziękowaniami za miłe przyjęcie. Do 
każdego listu dołącz wyraźnie napi
saną listę potrzebnych dokumentów".

Minęło prawie półtora roku. 
Telefon z Instytutu w Nowym Jorku: 
"Panie Stanisławie, jest nam Pan 
winien $...". "Przyszła paczka z 
mikrofilmami dotyczącymi Marynarki 
Wojennej. Wiadomo, że "Marynarka, to 
Pan". Pieniądze z podziękowaniem 
wysłałem, a w zamian za to otrzy
małem... przeszło 8 tysięcy zmikro- 
filmowanych dokumentów z okresu 
1918-1938. Z tego powstał pierwszy 
tom "Kronik". Byłem szczęśliwy, tym 
bardziej, że moje kontakty z Insty
tutem w Londynie dawały coraz lepsze 
rezultaty. Zarówno p. W. Milewski, 
jak obecnie p. mgr A. Suchcitz starają 
się prośby załatwiać szybko i w miarę 
możliwości najdokładniej.

Na miejscu w Albany współpraca z 
Biblioteką New York przeszła wszelkie 
oczekiwania. Dzięki p.dr Marii Zych 
jestem w uprzywilejowanej pozycji. 
Korzystam z niej szczególnie w dziale 
dokumentacji politycznej interesującego 
mnie okresu.

Przygotowując teksty do "Kronik" 
robię wyciągi z dokumentów, zarzą
dzeń, Dzienników okrętowych, 
raportów, relacji i wielojęzycznych 
wydawnictw. Wyciągi te w formie 
kartek indeksowych są następnie 
segregowane, konfrontowane z innymi 
źródłami i ostatecznie segregowane w 
chronologicznym porządku.

Przed składem drukarskim tysiące 
kartek jest sprawdzanych. Niektóre 

mniej ważne informacje są usuwane, 
inne ewentualnie korygowane. Tego 
rodzaju praca trwa miesiącami. Nie 
oznacza to, że mimo dużego wysiłku 
nie znajdą się jakieś niedociągnięcia, 
ale tymi zajmują się chętni, którzy po 
wydrukowaniu tomu "Kronik" "eon 
amore" je wytkną. Daj im Boże 
zdrowie! Każda forma współpracy, 
nawet ta złośliwa, jest dla mnie 
ważna.

Druk "Kronik", który normalnie 
kosztowałby fortunę, robimy razem z 
Anką "domowym sposobem". Składy 
tekstów, łącznie z drobnymi korektami 
potknięć stylistycznych pochłaniają 
masę czasu. Moja maszyna I.B.M. 
(starego typu) wymaga dwukrotnego 
składu, aby osiągnąć równy prawy 
margines. Obecnie jej stan nie po
zwoli już na ten luksus. Ale trudno 
się tym martwić. Ci wszyscy, którzy 
nie czytają, to i tak nie zauważą 
różnicy, a ci, którzy czytają, powinni 
się zająć tekstem. Zresztą krój 
czcionki i papier pozostaną te same.

Dla mnie najważniejszym problemem 
jest zakończenie III tomu i... "jeśli 
Bozia pozwoli", zajęcie się nowym 
projektem, który ma już co prawda 
około 10 lat. Mam nadzieję, że mimo 
trudności "Kroniki" skończę i będę je 
mógł wysłać tam, gdzie będą z 
radością przyjęte i czytane.

Bez względu zaś na to, w jakim 
języku zostały napisane i jaki stopień 
naukowy posiada ich autor, pozostaną 
świadectwem naszego wysiłku orga
nizacyjnego, podjętego po długiej 
niewoli, naszego poświęcenia dla 
Ojczyzny i miłości do morza.

Albany, N.Y. 29 lipiec 1988 r.
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ST AN T SŁAW

LUDZIE MORZA :

Kpt . men*  -

27 marca 1988 r. zmarł w szpitalu 
w Plymouth kpt. mar. Stanisław Karol 
Lee.

By uczcić zasłużonego kolegę, 
oficera i nieodżałowanego przyjaciela 
chcę w paru słowach skreślić Jego 
życiorys.

Staszek Lee urodził się w Brze
zinie koło Włocławka 4.11.1914 r. W 
wieku lat 15 wstąpił do Korpusu 
Kadetów w Chełmnie, który ukończył 
na wiosnę 1934 r. i zdecydował się 
wstąpić do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu. 
Egzaminy do SPMW odbywały się w 
lipcu i właśnie wtedy spotkaliśmy go 
po raz pierwszy. Wśród kandydatów, 
w dużej większości "cywilów" z całej 
Polski, znalazła się grupa kadetów, 
wyróżniająca się mundurem i pewną 
pobłażliwością w stosunku do nas, 
"cywilów". Staszek był wyjątkiem. 
Był wzorem uprzejmości i grzeczno
ści. Po pomyślnych egzaminach roz
poczęliśmy naszą karierę marynarską 
kursem rekruckim, gdzie oczywiście 
kadeci celowali, mając już za sobą 
wojskowe wyszkolenie. Tym niemniej 
instruktorzy wkrótce wykryli ich 
kadeckie maniery i z bezwględnością 
godną naprawdę lepszej sprawy, 
starali się te "wady" wyeliminować.

Staszek nie uniknął ich gorliwej 
opieki. Wkrótce staliśmy się dumnymi 
podchorążymi Marynarki Wojennej, 
oddanymi całkowicie naszym studiom. 
A mówiąc o studiach, to lepiej 
przypomnę wypadek dotyczący Staszka 
i mnie. Po dość obfitym obiedzie i 
sznekach z glancem od uroczej panny 
Zosi podczas kilku wykładów popo
łudniowych trudno było powstrzymać 
się od poobiedniej drzemki.

KAROL LEE

Pamiętam, że przy niejednej okazji 
Staszek, który siedział tuż za mną, 
ratował mnie od nieprzyjemnych 
konsekwencji tej słabości, kopiąc moje 
krzesło lub mnie. Raz, pamiętam, jego 
kopnięcie przyszło za późno. Jedno
cześnie z kopnięciem obudziła mnie 
soczysta tyrada wykładowcy mate
riałów wybuchowych i widok pistoletu 
wycelowanego w moim kierunku, z 
groźbą przedwczesnej utraty życia, je
śli natychmiast nie opuszczę sali 
wykładowej, co pośpiesznie uczyniłem. 
Wypadek banalny, gdyby nie to, że 
Staszek czuł się w obowiązku pocie
szyć mnie, iż nie kopnął mnie wcze
śniej, dając tym dowód swej dobro- 
duszności i koleżeństwa.

Po nominacji i kursie aplikacyjnym 
dostaliśmy wreszcie pierwsze przy
działy na okręty. Staszek poszedł na 
Burzę, ja na Gryfa, i choć straciliśmy 
bezpośredni kontakt, wciąż spotyka
liśmy się, czy to u wspólnych zna
jomych, czy też w lokalach rozryw
kowych .

Wiosną 1939 r. zorganizowano 
szereg kursów specjalistycznych. 
Staszek zgłosił się na kurs oficerów 
nawigacyjnych, a ja na kurs oficerów 
artylerii morskiej. Mając więcej wol
nego czasu na week-endy i w niektóre 
wieczory mieliśmy możność częstszych 
spotkań i mimo napiętej sytuacji 
politycznej, a może właśnie dlatego, 
braliśmy bardzo czynny udział w 
najrozmaitszych rozrywkach i wypa
dach jachtowych czy samochodowych.

Ostatnie tygodnie sierpnia przy
niosły pierwsze poważne oznaki 
zbliżającej się katastrofy. Gdyński 
port handlowy opustoszał. Letnicy 
zaczęli znikać z Gdyni i nadmorskich 
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miejscowości letniskowych. Coraz 
więcej było wypadków prowokacji nie
mieckich w Gdańsku i w innych miej
scowościach granicznych. Nagłe i 
niewytłumaczalne zniknięcie z obiegu 
monet sprawiało wielkie trudności w 
zakupach. Wreszcie 24 sierpnia nasze 
kursy zostały rozwiązane i dostaliśmy 
przydziały na okręty. Staszek wrócił 
na Burzę, jako oficer nawigacyjny, a 
ja na Gryfa jako drugi oficer art. Tak 
rozstaliśmy się na niemal 6 lat. Roz
stanie to zostało przypieczętowane 30 
sierpnia 1939 r. wyjściem Błyskawicy, 
Gromu i Burzy do Anglii.

W czasie wojny Staszek należał do 
grupy oficerów, którzy cały czas 
pływali na naszych okrętach. I tak, 
jako oficer nawigacyjny brał udział we 
wszystkich akcjach Burzy do marca 
1941 r. Został odznaczony Krzyżem 
Walecznych za Kampanię Norweską i 3 
maja 1940 r. awansował na porucz
nika. W początkach marca 1941 r. 
dostał przydział na nowy nasz nisz
czyciel, ORP Piorun, jako oficer 
nawigacyjny i dzięki temu miał nie
małą satysfakcję w odnalezieniu 
Bismarcka w końcowej i dramatycznej 
akcji zniszczenia tego potężnego 
korsarza. Tak rozpoczął swoją chwa
lebną służbę na Piorunie i brał udział 
we wszystkich jego akcjach, w konwo
jach atlantyckich, na Maltę, do 
Murmańska, i w inwazji Sycylii. 3 
maja 1944 r. awansował na kapitana. 
Wreszcie punkt kulminacyjny wysiłków 
aliantów w walce z grozą hitlerowską. 
Inwazja w Normandii. ORP Piorun 
bierze pamiętny udział w tej ol
brzymiej bitwie desantowej i na jego 
pokładzie jest długoletni już oficer 
nawigacyjny, kpt. mar. S.K. Lee. 
Jest uczestnikiem klasycznej bitwy 
nocnej niszczycieli pod Ushant z 
niemieckimi "Narwikami", a kilka dni 
później Piorun i Ashanti rozgramiają 
flotylle siedmiu minowców niemieckich 

klasy M w bitwie pod Jersey. Za tę 
akcję Staszek otrzymuje Krzyż Wale
cznych po raz drugi.

Przypomina mi to wakacje na Jersey, 
gdzie pojechałem na wycieczkę do 
Corbiere Point. Do tej pory znajdują 
się tam żelbetonowe stanowiska nie
mieckiej artylerii nadbrzeżnej. Stojąc 
na szczycie głównego fortu nagle 
zdałem sobie sprawę, że z tych 
właśnie fortyfikacji Niemcy ostrzeli
wali Pioruna i Ashanti w czasie wyżej 
wspomnianej bitwy. Nic też dziwnego, 
że po tylu latach walki na morzach 
Stach był wielokrotnie odznaczony 
dekoracjami polskimi i brytyjskimi, jak 
Medalem Morskim z potrójnym okuciem 
i medalami brytyjskimi.

Staszek pływał na Piorunie do 
lutego 1945 r. po czym poszedł na ląd, 
na zasłużony wypoczynek. W czerwcu 
1945 r. miałem szczęście odbyć podróż 
z Niemiec do Anglii na pokładzie ORP 
Conrad, którego dowódcą był mój 
były dowódca Gryfa z czasów przed
wojennych. Otrzymałem rozkaz 
zameldowania się w KMW w Londynie, 
gdzie ku mojej wielkiej radości, po 
blisko 6-letnim rozstaniu spotkałem 
Staszka. To on i jego przyszła żona, 
Miriam, zaopiekowali się mną, jak 
rodzonym bratem i przyczynili się w 
dużej mierze do mego powrotu do 
normalnego, cywilizowanego życia.

Staszek zakończył swoją karierę w 
Marynarce Wojennej jako zdo ORP 
Krakowiak.

We wrześniu 1946 r. Staszek i 
Miriam pobrali się w jej rodzinnym 
mieście Plymouth. Miałem zaszczyt i 
przyjemność być drużbą na ich 
weselu. Po krótkim pobycie w PKPR 
Staszek pływał w Marynarce Hand
lowej na Dalekim Wschodzie. Niestety, 
po przeszło rocznym pływaniu zły 
stan zdrowia zmusił go do powrotu do 
Plymouth, gdzie stwierdzono gruźlicę. 
Na szczęście nowoczesne środki 
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pozwoliły na kompletne wyleczenie go 
z tej choroby, ale zmusiło go to do 
zmiany kariery. Od chwili powrotu do 
Plymouth nasze rodziny były w stałym 
kontakcie i spędziliśmy razem dużo 
miłych i szczęśliwych chwil.

Po dość długiej rekonwalescencji 
Staszek pracował w dużej firmie 
finansowej w Plymouth. Był jednym z 
pierwszych operujących na kompute
rach w transakcjach handlowych. 
Pozostał w tej bardzo dużej organi
zacji aż do emerytury w 1979 r., 

osiągając stanowisko kierownika 
administracji.

Jak w Marynarce Wojennej, tak i w 
życiu cywilnym był bardzo cenionym i 
popularnym kolegą wśród przełożonych 
i podwładnych pracowników. Ku 
miłemu zaskoczeniu Jego Rodziny, na 
pogrzeb przybyło około dwudziestu 
kolegów z Marynarki Wojennej, jak 
również liczna grupa współpracow
ników z firmy.
Pozostawił żonę i córkę.

Zbyszek Jagusiewicz

LUDZIE MORZA:

Mar. ZBIGNIEW

"W numerze 161 "NS", na str. 39, 
przeczytałem sprostowanie p. 
komandora Juliana Czerwińskiego: 
"Przestudiowałem dokładnie (jak 
zwykle) numer 160 i zauważyłem parę 
potknięć, niech więc Kolega Redaktor 
nie bierze mi za złe, że je wymienię: 
Na str. 26 - Z. Gąsiorowski poległ 
nie na "Gromie", lecz na "Orkanie" 
(rok 1943)".

Zawsze tak dokładny p. komandor 
Czerwiński tym razem się pomylił. 
Zbigniew Gąsiorowski zginął wraz z 
"Gromem", a w 160 numerze "NS" 
błędnie podano nie nazwę okrętu, lecz 
rok (powinno być 1940 a nie 1943). W 
swym liście przypomina to W. Mor- 
dasiewicz z Kanady.

Marynarzowi Gąsiorowskiemu 
poświęcono notatki w trzech numerach 
"Naszych Sygnałów": 158, 160 i 161, 
a ponieważ obie notatki w numerach 
160 i 161 były błędne, pozwalam 
sobie wyjaśnić skąd się wziął w 
Marynarce Wojennej tak młody 
marynarz i w jakich okolicznościach 
zginął.

