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JULIAN CZERWIŃSKI Reęu le 1 6 JAN. IS
STRATY KOPRUSU OFICERSKIEGO 

MARYNARKI WOJENNEJ 
POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ

W 143 numerze Naszych Sygnałów 
(styczeń-kwiecień 1980) opublikowano 
jako "pierwszą próbę wypełnienia 
tragicznej luki w bilansie naszych 
strat", listę strat korpusu oficer
skiego mar. woj. podczas okupacji 
niemieckiej, sowieckiej oraz strat 
zadanych przez komunistyczne władze 
PRL. Redakcja N. S. zwróciła się wów
czas o nadsyłanie uzupełnień i pop
rawek .

Obecnie, po upływie niemal dzie
sięciu lat od pierwszego opracowania, 
zgłaszam więc zasadnicze uzupełnienie, 
dotyczące naszych strat, poniesionych 
w korpusie oficerskim pod okupacją 
sowiecką. W 1980 r. przedstawiłem 28 
nazwisk oficerów i podchorążych, 
dzieląc tę listę według korpu
sów oficerskich. Teraz przedsta
wiam alfabetyczną listę 64 oficerów, 
chorążych i podchorążych mar. woj., 
podając przynależność do korpusów 
oraz miejsca i daty śmierci. Należy 
zwrócić uwagę, że wśród 64 zamor

dowanych oficerowie rezerwy stanowią 
aż 40%. Zmobilizowano ich głównie w 
Pińsku; znaleźli się również wśród 
ewakuowanych z Warszawy oficerów 
KMW.

Uwagi dotyczące strat pod oku
pacją niemiecką odnoszą się do dwóch 
oficerów błędnie podanych w tym 
wykazie: kpt. mar. T. Duracz nie 
zaginął na terenie okupacji niemieckiej, 
lecz został zamordowany i zidentyfi
kowany w Katyniu, a kmdr ppor. rez. 
Antoni Wąsowicz nie był zamordowany 
w oflagu w Prezlau, lecz zmarł w Neu 
Detz, już po wyzwoleniu z niewoli.

Nieścisłość dotyczy pdch. mar. S. 
Gronowskiego, który nie zginął w 
stalagu, lecz w obozie koncentracyj
nym Buchenwald (1944).

Uwagi dotyczące strat w PRL 
odnoszą się do ppor. Z. Smoleńskiego, 
który został stracony w Bydgoszczy 
26.2.1946 r. Kmdr Z. Węglarz nie był 
skazany na karę śmierci, tylko na 8 
lat więzienia (patrz N.S. nr 164).

Legenda skrótów korpusów oficerskich: 
KM - korpus morski
KRB - korpus rzeczno-brzegowy:
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T - korpus techniczny;
Art. - korpus of. artylerii;
Inż. sap. - korpus of. inżynierii i saperów;
Lotn. - korpus of. lotnictwa;
Lek. - korpus of. lekarzy;
Intend. - grupa of. intendentów;
Gosp. - grupa of. gospodarczych;
Kanc. - grupa of. kancelaryjnych i kasowych;
Sąd. - korpus of. sądowych.

LISTA OFICERÓW, CHORĄŻYCH I PODCHORĄŻYCH MAR. WOJ. 
ZAMORDOWANYCH PO NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 

Przez N.K.W.D., Armię Czerwony i innych sprawców
w okresie IX.1939-VI.1941

L.p. Nazwisko i imię 
rok urodzenia

Korpus Stopień wojskowy 
funkcja

Data i miejsce 
śmierci

1. Basiński Czesław
1900

KRB kpt. mar
of. oświatowej Kadry
Floty w Gdyni

18.9.1939 wieś
Odgcmar zamor
dowany przez bandę

2. Bończak Bronisław
1898, KW

KM kpi mar.
d-ca III Dyonu 
Monitorów

25.9.1939 Mokrany 
(wymieniony ze 
Starobielska)

3. Bosak-Pakowski inten ppłk. dypl. I V / V . 1 9 4 0
■ Zenon, 1890,KWx3 dent kier. adm. Pieniężnej 

KMW
Starobielsk

4. Brodowski Bohdan
1891

KM kmdr.ppor. w st. spocz. IX. 1939 zastrzelony 
za posiadanie broni

5. Czernicki Ksawery
1882, KW

T kontradmirał, inż
Szef Sł. Tcchn. KMW

IV/N. 1940 Katyń

6. Duracz Tomasz 
1896,VM,KW

KM kpt. mar. 
w KMW

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 2128

7. Finger Edwin 
?

T kpt. mar. rez. inż. IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 2019

8. Gargul Stanisław 
?

chor. mar. z
Flotylli Pińskiej

IV/V. 1940 Katyń

9. Gcnzel Mikołaj 
1897

KM por. mar.rcz. łV/V. 1940 Katyń

10. Godek Stanisław 
?

KRB ppor.mar.rcz. IV/V. 1940 Katyń

11. Graniczny Józef 
1897,VM,KW

KRB por. mar. rez.
d-ca sekcji zaopatrzenia 
Flotylli Pińskiej

IV/V. 1940 Katyń

12. Grudniewicz Idzi
1900

gosp kpt. gosp. IN/N. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 1308

13. Hagmajer Bolesław 
?

KM por. mar. rez. 
kpt.ż.w.

IV/V. 1940
Starobielsk
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"Horodyszcze"

14. Hubert Witold T kpt. mar. rez. inż. zmarł w więzieniu 
skazany na 5 lat1889

15. Iwaszkiewicz Wacław 
1893,VM,KW

Lotn ppłk. lotn. IV/V. 1940 Katyń 
nr. zwłok 467

16. Jasik Władysław 
1900.KW

Art kpt.art.
d-ca kanonierki 
"Zuchwała"

24.9.1939 Mokrany

17. Jodkowski Edmund 
1899

KM kpt. mar.
d-ca monitora 

"Wilno"

25.9.1939 Mokrany 
podany błędnie na 
liście Katyńskiej

18. Jóźwikiewicz Eugeniusz 
1887

KM kpt. mar.
of. br. podw. KMW

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 2244

19. Kaczyński Wikloryn 
1891

Lotn. kmdr.ppor.rez.pii. IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 1550

20. Kamieński Stanisław 
1892.KW

T kmdr.por.inż.
Z-ca szefa Sł. Techn. KMW

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 460 za
mordowany z synem

21. Karge Tadeusz 
1894

gosp. kpt. mar. gosp.
Kier. Nauk Wydz. Adm.
S.P.M.W.

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 3522

22. Kierkus Jan 
1900

KM kpt. mar.
d-ca monitora 
"Pińsk"

25.9.1939 Mokrany

23. Kisiel-Zachorański 
1893 Arkadiusz

KM kpt. mar. rez. 
d-ca pododcinka 
obrony Prypeci

25.9.1939 Mokrany

24. Kitlas Wincenty 
1887.KW

KRB kpt. mar.rez. IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 3112

25. Kuzio Rudolf 
1895

KRB kpt. mar.rez.
d-ca uzbr. statku 
"Gen. Szeptycki"

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 876

26. Lambert Feliks 
?

sąd ppłk, audytor IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr.

27. Lipka Jan inten kpt. int. mgr. IV/V. 1940 Katyń
1900 dent w KMW zwłoki nr. 2276

28. Lubinkowski Bronisław 
1903

KM Kpt. mat. pil. 
w KMW

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 2261

29. Maltzc Stanisław 
1896

KM por. mar. rez. IV/V Starobielsk

30. Matuszyński Narcyz 
1902

KM kpt. mar d-ca Oddz. 
Gaz-Min Flotylli Pińskiej

IV/V. 1940 Katyń 
zwłoki nr. 869

31. Marciszewski Janusz 
1912

KM por. mar.
d-ca okr. sztab.
"Adm. Sierpinek"

25.9.1939 Mokrany 
podany błędnie na 
liście Starobielska

32. Marzecki Andrzej 
1905

KM kpt. mar.
d-ca monitora

IV/V 1940 Katyń
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33. May Jan KM por. mar. 25.9.1939 Mokrany
1907

34. Moszczeński Leon Lek.

d-ca monitora 
"Warszawa" 
kmdr.dr.med. IV/V 1940 Katyń

1889
35. Mrozik Alojzy gosp.

Szef Sanit. KM W 
kpt. mar. gosp. IV/V. 1940 Katyń

1896 w KMW zwłoki nr. 2810
36. Murza-Murzicz Stefan KRB por. mar. rez. IV/V 1940

? port woj. Pińsk Starobielsk
37. Niemirski Michał T kpt. mar. inż IV/V. 1940 Katyń

1903
38. Niezabitowski Gotfrd KRB

w KMW 
por. mar. rez. IV/N. 1940 Katyń

?
39. Paciorkowski Stanisław KRB por. mar. rez.

zwłoki nr. 3154
IV/V 1940 Katyń

1898
40. Pawlikowski Ludwik intend. kmdr. por. int. dypl.

zwłoki nr.4032
IN/N 1940 Katyń

1896,KN,KW Szef Sł. Intendent. KMW zwłoki nr. 43
41. Pieńkowski Roman B. KM kpt. mar. rez. IN[N 1940 Katyń

1897,VM
42. Podczaski-Rola KM bsmn. pdchor. mar.

zwłoki nr.3658 
IN IN 1940

1918 Janusz
43. Politur Fryderyk T ppor. mar. rez. inż.

Starobielsk
IN/N. 1940 Katyń

1899 prac, kontr. KMW zwłoki nr. 3925
44. Popiel Alfred KRB por. mar.rez. IV/V. 1940 Katyń

1888
45. Porydzaj Bolesław KM kpt. mar.

zwłoki nr. 2502
IV/V. 1940 Katyń

1902
46. Pufahl Roman KRB

d-ca monitora "Toruń” 
kmdr. ppor. IN/N. 1940 Katyń

1894,KW Szef Sł. Łączności KMW zwłoki nr. 3708
47. Rojek Edward KRB kpt. mar. rez. IN/N. 1940 Katyń

1892
48. Rutynski-Roth Bogusław Art. kpt. art.

zwłoki nr. 1654
25 9.1939 Mokrany

1900
49. Rybiński Stefan T

D-two Flotylli Pińsk 
bsmn. podchor. mar IX.1939zaginął na

1919
50. Sadowski Aleksander T kmdr. por. inż.

Polesiu
IN/N. 1940 Katyń

1887 Kier. Wydz. Sł. Techn. zwłoki nr. 4074
51. Sawiński Stanisław T bsmn. podchor. mar. I V / V 19 4 0

1919
52. Siekierski Edward KRB por. mar. rez.

Starobielsk
IN/N. 1940 Katyń

7

53. Sierkuczewski Mieczysław KRB kpt. mar. 25.9.1939 Mokrany
1895

54. Sokołowski Bolesław KM
d-ca pododcinka Prypeci 
kmdr. por. rez. IN/N. 1940 Katyń

1892,KW
55. Staszkiewicz Włodzimierz KM

w KMW 
kmdr. ppor. rez. IN/N. 1940 Katyń

1892
56. Steibal Jan Bolesław kanc. por. mr. kanc. IV/V. 1940 Katyń

1886 zwłoki nr. 1013
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57. Sułkowski Henryk KM kpt. mar. rez. IV/V. 1940 Katyń
1897,VM d-ca pododcinka Prypeci

58. Szefer Ludwik T chor. mar. 25.9.1939 Mokrany
7 z Warsztatów Pływających 

Flotylli Pińskiej
59. Szpinko Wacław Inż. mjr. sap. I V / V 19 4 0

1897 Sap. baon elektro - techn. Starobielsk
60. Szymkiewicz Zysmunt Lek. mjr. rez. dr. med. IV/V. 1940 Katyń

1890
61. Taube Karol KRB kpt. mar. rez. I V / V 19 4 0

1888,VM,KW w KMW Starobielsk
62. Wiśniewski Artur Sąd ppłk, audytor W/V. 1940 Katyń

1889
63. Wojciechowski Maksymilian

7
T por. mar. rez. IV/V. 1940 Katyń

64 Wojnicz Wiktor KM kmdr. ppor. rez. IX. 1939 areszto
1894,VM wany w starostwie 

w Łucku, więziony
Gdynia: Sierpień 1989 w Kijowie - zaginął

STANISŁAW OLSZOWSKI
SENTYMENTALNA WIZYTA 

DO NEW LONDON , CONNECTICUT

Kiedy z amerykańskiej bazy 
okrętów podwodnych w New London 
wyruszyliśmy na "Jastrzębiu" w rejs 
do W. Brytanii i przechodziliśmy pod 
niskim mostem poprzez rzekę Thames, 
żegnali nas zgromadzeni na moście 
Rodacy, z którymi zaprzyjaźniliśmy 
się w ciągu przeszło 6-tygodniowego 
tam pobytu. Obiecałem sobie, że wrócę 
tam kiedyś, by stanąć na moście i 
patrząc w kierunku ujścia rzeki 
odtworzyć w wyobraźni nasze wyjście 
na Atlantyk. Gdy 24 sierpnia 1989 r. 
po prawie 48 latach wróciłem tam, 
doznałem wielkiego zawodu, gdyż 
stary most został zatąpiony przez 
wysoki, autostradowy, na który 
pieszym nie wolno wchodzić. Tak samo 
nie udało mi się odnaleźć nikogo z 
tych, co nas tam żegnali. Sam New 
London zmienił się nie do poznania. 
Uliczka, przy której mieszkali moi 
najbliżsi znajomi przestała w ogóle 

istnieć, a z rodziny pozostała przy 
życiu tylko jedna osoba. W książce 
telefonicznej prawie co piąte nazwisko 
wygląda jakby było kiedyś polskie. 
Próbuję trzy albo cztery numery na 
chybił trafił. W każdym wypadku 
odzywa się młody głosik, który nie
łatwo mi zrozumieć. Próbuję wytłu
maczyć kto jestem i po co przyje
chałem. Chwila ciszy - chyba ździ
wienie, że po tylu latach zaliczam się 
do jeszcze żyjących. Nic nie wycho
dzi. Próbuję więc w barach, by od 
starych bywalców czegoś się dowie
dzieć. Wreszcie przy pomocy Murzyna, 
który się mną zaopiekował, i tak
sówkarza dostaję się do Polish-Ame- 
rięan Veterans Club. Od tego momentu 
jestem już wśród swoich. Z ich pomocą 
udało mi się zakwaterować w ślicznej 
gospodzie poza miastem, gdzie mogłem 
wreszcie odpocząć. Do Klubu zaglą
dałem dość często. Poznałem tam 
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sporo mężczyzn, z których kilku 
słyszało coś od starszego pokolenia o 
wizycie polskiej załogi w 1941 roku. 
Dopiero w sobotę wieczorem, kiedy do 
Klubu przyszły panie, spotkałem 
jedną, która pamiętała, że jako młoda 
panna tańczyła z marynarzami z 
"Jastrzębia" na jakiejś zabawie. Mo
ja radość pod wpływem tej wiadomości 
była większa, niż gdybym to ja sam z 
nią tańczył.

Po trzech dniach mego pobytu 
nastała niedziela, kiedy wybrałem się 
na wczesne nabożeństwo do katolic
kiego kościoła, którego proboszczem 
jest ksiądz Leo Sutula, Polak z 
pochodzenia. Skontaktowałem się z 
nim telefonicznie, ale nie spodziewałem 
się, że moja obecność w kościele 
będzie ogłoszona od ołtarza pod ko
niec Mszy św. Wszystkie pary oczu 
powędrowały w moją stronę, choć 
siedziałem nieco z tyłu (dla zama
skowania, że nie byłem w stanie łaski 
uświęcającej). Po Mszy podeszło do 
mnie wiele osób, aby się przywitać i 
zamienić kilka słów. Jakiś siwowłosy 
pan, widocznie były amerykański 
marynarz, wspomniał o zatopieniu 
"Dragona", czego był świadkiem; 
wyrażał się bardzo pochlebnie o 
polskich marynarzach. Największą 
pomocą w drugiej fazie mego pobytu 
okazała się pani Florence Nielsen, 
którą poznałem po nabożeństwie. Ta 
niezwykle miła pani, rodowita Polka 
z Chicago, była żoną oficera, który 
zginął w czynnej służbie na okręcie 
podwodnym o jądrowym napędzie. 
(Choć nie powiedziała mi w jakich 
okolicznościach to się stało, jestem 
przekonany że zginął wraz z okrętem 
i całą załogą). W każdym bądź razie 
do końca życia przysługują jej prawa 
i przywileje, jakby była żoną oficera 
w czynnej służbie. Dzięki jej uprzej
mości udało mi się zwiedzić bazę 
okrętów podwodnych, co było moim

Pani Florence Nielsen na tle USS Nautilus 

pragnieniem. Na bazie spędziłem 
półtora dnia, przy czym pani Nielsen 
odegrała rolę mojego osobistego PRO, 
informując wszystkich spotkanych z 
prawdziwie polskim entuzjazmem o 
mojej poprzedniej wizycie 48 lat 
wcześniej. Dzięki jej przedstawieniu 
sprawy zatopienia "Jastrzębia", gdy 
posługując się zdjęciami z mego albumu 
(jaki przezornie przywiozłem ze sobą) 
tak oczarowała jednego z oprowadza
jących nas oficerów, że ten spre
zentował mi swoje złote "delfiny", 
wyróżniającą odznakę podwodników US 
Navy. Ten oficer otrzymał w zamian 
soczysty pocałunek (od pani Florence) 
oraz pamiątkową odznakę Marynarki 
Wojennej (za moją służbę, jak to 
zostało oficjalnie stwierdzone na 
wydanej mu legitymacji!). Również 
dzięki uprzejmości pani Florence 
zostałem przedstawiony jej przyja
ciółce, Pani Theressa Cass, kierow
niczce biblioteki w Submarine Force 
Library and Museum. Od tej również 
bardzo miłej pani (dlaczego spotkałem 
je tak późno w życiu?) otrzymałem 
sporo publikacji włącznie z jej pry
watną kopią "United States Submarine, 
Data Book 1984", jaką uaktualniłem aż 
do 1988 roku, tak że posiadam dość 
szczegółowe dane o wszystkich ame
rykańskich okrętach podwodnych, 
sięgających obecnie liczby blisko 800.

Odchodząc na chwilę od tematu, 
chciałbym przy tej okazji przekazać do 
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wiadomości ciekawe "odkrycie": z 
serii 20 okrętów podwodnych, do 
której należał "Jastrząb" , tj. S22-S41, 
zginęło na skutek nieszczęśliwych 
wypadków aż 7, czyli 35%. Co jeszcze 
więcej interesujące to fakt, że co 
najmniej w 6 z tych wypadków pod
stawową przyczyną był błąd w nawi
gacji. Czyżby?!