GĄSIOROWSKI

Byłem jego kolegą z najmłodszego 
przedwojennego rocznika Państwowej 
Szkoły Morskiej w Gdyni, do której 
zdaliśmy egzaminy latem 1939 r. Do 
Szkoły Morskiej w Gdyni wstępowało 
się tuż przed wojną po tzw. "małej" 
maturze, a "normalną" maturę zdawało 
się po pierwszych dwóch latach 
nauki. On zdał tę "małą" maturę o 
rok wcześniej od innych i był z nas 
najmłodszy. Urodził się 9 listopada 
1923 r. w Warszawie. Zapamiętałem tę 
datę, gdyż byłem od niego równo o 
jeden rok starszy: urodziłem się 9 
listopada 1922 roku.

W lecie 1939 r. odbywaliśmy wraz z 
kolegami ze starszych roczników 
Wydziału Nawigacyjnego PSM ćwi
czebny rejs na "Darze Pomorza" w 
Sztokholmie; zostaliśmy ewakuowani do 
Wielkiej Brytanii, gdzie część z nas 
obsadziła różne statki Marynarki 
Handlowej, część wstąpiła ochotniczo 
do Marynarki Wojennej, zaś część 
wybrała armię (ci wyjechali do obozu w 
Coetąuidan we Francji, a stamtąd do 
różnych formacji). Do Marynarki 
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Wojennej wstąpiło wówczas 29 byłych 
uczniów Szkoły Morskiej (prowadzę 
taki rejestr), a wśród nich był 
GąsiorowsKi i ja.

Zostaliśmy wysłani na s.s. "Koś
ciuszko", który stał wówczas (w 
październiku 1939) zakotwiczony na 
rzece Dart w południowej Anglii, a 
następnie przeszedł do Devonport, 
gdzie jako ORP "Gdynia" stał się bazą 
Polskiej Marynarki Wojennej. Uro
czystość podniesienia bandery Polskiej 
Marynarki Wojennej odbyła się 10 lis
topada 1939 r. Poprzedniego dnia, 9 
listopada, ówczesny dowódca okrętu, 
kmdr por. Włodzimierz Kodrębski 
zarządził "przymiarkę" podniesienia 
bandery, by na drugi dzień wszystko 
wypadło bezbłędnie. Tę datę zapa
miętałem, gdyż był to dzień naszych 
urodzin: Gąsiorowski ukończył wów
czas 16 lat, a ja 17.

Na ORP "Gdynia" zorganizowano 
różne kursy - Gąsiorowski ukończył 
kurs elektryków okrętowych, po czym 
został wysłay na ORP "Burza", a 
następnie przeokrętowany na ORP 
"Grom" (wraz z niektórymi innymi 
kolegami ze Szkoły Morskiej), mnie na
tomiast ówczesny por. mar. Paweł 
Żelazny (jako że dobrze odbierałem 
znaki Morse'a) wysłał na angielski 
kurs radiotelegrafistów w bazie Royal 
Navy HMS "Drakę" w Devonport.

Mój kurs był dłuższy - trwał do 
połowy maja 1940 r. Po jego ukoń
czeniu, jako radzik (w stopniu 
marynarza) zostałem wysłany na ORP 
"Błyskawica" do ekipy sigefa radios
tacji, bosmanmata Edmunda Pawłow
skiego, szefa i zarazem opiekuna.

Gdy ORP "Grom" tonął dnia 4 maja 
1940 roku w fiordzie Rombakken, 
Gąsiorowski znajdował się w dziobowym 
pomieszczeniu C. Koledzy opowiadali 
mi, że widzieli jego twarz w jednym z 
iluminatorów. Ponieważ "Grom" tonął z 

dziobem wzniesionym w górę, z 
dziobowego pomieszczenia C. nie 
można się było wydostać.

Później na ORP "Błyskawica", 
podczas remontu w Cowes w 1940 r. 
zastąpiono jedną parę iluminatorów w 
dziobowym pomieszczeniu C parą 
specjalnych włazów, które można było 
otwierać od wewnątrz okrętu (po 
jednym z każdej burty). Dawało to 
możliwość wydostania się na zewnątrz 
tym, którzy w podobny sposób mog
liby zostać odcięci. Nie wiem, czy 
zrobiono to z inicjatywy naszych 
oficerów, którzy sporządzając listę 
remontów wykorzystali doświadczenie 
"Groma", czy też wprowadzili to 
Anglicy. Czy ktoś z oficerów-czy
telników "NS", kto był wówczas na 
"Błyskawicy" mógłby to wyjaśnić?

W każdym razie, gdy marynarz 
Zbyszek Gąsiorowski ginął wraz w 
"Gromem", miał lat szesnaście i pół. 
Był chyba najmłodszym spośród tych, 
którzy zginęli w Polskiej Marynarce 
Wojennej podczas II wojny światowej. 
(Jeśli tak nie jest proszę o sprosto
wanie) .

Nie piszę o tym, jak o jakimś 
wyczynie w rodzaju tych, które 
podaje się w Księdze Rekordów 
Guinnessa; z pewnością też Zbyszek 
Gąsiorowski nie zdążył wiele dokonać 
w ciągu swego krótkiego życia, ale 
potwierdzam pewną regułę o młodych 
Polakach, którzy stawali w potrzebie w 
różnych kolejnych zrywach Narodu, i 
którym należy się nasza dobra pamięć

Miło było przeczytać w 160 nr. 
"NS" wierszyk pisany przez Gąsio- 
rowskiego (i Mordasiewicza), a po 
wojnie drukowany w Naszej Trybunie.

Sopot, 26 sierpnia 1988 r.

Józef Miłobędzki, 
radzik z ORP "Błyskawica"
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» LUDZIE MORZA:

Hor*,  mar. WŁODZIMIERZ

Smutne są koleje losu por. Opałki. 
Przedstawiając na łamach "Naszych 
Sygnałów" rocznik SPMW promocji 1937 
r., w związku z ubiegłorocznym 
pięćdziesięcioleciem zwróciłem się do 
Czytelników o ewentualne uzupeł
nienie danych dotyczących losu por. 
Włodzimierza Opałki. Na moją prośbę 
odpowiedział kmdr Rafał Witkowski, 
kierownik Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, udostępniając mi posiadane 
materiały i podając adres siostry por. 
mar. Opałki.

Korespondencja z panią Marią 
Fijałkową z Warszawy wyjaśniła resztę 

» wątpliwości. Sprawa przedstawia się 
następująco:

Po półrocznym zaokrętowaniu na 
ORP "Piorun" w drugiej połowie 1941 
r. por. mar. Opałko został skierowany 
do dyspozycji Komendy Uzupełnień 
Floty. Od marca 1943 r., jako chory 

► na schizofrenię został umieszczony w 
Long Grove Hospital w Epsom. W 
marcu 1952 r. przeprowadzono w 
szpitalu leukotomiczną operację mózgu. 
Niestety, ta bardzo trudna i ryzy
kowna operacja nie dała pozytywnych 
wyników. Chory przebywał nadal w 
szpitalu; jego stan ogólny pozwalał mu 
na pracę w szpitalnej piekarni oraz na 
korespondencję z rodziną w Kraju, w 
wyniku której zadecydowano powrót 
chorego do rodziny. Wrócił w czerwcu 
1958 r. Prawną jego opiekunką została 

* siostra, p. Maria Fijałkowa. Starania 
o przyznanie renty inwalidzkiej szły 
bardzo opornie i skończyły się na tym, 
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS) przyznał porucznikowi rentę 
"kaprala zawodowego". Interwencję o 

4 przyznanie właściwego stopnia Mini
sterstwo Obrony Narodowej skwitowało 

stwierdzeniem, że sprawa jest prze
dawniona .

Pani Fijałkowa zwróciła się w 
początkach 1983 r. do Dowództwa 
Marynarki Wojennej, załączając szereg 
niepodważalnych dokumentów. 
Interwencja Marynarki Wojennej w ZUS 
była szybka i skuteczna. W lutym 
1983 r. ZUS uznał stopień porucznika 
Mar. Woj. rezerwy i odpowiednio 
zwiększył rentę. Oto co pisze pani 
Fijałkowa:

"Było wiele dokuczliwych kłopotów 
i żalów, oraz walki z biurokracją, ale 
cieszę się, że w końcu udało się 
umieścić brata (od 12.10.1984 r.) w 
Domu Opieki Społecznej w Górze 
Kalwarii (35 km od Warszawy). 
Warunki bytowe w DOS są zadowala
jące. Nie widać ciasnoty. Pokoje duże, 
4-osobowe. Obszerny hol z telewizją. 
Cały teren ma 10 ha, jest zadrzewiony, 
z klombami kwiatów i ławeczkami. W 
pokojach schludnie, pościel czysta. 
Wyżywienie zadawalające. Włodek jest 
zdyscyplinowany, spokojny, nie 
przysparza personelowi i otoczeniu 
żadnych kłopotów. Zachowuje się tak, 
jak normalny, kulturalny człowiek w 
podeszłym wieku. Jest bardzo 
szczupły i dość sprawny fizycznie. 
Nie chorował, lecz od półtora roku ma 
porażone struny głosowe i nie może 
mówić, ale wszystko rozumie, co się 
do niego mówi.

Pani Fijałkowa wraz z synem 
odwiedza chorego co najmniej raz w 
miesiącu; zabierają go na przejażdżki 
samochodowe i spacery, które spra
wiają mu przyjemność.

Tak oto po długim borykaniu się 
rodziny z bezdusznością i biurokracją, 
człowiek, który stracił zdrowie na 
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pokładach OORP w zmaganiach 
wojennych znalazł spokojną przystań u 
schyłku życia.

Może ktoś, znając powyższe 
szczegóły, uzna za słuszne spra
wienie radości choremu i nawiąże 
kontakt z jego siostrą, która będąc 
wdową i jedyną jego opiekunką 
zapewne sama boryka się z trudnoś
ciami.

Adres Siostry por. mar. Opałki: i 
Maria Fijałkowa, ul. Raszyńska 58, m.
8, 02-033 Warszawa.

Julian Czerwiński
Gdynia, 29 czerwca 1988 r. ,

W następnym numerze "NS" o 
kmdr. A. Czerwińskim pisze Czer
wiński, a o K. Nagrodzkim pisze 
Krzyżanowski.

MICHAŁ SERAFIN

W ROCZNICĘ 
NOMINACJI ROCZNIKA 38

50 lat mija od chwili, kiedy na ORP 
"Bałtyk" w imieniu Pana Prezydenta 
mianował nas adm. Jerzy Świrski 
podporucznikami Marynarki Wojennej.

Przy okazji tej rocznicy proponuję 
mały apel: byśmy razem wspomnieli 
tych, którzy odeszli z naszych sze
regów i by im okazać należną cześć.

KORPUS MORSKI

Michał Anaszkiewicz, kpt. ż. wk. 
- zmarł w Gdyni;

Józef Anczykowski, kpt. mar., 
Brit. Master F-G - zmarł w Anglii;

Józef Bartosik, kpt. mar., Rear 
Admirał RN. CB. DSC. - mieszka w 
Londynie;

Wacław Bielina-Bielinowicz, kpt. ż. 
wk. - zmarł w Polsce w 1984 r.;

Julian Bilewicz, kpt. ż.wk. 
zmarł w Polsce;

Lucjan Jakubowski - zginął przy 
ewakuacji Waldenbergu w 1945 r.;

Andrzej Jaraczewski, kpt. mar. - 
mieszka w Londynie;

Andrzej Kłopotowski, kpt. mar., 
DSC - mieszka na Malcie;

Władysław Mamak (ciężko ranny na 
"Gryfie") - zmarł w Polsce;

Zbigniew Mielczarek, ppor. mar. - 
zginął na ORP "Mewa";

Jan Pęski, por. mar. - zginął w 
Polsce w wypadku motocyklowym;

Zbigniew Plezia, kpt. mar., Brit.
Master F-G - mieszka w Londynie;

Józef Ponikiewski, por. mar. - 
zginął jako flagowy Naczelnego Wodza 
w Gibraltarze w 1943 r.

Wacław Pryfke, por. mar. - zginął 
na ORP "Orkan" w 1943 r.

Michał Serafin, por. mar. - mie
szka w Buenos Aires;

Bartosz Siemaszko, kmdr ppor. - 
mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej;

Henryk Strenger, por. mar. - 
mieszka w Belgii;

Wiktor Szabunia, kpt. mar. 
zmarł w Anglii;

Jerzy Tumaniszwili, kpt. mar. - 
mieszka w Oregon, USA;

Eugeniusz Wciślicki, kpt. mar. - 
zmarł jako Captain RN. DSC;

Mieczysław Wróblewski, kmdr ppor., 
kpt. ż.wk. - mieszka we Wrocławiu;

Jerzy Żytowiecki, kpt. mar., kpt. 
ż.wk. - zmarł w Polsce.
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KORPUS OFICERÓW SŁUŻB - 
GRUPA OFICERÓW ADMINISTRACJI

Józef Chojnowski, kpt. mar. - 
zmarł w Londynie w 1987 r.;

Edward Chybiński - mieszka w 
Gdańsku;

Jan Gosk, kpt. mar. - mieszka w 
Sopocie;

Henryk Karpiński - mieszka w 
okolicach Gdyni;

Tadeusz Kawalec, kmdr ppor. - 
mieszka we Wrocławiu;

Józef Macikowski - zginął śmiercią 
samobójczą;
Julian Sławek - zmarł w Polsce;

Rudolf Syczyło - mieszka w Wej
herowie ;

Stanisław Stokwisz - zginął 
zamordowany w Oświęcimiu w 1943 r.;

Stanisław Szajna, MBE - mieszka w 
Londynie;

Jerzy Wullert, por. mar. - zmarł w 
Londynie;

Seweryn Żebrowski -

Resume:
Korpus Morski - z 22 pozostało 

przy życiu 9;
Korpus Komisarzy - z 12 zginęło i 

zmarło 5, pozostało przy życiu 6, a o 
jednym nie ma wiadomości.
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PRZYCZYNKI, KOMENT ARZE ,
INFORMACJE :

REYNERT, STRASZAK I INNI

Proszę przekazać moje gratulacje za 
doskonałe opracowanie Konstantego 
Reynerta: "Czwartek 11 marca 1943", 
jak również za bardzo ciekawe przed
stawienie w nr. 161 "NS" sprawy 
marynarskich Cichociemnych przez 
Jerzego Straszaka; to nadzwyczaj 
wartościowe materiały.!