Szperając w archiwach znalazłem w 
kartotece S-25, czyli późniejszego 
"Jastrzębia", oprócz suchych tech
nicznych oraz innych danych, artykuł 
pt. "The Saga of S-25 (Jastrząb)", 
napisany przez niejakiego Q.G. 
Parnella, prawdopodobnie jednego z 
załogi "Jastrzębia", który po wojnie 
wyemigrował do USA i zmienił naz
wisko. Ponieważ artykuł ten zawiera 
pewne nieścisłości co do wydarzeń na 
ostatnim patrolu tego okrętu, a 
końcowa uwaga o dowódcy, śp. kmdr. 
Romanowskim jest raczej niepochlebna, 
podjąłem się przedstawić swój opis 
wydarzeń oraz wyrazić inne zdanie o 
dowódcy, którego bardzo lubiłem i 
szanowałem, w oparciu o bardziej 
wiarygodne dane o jego służbie w 
reżymowej marynarce i o prawdziwym 
ustosunkowaniu się do władz. Pro
szono mnie żebym przedstawił także 
dalsze koleje losu oficerów i załogi 
nieszczęsnego "Jastrzębia" oraz inne 
dane nadające się do opublikowania w 
ich periodyku "Dolphin" i umiesz
czenia ich w archiwum Biblioteki. Na 
ręce pani Cass wysłałem więc 
obszerny list wraz z załącznikami, w 
nadziei że uczyniłem zadość praw
dziwym faktom. Korzystając z okazji 
wysłałem, gdzie trzeba, pięć kopii 
publikacji "The Polish Navy in the 
Second World War" (i w ten sposób 
zredukowałem cośkolwiek mój stos tych 
książek!). (Kopię listu do pani Cass 
przesłaliśmy do archiwum Instytutu 
Sikorskiego w Londynie - Red. ) .

Baza okrętów podwodnych w New 
London rozrosła się od czasu, kiedy 

przejęliśmy S-25 przy nieco prymi
tywnym molo Nr 6 na rzece Thames. 
Zajmuje ona 500 akrów i obejmuje 
ponad 400 budynków. Baza jest 
podzielona na dwie części: dolna część 
(bliżej rzeki) zawiera wszystkie 
żywotne urządzenia i zabudowania 
wraz z basenami dla okrętów podwo
dnych. Ta część jest odseparowana i 
strzeżona w najwyższym stopniu 
bezpieczeństwa.

Górna część bazy zawiera wszy
stkie udogodnienia dla jej personelu i 
załóg okrętów, gdy są w porcie, oraz 
ich rodzin. Tam więc znajdują się: 
przede wszystkim Szkoła dla Mary
narki Podwodnej, prywatne domy z 
ogródkami, lub kwatery dla kawalerów, 
szpital, szkoła dla dzieci, uniwersalny 
kościół, teatr, sklepy, kluby, baseny 
pływackie, sportowe boiska, "golf 
course", sztuczne jeziorka do pływa
nia oraz do uprawiania żeglarstwa, 
miejsca na spacery lub uprawianie 
"joggingu" - dosłownie wszystko, co 
jest potrzebne do prowadzenia 
wygodnego oraz interesującego trybu 
życia, włącznie z udogodnieniem do 
trenowania psów (chyba żeby nie 
"latały" za uprawiającymi "jogging"!).

Jako że spędziłem lwią część swo
jego życia w służbie dla edukacji 
(białych, brunatnych i czarnych) 
interesowała mnie szczególnie Szkoła 
dla Podwodnej Marynarki. Obejmuje 
ona 345 różnych kursów - od pod
stawowych dla marynarzy w różnych 
specjalnościach, do taktycznych dla 
potencjonalnych dowódców okrętów 
podwodnych z balistycznymi rakie
tami. Codzienna ilość studentów 
wynosi przeciętnie 200 oficerów i 1900 
podoficerów i marynarzy, więc rocznie 
szkoli się tam około 56.000 personelu. 
Obsługa składa się z blisko 1000 
wykładowców oraz instruktorów Poza 
tym każdy, kto chce zdobyć wyższe 
kwalifikacje zawodowe lub naukowe, ma 
udogodnienia, żeby studiować. W tym
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Dolny Zwodzony Kolejowy, górny autostradowy most przez rzekę Tharnes. W głębi po prawej baza okrętów 
podwodnych

celu baza współpracuje z kilkoma 
uniwersytetami. Ciekawi mnie, dla
czego w spisie nazwisk pierwszych 
dowódców wszystkich dotychczasowych 
okrętów podwodnych (blisko 800) 
znalazłem tylko jedno polskie nazwisko: 
Urbańczyk.

Łącznie z nowymi urządzeniami 
przy głównym molo w New London, po 
wylotowej stronie mostu, gdzie jest 
przycumowany okręt-baza USS Fulton, 
baza mieści 3 dywizjony okrętów 
podwodnych o napędzie jądrowym, 
kategorii "attack", które należą do 
Atlantic Command. Oprócz tego znaj
dują się tam inne jednostki wojenne i 
doświadczalne oraz cały kompleks 
administracyjno- zaopatrzeniowy.

Naprzeciw New London w miejs
cowości Groton jest stocznia należąca 
do General Dynamie Electric Boat 
Division, która od przeszło 70 lat 
specjalizuje się w projektowaniu i 
budowie - okrętów podwodnych. W tej 
stoczni został zbudowany pierwszy 
okręt podwodny o napędzie jądrowym, 
USS Nautilus. Jest to najbardziej na 
świecie zaawansowana stocznia w 
budowie obydwu typów okrętów 

podwodnych o napędzie jądrowo- 
turbinowym, jakie zostały zastosowane 
w US Navy, tj.:

(i) typu Trident, albo klasy Ohio 
(od nazwy pierwszego okrętu tego 
typu) z balistycznymi rakietami;

(ii) typu "fast-attack", albo klasy 
Los Angeles (od nazwy pierwszego 
okrętu tego typu).

Okręty klasy Ohio mają 560 stóp 
długości, 18.750 ton wyporności (w 
zanurzeniu) i są wyposażone w 24 
balistyczne rakiety typu Trident, o 
zasięgu 4000 mil.

Okręty typu Los Angeles mają 
długość 360 stóp, wyporność w 
zanurzeniu 6900 ton i są wyposażone w 
torpedy najnowszego typu przeciwko 
okrętom podwodnym, oraz dwa inne 
typy uzbrojenia do ataku.

Dzięki automatyzacji i robotechnice 
budowa nacisko-odpornego kadłuba 
okrętu podwodnego typu Trident trwa 
zaledwie 9 tygodni.

Oprócz wspomnianej biblioteki 
zwiedziłem także muzeum okrętów 
podwodnych włącznie z okrętem- 
muzeum, którym jest USS Nautilus, 
pierwszy o.p. o napędzie jądrowym.
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Okręt ten, wycofany ze służby po 25 
latach i po przepłynięciu ponad 500 
tyś. mil morskich (przeważnie w 
zanurzeniu), został specjalnie spre
parowany, tak że przy użyciu ste
reofonicznej osobistej słuchawki, 
aktywowanej podczerwonymi czujnikami, 
można łatwo zapoznać się z urzą
dzeniami na tym okręcie, tak jakby 
się miało osobistego przewodnika. 
Żeby nadać większego realizmu, 
wszystkie urządzenia są obsadzone 
przez naturalnej wielkości modele 
załogi, której dokładnie połowa jest 
ciemno-skóra, choć każdy z załogi 
wabi się tą samą godnością: DO NOT 
TOUCH.

Muzeum mieści się w budynku 
specjalnie do tego celu zaprojekto

wanym i zawieran modele lub urzą
dzenia różnego typu okrętów pod
wodnych, nie wyłączając niemieckich i 
japońskich.

W ostatnim dniu mojego pobytu 
pani Florence obwiozła mnie dookoła 
New London, umożliwiając mi zoba
czenie naprawdę prześlicznych okolic, 
które zostały zaludnione w pierwszej 
połowie XVII wieku przez przybyszów 
z Albionu. Stąd ich wybitnie angielski 
charakter, lecz nie taki, jaki 
codziennie oglądam w zadymionym 
Middlesborough!

Ani się nie spostrzegłem, kiedy 
nadszedł moment wyjazdu ze stacji 
kolejowej w New London. Stary most i 
stojących na nim Rodaków pożegnałem 
tym razem na zawsze.

JULIAN CZERWIŃSKI
W 70 ROCZNICĘ POWSTANIA

1 BATALIONU MORSKIEGO

CZĘSC
PUŁK MORSIKI

I: 1 BATALION 
1919 - 1920

MORSKI

Początki Polskiej Marynarki 
Wojennej w pierwszym roku istnienia 
odrodzonego Państwa Polskiego były 
niezwykle trudne. Oprócz entuzjazmu 
i patriotyzmu marynarzy - Polaków z 
trzech zaborów - nie było właściwie 
nic: ani brzegu morskiego, portów i 
okrętów, ani środków finansowych, 
ani koniecznego przemysłu. Cały kraj 
zrujnowany był wojną. Marynarka 
Wojenna, kierowana przez Sekcję 
Marynarki, a potem przez Departament 
dla Spraw Morskich przy Minister
stwie Spraw Wojskowych, powstawała 
na rzekach - Wiśle i Prypeci. Pier
wszym portem i bazą Marynarki Wo
jennej stał się Modlin.

Historię Flotylli Pińskiej w latach 
1919/1920 przedstawiłem w numerze 
152 Naszych Sygnałów. Powstanie, 

organizacja i działania bojowe jedno
stek lądowych Marynarki Wojennej - I 
Batalionu Morskiego oraz Pułku 
Morskiego - są przedmiotem obecnego 
opracowania.

Traktat Wersalski ustalił polskie 
granice zachodnie; w obejmowaniu 
tych granic uczestniczyły - Flotylla 
Wiślana i I Batalion Morski.

Granice Rzeczypospolitej pozostały 
nieustalone - od jesieni 1918 r. wojska 
niemieckie wycofywały się ze wschodu, 
pozostawiając okupowane tereny z 
jednej strony Armii Czerwonej, a z 
drugiej wojskom polskim. W lutym 1919 
roku oddziały polskie nawiązały sty
czność z Armią Czerwoną, w następnym 
miesiącu rozpoczęła się nie wypo
wiedziana wojna polsko-sowiecka.
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Wprawdzie Rada Komisarzy Ludo
wych, z Leninem na czele, anulowała 
29.8.1918 r. traktaty o rozbiorach 
Polski, zawarte przez Rosję, Prusy i 
Austrię, lecz ta sama Rada przyzna
wała sobie wiosną 1919 roku pełnię 
władzy nad terenami zagarniętymi 
przez Rosję w pierwszym i drugim 
rozbiorze Polski.

Wprawdzie już wcześniej (15.11. 
1917) Rada Komisarzy Ludowych 
ogłosiła Deklarację Praw Narodów 

Rosji do samostanowienia i utworzenia 
własnej państwowości, lecz w lutym 
1920 r., po rozgromieniu Denikina, 
Lenin polecił przegrupować część sił z 
Syberii i Uralu na front zachodni i 
wznowić poniechaną przed rokiem ope
rację "Celu Wisła"...

Niepodległość Polski i granice 
wschodnie zostały obronione i wyty
czone w ciężkich bojach; w walkach 
tych uczestniczyły Flotylle Rzeczne: 
Pińska i Wiślana oraz Pułk Morski.

I BATALION MORSKI (IV.1919 - VII.1920)

Powstanie i organizacja:

W grudniu 1918 r. przeniesiono 
Oddział Zapasowy Marynarzy z war
szawskich koszar zamkowych koło 
Mostu Kierbedzia, do twierdzy Modlin. 
Oddział podlegał komendantowi Portu 
Wojennego Modlin, kpt. mar. Stani
sławowi Witkowskiemu i zapewniał 
bezpieczeństwo portu i magazynów. W 
lutym 1919 roku komendantem Portu 
Wojennego Modlin został kpt. mar. 
Franciszek Dyrna i on objął dowództwo 
Oddziału Marynarzy, który się roz
rastał i popularnie nazywany był 
"Batalionem Morskim".

Tymczasowy szef Sekcji Marynarki, 
kpt. mar. Stefan Frankowski, 
zarządził w marcu 1919 r. rozdzie
lenie funkcji komendanta Portu 
Wojennego i dowódcy Oddziału 
Marynarzy, polecając jednocześnie 
zorganizowanie Batalionu Morskiego. 
Dowódcą organizującego się batalionu 
został wyznaczony przez MS. Wojsk, 
kpt. mar. Konstanty Jacynicz.

Batalion składał się początkowo z 
dwóch kompanii: pierwszą dowodził 
por. mar. Michał Borowski, drugą 
por. mar. Bolesław Kleniewski; na
stępnie utworzono półkompanię KM, 
dowodzoną przez por. mar. Alfreda 
Kienitza. W ciągu kwietnia i maja 
przydzielono do Batalionu szereg 

oficerów marynarki, między innymi 
znanych z późniejszej służby, 
ówczesnych poruczników: Henryka 
Eibla, Aleksandra Hulewicza, Helio- 
dora Laskowskiego, Bronisława Leś
niewskiego, Eugeniusza Pławskiego, 
Romana Stankiewicza, Stefana de 
Waldena, Mariana Wolbeka oraz pod
poruczników: Włodzimierza Kodręb- 
s kie go, Artura Reymana i Ludwika 
Ziembickiego.

Batalion szkolił marynarzy, pełnił 
służbę garnizonową oraz wysyłał 
uzupełnienia dla walczącej Flotylli 
Pińskiej.
Na froncie mazowieckim:

W czerwcu 1919 r. podporządko
wano 1 Batalion Morski pod względem 
operacyjnym Armii gen. Hallera, 
przydzielając do 3 Dywizji gen. Petit 
de Mange. Batalion miał być prze
sunięty na tzw. front mazowiecki nad 
granicę z Niemcami.

9 czerwca Batalion w sile 2 kom
panii wyruszył drogą wodną z Modlina 
do Nieszawy. Reszta batalionu, pod 
dowództwem kpt. mar. Antoniego 
Wąsowicza pozostała w Modlinie; tam 
utworzono w Kazuniu pod Modlinem 
Szkołę Specjalistów dla Marynarzy 
(lipiec 1919).
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Przez miesiące czerwiec i lipiec 
batalion bazował w Nieszawie, pełniąc 
służbę graniczną na odcinku Alek- 
sandrów-Wołuszewo-Osieck.

Tymczasem 28 czerwca 1919 r. 
podpisano Traktat Wersalski, przyz
nający Polsce dostęp do morza, bez 
Gdańska. Teraz stało się oczywistym 
dla marynarzy Batalionu, że będą 
uczestniczyć w obejmowaniu ziemi 
pomorskiej.

W okresie od sierpnia do stycznia 
1920 roku Batalion stacjonował w 
Aleksandrowie Kujawskim. Marynarze 
pełnili nadal służbę graniczną, pod
czas której zdarzały się potyczki z 
niemieckim Grentzschutzem. Wysyłano 
też ochotników do Flotylli Pińskiej.

Wyzwolenie Pomorza

W styczniu 1920 r. podporządko
wano I Batalion Morski 1 Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich, wchodzącej w 
skład Armii gen. Hallera. Batalion w 
składzie 85 oficerów i podoficerów 
oraz 572 marynarzy przekroczył 17 
stycznia granicę niemiecką pod Alek
sandrowem. Nazajutrz o godz. 1200 
marynarze wkroczyli do Torunia; tu 
obsadzono port i zakwaterowano 
Batalion.

W dniach od 20 do 29 stycznia 
plutony marynarzy obsadzały porty 
wiślane w Bydgoszczy, Fordonie, 
Chełmnie, Grudziądzu i w Tczewie. 
Plutony te zostały zluzowane 30 
stycznia przez miejscowe garnizony 
wojskowe; w tym dniu rozpoczęto w 
Toruniu załadunek Batalionu do 
wagonów. 31 stycznia Batalion wyje
chał z Torunia, zabierając po drodze 
poszczególne plutony. 1 lutego 
marynarze wyładowali się w Kartuzach, 
skąd częściowo marszem, częściowo 
koleją dotarli do Pucka.

I Batalion Morski uczestniczył w 
uroczystych Zaślubinach Morza w 
Pucku w dniu 10 lutego 1920 r. Przed 
frontem 1 Pułku Ułanów Krechowie- 

ckich i I Batalionu Morskiego po
święcił polską banderę wojenną dzie
kan połowy, ks. Rydlewski. Po raz 
pierwszy podnosili tę banderę por. 
mar. Eugeniusz Pławski, wyznaczony 
na pierwszego komendanta portu 
wojennego Puck, oraz kapral mar. 
Kazimierz Wiśniewski i kpt. mar. 
Florian Napierała.

Podczas celebrowanej Mszy św. 
przemawiał dziekan Frontu Pomor
skiego, ks. Wrycza. Gen. Haller 
dokonał symbolicznych zaślubin, 
wrzucając do Zatoki Puckiej platynowy 
pierścień, ofiarowany w Gdańsku. 
Następnie odbyło się poświęcenie i 
wbicie słupa pamiątkowego, na którym 
umieszczono napis: "Roku Pańskiego 
1920 dnia 10 lutego Wojsko Polskie z 
gen. Hallerem na czele objęło w 
wieczyste posiadanie polskie morze".

Tego samego dnia część 1 kom
panii z por. mar. Borowskim na czele, 
odjechała do Gdyni, gdzie witał 
marynarzy przywódca Kaszubów, 
Antoni Abraham. Kompania obsadziła 
następnie posterunki na polsko- 
gdańskiej granicy pod Orłowem.

W lutym oddziały I Batalionu 
Morskiego obsadziły posterunki 
nadmorskie od Helu po Dąbek.

Stacjonujący w Pucku Batalion 
Morski podlegał płk. mar. Witoldowi 
Panasewiczowi, komendantowi portu 
woj. Puck (od 28.4.1920 mianowanemu 
po. dowódcą Wybrzeża Morskiego). W 
marcu wysłano z Batalionu do Mozyrza, 
do dyspozycji Flotylli Pińskiej, 2 
oficerów oraz 80 marynarzy.

Służba I Batalionu Morskiego w 
Pucku skończyła się w lipcu 1920 r. 
Minister Spraw Wojskowych mianował 6 
lipca kpt. mar. Jacynicza dowódcą 
nowo utworzonego Pułku Morskiego i 
rozkazał wcielić I Batalion Morski do 
powstającego w Toruniu Pułku Mor
skiego.

(Część II pt. Pułk Morski w 1920 r. w 
w 166 nr. NS. )
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Dr JADWIGA TITZ-KOSKO i kpt. mar. 
WIKTOR PSTRUSZEŃSKI

Otrzymałem niedawno nekrolog śp. 
Jadwigi Titz-Kosko, wdowy po por. 
mar. rez., kpt. ż.w. Stanisławie 
Kosko, który był dyrektorem Pań
stwowej Szkoły Morskiej przed wojną. 
Kpt. Kosko zginął 2 września 1939 ro
ku w Zatoce Puckiej przy nalocie 
bombowców niemieckich, jako dowódca 
zmobilizowanego statku żeglugi 
przybrzeżnej s/s "Gdynia". Z nekro
logu chcę zacytować, że w "miniony 
czwartek (9 lutego 1989) odeszła od 
nas doktor Jadwiga Titz-Kosko, 
wspaniały lekarz i organizator, nie
zwykle życzliwa ludziom, szczególnie 
starym, a także dzieciom.

Urodziła się w 1902 r. w Man
dżurii, na Dalekim Wschodzie, gdzie 
upłynęło jej dzieciństwo i młodzieńcze 
lata. Studia medyczne rozpoczęła w 
Kijowie, a ukończyła w 1926 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim. W stolicy 
też zaczęła pracę zawodową.

Po wojnie przybyła na Wybrzeże i 
tu od razu podjęła się organizowania 
Wojewódzkiej Poradni, a także Szpitala 
Reumatologicznego, w 1955 r. prze
niesionego do Sopotu. Kierowała tą 
placówką do roku 1971, do przejścia 
na emeryturę.