Mała errata nie zaszkodzi świet
ności 162 nr. "NS"; oto, co mi 
"podpadło":

Str. 6 (kol. 2) jest HMS "Valours" 
- powinno być "VALOROUS";

str. 26 (kol. 2) jest bosman B. 
Chabołowski - zamiast CHABĄŁOWSKI;

str. 31 (kol. 1) jest Jerzy Paw
łowski - a chodzi o EDMUNDA, autora 
artykułu o "Błyskawicy" w nr. 161;

str. 36 (kol. 2) jest "odbywaliśmy 
kampanię norwicką" - według mnie 
winno być albo "narwicką, albo 
"norweską;

str. 53: daty śmierci por. mar. 
Kawernińskiego - 16.3.1988 r., i kpt. 
mar. Lee - 27.3.1988, nie zgadzają 
się z datami podanymi w "Wojtkach i 
Jeżach" - jest to przeoczenie, które 
warto by poprawić i podać, że data 
rzeczywista w "Wojtkach i Jeżach" 
dotyczy Kawernińskiego, a daty 
dotyczące Lee są błędne i w Kronice i 
w felietonie.

W spisie treści pominięto autora 
Konstantego Reynerta.

Na koniec mała uwaga dotycząca 
mojej osoby w ramach błyskotliwego 
reportażu "Wojtki i Jeże"; pisze Pan 
(str. 73), że prelekcję o adm. Poręb
skim "wygłosiłem do około tuzina 
Kolegów, zebranych na tradycyjne 
Święto Marynarki Wojennej", co zgadza 

się co do "kolegów", lecz oprócz tych 
dwunastu słuchało prelekcji kilkuset 
wiernych w gdyńskim kościele Najśw. 
Serca Jezusowego, z naszym Biskupem 
na czele (nawet bili brawa).
Gdynia, 26.10.1988 r.

Julian Czerwiński

NA ORP "RYŚ" W 1931/2 r.

Wspomnieniami powracam do roku 
1931, okrętu podwodnego ORP "Ryś" 
i jego przybycia oraz początkowych 
przygód w drodze powrotnej do sto
czni we Francji, gdzie był budowany

ORP "Ryś" był budowany w Nantes 
na rzece Loarze, która wpada do 
Zatoki Biskajskiej koło St. Lazaire. 
ORP "Ryś" przybył do Polski latem 
1931 r. na krótki pobyt, celem uzu
pełnienia załogi i na ćwiczenia, by po 
sześciu miesiącach powrócić do stoczni 
do generalnego przeglądu i ostate
cznego odebrania przez Marynarkę 
Wojenną. Trwało to około sześciu 
miesięcy.

Po przybyciu ORP "Ryś" do Gdyni, 
zostałem zaokrętowany w stopniu st. 
mar. sygnalisty. Na początku sty
cznia 1932 r. ORP Ryś wyszedł z 
Gdyni wraz z eskortą ORP Wicher i 
ORP Wilk. Początkowo pogoda była 
dobra, ale wiatr przybierał na sile i 
doszedł do sztormu. Po minięciu 
wyspy Bornholm okręty musiały 
zawrócić i szukać schronienia po 
wschodniej części wyspy z powodu 
uszkodzenia na dziobie ORP Wicher, a 
na ORP Wilk częściowo została zerwana 
stalowa lina holownicza, która dostała 
się w śrubę. Gdy sztorm minął, ORP 
Wicher i ORP Wilk powróciły do Gdyni, 
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a ORP Ryś ruszył sam w dalszą drogę 
do Francji.

Okręt podwodny nie reaguje tak, 
jak okręt nadwodny i nie wychodzi na 
falę ale pozostaje w poziomie i dziobem 
wchodzi pod falę. Były momenty, że 
kilkumetrowa fala dochodziła aż do 
działa na pokładzie, by nagle znik
nąć . W takich momentach wachta 
chroniła się w kiosku, a tylko sternik 
i oficer wachtowy zostawali na 
pomoście.

Przy przejściu przez Kategat i 
Skagerrak pogoda była dobra, ale w 
miarę zbliżania się do Morza Północ
nego wiatr znowu wzrastał na sile.

Przed wejściem na Morze Północne 
uruchomiono radiostację i nadawano 
sygnał przez niską antenę, ale chyba 
bez rezultatu, bo z anteny wychodziły 
iskry. Dowódca zarządził podniesienie 
masztów z wysoką anteną. Na pomo
ście był mały maszt sygnałowy i 
podczas podnoszenia masztów antena 
zaczepiła o maszt na pomoście; obydwa 
główne maszty się zgięły, uniemoż
liwiając dalszą komunikację radiową.

Podczas sztormu część pokładu 
została zerwana i woda zabrała trap, 
który był zamocowany na burcie.

Przy zbliżaniu się do brzegów 
Anglii sztorm ustał, lecz nie na długo, 
bo wchodząc do Kanału Angielskiego 
znów mieliśmy pogodę sztormową.

Poza aparatami torpedowymi, pod 
pokładem na rufowej jego części była 
beczka telefoniczna. Otwarcie pokładu 
było od wewnątrz i fale tak je usz
kodziły, że beczka jak yo-yo raz była 
pod pokładem, a przy następnej fali 
do połowy nad pokładem. Skończyło 
się na tym, że fale pozostawiły beczkę 
w swoim pomieszczeniu.

Nareszcie dobrnęliśmy do Cher- 
burga i po kilku dniach postoju i 
wyładowaniu torped oraz amunicji 
przeszliśmy do Nantes.

Zatoka Biskajska słynie ze 
sztormów, zwłaszcza porą zimową. 
Byliśmy przygotowani na czwarty 
sztorm, ale nasze obawy były bez 
uzasadnienia. Wjeżdżając do Zatoki 
mieliśmy piękną, jak na zimę, pogodę. 
Niebo bezchmurne, nie odczuwało się 
nawet nalżejszego podmuchu wiatru i w 
dodatku nie było nawet martwej fali. 
Woda jak lustro i załoga spędzała cały 
wolny czas na pokładzie.

Wrzesień 1988 r.

Edward Gach

SEWERYN BUKOWSKI

Na stronie 39 "NS" nr 162, Jerzy 
Pertek podaje, że kmdr Bukowski 
został mianowany przewodniczącym 
Komisji Nadzoru Budowy Okrętów 
Podwodnych we Francji (Stocznia 
Augustin Normand w Hawrze). Tak 
nie było. Przewodniczącym Komisji był 
kpt. mar. inż. Michał Gierżod i do 
pomocy miał por. mar. inż. Tadeusza 
Sukiennika oraz por. mar. inż. 
Tadeusza Jekiela. Sekretarzem 
Komisji był pan Czesław Wtorkowski.

Według moich informacji, kmdr 
Bukowski przedostał się z Polski do 
Francji, dołączył do Marinę Nationale 
i zginął w Boulogne. Ta informacja 
została podana przeze mnie kmdr, 
inż. Bukrabie. Jerzy Pertek podaje 
dalej, że "po wstrzymaniu na wiosnę 
1940 roku prac przy budowie tych 
okrętów..." itd. Budowa okrętu pod
wodnego w Hawrze została zatrzymana 
we wrześniu 1939 roku. O godz. 9 
rano dostałem telefon od adm. Świr- 
skiego, który polecił budowę natych
miast wstrzymać. I tak się stało. 
Twierdzenie, że na wiosnę 1940 roku 
zatrzymano pracę przy budowie 
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okrętów podwodnych, też nie jest 
słuszne. Przede wszystkim zamówienie 
na jeden okręt podwodny w Stoczni 
Augustin Normand pozostało do czasu 
wstrzymania budowy. Decyzja, gdzie 
będzie budowany drugi okręt, nie 
była jeszcze zrobiona. Augustin 
Norman chciał kontynuować budowę, 
ale nie było to możliwe. To było 
rozpatrywane, ale już bezpośrednio z 
Kierownictwem Marynarki Wojennej, 
bez udziału Komisji Nadzorczej, którą 
po prostu rozwiązano. Byłem jednym, 
który został w Hawrze, ale tylko 
dlatego, że tam otrzymałem przydział 
z Marinę Nationale. Natomiast nie 
wstrzymano budowy dwóch ścigaczy w 
Stoczni Samuel White w Cowes, którą 
nadzorowałem w tym czasie. Ścigacze 
zostały zbudowane, ale nadzór, po 
rozpoczęciu wojny, prowadziła Royal 
Navy.

Brygadzista Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej na Oksywiu, Leon 
Żaczek, który przyjechał do Cowes w 
marcu 1939 roku na 3-4 miesiące, dla 
nabrania doświadczenia w budowie 
kadłubów ścigaczy, pomagał mi w 
nadzorowaniu budowy, bo do Cowes 
nie mogłem przyjeżdżać częściej, niż 
co dwa tygodnie. Pan Żaczek nie 
zdążył wrócić do Polski przed roz
poczęciem wojny i pozostał w Stoczni 
Cowes aż do zakończenia działań 
wojennych i wtedy wrócił do Polski.
Naples, 27.10.1988 r.

Tadeusz Jekiel

OBSADA BOFORSA NA "BŁYSKAWICY

W "NS" 157, na str. 24, Romuald 
Nałęcz-Tymiński prosi o nazwiska 
słynnej obsady Boforsa, gdzie dzia
łowym był bsmt Staszek Pawiński. 
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś z 
Londynu przesłał mu te nazwiska, 

które tu podaję: st. mar. Ryszard Ko
zica (zmarł), st. mar. Mietek Koz
łowski (członek Koła Glasgow), st. 
mar. Antek Kasperek (nie żyje). 
Staszek Pawiński był moim kolegą, 
sąsiadem po prawej burcie na dziobie, 
na tym samym pomieszczeniu podofi
cerskim. Z wielu innych, zdolnych, 
odważnych, pełnych werwy i życia 
marynarskiego na Błyskawicy pozwolę 
sobie wymienić paru, jak Felek Pie
chocki mat puszkarz (mieszka w 
Hiszpanii), Władek Andrejek (mieszka 
w Manchester), F. Werner torpedysta, 
Józek Kościelnik i wielu innych, o 
których nie wiem czy żyją, lub gdzie 
mieszkają. Dowódcą był kmdr Francki, 
a zastępcą kpt. mar. Kadulski.

Dundee, grudzień 1988 r.

bsm. Roman Madej

DRUGA KSIĄŻKA A.S. EVANSA

Na apel p. Evansa w "NS" nr 162, 
str. 64 odpisał kol. Pohorecki o 
Orkanie, a ja, będąc rozbitkiem i 
rannym z załogi, udzieliłem mu 
informacji dotyczącej zatonięcia ORP 
Kujawiaka podczas konwoju do Malty.

W listach swych p. A.S. Evans 
pisze:

"... My thanks for the loan of the 
photograph. According to my refe- 
rence books, the L 98 was the Oakley 
(II), completed on 7 May 1942. The 
other Oakley (I), which became ORP 
Kujawiak, was the L 72...].

"... I have researched my book 
over the last 2 and 1/2 years. At the 
moment I am working on my manu- 
script, and have now written almost 
400 pages. Destroyer losses, parti- 
cularly in WWII, were heavy; as some 
250 sunk or written off, the book I 
am working on will be ąuite leng- 
thy... Hopefully I will complete the
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history of destroyer losses by the end 
of March”.

Dunable, 6.11.88

Mieczysław Muszyński

PÓŁ-NAUKOWO O "ORLE"

Gdyby w związku z moim artykułem 
w nr. 162 "NS" odnowiła się dyskusja 
na temat: jak zginął "Orzeł", 
chciałbym poruszyć jedną kwestię, z 
której dotychczas nikomu się nie 
zwierzyłem, a która dość mnie in
trygowała, gdy swego czasu robiłem 
doświadczenia z modelami w tunelu 
aerodynamicznym w Teasside Polytech
nic. Model "Orła" symulujący jego 
ruch w zanurzeniu przy małej szyb
kości, wykazał dość niestateczny cień 
aerodynamiczny. Dlaczego mnie ten 
problem interesował? Otóż, gdy 
pływałem na "Orle" zdarzały się dość 
często wypadki, że przy pewnym 
stanie morza rufa okrętu miała ten
dencje się wynurzać, gdy byliśmy na 
głębokości peryskopowej. Oczywiście, 
jako nowicjusz nie byłem w stanie 
określić, czy to było normalne 
zachowanie się o. p. w takich 
warunkach, czy też "feler" niestan- 
dartowego kształtu okrętu. Co mnie 
zastanawiało jednakże to to, że 
doświadczeni podwodnicy, tacy jak śp. 
kpt. Piasecki, denerwowali się przy 
takich okazjach i psioczyli niedwu
znacznie .

Pamiętam jak dziś uwagę, jaką 
rzucił ten oficer, kiedy rufa okrętu 
nie po raz pierwszy na tej (popołu
dniowej) wachcie wyskoczyła na 
powierzchnię, a której treść była 
mniej więcej taka: "Pewnego dnia 
zauważy nas samolot i zbombarduje, 
zanim uda się nam schować "kuper- 

szczak" pod wodę". Czyżby miały to 
być tragiczne prorocze słowa?!

Middlesbrough, 24.10.1988

Stanisław Olszowski

VIRTUTI MILITARI

The 200th anniversary of the 
establishment od the Polish Order of 
the Virtuti Militari will take place in 
1992.

The author of "Polish Orders, 
Medals, Badges and Insignia" has 
announced the future publication 
about the "Polish Order of the Vir- 
tuti Militari".

A military historian or medal col
lector is unable today to locate the 
names of the recipients of the highest 
decoration that the Polish nation 
bestows upon its heros for acts 
beyond and above the call of duty.

This information is now almost 
unavailable and soon will be lost in 
the sands of time. The objective is to 
research this field and obtain all 
available data and publish a book in 
English entitled - "The Golden Book 
of the Cavaliers of the Virturi Militari 
1792-1946". ("Złota księga kawalerów 
Polskiego Orderu Virtuti Militari").

The book will contain a history of 
the Order, photographs of the various 
styles and types and a listing of 
every person who was awarded the 
Order from 1792 to 1946 by name, 
rank, cross serial number, unit of 
assigment at the time of the award 
and date. The listing will be se
quential both, alphabetical and by 
cross number order. It will contain 
the names over 24.500 persons and 
will have about 500 pages. The cost 
of the book will be about 100 dol
lars and advanced orders are accepted.
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The author is seeking your assist
ance. First, send Xerox copies of 
award documents, photos of recipients 
with their names as well as portions 
of listings in books which mentions 
the persons awarded the Order. To 
date, the author has names of over 
10.500 persons. The Sikorski Insti
tute in London and The Polish Army 
Museum has consented to participate 
in the research.

Second, the author seeks co
publishers for this book. Financial 
contributions towards its pubheation 
will be accepted.

The names of both types of con
tributors and participants will be 
listed in the book and it will be 
available to them at the reduced rate 
of 50%.

Interested persons should write to:
Dr Z.P. WESOŁOWSKI,
P.O. Box 640,813
Miami, Floryda 33164.