Niebawem zawiesiła ją, by znów 
oddać się pracy zawodowej i społe
cznej. Jej wielką zasługą stało się 
zorganizowanie pionierskiego w kraju 
przedsięwzięcia wybudowanie spół
dzielczego domu dla osób niepełno
sprawnych "Za Falochronem".

Była członkiem wielu towarzystw 
naukowych, w tym także założycielem 
gdańskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego, 

któremu prezesowała do śmierci. Jest 
także autorką pierwszego w powo
jennej Polsce podręcznika akademic
kiego - "Podstawy reumatologii" . Dała 
Gdańskowi i ludziom, dla których w 
nim pracowała, bardzo wiele. Jej 
testament jest pięknym symbolem tej 
ofiarności. Swoje obrazy ofiarowała 
Muzeum Narodowemu w Gdańsku, a 
posiadane eksponaty Marynistyczne, 
Centralnemu Muzeum Morskiemu. 
Pozostały majątek przekazany będzie 
Spółdzielni "Za Falochronem".

Jeszcze parę słów, by przekazać 
smutną wiadomość o odejściu na Wie
czną Wachtę kolegi z mego rocznika i 
przyjaciela, kpt. mar. Wiktora Pstru- 
szeńskiego. Był on oficerem Kor
pusu Morskiego promocji 1928 r. i 
przed wojną służył na okrętach 
podwodnych. Podczas wojny w niewoli 
niemieckiej jest źle traktowany, 
prawdopodobnie jako absolwent szkoły 
sztabowej podejrzewany o aktywność 
szpiegowską lub dywersyjną. Po 
wojnie udaje mu się wydostać z Polski 
i dołączyć do żony Charlotte i syna 
Andrzeja we Francji. Mieszkał z mmi 
w Lorry-les-Metz, gdzie od paru lat 
cierpiał na chorobę Alzheimera i w 
nocy z 7 na 8 października zmarł w 
szpitalu. Pochowany został w Lorry- 
-les-Metz. Pozostawił żonę i syna.

Romuald Nałęcz-Tymiński 
16 października 1989

DROBNE NIEŚCISŁOŚCI O FLOTYLLI
Z wielkim zainteresowaniem prze

czytałem Monografię 3 Wojciecha 
Wicherskiego. Z ogromnym wysiłkiem 
zebrał dużo materiału. Daleki jestem 
od jakichkolwiek krytyk. Chcę 
sprostować małe nieścisłości: Na str. 
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13: "W Pińsku powstał port nad 
Jeziorem Pińskim". Nazwa "Jezioro" 
nie była oficjalnie używana. Na str. 
15: Na drugiej stronie "jeziora" była 
baza paliwowa, składy i strzelnica. 
Były okrągłe baniaki paliwa, ale nikt 
by chyba strzelnicy nie umieścił przy 
zbiornikach paliwa. A gdzież byłby 
sens kutrami przewozić marynarzy na 
drugą stronę Piny na strzelnicę? 
Wybudowano wielki schron na 400 
osób. - Nic sobie nie przypominam 
nawet z tzw. próbnych alarmów p-lot. 
Na str. 16: Zakończono Szkołę dla 
Specjalistów rzecznych. Wyjaśniam: Na 
terenie koszar były tylko dwa 
budynki. Większy stojący szczytem do 
ulicy ze sklepem spożywczym z wej
ściem od ulicy i od strony koszar, 
gdzie w wysokiej syterynie była 
stołówka i kuchnia. Na parterze była 
kancelaria, pokój oficerów, sale 
wykładowe dla marynarzy na kursach 
podoficerskich różnych specjalności. 
To była szkoła. Na pierwszym piętrze 
były sale sypialne kursantów i 
podoficerów nadterminowych. Na 
drugim piętrze były sypialnie dwóch 
kompanii młodszego rocznika. Mniejszy 
budynek zawierał sypialnie starsze
go rocznika i starszych marynarzy 
nadterminowych. Osobnego budynku 
szkoły nie było. Na stronie 17: Bazę 
wysuniętą nazywano potocznie war
sztaty czołowe. Na stronie 19: Nie 
będę się upierał, ale Monitor ORP 
"Warszawa" nie był wysadzony w 
powietrze, gdy utknął koło Mostów 
Wolańskich. Na stronie 37: Rysunki 
techniczne jednostek: Monitory War
szawa, Horodyszcze, Pińsk i Toruń. 
Sylwetki podobne. Byłem na ORF 
Warszawa jako starszy marynarz 
motorzysta i wydaje mi się, że miał on 
3 silniki, bo jak pamiętam, to w 
jednym większym pomieszczeniu 
maszynowni stały dwa silniki, a w 
drugim mniejszym jeden silnik, na 
pewno nie Diesel Glennifer, ale ben 

zynowy Daimler. Dlatego tak pamiętam, 
bo aby zapuścić silnik musiały być 
dwie osoby. Na kole zamachowym była 
graba, biała krecha. Koło to trzeba 
było odpowiednio ustawić, aby jeden z 
tłoków stał parę stopni przed swoim 
górnym, martwym punktem. W gło
wicach silnika były tak zwane krani
ki probiercze z maleńkim lejeczkiem 
wielkości dużego naparstka, do któ
rego wlewało się benzynę. W tym 
czasie druga osoba pokręcała szybko 
korbką indykatotora, co wytwarzało 
iskrę na świecy. Należało trzymać 
rączkę gazu, aby z chwilą, gdy silnik 
zaskoczył, tak manipulować gazem, 
aby silnik nie stanął. Dlatego tak 
dokładnie pamiętam, bo miałem 
pomocnika trochę niedorajdę, i stąd 
kłopoty.

Pisząc kiedyś do p. Wicherskiego 
mylnie twierdziłem, że KU (kutry 
uzbrojone) miały działka "Pito". Już 
po wysłaniu listu przypomniałem sobie, 
że działka potocznie zwane "Pito" 
były typu Puteaux, 1 i 1/2 calowe 
(czyli 37 mm). Osobiście po tym co 
napisałem jeszcze raz podkreślam, że 
mam wielkie uznanie dla p. Wicher
skiego za jego pracę.

. Zdzisław Heindrich
17 kwietnia 1989

MONOGRAFIA 3
w nr. 163 NS p. W. Wicherskiego 

jest zaskakująca. Stosownie do przy
jętych "wytycznych" dla historyków w 
Kraju kończy się na "linii Bugu". 
Reszta do Kocka (włącznie z Jabłoniem, 
Mokranami itp.) gdzieś się zapodziała. 
Miarą dokładności tej Monografii jest 
uwaga na str. 24: "Dokładny przebieg 
walk...". Ośmielam się twierdzić, że 
praca p. Pertka nie podaje dokładnego 
przebiegu walk Flotylli. Błędna jest 
również mapa (załącznik 9) na tej 
samej stronie. Z Nyrczy nikt do Sarn 
nie maszerował. Dotarł tam (i dalej) 
pociąg ewakuacyjny KMW, z którego
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część oficerów znaleziono w Katyniu i 
pewnie w innych masowych grobach.

Stanisław M. Piaskowski
15 kwiecień 1989
O ROCZNIKU NOMINACJI 1938

Otrzymałem list od Jula Czerwiń
skiego. Dostał już 163 nr NS i podaje 
słuszne uwagi co do moich wzmianek o 
kolegach z mego rocznika. A więc 
Anaszkiewicz nie zmarł (na raka) w 
Gdyni, a w Gdańsku i został 
pochowany na cmentarzu w Oliwie. 
Mamak nie był ranny na "Gryfie", a 
na "Wichrze", gdzie stracił nogę przy 
zatopieniu "Wichra" w porcie helskim. 
(Nie rozumiem skąd się wzięła ta 
pomyłka). Pęski nie zginął w wypadku 
motocyklowym, lecz rozbił się w 
samochodzie na ul. Świętojańskiej w 
Gdyni. Ponikiewski, jak mylnie 
napisałem, nie był "flagowym" 
Naczelnego Wodza, a jego oficerem 
ordynansowym. Karpiński mieszka w 
Sopocie. Syczyło mieszka pod Borami 
Tucholskimi w Starych Suminach. 
Stokwisz nie został zamordowany w 
Oświęcimiu, a w Buchenwaldzie. 
Jakubowski zginął we wsi Dziedzice 
przy ewakuacji Woldenbergu. Bieli - 
nowicz i Bilewicz zmarli w Szczecinie, 
Mamak w Krakowie a Żytowiecki w 
Gdyni. Bartosz Siemaszko doszedł do 
stopnia kmdr. por.
5 maja 1989 Michał Serafin

KRÓTKI KOMENTARZ SKIEROWANY 
GŁÓWNIE DO ZBYSZKA WĘGLARZA

W nr. 163 NS w "Komentarzach 
głównie do K. Reynerta" Zbyszek 
Węglarz pisze: "Nie wiem też dlaczego 
wystrzelenie czterech torped miałoby 
zwiększyć ciśnienie w kadłubie OP, 
natomiast wpływało na równowagę, 
czyli trym". Otóż drogi Kolego, ofi
cerze br. podw., którym byłem i ja, 
a przy tym byłem też podwodnikiem - 

wystrzelenie choćby jednej torpedy w 
zanurzeniu, a cóż dopiero czterech, 
podnosiło i to znacznie, ciśnienie 
wewnątrz OP. Torpedy były odpalane 
sprężonym powietrzem; przecież 
ładunku z czarnego prochu w okręcie 
podwodnym nie można było użyć tak, 
jak to miało miejsce na wielu okrętach 
nawodnych. Sprężone powietrze, 
wyrzucając torpedę z aparatu, było 
odwietrzane do wnętrza OP aby nie 
spowodować wielkiego bąbla na 
powierzchni morza i tym zdradzić 
swoją obecność i fakt wystrzelenia 
torped. Barometr podskakiwał jak 
szalony. Okręt robił się lekki i miał 
tendencję wyskoczenia na powierz
chnię. Aby temu zapobiec w momencie 
strzału zatapiało się zbiornik szyb
kiego zanurzenia, tzw. "Q Tank" o 
pojemności np. na "Sokole" i "Dziku" 
około dwóch ton. Zbiornik ten miał 
bardzo dużą klapę denną, trzymaną w 
warunkach bojowych zawsze otwartą i 
odwietrznik o dużej przelotności, 
również wpuszczający wyparte przez 
wodę ze zbiornika powietrze do wnę
trza okrętu podwodnego, co dodatkowo 
zwiększało ciśnienie w kadłubie. Cały 
ten manewr strzelenia torped i zato
pienia zbiornika szybkiego zanurzenia 
trzeba było przeprowadzić bardzo 
precyzyjnie aby nie dopuścić do 
wyrzucenia okrętu na powierzchnię 
wskutek utraty wagi wystrzelonych 
torped a równocześnie nie zanurzyć 
okrętu poniżej głębokości perysko
powej w czasie strzelania salwy cza
sowej, bo D.O. przy peryskopie 
musiał mieć cel cały czas na widoku. 
To bardzo poważnie zwiększone ci
śnienie pozostawało wewnątrz okrętu 
czasem i przez wiele godzin, bo 
jedynym sposobem pozbycia się tej 
nadwyżki ciśnienia było uruchomienie 
sprężarek, które były bardzo hała
śliwe, a więc trzeba było czekać, aż 
wszystko "na górze" się uspokoi i w 
pobliżu nie będzie żadnych nieprzy
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jacielskich jednostek. Tak to bywało i 
każdemu ZDO puchła od tego głowa, 
bo to było jedną z jego głównych 
odpowiedzialności w czasie ataku 
torpedowego.

I taki maleńki dodatek do Mono
grafii o Polskich Flotyllach Rzecznych 
też z nr. 163, dodatek może nie 
wielkiej wagi historycznej, choć dla 
niektórych incydent, który zamierzam 
wspomnieć, musiał mieć kapitalne 
znaczenie. Otóż po ostatnich egza
minach w SPMW w Bydgoszczy, w 
końcu maja 1939 r. nasz rocznik 
załadował się do pociągu, aby przez 
Warszawę udać się do Pińska na 
dwutygodniową praktykę, a właściwie 
celem zapoznania się z Pińską Flotyllą. 
Było nas osiemnastu bosmanów pod
chorążych. Zaokrętowano nas na 
krypie mieszkalnej, choć co parę dni 
po jednym lub dwóch wysyłano nas na 
dwa-trzy dni na monitory lub kano
nierki. W pierwszych dniach czerwca 
Flotylla wyruszyła na ćwiczenia aż 
gdzieś pod Mosty Wolańskie i dla 
wielu z nas było to naprawdę pier
wsze zetknięcie się z "czarem Pole
sia" . Nawiasem napomknę, że 
komandora Zajączkowskiego nie było 
na flotylli ku naszemu żalowi, bo 
wiele słyszeliśmy o tym "księciu 
Polesia" i bardzo chcieliśmy go poznać 
albo choćby tylko zobaczyć. Pod jego 
nieobecność Flotyllą dowodził kmdr 
por. Eibel. W dniu 13 czerwca Flo
tylla, to znaczy monitory i kanonierki, 
zatrzymały się w jakimś pustkowiu, 
już nie pamiętam dokładnie gdzie, aby 
przeprowadzić ostre strzelanie arty
leryjskie do celów na lądzie. Grupa 
oficerów i podoficerów z kursu arty- 
lerzystów oraz nas osiemnastu pod
chorążych pomaszerowaliśmy podmo
kłym lądem na tak zwany osiowy 
punkt obserwacyjny, to znaczy że 
pociski z okrętów przelatywały nam 
nad głową. Cały ten tłumek, a było 
tam także kilku oficerów z wojska, z 

artylerii, kręcił się w miejscu; jedni z 
lornetkami, my podchorążowie z mapą 
słuchaliśmy wystrzałów z okrętów, a 
później głuchych wybuchów pocisków 
rozrywających się w torfiastej ziemi, 
jakieś trzy kilometry od nas. I nagle 
po kolejnym wystrzale haubicy 100 mm 
z którejś tam kanonierki, usłyszeliśmy 
ostry świst i granat rozerwał się 
wśród nas. Mapa, którą trzymaliśmy w 
ręku bodajże z Żochowskim i Zabor
skim rozcięta została na pół odłam
kiem. Zbyszek Sokołowski chwycił się 
za ramię, z którego zaczęła cieknąć 
krew. Wszyscy padli na ziemię, co 
było już za późno. Stał tylko nie
wzruszony major artylerii; on wiedział, 
że jak za późno, to nie warto brudzić 
munduru. Ale nie wszyscy wstali. Na 
ziemi zostało chyba z dziesięciu ludzi 
broczących krwią. Kilku z nas podcho
rążych wpadło na pomysł, aby ran
nych jak najszybciej odstawić do 
szpitala w Pińsku. Na odnodze rzeki, 
kilkaset metrów od nas, stało kilka 
gliserów, takich płaskodennych łodzi 
z przyczepnym motorem, i tymi gli- 
serami poczęliśmy ewakuować rannych, 
i zdaje się zabitych, (bo było kilku), 
do Pińska. Co się stało? Na jednej z 
kanonierek zmieniono typ pocisku a 
zapomniano zmienić bęben na celow
niku. Gdyby chcieli trafić w nasz 
punkt, to by pewno nie trafili.

W czterdzieści parę lat później, w 
San Francisco, wspomniałem o tym 
incydencie w grupie znajomych 
Polaków. I nagle włączył się obecny 
tam polski lekarz, dr Pomykalski. "A 
ja tych rannych opatrywałem; byłem 
właśnie po skończeniu wydziału 
medycznego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie na pierwszej prak
tyce lekarskiej w szpitalu w Piń
sku....". Zaprawdę, powiadam wam, 
świat jest mały.

Na zakończenie pragnę podziękować 
Sekretarzowi SMW i wszystkim Kolegom, 
w imieniu których nadesłał mi wyrazy 
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współczucia z powodu straty najbliż
szej i najważniejszej osoby w moim 
życiu, mojej żony od czterdziestu 
pięciu lat, śp. Doroty z Garronich.

Andrzej Guzowski

O SIERKUCZEWSKICH 
I SOKOŁOWSKICH

W nr. 164 NS na str. 45, w liście 
z Buenos Aires 8.1.1989 r. Michał 
Serafin poruszył sprawę dla niego 
wątpliwą, czy kmdr M. Sierkuczewski 
był zamordowany w Mokranach.

Tak, kmdr ppor. Mieczysław 
Sierkuczewski, przemundurowany 
artylerzysta z Flotylli został zamor
dowany przez Sowieciarzy po wzięciu 
do niewoli. Natomiast jego brat, kmdr 
ppor. Stanisław Sierkuczewski dostał 
się do niewoli niemieckiej na Helu. To 
jego pan Serafin spotkał w obozie. Po 
wojnie był w Szkocji, ale wrócił do 
Gdyni. Dalszy jego los nie jest mi 
znany.

Sprawę pogmatwał dr Kryska- 
Karski, któremu zwracałem w swoim 
czasie uwagę na tę pomyłkę.

Panie Michale, niech Pan mi wierzy 
- ja też z Lublina.

Stefan Dąbrowski 
6 sierpnia 1989 r.

Michał Serafin nie myli się, że 
siedział w niewoli z kmdr. ppor. 
Sierkuczewskim, lecz zapomniał 
imienia tego oficera; otóż Stanisław 
Sierkuczewski, szef łączności Komendy 
Portu Woj. Gdynia i uczestnik obrony 
Oksywia w 1939 r. to zupełnie inna 
osoba od kapitana (Korpusu Rzecz- 
no-Brzegowego) MIECZYSŁAWA Sierku- 
czewsKiego, zamordowanego w MoKra- 
nach (notabene mylnie podany był 
stopień kmdr, ppor., sam jestem 
winny). Nieścisły jest Michał pisząc, 
że w Mar. Woj. mieliśmy dwóch ofi
cerów o nazwisku Sokołowski, mieliśmy 
bowiem pięciu Sokołowskich, oficerów 

w Marvnarce Woiennei - trzech nie 
wymienionych przez Serafina, a to: 
kmdr Bolesław Sokołowski (pierwszy 
dowódca Dyonu Kontrtorpedowców, 
zamordowany w Katyniu) oraz dwaj 
oficerowie korpusu techn., Franciszek, 
kmdr, por. inż. zamordowany w 
Oświęcimiu, oraz Stanisław - kmdr 
ppor. inż., kierownik Warsztatów Por
towych w Pińsku, zmarły w Warszawie 
w 1965 roku. Por. mar. Zbigniew 
Sokołowski, o którego pyta Serafin, 
zmarł w Walii w 1953 roku.

Zupełnie błędne natomiast są 
przyczynki J. Podbylskiego. J. 
Podbylski pisze o oficerze mechaniku 
kmdr. Tadeuszu Czerwińskim; nie 
było w naszej Mar. Woj. takiego ofi
cera, był natomiast bsmt Tadeusz 
Czerwiński, który został zmyty z po
kładu "Błyskawicy" 7 lutego 1944 r. 
J. Podbylski pisze, że zdarzenie miało 
miejsce jesienią 1941 r., tymczasem 
st. bsm. Albin Jabłoński był zmyty z 
pokładu "Błyskawicy" 6 grudnia 1944 
r. Doktor Ozimek zaokrętował na 
"Błyskawicę" w grudniu 1942, nie 
mógł więc udzielać pomocy w jesieni 
1941 r. Daty i osoby w tym przy
czynku są błędne.