Od Redakcji:

Dr Wesolowski, autor "Polish 
Orders, Medals, Badges and Insignia" 
($29.50 + $2 postage w US) jest synem 
śp. Stefana Wesołowskiego, naszego 
Kolegi, a Captain'a USN (patrz "NS" 
nr 160, str. 43 i "NS" nr 136, str. 
19).

KOMENTARZE 
GŁÓWNIE DO K. REYNERTA

Dzisiaj otrzymałem nr 162 "Naszych 
Sygnałów" , za który bardzo dziękuję. 
Natychmiast zacząłem czytać ten 
numer, bo jak zwykle zawierał wiele 
ciekawych dla mnie pozycji.

Artykuł p. J. Pertka pt.: "Nie
znany raport" był już u nas publi
kowany przez autora, natomiast 
bardzo ciekawe było opracowanie 
wspomnienia b. podoficera MW, Jana 
Sobiegraja, przez kol. J. Czerwiń
skiego odnośnie fragmentu dziejów 
Flotylli Pińskiej z ostatniej wojny. Z 
obu w/w Kolegami pracowałem przez 
pewien czas we Wrocławiu, po zwol
nieniu mnie z więzienia. Przy tej 
okazji muszę zaznaczyć, że przedtem 
kol. J. Czerwiński był moim zastępcą 
na ORP "Błyskawica" i po moim are
sztowaniu, gdy zaproponowano mu 
objęcie dowództwa, odmówił, wska
zując, że w takich warunkach nie 
podejmuje się takiej funkcji. W 
rezultacie tego został zwolniony ze 
służby w MW i wysiedlony z Wybrzeża.

Sprawa opisana przez SMW w 
Plymouth - przeniesienia Tablicy 
Pamiątkowej naszej MW z murów ota
czających Dock-Yard w Devonport na 
reprezentacyjne wzgórze Hoe w Ply
mouth, jest rzeczą bardzo ważną dla 
naszej historii. Za ten pomysł, wysił
ki i organizację tego przedsięwzięcia 
należy się wysokie uznanie dla kol. T. 
Sroki.

No i jeszcze jeden artykuł mnie 
zainteresował, a mianowicie pt. 
"Czwartek, 11 marca 1943 r." - 
Konstantego Reynerta, a to dlatego, 
że został napisany przez b. mary
narza spec, radio (por. Reynert po 
nominacji w styczniu 1945 r. był 
ostatnim komisarzem na ORP Piorun - 
Red.)

Podawane dodatkowo różne inne 
fakty, które zebrał z oficjalnych 
publikacji dobrze uzupełniają tło jego 
wspomnień.

Jednakże jako b. oficer br. podw. 
mam tu pewne zastrzeżenia odnośnie 
tego właśnie działu. Tak np.: uważam 
za wątpliwe, aby można było usłyszeć 
przechodzącą obok torpedę na okręcie
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podczas ruchu w dobrze izolowanej 
kabinie radiowej, natomiast mógłby ją 
usłyszeć specjalista podsłuchu przy 
Asdic'u włączonym na fonię, ewen
tualnie jakiś maszynista w kotłowni 
czy w maszynowni. Nie wiem też, 
dlaczego wystrzelenie czterech torped 
miałoby zwiększyć ciśnienie w kadłu
bie OP, natomiast wpływało na rów
nowagę czyli trym. Przy tej okazji: 
okręty podwodne strzelały tzw. salwy 
czasowe, gdy torpeda szła jedna za 
drugą w odstępie kilku sekund, w 
zależności od celu, a okręty nawodne 
strzelały salwy kątowe, aby pokryć 
ewentualne błędy określenia szybkości 
i kąta biegu celu.

Niszczyciele posiadały bomby 
głębinowe brytyjskie typu VII o 
zawartości 135 kg materiału wybu
chowego o nazwie Amatol, natomiast 
małe bbg były przewidziane na ści- 
gacze. Na str. 17 Reynert pisze, że 
były dwa burtowe miotacze bomb, a 
na str. 20 podaje, że były cztery 
miotacze. Otóż wówczas "GA" powinien 
mieć cztery miotacze (dwa na normalne 
bbg i dwa na "ciężkie" bbg) , poza tym 
dwie wyrzutnie rufowe bbg (jedna na 
normalne bbg, a druga na "ciężkie" 
bbg). Tak więc zasadnicza salwa 
składa się z 10 bbg, pięciu zwykłych 

i pięciu "ciężkich". Przy tej okazji 
zaznaczam, że bomby normalne i 
"ciężkie" różniły się tylko tym, że 
tzw. bbg "ciężkie" miały doczepione 
ciężarki z lanego żelaza, co dawało im 
dwukrotną szybkość tonięcia. Tak 
więc przy takiej salwie, pięć nor
malnych bbg wybuchało powyżej, a 
pięć "ciężkich" wybuchało poniżej 
osaczonego OP. Podczas końcowej fazy 
ataku na OP, gdy echo zanikało, 
recorder Asdic'u przełączało się na 
kierowanie automatyczne wg ostatnich 
danych i otrzymywało się moment 
odpalenia pierwszych bbg, a więc nie 
odbywało się to na stole.

Na co było stać niemiecki OOP 
dowiedziano się dopiero wówczas, gdy 
udało się przechwycić nietknięty OP 
na powierzchni U-570, potem nazwany 
"Graph" i "P-715". Wtedy Admiralicja 
wydała dokładny opis tego OP w 
"Monthly Submarine Report" (Secret 
for CO only). W/w mógł się zanurzyć 
alarmowo w 28 sekund, przy czym 
mógł zmienić kurs o 90 stopni. Okręt 
ten zwiedzałem w Gourock, gdy to 
należało do mego wyszkolenia.

Kraków, 29 listopada 1988

Z. Węglarz
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KOŁO SMW ARGENTYNA

Zebrani na argentyńskiej rocznicy 
70-lecia naszej Marynarki myślami i 
wspomnieniami łączymy się z SMW 
londyńskim. Przesyłamy wszystkim 
najlepsze życzenia w związku z 28 
listopada - nasze "Święto Marynarki" 
- i korzystając z tego, że nasza 
poczta chwilowo funkcjonuje, także 

życzenia wesołych Świąt Bożego Naro
dzenia i pomyślnego Nowego Roku 1989 

Bławdziejewiczowa, Cieciewska 
Kicińska, Serafin 
Starzeńska, Starzeński, 
Szczerbik i Wrzesiński

Buenos Aires, 25 listopada 1988

KOŁO SMW GLASGOW

Dzień 8 października br. był dniem 
Koła SMW w Glasgowie. W 45 rocznicę 
tragicznego zatopienia ORP Orkana 
(tylko 44 udało się uratować 8.10.43 
r.), Koło SMW zorganizowało odsło
nięcie Tablicy Pamiątkowej poległych 
Marynarzy w "Bitwie o Atlantyk" w 
latach 1935-1945; Tablicę wmurowano w 
Pomnik Żołnierza Polskiego w Prest- 
wick.

Zaproszenie na uroczystość ods
łonięcia Tablicy przyjęli: kmdr W.T. 
Łoskoczyński z Edynburga, Cdr. łan 
Thorpe, R.N. z HMS "Ganet", W/Cdr. 
R. S. Curtis, RAF, Prestwick, kapelan 
RAFA Rev. Arthur Kent, Prezeska i 
Zarząd Royal Air Forces Association 
oraz 22-osobowy zespół tańca i pieśni 
"Rysy" z Glasgowa.

Były trzy sztandary: Sztandar 
Związku Inwalidów Wojennych PSZ z 
Edynburga, Sztandar Koła SPK z 
pocztem i prezesem p. S. Klimowiczem 
z Glasgowa i Sztandar RAFA z Pres
twick. Mistrzem ceremonii był Mietek 
Zawada. Prezeska RAFA, p. E. 
Lambie, powitała obecnych, po czym 
kmdr Łaskoczyński mówił o heroicznej 
walce Marynarki Wojennej na Atlantyku, 
o chwale i tragedii na morzu, o 

zatopieniu ORP Orzeł i ORP Jastrząb. 
Przypomniał o stratach w załodze na 
ORP Garland w drodze do Murmańska. 
Ginęli, spełniając swój żołnierski 
obowiązek wobec Boga, Honoru i 
Ojczyzny.

Cdr Thorpe, R.N. odsłonił Tablicę 
Pamiątkową, pokrytą banderą z ORP 
Sokół, i w krótkim przemówieniu 
stwierdził, że obok "Bitwy o Wielką 
Brytanię" w 1940 r., "Bitwa o 
Atlantyk" była niemniej ważną w 
obronie interesów, wysiłku wojennego 
Wielkiej Brytanii. Składa wyrazy 
uznania polskim marynarzom z tych 
bohaterskich dni. Po czym Rev. Kent 
w czasie modłów przypomniał zebranym, 
że dziś oddaje hołd Polakom, którzy 
nie mogą wrócić do swojego Kraju i 
pozostali wśród Brytyjczyków jako 
bracia i przyjaciele. W dalszej kolej
ności złożyli wieniec Provost D. 
MacNeill oświadczając, że obecnie 
Polish Monument stał się jednym z 
najważniejszych pomników miasta 
Prestwick i że będzie zawsze otaczany 
opieką przez Kyle & Carrick District 
Council.

Następnie kmdr W.T. Łoskoczyński 
złożył wieniec w imieniu wszystkich 
marynarzy. W/Cdr. R.S. Curtis po 
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złożeniu wieńca stwierdził, że w 
bitwie o Atlantyk brał udział "The 
Coastal Command" i dlatego jest taki 
ścisły związek Marynarki i Lotnictwa. 
Stojąc na baczność powiedział głośno: 
"I salute you". Następny wieniec 
złożyła Prezeska RAFA. Jeden z 
uratowanych z ORP Orkan, kol. Bolek 
Jaszczuk, złożył wieniec w imieniu 
Koła SMW Plymouth. Złożono też 
wieńce w imieniu innych Kół SMW z 
Kanadą włącznie. Z ramienia Koła SMW 
Glasgow złożył wieniec kol. Okoński.

Mietek Zawada odczytał listy z 
życzeniami od Zarządu Głównego SMW 
w Londynie, od Koła SMW Manchester 
(prezes kol. T. Lesisz), od koła SMW 
Brighton i Hove (prezes kol. Cz. 
Iwański), od Koła SMW Plymouth 
(prezes kol. T. Sroka), od Koła SMW 
Kanada (prezes kol. R. Nałęcz- 
Tymiński), od kpt. mar. W. Poray- 
-Wojciechowskiego z Kanady i od mgr. 
Cz. Bobolewskiego z Bearsden k. 
Glasgowa. Na zakończenie Mietek 
Zawada podziękował Kyle & Carrick 
District Council za odrestaurowanie 
Pomnika Żołnierza Polskiego i prze
niesienie go do "Stonegarth".

Ten Pomnik jest obecnie sanktua
rium pamiątek po Polskich Siłach 
Zbrojnych nad wybrzeżem Atlantyku w 
Szkocji. Złożył też podziękowanie 
Cdr. łan Thorpe za odsłonięcie Ta
blicy, W/Cdr. R.S. Curtis (RAF) i 
F/Lt. Bliss, za wzięcie udziału, oraz 
kmdr. W.T. Łoskoczyńskiemu za 
przybycie z Edynburga. Podziękował 
również Organizacjom za wydelego
wanie Sztandarów na dzisiejszą uro
czystość. Po odśpiewaniu hymnów 
narodowych podziękował "Rysom" za 
upiększenie naszej uroczystości i 
zaprosił wszystkich w gościnne progi 
"Stonegarth", Klubu RAFA. Wieczorem 
zespół "Rysy" dał dwa występy 
tańców i pieśni folkloru polskiego.

Uroczystość zakończyła zabawa 
taneczna, która trwała do późnych 
godzin wieczornych. Odjechaliśmy 
autokarem do Glasgowa, pozostawiając 
za sobą Tablicę z napisem: "In 
memory of Polish Sailors, who lost 
their lives in the Battle of the 
Atlantic 1939-1945".

A. Lewandowski

KOŁO SMW KANADA

Obchód Święta Marynarki Wojennej 
odbył się w Toronto 7 lutego 1988 r. 
w gmachu SPK Koło 20, przy udziale 
licznej grupy członków i przyjaciół. 
Po Mszy św. prezes Koła przywitał 
zebranych. Okolicznościowe przemó
wienie wygłosił kol. W. Poray-Woj
ciechowski oraz z taśmy odegrano 
relacje naocznego świadka "Zaślubin 
Polski z Morzem", kol. Stanisława 
Wojciechowskiego.

Kol. S. Wojciechowski, mieszkający 
obecnie w Montrealu, brał udział w 
tej historycznej uroczystości w dniu

10 lutego 1920 r. jako bosmanmat w 
Batalionie Morskim.

W dniu 28 maja 1988 r. odbył się w 
sali SPK Koło Nr 20 w Toronto bal 
"Wiosna na Wybrzeżu". W balu wzięły 
udział 64 osoby.

W części artystycznej wystąpiły 
śpiewaczki, panie T. Klimuszko i A. 
Piwowarczyk, przy udziale w konfe
ransjerce i skeczach kol. W. Poray- 
- Wojciechowskiego, oraz organizatora 
imprezy, kol. Wiktora Wierzbickiego, 
który również wyświetlił przeźrocza z 
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wybrzeża, a "Samira z Bliskiego 
Wschodu" - studentka Polka - dosko
nale i fachowo odtańczyła taniec 
brzucha.

Kol. W. Wierzbickiemu, który z 
małżonką Peggy przenosił się na stałe 
do Vancouver, złożyliśmy podzięko
wanie za kilkuletnią pracę w charak
terze przewodniczącego Komitetu 
Imprez.

Prezes Zarządu Głównego SMW, 
kol. Konstanty Okołów-Zubkowski, 
korzystając z wakacji w Montrealu (od 
17 czerwca do 7 lipca) odwiedził 
Ottawę, Toronto i Ancaster. Było nam 
miło spotkać na naszym terenie Pre
zesa i Jego Małżonkę.

Zarząd Główny uznawał Koło 
Kanada za organizację niezależną od 
SMW, tak jak Koła Francja i Nowy 
Jork. Walne zebranie wyraziło 
życzenie należenia do SMW, jako 
pełnoprawny członek, na zasadzie 
Statutu SMW par. 46 i następnych, 

wobec czego Walne Zebranie zleciło 
nowo wybranemu Zarządowi wystą
pienie do Zarządu Głównego o ure
gulowanie tej sprawy.

Podczas wizyty Prezesa Zarządu 
Głównego w Toronto od 23 do 26 maja 
1988 r. Prezes Koła Kanada omówił z 
nim tę sprawę, po czym Zarząd Koła 
poparł tę rozmowę pismem do Prezesa 
Zarządu Głównego a dn. 20 lipca 
1988 r.

W wyniku powyższych rozmów i 
korespondencji, Prezes Zarządu 
Głównego powiadomił nas pismem z 
dnia 20 lipca 1988 r., że na zebraniu 
Zarządu Głównego 14 lipca 1988 r. 
sprawa przynależności Koła Kanada 
została wyjaśniona i nasze Koło jest 
pełnoprawnym członkiem SMW z 
Zarządem w Londynie.

Janina Milisiewicz 
Sekretarz

z kolf:gami eo swiecie

Z olbrzymiej korespondencji świą
tecznej niełatwo jest wybrać parę 
tylko listów do ulubionego działu. Tym 
razem podajemy jeden list z Kraju i 
jeden list od naszej wiernej przyja
ciółki, Angielki.

Wielu czytelników pamięta p. Melody, 
sekretarkę oficera łącznikowego w 
Kier. Mar. Woj., Cdr. G.W.S. Childs, 
R.N., która tak pisze:

"... I am indeed sad to learn dear 
Halina has had a traumatic year. She 

has been a wonderful friend to the 
Polish Navy, and I can remember 
when she first arrived in England.... 
I was transfered from the Admiralty 
in Whitehall, in June 1940, when 
France fell, and stayed with the 
Polish Navy till June 1946. During all 
those happy years at the "Kierowni
ctwo" I met some remarkable & won
derful people, and everything is as 
clear in my mind as it was 48 years 
ago!

You mention you served on "Pio
run" a good deal of the war years - I 
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remember, I think, that Komandor 
Franciszek Pitułko was on "Piorun" 
for some time, and then he was in 
command of "Burza" . A very charming 
man indeed. I notice you mention ORP 
"Błyskawica" also - I remember 
Komandor (E) Rymszewicz telling me, 
that Błyskawica was built in Cowes in 
1936 - and he spent several months 
in Cowes supervising the construc
tion. Three or four years ago there 
was a big re-union of P.N. Officers 
and they sent me a card, and 60 of 
the officers signed the card - I keep 
it as one of my treasured possessions.

As you can see from this letter, my 
memories of the K.M.W. are very 
special and I realise it was a great 
privilledge to work with such 
splendid men & women. I have been 
fortunate to meet many Poles since the 
end of the war, and I have, even now, 
two families in Warsaw that I am still 
in touch with.

My prayers, and those of all my 
family, are always for - with your 
Beloved Country - naturally, with the 
hope that one day you will be free 
from any type of foreign domina
tion. One must always remember that 
"With God all things are possible". 
God bless you,

Melody Bramwell

17 December 1988.

"... Już skończyłem 70 lat i jestem 
na rencie inwalidzkiej. Niedaleko miesz
kania posiadamy działkę i tam zajmuję 
się uprawianiem pięknych kwiatów 
oraz hodowlą gołębi ozdobnych. To 
jest moje "hobby" . Latem jadę na kilka 
dni nad morze, by wsłuchiwać się w 
szum fal, co mi przypomina Marynarkę 
Wojenną w Anglii i wachty na ORP 
Piorun. Te dwa i pół roku tam spę
dzone to najpiękniejsze chwile mego 

życia, gdy miałem 24 lata. Do 
Marynarki Wojennej zostałem prze
niesiony 11.8. 1945 r. Po przeszko
leniu na ORP "Bałtyk" i w Okeham- 
pton zostałem tam zaokrętowany w 
dniu 16.1.1946 na ORP "Piorun" w 
obsłudze "Pompomów". W tym czasie 
przy brzegach Norwegii braliśmy 
udział przy poławianiu min i w ich 
rozbrajaniu. Na ORP "Piorun" zostałem 
awansowany do st. mar. 27.2.1946 r. 
Zgłosiłem się na repatriację do Polski, 
bo tęskniłem za rodziną. Powrotem 
byłem gorzko rozczarowany, bo mego 
Ojca i dwóch braci zabrano na Ural, i 
już nigdy nie wrócili.

... Na ORP "Piorun" cała załoga 
była tak zżyta, jak jedna rodzina; w 
każdej chwili jeden drugiemu służył 
pomocą. Byli tam Rodacy z różnych 
stron świata i tacy, którzy nigdy nie 
widzieli naszej Polski. Byli też młodzi 
chłopcy ze wschodniej Polski, którzy 
z Rosji, przez Irak oraz Iran trafili 
do Marynarki Wojennej w Anglii, i 
choć potracili w Rosji całe rodziny, 
byli nader serdeczni dla nas, 
Pomorzan. Ci chłopcy nie mieli dokąd 
wracać....".

15 grudnia 1988 r.

Brunon Krajewski
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

18.8.1988 r. zmarł na Teneriffe 
mat. Bolesław Wierciński, zamieszkały 
w Newcastle on Tyne.

30.8.1988 r. zmarł nagle w Lon
dynie por. mar. Antoni Piątek;

5.10.1988 r. zmarła w Londynie 
ochotniczka PMSK Zofia Wielogórska;

5.10.1988 r. zmarł mat Bolesław 
Wojtuściszyn;

17.10.1988 r. zmarł w Hastings st. 
bosman Stefan Wąsiakowski;

30.10.1988 r. zmarł w Cambridge 
kmdr ppor. int. dypl. Józef Szolc- 
Nartowski;

2.11.1988 r. zmarł na Florydzie w 
USA mar. Kazimierz Nagrodzki;

6.11.1988 r. zmarł w Northampton 
bosmanmat K. Idzikowski.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

KRONIKA STOWARZYSZENIA

KOMISJA OPIEKI SMW

W ostatnim okresie sprawozdawczym, 
Komisja Opieki udzieliła oprócz paczek 
i lekarstw zapomóg w gotówce na 
Ł5.090.63.

W imieniu otrzymujących wszystkim 
Ofiarodawcom serdecznie dziękuję!

T. Hermaszewski

NA NASZ APEL ŚWIĄTECZNY 
ODPOWIEDZIELI KOLEDZY:

Ł
Z. Wisznicka Pinto-Pereira 25.00
A. Jaraczewski 30.00
F. Balicki 30.00
dr B. Danielewicz 25.00
J. Korwin-Szymanowska 11.00
B. Brant-Bratkowski 10.00
W. Choroszewski 20.00
J. Gawlik 2.00
E. Gach 10.00
B. i J. Busiakiewiczowie 15.00
D. Katarzyńska 10.00
E. Pawłowski 5.00

J. Anczykowska 10.00
F. Kendrick-Keidrowski 10.00
S. Olszowski 25.00
dr K. Boreyko 40.15
M. Hrynkiewicz-Moczulski 15.00
F. Wizła 20.00
R. Jedyński 10.00
P. Surzyn 10.00
S. Tabaka 30.00
B. Ragus 6.00
J. Junosza-Stępowski 10.00
J. Dietrich 40.00
J. Moroz 10.00
K. Idzikowski 5.00
C. Howard 10.00
Z. Jagusiewicz 10.00
T. Jekiel 26.35
Z. Heindrich 4.50
M. Reyman 5.00
A. Wacięga 50.00
T. Łubieński 50.00
M. Sawicki 7.50
K. Hess 28.98
J. Koziołkowski-Koz 50.00
J. Pawłowicz 25.00
T. Paczkowski 10.00
S. Pohorecki 21.08
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K. Zubkowski 
W. Sągajłło 
dr J. Hofman 
F. Kaczmarek 
J. Klamt

10.00
10.00
20.00
10.00
5.00

P. Żelazny
W. Mor dąsie wic z 
Mrs. H. Guluk 
J. Buncler 
dr L. Ostrowski

15.85
8.88
5.00

10.00
25.00

A. Kłopotowski 50.00 M. Maj 18.20
T. Bernas 13.33 Mrs. Joan Lubelfeld 26.42
K. Reynert 22.00 P. Cieślak 10.00
C. Yorke 10.00 Liga Morska Oddz.
S. Wizbek 10.00 Kwaś nie wskie go 2.64
W. Fara 26.35 S. Wojciechowski 4.44
T. Sroka 10.00 W. Lasek 5.00
E. Kostyniuk 5.00 W. Ostoja-Starzewski 5.00
C. Iwiński 2.00 W. Kuduk 26.42
W. Burko 2.00 J. Mazur 5.00
J. Bechyne 3.00 T. Kubiakowski 5.00
Koło Brighton 5.00 Mrs. I. Wrońska 10.00
J. Smoczyński 5.00 A. C. Zielonkowie 10.00
Mrs. J. Kurak 10.00 A. Grochowscy 11.00
K. Brożek 26.35 Z. Morgenstern 10.00
H. Skotarczak 15.00 T. Jaszkowski $100.00
Mrs. Melody Bramwell 25.00 Captain W. W. &
L. Stróżniak 52.69 Mrs. P. M. Sheppard 10.00
J. Krakus 20.00 Legion of Young Polish

$250.00dr J. Karnicka 20.00 Women, Chicago USA
M. Bierowiec 25.00 O. Gliński 50.00
T. Woszczyński 10.00

NA FUNDUSZ "NASZYCHdr J. Hupert 10.57
A. Kneczke 5.00 SYGNAŁÓW" WPŁACILI:
R. Dulla 20.00 Z. Wisznicka Pinto Pereira 25.00
J. Frohlke 4.50 F. Kendrick-Keidrowski 10.00
A.
K.

Ponikiewski
Bilicki

25.00
1.75

J. Raczyński 
K. Brożek

10.00
26.35A. Sitko 10.57 L. Stróżniak 52.69

A. Biskupska 10.00 J. Podbylski 10.00
Koło Toronto - Kanada 150.00 W. Mordasiewicz 8.20
I. Zembaty-Nowacki 44.00
T. Sadłowski 11.17

NA CELE SMW WPŁACILI:D. Szczerbik 60.00
Z. Mossakowski 25.00

A. SliwerskiA. Browarski 22.46 2.00
W.
R.

Pacewicz
Nałęcz-Tymiński

13.00
20.00

W.S. Malis zewski
Westminster/ Chapter Abbey

100.00
82.25

F. Jasłowski 30.00
F. Pitułko 30.00 NA KOŚCIÓŁ NA OKSYWIU:
J. Wańkowski 26.00
J. Ogonowski 10.00 B. Francki 10.00
T. Preisner 10.00 Z. Hornung 5.00



32 NASZE SYGNAŁY

Wszystkim Kolegom serdecznie 
dziękujemy za otrzymane dary. Lista 
Ofiarodawców została zamknięta 6 
stycznia 1989 r.

Ostatnio odwiedzili nasze 
Stowarzyszenie:

Koleżanka Monika Kawernińska z 
Kanady;

Kolega W. Poray-Wojciechowski z 
Kanady.

Nowi Członkowie:

Kol. G. Brzeskwiński.
Witamy nowego Kolegę w naszym 

gronie!

Z PODZIĘKOWAŃ OTRZYMUJĄCYCH

Kol. Tadeusz Hermaszewski wybrał 
siedem typowych wypowiedzi spośród 
dziesiątków otrzymanych listów:

"Najserdeczniej dziękuję za nies
podziewany list. Byłam zaszokowana i 
do łez wzruszona słowami zawartymi w 
tym liście. Tak pamiętać i pisać 
potrafią tylko te osoby, u których 
więź koleżeńska z czasów okrutnej 
wojny trwa nadal. Dla mnie, jako 
siostry i prawnej opiekunki mego 
brata, każde zainteresowanie się je
go osobą jest bezcenne. M.F."

"Serdecznie dziękuję za przesłany 
czek na Ł30.00. To na pewno nam 
pomoże na Święta Bożego Narodzenia 
pokryć te większe koszta, jak zwykle 
w roku, bo tu u nas to nawet gaz i 
elektryczność trzeba opłacić za 
przeszłe trzy miesiące, aby trzymać 
się w cieple na starość w zimie. A. i 
B. B."

"Składam serdeczne podziękowanie 
za pomoc pieniężną w okresie świą

tecznym. Jestem teraz na pierwszej 
grupie inwalidzkiej, ponieważ miałem 
dwa wylewy i mam bezwład prawej 
ręki i nogi. H. K."

"Serdecznie dziękuję za kilka 
miłych słów i pamięć. Czytając 
wzruszyłam się do łez, że po tylu 
latach więź koleżeńska nie wygasła od 
czasu ostatniej wojny. Wiem, że 
wszyscy jesteście na emeryturze i 
pieniądze sami składacie i przekazu
jecie na tak szlachetny cel. Gdzież są 
teraz tacy ludzie? Chyba tylko maryna
rze! M.K."

"Za Wasze bony dolarowe kupię 
sobie węgiel, drzewo i ciepły sweter; 
nie muszę się bać zimy.

Mam 74 lata i jestem na rencie 
inwalidzkiej 2 grupy. Mam zapalenie 
korzonków nerwowych i nie mogę 
dobrze chodzić.

Na ORP "Błyskawica" zostałem 
zaokrętowany w październiku 1943 r., 
a zszedłem z "Błyskawicy" w kwietniu 
1946. W Marynarce to było życie.

Drodzy Koledzy, jeszcze raz Wam 
wszystkim dziękuję za wszystko, za 
Wasze dobre serca. A.M."

"Z całego serca dziękuję za 
życzenia świąteczne, opłatek i poda
runek gwiazdkowy, który był dla 
mnie wielką pomocą. Równocześnie 
bardzo dziękuję za miłe pismo "Nasze 
Sygnały". Było wiele do czytania i 
wszystko niezmiernie interesujące. 
J . D."

"Serdeczne Bóg zapłać Kolegom za 
prezent świąteczny, który otrzymałem 
dziś, 13.12.1988. Niech Was, Sza- 
nowniKoledzy, Bógobdarzy zdrowiem, 
szczęściem i fortuną, za Waszą szczerą 
pomoc w mojej niedoli, w jakiej się 
znajduję. E. O."
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W dniu 10 listopada kol. T. Her
maszewski reprezentował Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej na uro
czystości "Krzyżyków" przed Opac
twem Westminsterskim, o czym nie 
poinformowała polska prasa emigra
cyjna . W związku z tym kol. T. Herma
szewski wysłał do Redakcji "Dziennika 
Polskiego" następujące list:

"MARYNARKA WOJENNA

Szanowny Panie Redaktorze,

W notatce o uroczystości przed 
Opactwem Westminsteru (poległym
Dziennik Polski z dn. 2.12.), 

wymieniając organizacje kombatanckie 
przeoczono Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej, a tak jakoś dziwnie się 
złożyło, że Królowa Matka zatrzymała 
się przez dłuższą chwilę przy repre
zentującym Marynarkę niżej podpisa
nym, komentując odznaczenia i 
wspominając swoją wizytę na okrętach 
Polskiej Marynarki podczas II wojny 
światowej. Czyżby nikt tego nie 
zauważył? Pomimo, że na oficjalnym 

zaproszeniu Stowarzyszenie wymienione 
było na trzecim miejscu!