4 lipca 1989 r. Julian Czerwiński

ERRATA "POWROTU DO OJCZYZNY";
Wyobrażam sobie, jaka to żmudna 

jest praca redaktora, no i niewdzię
czna z uwagi na "chochliki drukar
skie" no i zwyczajne błędy oraz 
pomyłki autorów.

W nr. 164 NS:
1. Odnośnie strony pierwszej 

tytułowej, pod lewym zdjęciem winno 
być: "Pozostali z prezentacji w 
1936...".

2. Odnośnie mego artykułu 
"Powrót do ojczyzny", strona 2, 
kolumna prawa, wiersz 25 od góry, 
winno być: "... i kmdr ppor.
Tadeusz KONARSKI, których...".
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Strona 4 (lewa), wiersz 21 od góry 
winno być: "... bo miałem dyplom 
Master Foreign Going".

Strona 8, kolumna lewa, wiersze 11, 
12, 13 od góry, winno być: "... kmdr 
ppor. Julian CZERWIŃSKI (SPMW/37), 
który uprzednio ukończył reprezen
tacyjną służbę adiutanta morskiego 
przy Ministerstwie Obrony Narodowej, 
a następnie po rocznym dowodzeniu 
ORP "Iskra" (1949)".

Strona 8, kolumna lewa - wiersz 
ostatni od dołu winno być: "... Ii-go 
Oddziału MON z Warszawy wraz ze 
swoim..." .

Strona 15, kolumna lewa - wiersz 
24 b od góry, winno być: "... 
bosman ROSOCHACKI siał terror..."

Strona 18 (prawa), wiersz 5 od 
dołu, winno być: "Odpowiedziałem mu: 
dawno w kinie nie byłem, więc chę
tnie posłucham".

Strona 19 (lewa) - wiersz 16 od 
góry, winno być: "... st. marynarza 
CESARZA, który...".

Strona 20 (lewa), wiersz 10 od 
dołu, winno być: "... Najwyższego 
Sądu Wojskowego..." .

Strona 25, kolumna lewa, wiersz 
ostatni, winno być: "... Kmdr por. 
Wacław KRZYWIEC - dowódca Dywiz
jonu Ścigaczy", kolumna prawa, 
wiersz 5 od dołu winno być: "... 
Kmdr ppor. Julian CZERWIŃSKI - b. 
ZDO "BŁYSKAWICA", a następnie za
stępca Dyrektora Nauk O.S.M.W.".

3. Odnośnie "Z krajowej prasy":
Strona 26, kolumna prawa, naz

wiska: Jerzy POKOSIŃSKI, winno być: 
Jerzy POKSIŃSKI".

4. Odnośnie "Z Kolegami po świecie' 
Strona 64, kolumna prawa - wiersz 

32 od dołu, winno być: "... Bole
sławem ROMANOWSKIM, który...".

5. Odnośnie cyklu: Ludzie Morza, 
kmdr A. CZERWIŃSKI:

Strona 48 (lewa), wiersz 10, 
należałoby dodać: Bronisław SZUL,

Jerzy SKOWROŃSKI, Witold SZUSTER. 
1 i 3 lipiec 1989 Zbigniew Węglarz

BŁYSKAWICA W AFRYCE 
I UŁAN NA BŁYSKAWICY

Rok 1942. Inwazja Północnej 
Afryki. Pierwszy raz zobaczyliśmy z 
bliska brytyjski monitor HMS 
"Roberts", który stał na redzie 
Algieru. Płaskodenny, o małym 
zanurzeniu, silnym opancerzeniu, 
dwóch działach kalibru 381 mm. Po 
raz drugi widzieliśmy go w porcie 
Bougie, gdzie w czasie nalotu 
"oberwał" bombę na opancerzony 
pokład. Uszkodzenie żadne!

W Bougie rozstałem się z przyja
cielem Pawińskim, który podczas 
nalotu był ciężko ranny i zabrano go 
do szpitala. W akcji przeciwlotniczej 
odważnie bronił okrętu, za co został 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

Ułani też służyli w Mar. Woj. 
Jednego spotkałem na ORP "Conrad". 
Był nim sympatyczny "Ataman" cho
rąży Chmara, ułan z pierwszej wojny 
światowej. Opowiadał mi, że na 
okręcie czuł się jak ślimak w muszli. 
Nie tak jak na koniku, szabla 
wyciągnięta do przodu i z wichrem w 
zawody. Pomimo tego ślimaczego 
uczucia śp. chorąży J. Chmara długo 
pływał w czasie wojny na okrętach, 
ba, najdłużej ze wszystkich, gdyż 
nazwisko jego figuruje na zaszczytnym 
pierwszym miejscu
29 marzec 1989 Edmund Pawłowski

Chorąży Chmara ze starszymi podoficerami na 
Błyskawicy
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Z KRAJOWEJ PRASY

W otrzymanym z Kraju wycinku z 
"Dziennika Bałtyckiego" z 7 kwietnia 
1989 r. pt "Plymouth-Gdynia: dwa 
bratanki", czytamy w tekście napi
sanym przez Sławomira Lewandow
skiego :

"Rzadko zdarzają się spotkania 
dwóch polskich żaglowców na odle
głych od kraju wodach. Mityng taki 
miał jednak miejsce 5 kwietnia i to na 
lekko rozkołysanym Kanale La Manche, 
na którym przeciwnymi kursami 
płynęły "Dar Młodzieży" i żaglowiec 
szkolny Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni ORP "Iskra".

Biała fregata przed kilku godzinami 
opuściła właśnie port Plymouth, 
natomiast "Iskra" kierowała się do tej 
przystani.... Z wysokiego wzgórza 
The Hoe doskonale widać cumujący na 
beczkach żaglowiec. Teraz miejsce 
"Daru" zajmie ORP "Iskra".

Wróćmy jednak do chwili, gdy 2 
kwietnia "Dar Młodzieży" płynął do 
portu Plymouth. Mieszkańcy miasta 
dobrze pamiętają Polaków - tu prze
cież w czasie II wojny światowej 
bazowały polskie okręty, które 
wspólnie z jednostkami alianckimi 
patrolowały wody Atlantyku, a także 
innych mórz i oceanów.... Wielu 
marynarzy z załóg polskich okrętów 
pozostało tu na stałe i chętnie witają 
przybywających z kraju żeglarzy. 
Niestety - nie wszyscy. Nic wspólnego 
z krajem nie chcą mieć członkowie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie".

REDAKTORSKI BRAK CZASU

Nie mogłem dalej czytać zbyt 
dokładnie o ambasadorze Polski 
Ludowej w Londynie, p. Gertychu i 
prezydencie Gdyni p. Biernacie, 
którzy pewnie po otwarciu wystawy w 
magistracie poszli na "Skrzypka na 

dachu" w Royal Theatre, ani nie 
mogłem zastanawiać się o jakie to 
wilcze stada na środku oceanu 
sprawozdawcy chodzi, bo... "tego 
samego dnia wypłynęliśmy na morze" - 
pisze Sławomir, a jako ten, co nie 
chce mieć nic wspólnego z krajem, 
zasiadłem do korekty 164 nr. NS, 
gdzie na 72 strony druku, 53 na 
tematy krajowe były napisane w 
kraju. Nie wiem kto p. Lewandow
skiemu podał tę życzliwą perełkę 
o naszym Stowarzyszeniu, ale nie 
spodziewałem się drętwej mowy jeszcze 
w kwietniu 1989.
30 kwietnia 1989 Redaktor NS

PANIE CZARNOTA I CHECHŁOWSKA

Pod koniec kwietnia i w maju 
wymieniam jako sekretarz Zarządu Gł. 
SMW i redaktor NS przyjemne i wcale 
wesołe listy z miłymi Paniami z Ply
mouth, które dobrze pamiętam z 
dawnych lat współpracy. Pisze 28 
kwietnia p. Czamota:

"After reading your communication 
to local members of SMW, I felt I 
must put my personal thoughts on 
record. How can you justify your 
"orders" under the guise of directives 
to your members, as to where and 
with whom they choose to communi- 
cate? We are a democracy with all the 
freedoms pertaiming. You are guests 
in my country and us such are 
second-class citizens. I am sick 
reading about the exploits of the 
officer class in "Nasze Sygnały". 
There were others, you know, who 
contributed just us much to the 
outcome of World War II. If the fate 
of your country is so important to 
you, why did you not return to 
Poland and help to create the country 
and the government you now decry... 
I challenge you to reply to this and 
to publish my letter... Barbara 
Doreen M. Czarnota".
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Odpisuję 9 maja 1989: "... Your 
letter arrived too late to be published 
(in NS nr 164). The next issue is in 
December. You do me an injustice. 
Some four years ago I was invited to 
resume editing our Paper. Since then 
a number of readers commented on the 
increased number of contributors who 
were not officers... You have your 
democratic right to consider me a 
second-class citizen. May I be allowed 
to admire you for marrying one? 
Please let me have a different opinion 
on a relationship to a government in 
Poland not elected by the people". 
Odpowiedź od p. Czarnota otrzymałem 
24 czerwca.

Podobne i równie przyjazne listy 
wymieniłem z p. Chechłowską. Pani 
Betty spokojniej rozumuje, ale mamy 
chyba swe demokratyczne prawo 
różnicy zdań. Ani bratanie się z 
oficjalnymi przedstawicielami rządu PRL 
kolegów z Plymouth nie przyczyniło 
się do zmian w Polsce, ani nasze 
unikanie kontaktów z oficjalnymi przed
stawicielami PRL nie przeważyło szali 
zmian ustrojowych. Ale jestem głęboko 
przekonany, że stanowisko SMW jest 
słuszniejsze i szczersze.