Z poważaniem,

T. Hermaszewski 
st. bosman"

A oto fotografia przedstawiają- 
Królowę Matkę podczas rozmowy z 
kol. T. Hermas zewskim.

JERZY KRAKUS

CIĘŻAR WŁAŚCIWY, CZY GATUNKOWY

Po gruntownym i uważnym prze- 
wertowaniu ostatniego nr. "N.S." 
doszedłem do wniosku, że ciężar 
właściwy pisma góruje znacznie nad 
ciężarem gatunkowym. Nadmiar zaś 
korespondencji wskazuje na to, że się 
wszyscy nagle zerwali do ostatniego 
lotu, pragnąc wykrzyczeć z siebie już 
ostatni, łabędzi śpiew. Krótko mówiąc, 
przeważająca część, to mocno już 
zaśniedziała przeszłość. Czyżby już 
nie istniała dla nas teraźniejszość i 
przekreślamy zupełnie przyszłość?

Z czystym więc sumieniem i 
odrobiną znużenia zaliczmy ów ciężar 

właściwy do strony 53 ostatniego 
numeru "NS", a przyjrzyjmy się bliżej 
ciężarowi gatunkowemu wędrówką z 
"Kolegami po świecie", który dowodzi, 
że żywi jeszcze nie tracą nadziei i 
pełni optymizmu wierzą, że świat może 
jeszcze potrwa dwa tygodnie.

Jestem pełen uznania dla tych, 
którzy po niemal pół wieku pamiętają 
jeszcze co było w kuchni okrętowej na 
obiad, o której był alarm bojowy, lub 
jaki był kaliber instrumentu śmierci. 
Te drobne detale i ułamkowe szcze
góły może są ważne, i żal mi, że tak 
niewiele mogłem wnieść do tych
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perełek historii. Jakże ubogie wydają 
mi się moje korespondencje do "NS" na 
przestrzeni lat, w których nie było, 
nie ma i już nie będzie nic takiego, co 
by się dało porównać z świetnym mate
riałem kronikarskim i historycznym, 
wypełniającym każdą lukę w działa
niach MW w ostatniej wojnie. 
Szczególnie właśnie w ostatnim nr. 
"NS". Dla mnie miniona wojna to tylko 
epizod, przyczynek do dopełnienia 
Przeznaczenia i w pewnym sensie 
przyczyna, dla której moje życie 
potoczyło się tak, a nie inaczej. 
Prawda, że nie siałem w mym życiu 
perłami dobrych i wzniosłych 
uczynków, ale starałem się na tej 
drodze nie potykać o grudy lepkiej od 
krwi ziemi i zamykać oczy tam, gdzie 
szalało zło i ohyda. Dlatego może 
zabrakło mi ochoty, zdolności i zamiło
wania, aby resztę życia poświęcać 
uparcie tematyce wojennej i pieścić 
wspomnienia, które w efekcie kwitują 
tylko gorycz zawodu i niespełnionych 
nadziei. Czy ważne i pożyteczne jest 
w tej chwili to, że choć ziemia już 
dawno wyparowała z siebie trupi 
zaduch i opary krwi, staramy się 
jeszcze szperać w tym wszystkim z 
jakąś bolesną satysfakcją, po staremu 
galopując z kawalerską fantazją śladem 
ponurych jeźdźców Apokalipsy, aż do 
samoudręki?

Nowożytność stworzyła siłę i grozę 
zagłady ludzkości; starożytna Grecja 
stworzyła Piękno i Mądrość. W długiej 
swojej włóczędze po świecie jakoś 
nigdy nie mogłem doścignąć Mądrości 
i dalej jest mi nieuchwytna, a Pię
kno?... Wiem, że "NS" to skonden
sowane realia, to synteza prawdy, 
zdarzeń i faktów i nieco deficytowy 
dorobek. Dlatego nie ma w nich miej
sca ani marginesu na ułamek Piękna 
czy sentymentu, choć ten z wszy
stkich wad narodowych jest najbar
dziej do darowania.

Postaram się dowieść, że gdy 
szeroko otworzymy oczy, przekonamy 
się, że jednak... Piękno istnieje 
wszędzie w najdoskonalszej formie, 
trzeba tylko umieć je dostrzec i 
zrozumieć. Tkwi ono nawet w maje
stacie Śmierci, i choć bolesne, trudno 
o nim zapomnieć.

Nie pamiętam, ile łodzi podwodnych 
miał Doenitz i którą zasłużenie 
pochłonęło morze, ale... pamiętam 
takie zdarzenie: gdy pędzeni etapem 
wśród zadymki śnieżnej, okryci 
łachmanami, zmarznięci i głodni, z 
braku sił obojętni na wszystko zwa
liliśmy się na ziemię, bosman Chmie
lewski, nękany straszliwą biegunką 
rzęził na śniegu, znacząc krwawe 
plamy wokół siebie. Resztką sił 
dźwignął się na łokciach, chciał 
jeszcze coś powiedzieć, ale tylko 
zabulgotało mu w krtani, bryzgnął 
krwią z otwartych ust i głowa opadła 
mu do tyłu. Młody chłopak z ochrony 
konwoju pochylił się nad nim, 
przymknął oporne jeszcze powieki i 
całą twarz otulił garścią śniegu. - "A 
ot, onże już wolny" - rzekł cicho. Na 
rzęsach chłopca zwisły dwie wielkie 
łzy, ale zebrane rękawicą - nie 
spadły. Szerokim gestem przeżegnał 
się i usunął poza milczącą, stojącą z 
odkrytymi głowami gromadę. Słychać 
było tylko głuche pacnięcia śniegu z 
obciążonych gałęzi i wtedy... wtedy 
ktoś z grupy więźniów z plątaniny 
łachmanów wyjął ustną harmonijkę, i w 
tundrze, pod ołowianym, posępnym 
niebem Północy, nieśmiało i cicho aż 
do niebios tronu popłynęła melodia 
marsza Pierwszej Brygady. "Na stos 
rzuciliśmy swój życia los" było więcej, 
aniżeli wszystkie dzwony świata. 
Podłużny pagórek na śniegu, gałązka 
igliwia i jeszcze jeden kres Drogi 
przez Mękę. W następnym padł dobi
ty bagnetem przez Kałmuka st. mar. 
Małek...
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Oto wspomnienie, które podniosłem 
i zachowałem, jako najczystszą perłę. 
Po trzech niemal latach mroku i 
upodlenia wróciłem do życia po prostu 
dlatego, że Bóg tak chciał, a chciał i 
więcej, bo dał mi tyle, że nawet w 
najśmielszych marzeniach młodzień
czych lat nie mogłem pragnąć tak 
wiele. Widziałem Piękno ze szczytu 
Olimpu i ruin Akropolu, byłem w 
Termopilach i przebyłem trasę 
"kuriera" z Maratonu do Aten, mo
dliłem się u grobu św. Piotra i 
widziałem Drogę Appijską, z której 
zawrócił wielki Apostoł, Piotr. Byłem 
w Saragossie i stałem zadumany na 
drewnianym molo w Liworno, skąd na 
zagładę wyruszał korpus Kniaziewicza 
na San Domingo. Poznałem nieodparty 
urok mórz południowych, widziałem 
wschód słońca na równiku w dzikim 
Borneo i drgania zorzy polarnej na 
dalekiej Północy i słyszałem tęskny 
śpiew malajskich rybaków o zachodzie 
słońca. Z łaski więc Boga dano mi 
więcej, aniżeli zabrano. Nie przeżyłem 
życia może wielce pożytecznie, ale w 
miarę ludzkich możliwości względnie 
uczciwie, a nade wszystko pięknie, a 
więc nie żal mi życia i niewiele 
chciałbym z niego wykreślić.

Wśród korespondencji sporo jest z 
Gdyni, a tam za barierą strachu i 
pałki Polska, a w niej jakieś jednostki 
pod polską banderą. Nieważne, że 
dowodzi nimi jakiś admirał Podleców, 
Kłamców, Niszczyszyn czy inny taki 
syn. Towarzysze ci, to tylko tym
czasowi, którzy miną bez śladu i sławy, 
jak minął krwawy, posępny Gruzin i 
demon zła, wódz minionej Rzeszy. 
Nadejdzie kiedyś czas, że po staremu 
szare fale Bałtyku będą pieścić pol
skie nadbrzeże. Runie w gruzy Jaru
zelska piramida udręczeń i zniknie 
cień posępnego Azjaty. Wtedy cały 
dorobek siedemdziesięciu lat istnienia 
i chwały MW złączy się w jedno, bo 

pamiętajmy, że "dwóch orłów razem 
się nie gnieździ" i że Polska była, 
jest i będzie... tylko jedna...

Moje "dzieło" nie będzie nawet 
warte druku. Być może zaczynam w 
piętkę gonić i zrzędzić, jak stara, 
poczciwa Ksantypa. Być może, że to 
gorycz samotności. Być może, że w 
całym tym Bożym świecie brak mi 
coraz bardziej oddechu (dosłownie), a 
każda moja korespondencja może być 
ostatnia i nie chcę pozostawić niedo
kończonej strony; niechże swoją pieśń 
dośpiewam do końca.

Wiem, że na tej wyspie, a nawet 
gdzieś w Londynie, naczelnikiem 
jakiejś poczty jest mój bliski 
towarzysz ze szlaku Wielkiej Żeglugi, 
Henryk Kuczwalski. Poczciwy "Harry", 
zawsze elegancki i schludny, nawet do 
łazienki nie wybierał się inaczej jak w 
muszce. Wybitnie zdolny do majster
kowania robił modele żaglowców zaklę
tych pięknem w butelce... Pamiętasz, 
Harry? Na starym, srodze sfatygo
wanym parowcu z londyńskiego doku, 
mając z piekła rodem załogę pokładową, 
wyruszyliśmy do Le Havre. Tam, gdy 
załoga usłyszała od agenta okrętowego, 
że jesteśmy pod czarterem francuskim 
z ładunkiem barek desantowych i że 
statek "dzikim" rejsem idzie do Wie
tnamu, spili się wszyscy po 
zwierzęcemu i po powrocie na statek 
zaczęli demolować pomieszczenia, 
wyrzucać nawietrzniki za burtę, sza
leć w wandalizmie, wreszcie zaata
kowali nas, trzech Polaków. W zam
kniętej kabinie byłeś ty, Harry, 
Waldek Korzeń - późniejszy mąż 
czarnej jak moje sumienie królowej 
piękności Madagaskaru, pra-pra- 
wnuczki niekoronowanego króla tejże 
wyspy M. Beniowskiego - i ja. Wtedy 
to genialny Harry wpadł na pomysł 
wspaniały. Kiedy rozszalała wście
kłością banda wywaliła wreszcie drzwi 
naszej kabiny, Harry przywitał ich
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strumieniem miałkiego pieprzu, który 
miał poprzednio przygotowany w 
pompce służącej do walki z insektami. 
Uderzenie było tak celne, że oślepiona 
łobuzeria ze skowytem i przekleń
stwami rejterowała na pokład. Tu 
przyjął ich z pistoletem w dłoni 
kapitan statku i oficerowie, którzy 
strumieniem wody z hydrantu spędzili 
w jeden kąt łobuzów i tak doczeka
liśmy się przybycia portowej policji. 
Kapitan odmówił wyjścia w morze z 
taką załogą pokładową. Całe zresztą 
oporne towarzystwo zostało przy
kładnie skute kajdankami i pierwszym 
statkiem odesłane ciupasem do Anglii. 
Następnego dnia przyleciała z Bremen 
nowa załoga pokładowa... Niemcy. 
Tak. Niemcy. I przyznaję, że to była 
najlepsza załoga, jakiej przez ponad 
dwadzieścia lat bosmaństwa przewo
dziłem. Później jakoś się z Harrym 
pogubiliśmy. Ja przeszedłem na linie 
śródziemnomorskie, Harry zaś na 
bałtyckie, skąd wkrótce przywiózł 
sobie "brankę" z Gdyni, przy której - 
daj mu Boże - szczęśliwie i zasłużenie

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

MARYN AR S KIE J

W ostatnim, 162 nr. "NS", przy 
wyklejaniu zabrakło miejsca, ostatnie 
więc artykuły zostały drastycznie 
skrócone. Krakusa: "Walny Zjazd (być 
może ostatni?)" stracił połowę tekstu, 
za co kochany Jerzy jeszcze raz 
nadaje mi herb "Nożyce". Komunikat 
pierwszy o Ostatnim Światowym Zjeź- 
dzie Marynarzy był obcięty do jednej 
strony, a moje sztucznie wydłużone do 
18 stron "Wojtki i jeże" straciły parę 
ostatnich paragrafów, z których jeden 
starał się to usprawiedliwić takimi sło
wy:

"Jeden z kolegów-przyjaciół mówił 
mi, że gdy przyjdą "NS" nie może od

pokutuje. Przypomnę jeszcze Harremu, 
że po drodze do Maurytius właśnie 
Harry ułowił małego rekina (około 
sześć stóp), który doczekał niesła
wnej śmierci, bo zgodnie z przyzwy
czajeniem, zamiast on nas - załoga 
jego zjadła. Tak, Harry, stary 
przyjacielu; śladem spienionej wody 
za rufą opasaliśmy wszerz i wzdłuż 
glob ziemski, zagarniając w młode 
piersi nieodparty czar Wielkiej 
Przygody i Piękna, które mogła 
opromienić tylko... młodość i pasja 
życia..

W najbliższej przyszłości czeka nas 
doroczne Święto Marynarki Wojennej 
uświetnione Mszą św... w polskim 
kościele. Zamierzam i pragnę być w 
kościele w tym uroczystym dniu, jeśli 
zdołam dopasować siły do tego 
zamiaru. Nęci mnie też owa herbatka 
towarzyska, choć samo określenie 
mnie trochę odstrasza. Czy nie dało 
by się tak urządzić, by owa "herba
tka" była podawana w... kielonkach?

Listopad 1988 r.

SZWAGIER CE

razu zacząć czytać, bo numer zabiera 
mu żona ze słowami: "ja tylko zobaczę, 
co tym razem Wiesiek napisał". 
Przyjmując, że jesteśmy jedną wielką 
marynarską rodziną, wolno mi chyba 
żonę przyjaciela tytułować moją 
marynarską szwagierką i mieć słodką 
zemstę za to, że nie czyta reszty 
numeru (a ja muszę, i to pięć razy. W 
manuskrypcie (1) , w maszynopisie (2), 
w pierwszej korekcie (3), w drugiej 
korekcie (4) i w korekcie makiety 
przed oddaniem do druku (5 ) . Felieton 
mój "Wojtki i jeże" jest długi; co 
mogłem i czego nie powinienem jest 
włączone do felietonu, by szwagierka
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przeczytała co Sągajłło pisze o 
Kobierzyckim, Dobrodzicki o Kawer- 
nińskim, Jagusiewicz o Lee, Domżalski 
o Stevensonie, Francki o SMW, 
Dziennik Tczewski o Szkole Morskiej, 
Tumaniszwili o historii, Dziennik 
Polski o Wandzie Lesisz, Jerzy Pertek 
o Halinie Wójcik, itd, itd., itd__ _ a
dalszy ciąg nastąpi w grudniowym 
numerze "NS".

Otóż dalszy ciąg nie nastąpi, bo 
48 listopada 1988 Zarząd Główny u- 
chwalił nieco uszczuplić "NS", by 
wydatki utrzymać nieznacznie tylko 
powyżej uchwalonego na Walnym Zje
ździe budżetu, by nas następny Walny 
Zjazd nie objechał za trwonienie 
publicznych pieniędzy na wynurzenia 
Krzyżanowskiego, które bawią jego ma
rynarską szwagierkę. Ale jako jeden z 
entuzjastów prozy, którą ozdabia "NS"

JERZY KRAKUS, 
przytoczę pominięte uzasadnienie 
jego wniosku ustalenia Parnią! owej 
Odznaki Marynarki Wojennej:

"Wiem, że Złotą Odznakę SMW mogą 
nosić, i z dumą noszą, tylko nieliczni 
zaledwie, którzy wytrwałą pracą w 
pełni na nią zasłużyli. Jest to - jak 
wszyscy wiemy - odznaka honorowa, 
przyznawana przez Kapitułę i sta
rannie wyselekcjonowana. Druga zaś, 
jednakowo sercu miła, pieczętuje tylko 
przynależność do SMW, lecz oględnie 
mówiąc, jest ubożuchnej kondycji. Dla 
tych, którzy już mają Złote Godło SMW 
niech pozostanie ten symbol uznania i 
wdzięczności. To dla tych wielkich. A 
co nam? Tym maluczkim? Dlatego też 
jako jeden z tych najmniejszych wpa- 
dłem na pomysł. Otóż w SMW jest, lub 
powinno być Biuro Planowania, w 
którym nie brak ludzi zdolnych. 
Niechże więc ten najzdolniejszy z 
grafików opracuje projekt Odznaki, 
która przez długie laty świadczyłaby 
naszym synom i wnukom, że kiedyś 
ich dziad lub ojciec był w Narwiku, 

czy na Morzu Śródziemnym, lub na 
Atlantyku. W nadziei więc, że Zarząd 
weźmie moją propozycję, która jest 
prośbą nas wszystkich, pod należytą 
rozwagę i życzliwie ją zatwierdzi, a 
ktoś wykona projekt, ktoś inny 
opracuje kosztorys, czy załatwi 
wykonanie, a wszyscy razem wykażą 
najlepsze chęci, i... słowo stanie się 
ciałem. Jestem tak pewny pozytywnego 
rozstrzygnięcia, że apeluję do wszy
stkich Członków SMW o indywidualne 
zgłaszanie do Sekretariatu swej 
gotowości nabycia tej pięknej i ważnej 
dla nas pamiątki, bo proponuję po
krycie wszystkich kosztów przez 
indywidualnych nabywców. Żeby 
symbol był godny wartości, Odznaka 
powinna być cenna i zaopatrzona w 
legitymację świadczącą, że nawet taki 
jak ja, prócz zaszczytu ma pełne 
prawo nosić ją z dumą na zapadłej 
piersi. I żeby podszewka była godna 
płaszcza i przepustki do nieba, nie
chże więc będzie z dobrego kartoniku, 
pięknie wystylizowana i oczywiście 
wystawiona imiennie".

Tu miał się kończyć felieton 
adresowany do szwagierki, gdyby nie 
to, że szereg spraw bieżących i 
większość z nich, niestety smutna, 
musi być zanotowanych z kronikar
skiego obowiązku. A Jurkowi Kraku
sowi pozostawiam zakwalifikowanie tego, 
co piszę, do ciężaru gatunkowego lub 
ciężaru właściwego "NS". A może do 
niewłaściwego ciężaru?
Chronologicznie otwiera kronikę 

ANTEK PIĄTEK,
który był ze mną jedynym z U.K. 
obecnym na Światowym Zjeździe 
Marynarzy w USA w 1987 r. Idąc do 
pracy po "August Bank Holiday" we 
wtorek 30 sierpnia o 0915 zmarł nagle 
na Ealingu. Na pogrzebie 9 września 
był pełny kościół kolegów inżynierów, 
przyjaciół narciarzy, a z marynarzy 
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był kolega z rocznika, Józek Biliński 
i ja. Spotkani znajomi przypominają mi 
wczesne powojenne lata, kiedy mimo 
ekonomicznej bryndzy bawiliśmy się w 
Londynie, jakby słowami Krakusa 
świat miał potrwać tylko dwa tygod
nie. Wtedy był i do dzisiaj jest naszym 
ośrodkiem Instytut Sikorskiego, gdzie 
14. IX. próbujemy realizować wnio
sek, który wniósł na Walny Zjazd

STASZEK BRODZKI, 
spotykając 14 września z Kolegami 
Busiakiewiczem i Zubkowskim reżysera 
Witolda Zadrowskiego, który przed
stawia projekt produkcji video Mary
narki Wojennej. Tekst p. Garlińskiego 
po angielsku i po polsku, wykorzy
stanie filmów wojennych o naszej 
Marynarce i możliwość użycia w 
przewidywanych nadaniach programów 
telewizyjnych na Kraj lub polskich 
programów w Chicago i w Nowym 
Jorku stwarza bardzo atrakcyjny 
obraz, ale cały koszt w wysokości 
Ł25.000 (praktycznie bez możliwości 
jakichkolwiek zwrotów) na zebraniu 
Zarządu w dniu 6 października 
sprawia, że wniosek upada. A drugi 
kolega z tamtej strony Oceanu

MICHAŁ BIAŁOWSKL 
o czym pisałem w poprzednim 
numerze "NS", wraca z wizyty w 
Kraju i w drodze do Seatle ma okazję 
dołączyć do obchodu pod Pomnikiem 
Katyńskim 17 września, gdzie Sto
warzyszenie reprezentują koledzy: 
Białowski, Busiakiewicz, Hermaszew
ski, Plezia, Smoczyński i Zubkowski. 

Następny miesiąc był smutny dla 
nas październik, bo dowiadujemy się z 
listu żony, p. Barbary Żak, że 5.10. 
zmarł

ALEKSY CZERWIŃSKI, 
urodzony 29 marca 1908 w War
szawie. Promocję SPMW uzyskał w 
Toruniu w 1929 r. W czasie II wojny 
światowej jako dca minowca ORP 
"Czajka" walczył pod Rewą, na Kępie 

Oksywskiej, na Helu; wzięty do 
niewoli po kapitulacji Helu 2.10.1939. 
Przebywa w obozach jenieckich do 
końca wojny: Nienburg, Itzchoe, 
Sandbostel, Lubeka i Woldenberg.

Aresztowany pod zarzutem szpie
gostwa w słynnym, jednym z wielu 
"procesie" oficerów polskich przebywa 
w więzieniu od 26.11.1952 do lipca 
1955 r.

Śp. kmdr Czerwiński był deko
rowany:

1. Krzyżem Grunwaldu III klasy - 
30.8.1945 r.

2. Medalem Zwycięstwa i Wolności - 
9.5.1946 r.

3. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (za pracę w biurze 
Odbudowy Stolicy) 14.4.1947 r.

4. Medalem za udział w wojnie 
obronnej przyznanym 2.7.1986 r.

Śp. Komandor żywo się interesował 
działalnością naszego Stowarzyszenia i 
kilkakrotnie pisywał do "N.S."

Wdowa po śp.. Komandorze, p. 
Barbara, pisze do kol. Zubkowskiego 
2.7.1986:

"... Znając Pana serdeczny sto
sunek do Aleksego powiadamiam Pana 
o Jego śmierci. Nastąpiło to o godz. 
03.40 w szpitalu na Szaserów. Jego 
pobyt w szpitalu nie trwał nawet 2 
dni. Zawieziono go tam z podejrzeniem 
zawału. W szpitalu nastąpił drugi 
zawał i ostateczny. Datę pogrzebu 
ustalono na dzień 12.10 o godz. 11.00 
do grobu rodzinnego na Starych 
Powązkach.... Jak się orientuję, 
podobno w przyszłym roku planowano 
spotkanie weteranów i Aleksy miał tam 
być jako senior. Śmierć przekreśliła 
te plany.... Był moim mężem, naj
droższym, ukochanym. Moim autory
tetem i moralitetem, jeśli to tak można 
określić. Mieliśmy tylko ślub kościelny, 
nie mam więc żadnych praw cywil
nych. Wcale nam na tym nie zależa
ło...."
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Dowiaduję się z listu kol. T. Sroki, 
że mat

BOLESŁAW WOJTUŚCISZYN 
zginął tego samego dnia, 5 paź
dziernika 1988 r., tragiczną śmiercią 
w wypadku samochodowym.

W sprawozdaniach z Kół podajemy, 
że 8.10.1988 było odsłonięcie Tablicy 
w Prestwick, o czym informuje nas na 
Zebraniu Zarządu prezes Koła Glasgow, 
kol. M. Zawada.

ZOFIA WIELOGÓRSKA 
też zmarła w październiku i 14. 
10.1988 zebraliśmy się na jej pog
rzebie w kościele na Ealingu.

Zosia była bardzo czynną praco
wnicą społeczną; organizowała 
wakacje dla młodzieży i pracowała w 
Medical Aid for Poland, a jak 
wspomniałem w ostatnich "NS", była 
członkiem Komisji Rewizyjnej SMW. W 
zapełnionym kościele, wśród człon
ków rodziny zmarłej, przyjaciół, 
współpracowników i kolegów z 
Marynarki jest p. Jaga Jaraczewska z 
siostrą p. Wandą Piłsudską, kol. 
Halina Wójcik i koledzy Biliński, 
Busiakiewicz, Smoczyński, Zubkowski, 
a ja zdaję sobie sprawę, że moja 
krótka notatka o Drogiej Zosi w "NS" 
nie zdążyła dotrzeć do Niej na czas 
przed śmiercią.

18 października
ITA KORWIN-SZYMANOWSKA 

przypomniała sobie o naszym ist
nieniu po przeczytaniu "NS" i wpadła 
odwiedzić nas w kancelarii SMW. 
Wygląda dobrze, czuje się dobrze i 
tak entuzjastycznie przygotowuje się 
do Zjazdu Światowego (będzie okazja 
długą suknię z szafy wyciągnąć), że 
nie miałem sumienia jej powiedzieć, iż 
"bankiet" w czwartek 14 września 1989 
r. będzie w południe, a czy tańce 
nasz referent rozrywkowy zorgani
zuje? - naprawdę nie wiem!

Wymieniamy ostatnie radosne i 
smutne wiadomości (Ita zamierza się 

przeprowadzić) i ledwie nas Ita 
pożegnała dzwoni kol. Teofil Pacz
kowski, że st. bosman

STEFAN WĄSIAKOWSKI
zmarł wczoraj, 17.10.1988. Teofil 
bardzo często reprezentuje nas na 
pogrzebach kolegów w południowej 
Anglii. Tym razem nawet nie ma czasu 
przyjechać po banderę, tylko podaje 
jak najpełniejszy meldunek. Śp. 
Stefan urodził się 28.7. 1908 r. Do 
Anglii przyjechał razem z kol. 
Paczkowskim na "Burzy". Okręty, na 
których służył to Wilia, Garland i 
chyba Conrad. Po wojnie (jako Rey
mont) mieszkał w Portsmouth, skąd 
pojechał do córki do Hastings, gdzie 
zmarł w poniedziałek 17. Pogrzeb śp. 
Wąsiakowskiego odbył się 21.10.1988. 
Przy okazji zacny kol. Paczkowski 
informuje nas, że 74-letni bosman 
Kazik Loch jest w Royal Marsden 
Hospital leczony na raka gardła, i jak 
podaje kolega Teofil, w tej chwili czuje 
się nieźle.

EDMUND PAWŁOWSKI
w swym miłym liście z 21 paź
dziernika wytyka mi delikatnie: 
"Redakcja przechrzciła mnie z 
Edmunda na Jerzego Pawłowskiego, a 
nie było takiego w naszej Marynarce".

Kol. Pawłowski jest tak popularny, 
że wielu kolegów zauważyło moją 
pomyłkę na 31 stronie ostatnich "NS". 
Na swoją obronę mogę tylko powie
dzieć, że kogo mogłem robiłem 
Jerzym w ostatnim numerze.

A list, który z Warszawy przesłał 
JAN PAWLICA

traktuję jako gratulacje, że przez 
"NS" jeszcze jeden kolega nawiązał z 
nami kontakt, bo tak w nim czytamy: 
"Okrężną drogą, bo aż przez Połu
dniową Afrykę dotarły do mnie "NS", 
które obudziły wspomnienia minionych 
lat. Stało się tak: żona mojego kolegi, 
śp. Stanisława Gwoździewskiego, 
przesłała mi niejako w spadku pismo i 
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książeczkę XXX lat SMW... Zobowią
zuję się w zamian za ”NS" przysłać 
do SMW jakieś krajowe pismo..., bo 
funtów nie mam, a obciążać SMW nie 
mogę..Odpisałem koledze, którego 
pamiętam z Pioruna, i podałem mu 
smutną wiadomość, że Albin Kubicki, 
o którego się dopytuje, zmarł 4 lipca 
1982 r.

DR. JADWIGA KARNICKA
25 października zbiera w Sto
warzyszeniu pozdrowienia, serdecz
ności i wiadomości, by je doręczyć i 
przekazać kolegom w Kraju, bo żadne 
listy, a co dopiero te pisane przeze 
mnie, nie zastąpią osobistego konta
ktu. Kol. Karnicka jest w SMW z 
energiczną wnuczką, która rządzi się 
w kancelarii wesoło i z tupetem jak
by co najmniej przejęła prowadzenie 
naszego Stowarzyszenia. Ale chyba i 
Koledzy w Gdyni i w Warszawie i w 
Zarządzie SMW wyrażą wdzięczność, że 
tyle spraw zostało załatwionych je- 
dnotygodniową wizytą.

Tragiczny, jak już wspominałem, 
miesiąc kończy swą śmiercią 30 paź
dziernika kmdr

ANTONI WITOLD WRONKA.
Na pogrzebie 6 listopada w Cam
bridge kol. Zbyszek Plezia z SMW i 
kol. Kurnatowski reprezentują kole- 
gów-marynarzy, skąd Zbyszek 
przywiózł krótkie memorandum, roz
dane uczestnikom pogrzebu:

"... Wronka was born in Lwów on 
the lOth May 1911. His father and 
older brother were army officers but 
after attending the University of Lwów 
and Officers School at Toruń... in 
1939 he was a Lieutenant and had 
just completed his flying training for 
the Fleet Air Arm.... He spent some 
time carrying secret despatches and 
reached France.... After the fali of 
France he came to England and was 
seconded to the Polish Air Force as a 
Spitfire pilot. He was in action during

the Battle of Britain.... When the 
opportunity arose he returned to his 
original commission in the Polish Navy 
and served on the Piorun and North 
Atlantic convoy duties. He returned 
to Poland in January 1946 and was at 
first... appointed director of the 
naval training school and then com- 
mander of the port of Gdynia, but in 
the changing political climate his 
background and his English connec- 
tions placed him under suspicion. In 
January 1950 he was arrested__ and
after enduring torturę and solitary 
confinement without admitting to 
non-existent guilt was sentenced to 13 
years imprisonment. Following his 
release... three and a half years 
later he ąualified as an engineer... 
eventually being "rehabilitated" and 
given retired naval rank. A keen all 
round sportsman and a skilled skier 
and sailor he was for some years 
Commodore of the Polish Yacht Club. 
In December 1987 he was awarded 
their highest honour - Honorary 
Vice-Commander with Number One 
Personal Flag Entitlement. He held the 
two highest Polish military decorations 
for bravery.

He had and outstandingly happy 
marriage to an Englishwoman, Leslie, 
who survives with their son and 
daughter and four grandchildren..

Pani Leslie, która pracowała w 
Warszawie w Polskim Radiu, tak pisze 
do kpt. A. Jaraczewskiego: "... 
Prosiłabym o przekazanie serdecznego 
Bóg zapłać p. kpt. Plezi za jego 
obecność podczas nabożeństwa żało
bnego i przede wszystkim za przy
wiezienie bandery z "Pioruna", by 
uhonorować pamięć mego męża... Lecę 
do Polski 20 listopada w celu 
pochowania prochów mojego męża w 
ziemi polskiej... na cmentarzu na 
Powązkach w Warszawie z pełnymi 
honorami wojskowymi...".
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KAZIMIERZ NAGRODZKI
Niedawno temu wysłałem mu bardzo 
spóźniony Krzyż Zasługi, co tak 
potwierdza swym listem 23 paździer
nika 1988 r.:

"Otrzymałem dzisiaj paczkę z 
Krzyżem Zasługi oraz miły liścik, za 
które serdecznie dziękuję... Poje
chałem z synem do Polski na 3 
tygodnie, skąd wróciłem bardzo 
schorowany i wylądowałem w szpitalu, 
gdzie dostałem atak serca. Cucili 
mnie przez 30 minut, ale jak widać 
moja godzina jeszcze nie przyszła. 
Wróciłem do domu pod koniec wrze
śnia i staram się wrócić do normy i 
przybyć na wadze, bo straciłem 30 
funtów.... Mój przyjazd na Światowy 
Zjazd pozostaje pod znakiem zapyta
nia. Pozdrowienia dla pani Zofii i 
Tadeusza przekazałem; czują się nadal 
dobrze...".

W poniedziałek zatelefonował kol. 
Tadeusz Jekiel, że 6 listopada zmarł 
Kazik Nagrodzki, kochany kolega, 
jego miły sąsiad na Florydzie, nieod
żałowany mąż i ojciec, przyjaciel 
najbliższy. Gdy tę wiadomość mi 
przekazano, nie mogliśmy z Jadzią 
rozmawiać. Odszedł ktoś naprawdę 
niezastąpiony, a znak zapytania, 
został niestety tragicznie i smutno 
wykreślony z Jego listu.

O listopadzie jeszcze będę pisał, a 
teraz chcę zanotować, że w niedzielę 
11 grudnia dołączył przejazdem z 
Toronto przez Glasgow
WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI

i zebranemu u pp. Zubkowskich 
prezydium Zarządu sprezentował swą 
wspaniałą Księgę Chwały, gdzie 
pięknym skryptem wpisanych jest 
ponad 1000 nazwisk naszych śp. 
Kolegów, którzy zginęli w akcji, 
zmarli z ran, zginęli śmiercią mary
narza na oceanach świata, lub zostali 
zamęczeni i zakatowani na śmierć 
przez wrogich nam sąsiadów. Przyznać

się muszę, że Jaś Busiakiewicz, 
Andrzej Jaraczewski, Kostek Zub- 
kowski i ja chwilami nie mogliśmy 
mówić, gdy nazwisko bliskiego Kolegi 
przywodziło na pamięć okrucieństwa 
wojny, wyrażone długą listą tych, co 
zginęli, lub byli zamordowani przez 
najeźdźców. Księga Chwały wymienia 
tych, co polegli w drugiej wojnie 
światowej 1939-1945. Ale pamięć sięga 
i w lata późniejsze i ze zgrozą 
przywodzi na myśl bratobójcze 
zbrodnie, których zapomnieć nie łatwo, 
a wybaczyć nie można. Tablica na 
Oksywiu nie może wynagrodzić tra
gicznej krzywdy, a oficjalna amnestia 
nie przywróci do życia.

"CZEŚĆ BOHATEROM" do nich 
właśnie powinno być skierowane. 
Łatwo jest rozumować, że gdy spotka
li się trzej panowie, mający na 
uwadze swoje własne interesy, nie 
trudno przyszło Churchillowi, Ro- 
oseveltowi i Stalinowi zdecydować, że 
Polska zostanie w bloku komunisty
cznym. Ale to nie znaczy, że mamy 
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się z tym pogodzić. Paru naszych 
Kolegów w SMW poświęca na pomoc 
Krajowi każdą wolną chwilę i każde
go zaoszczędzonego funta. A feto
wanie czy dekorowanie rodaków z 
emigracji przez reżym wywołuje nie
smak wśród kolegów w Kraju i 
oburzenie w emigracyjnych organi
zacjach kombatanckich, a dla entu
zjastów pomocy Krajowi jest nie do 
przyjęcia.

Ostatni Walny Zjazd uchwalił 
wytyczne postępowania, których

TRZEJ KOLEDZY Z PLYMOUTH 
nie honorowali i przyjęli zapro
szenie na przyjęcie w ambasadzie PRL. 
Na zebraniu 6 października Zarząd 
zawiesił tych kolegów, choć na 
wniosek kol. T. Sroki odłożył 
wykonanie tej uchwały na miesiąc. 24 
listopada Zarząd potwierdził uchwałę, 
bo wymienieni odmówili podpisania 
deklaracji, że znają te wytyczne i 
dostosują się do nich. A szkoda, bo 
wytyczne wymagają bardzo niewiele, 
by zapewnić Stowarzyszeniu spokojne 
i niekrytykowane istnienie.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
którzy w życzliwych słowach chwalili

NASZE SYGNAŁY
w imieniu współpracowników i 
zawstydzonego redaktora dziękuję za 
życzenia świąteczne i noworoczne i za 
przychylną pobłażliwość nam okazy
waną.

Przy okazji zawiadamiam "mary
narską szwagierkę", a z nią wszy
stkich Czytelników, że sprawozdaniem 
z poświęcenia Tablicy na Oksywiu 
kończymy 1988 "ROK PINY", lanso
wany w artykule wstępnym 161 nr. 
"NS", choć czekamy na komentarze, 
poprawki oraz informacje na ten 
temat. Praca Wojciecha Wicherskiego - 
Monografia 3 jest prawdopodobnie 
ostatnią publikacją w "NS", której 
autor nie jest członkiem SMW, lub 
marynarzem.

Wśród kart świątecznych w naszej 
kancelarii notuję fotografię ołtarza 
mariackiego Wita Stwosza we wspa
niałej oprawie graficznej Stanisława 
Piaskowskiego i "A Crisp Morning - 
Woodcock", by Julian Novorol, court- 
esy of the Keyser Gallery", podpi
saną Tadek Novorol z Rodziną.

1918-1947
Te dwa dokumenty, których kopie 

przesłał nam kolega Stanisław M. 
Piaskowski ze swych zbiorów w USA 
ustalają daty powstania i rozwiązania 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Marynarkę powołał do życia 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
swym dekretem a dniem 28 listopada 
1918 r. Rozkazem Dziennym Nr 15, 
Londyn, dnia 3 marca 1947 Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
wiceadmirał Jerzy Świrski stwierdza, 
że oficjalnym końcem istnienia jest 
dzień 31 marca 1947 roku. Pamiątkowa 
Odznaka, ustanowiona uchwałą Wal
nego Zjazdu SMW 24 kwietnia 1988 r. 

na wniosek kol. Jerzego Krakusa i 
ustalona przez Zarząd Główny SMW na 
kolejnych zebraniach 14 lipca, 6 
października, 24 listopada i 15 gru
dnia 1988 r. jako w kolorze srebrna 
replika Złotej Odznaki, z tym, że na 
krzyżu emaliowanym (granatowo) są 
srebrne litery MW. Motyw kotwicy i 
ręki z mieczem pozostaje ten sam ale 
srebrny w kolorze. A na odwrocie są 
dwie daty: 1918-1947 powstania i za
kończenia naszej Marynarki.

Statut Odznaki, uchwalony 15 
grudnia 1988 r. podaje, że..."o na
danie Odznaki MW może się ubiegać:
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a) Każdy oficer, podchorąży, 
podoficer i marynarz MW i PMSK, 
którzy służyli między datami 1918- 
1947.

b) Każdy oficer, podchorąży, 
podoficer i szeregowiec Wojska lub 
Lotnictwa, oraz pracownik cywilny o 
ile służył w jednostkach MW co naj
mniej pół roku w w/w latach.

c) Dzieci i wdowy (wdowcy) po
zostali po wymienionch w a) i b) i 
w ich imieniu.

d) Zasłużeni ludzie dla sprawy MW, 
zaproponowani przez Zarząd SMW.

Odznakę nadaje Zarząd Główny 
SMW... imiennie wraz z legitymacją na 
koszt odznaczonego w dniu 14 wrze
śnia 1989 r.

Dla spraw Odznaki MW Zarząd 
Główny dokooptowuje sekretarza 
krajowego, który działa równolegle z 
sekretarzem Zarządu Głównego....”.

Koledzy, którzy chcą otrzymać 
Odznakę, proszeni są o czytelne 
wypełnienie formy załączonej w 
Komunikacie Informacyjnym Ostatniego 
Światowego Zjazdu Marynarzy i 
przesłanie z odpowiednim czekiem na 
adres SMW.

Koledzy w Kraju proszeni są o 
skomunikowanie się z kmdr. Julianem 
Czerwińskim 48/8 Abrahama 81-395 
Gdynia i wysłanie na jego adres 
wypełnionej formy i odpowiedniej 
opłaty.

Cytowane powyżej paragrafy Sta
tutu Pamiątkowej Odznaki MW wska
zują, że Odznakę mogą otrzymać 
wszyscy, którzy mają prawo być 
członkami SMW. Odznaka nie konku
ruje z odznakami SMW - tym przemiłym 
skromnym guziczkiem jeszcze z 
napisem Samopomoc, biało-czerwonej 
bandery z nałożonym kołem SMW i 
motywem ręki z mieczem, którą wielu 
kolegów nosi na kombatanckim berecie, 
i Złotą Odznaką SMW, na której 
Pamiątkowa Odznaka jest wzorowana.

Sekretarz Zarządu Głównego SMW
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DIALOG KRAKUSA 
Z SEKRETARZEM
SEKRETARZ: Powiadomiłem Kolegę, 

że jeśli mi się uda, to na liście od
znaczonych pamiątkową Odznaką MW 
1918-1947 pod numerem pierwszym 
wpiszę jego nazwisko. Jako projek
todawcy należy mu się to wyróżnienie.

KRAKUS: Powinienem Sekretarzowi 
dać spokój, ale cóż, kiedy bez niego 
ani rusz. Ponieważ w tej korespon
dencji będziemy już tylko sami, uja
wnię swój inny talent, i będę pisał 
rymami.

To, że Pan od dawna nożyce 
zamienił na kosę, z pokorną cierpli
wością i w milczeniu zniosę.

Gorzej natomiast, że wyrokiem sądu 
ostatecznego, ja jestem wylansowany 
na tego pierwszego.

Że to niby w mym mózgu ta myśl 
się zrodziła: ufundować Odznakę MW, 
która by beze mnie też była.

Na hierarchii starszeństwa na tyle 
się już znam, i wiem że po "Bogu" 
następny jest zwykle "number one".

A więc najpierw szczyty koman
dorskie i kapitańskie, a potem długo 
nic... i dopiero bosmańskie,

i że Polacy w tej mierze są 
szczególnie zdatni, apeluję, bym w 
kolejce był co najmniej... ostatni.

A więc "po starszemu na gałąź!" - 

jak mówi staroszlachecki status, kupą 
mości panowie, a na ostatku Krakus.

Dziękuję bardzo pięknie za takie 
wyróżnienie - żeby jednak wypośrod- 
kować jakąś pośrednią drogę 
oświadczam solennie i publicznie, że 
nie - skorzystam, bo koszt odznaki 
wezmę na swe konto, a na sumienie 
nie mogę.

Refleksja: Gdyby tak się złożyło, 
że i tego ostatniego teżby z kolei 
ubyło - chciałbym już po tamtej 
stronie Styksu dożyć, aby ktoś 
życzliwy... raczył tę Odznakę... na 
mej trumnie złożyć.

Więc, Sekretarzu, w mej samotni 
wśród snów i omamień - marzę, że 
kiedyś wreszcie trafi kosa na kamień.

i dlatego wciąż niepoprawnie wierzę, 
że z tych fałszywych klejnotów poezji, 
coś do NS Pan wybierze! 
SEKRETARZ: Amen!
Od Redakcji:

Do tego numeru NS dołączony jest 
Komunikat Informacyjny, podający 
szczegóły OSTATNIEGO ŚWIATOWEGO 
ZJAZDU MARYNARZY Polskiej Mary
narki Wojennej w Fawley Court, 
Henley-on-Thames, 12, 13 i 14
września 1989. Dalsze informacje 
podane będą w następnym Komuni
kacie w 164 numerze "Naszych Syg
nałów" .
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