15 lipca 1989 W. Krzyżanowski

CZESŁAW IWIŃSKI

NA PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ

PROŚBA IVI/X R. Y N ARZA

To było dawno temu, odległy czasu szmat.
Uwierzyć wprost nie sposób, że to pięćdziesiąt lat 
nadziei, trudów życia i niespełnionych snów, 
i bez majowy za oknem pięćdziesiąty raz 

kwitnie znów!

Są tacy, którzy proszą o ten, czy inny kwiat, 
gałązkę bzu z Warszawy, lub o szarotkę z Tatr, 
czy białą kiść jaśminu, co kwitnie tu lub tam. 
A ja do Ciebie, Boże, tę jedną prośbę mam:

Aby nadeszła chwila, spełnił się jeden cel: 
Powstała wolna Polska, Gdynia i Wolny Hel!
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY W 1989 r. 1.

TRZECI KOMUNIKAT INFORMACYJNY 
ROZJAZDOWY

W dwóch komunikatach informacyj
nych podaliśmy program Zjazdu i 
detale organizacyjno-finansowo-geo- 
graficzne. Największą trudność 
organizacyjną sprawiło nam nieocze
kiwane powodzenie Zjazdu. Było nas 
chyba o 100 osób za dużo. A do tego 
nie wzięliśmy poprawki, że wielu 
kolegów uważało się za jedynych 
ważnych uczestników Zjazdu, stąd 
bardzo nieliczne poprawnie wypełnione 
formularze zgłoszeń, a za to moc 
telefonicznych rozmów, które trzeba 
było zapamiętać, zapisać, potwierdzić. 
Już nie mówię o tych, co tylko 
przyjechali "zobaczyć kolegów", a 
potem żądali noclegu, targowali się o 
opłaty i.. . dobrze było ich wszyst
kich zobaczyć. Choć daje mi to pewne 
podstawy do wpisania mego nazwiska 
na listę nieobecnych na Zjeździe, bo 
przez prawie całe trzy dni zajęty 
byłem problemami administracyjnymi 
nie wykorzystując w pełni tej wyją
tkowej okazji spotkania kolegów po 
wielu latach niewidzenia. Staszka 
Radeckiego ostatni raz widziałem w 
dniu promocji, czyli wg listy star
szeństwa w styczniu 1945 r., a na 
Zjeździe nawet zdania z nim nie miałem 
czasu wymienić.

Stowarzyszenie przy tej ilości 
uczestników musiało dla celów Zjazdu, 
obok oryginalnie proponowanego salonu 
purpurowego wynająć też hall główny, 
marmurowy, oba refektarze i salę na 
pokazy video i dwa sympozja zjaz
dowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
jako pamiątkę Zjazdu książkę Michała 
Alfreda Peszke: "The Polish Navy in 
the Second World War". Krytycy już 
zarzucają pominięcie nazwisk niektó
rych dowódców. Ale wg autorytetu 
naszego najsławniejszego kronikarza, 

S.M. Piaskowskiego, autor podaje 
tylko dowódców wojennych w swym 
Addendum 3.

Wyjątek stanowi Conrad, który był 
przejęty przez naszą Marynarkę 
właściwie tuż przed końcem wojny, 
ale po próbach i "refitach" wyszedł w 
morze już po wojnie. Nasza Marynarka 
była ograniczona datami 1918-1947, jak 
na odwrocie pamiątkowej odznaki 
podane z dekretu Marszałka i ostat
niego rozkazu adm. Świrskiego (patrz 
NS nr 163, str. 43), oraz jak śpie
waliśmy w piosence Ref-Rena była "Od 
Pomorzanina do Conrada". Niewąt
pliwie nic tak nie oznaczy okresu 
istnienia Marynarki jak jej pierwszy i 
ostatni okręt. Przypominam książeczkę, 
którą SMW wydało w 1968 r. pt. 
"Marynarka Wojenna - Dokumenty i 
opracowania". W niej przedrukowany 
był z "Bellony" esej B. Wrońskiego: 
"Działalność Polskiej Marynarki 
Wojennej w czasie wojny 1939-1945". Z 
całości książki skrót po angielsku i 
francusku opracował A. Piechowiak. W 
tych trzech opracowaniach nie ma 
Conrada. Bohdan Wroński nie przejął 
się krytyką, że Conrada brak, bo jak 
stwierdził, krytycy nie mają racji. Dr 
Peszke podaje listę dowódców wojen
nych (może niesłusznie tylko wojen
nych, ale w Addendum 3 w tym 
punkcie też autor ma rację.

Że przy takich wydatkach Zjazd 
nie zakończył się trudnym do wytłu
maczenia deficytem jest niewątpliwie 
zasługą inicjatywy Wacława S. Mali
szewskiego, syna bosmana z Błyska
wicy, który rozpoczął i przepro
wadził werbowanie fundatorów i 
subskrybentów, którzy pokryli ponad 
połowę publikacji tej książki. Obok 
wymienionych w tej książce w 
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"Addendum 7" , fundatorów i subskry
bentów, chcę tu podziękować pań
stwu Karolowi i Mayuree BROŻEK za 
dar $100 na publikacje oraz pani Zofii 
WISZNICKIEJ PINTO-PEREIRA i kmdr. 
Jerzemu KOZIOŁKOWSKIEMU. Z ich 
hojnych darów na cele zjazdowe po 
Ł20 zostało przekazane na publikacje

Półtora tysięczne koszta wynajęcia 
sal zjazdowych pokrył bardzo liczny 
udział na Zjeździe. Ale warto zano
tować, że przy dziesiątkach listów 
wyrażających zadowolenie i uznanie, 
były i narzekania. Dziwne, że im kto 
później i mniej na Zjazd zapłacił, tym 
bardziej narzekał.

Na zakończenie notuję, że pamiąt
kowa odznaka Marynarki Wojennej 
1918-1947 była bardzo życzliwie 
przyjęta i entuzjastycznie rozkupiona, 
choć niektórzy Koledzy krytykowali, 
że ograniczenie tymi datami nie jest 
słuszne, bo w Polsce, w Gdyni ist
nieje dziś marynarka. Wydaje mi się, 
że krytycy nie mają racji. Marynarka 
Wojenna PRL nie jest kontynuacją 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej! W naszej marynarce nikt nie 
był prześladowany, więziony, sądzony, 
skazany, a po egzekucji (lub jeśli miał 
"szczęście" lżejszej karze) rehabili
towany, a nawet odznaczony pamiąt
kowym medalem i ucałowany z 
dubeltówki przez dekorującego dy
gnitarza. Czy tego rodzaju pocałunek 
nazywa się judaszowym? Nasza Mary
narka różniła się nie tylko tym, że na 
banderze mieliśmy orła w koronie!

Oczywiście jedną z najważniejszych 
instytucji Światowego Zjazdu, był 

"DOUBLES" BAR POD KOTWICĄ, 
założony we wtorek wczesnym popo
łudniem i świetnie zorganizowany 
przez Floriana WIZŁĘ. Peggy ZDRO
JEWSKA uzbierała od uczestników 
Ł147 jako dar dla pomagających w 
barze pań Róży WIZŁA, Phyllis 
BEDNARZ i Ireny RUMIŃSKIEJ. Panie 
przekazały tę sumę na Cancer Rese
arch z przeznaczeniem na "Scanner". 
A nie chcę pominąć pracowitych 
barmanów, Janka BEDNARZA, Leszka 
OSTROWSKIEGO i Franka RUMIŃ
SKIEGO, którzy wraz z dzielnymi 
Paniami zadbali o nas wspaniale w 
najtańszym barze na Wyspach Brytyj
skich.

Wiele zastrzeżeń i niepokoju 
wzbudzała nazwa Ostatniego Świato
wego Zjazdu. Biorąc pod uwagę tych, 
co zgłosili się na Zjazd, a nie doje
chali, bo zmarli, lub poważna choroba 
im nie pozwoliła dołączyć, wydaje mi 
się, że następnego Zjazdu nie będzie 
miał już kto i nie będzie dla kogo 
organizować. Twierdziłem, że zor
ganizowanie Zjazdu jest bardzo proste 
- podać trzeba listę adresów i datę 
instytucji, która zorganizuje Zjazd. 
Być może następny zlot tak nam ktoś 
zorganizuje i do tej instytucji bez
pośrednio będziemy zgłaszać udział w 
Zlocie Marynarzy z programem upro
szczonym do delikatnej konsumpcji 
alkoholowej, niemęczącego brydża i 
innych karcioszków, lekkich spacerków, 
byle nie pod górę, i radości z jeszcze 
jednego spotkania.

Wiesław Krzyżanowski
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 2.

ORP FAWLEY COU RT

Sielską ciszę angielskiej wsi 
przerwał ostry ton bosmańskiego 
gwizdka. Podniesienie bandery. Tylko 
ona pozostała. Część okrętów została 
przekazana PRL, po cofnięciu uznania 
rządu londyńskiego, inne - udostę
pnione nam, gdyśmy byli cennym 
sojusznikiem - zostały odebrane, 
gdyśmy stali się kłopotliwym wyrzutem 
sumienia. Miał rację Napoleon, mówiąc 
że polityka nie ma serca, a tylko 
głowę. Choć w tym wypadku i to 
okazało się wątpliwe.

Przez trzy dni dwór w Fawley 
spełniał rolę Okrętu Rzeczypospolitej 
Polskiej, bo tam gdzie powiewa ban
dera, tam jest suwerenny teren 
państwa. Gdy umilkły odgłosy walki 
pod Kockiem, gdzie w Grupie Polesie 
walczyły oddziały marynarzy, a 
zapadła czarna noc podwójnej oku
pacji, pokłady naszych okrętów były 
jedynymi suwerennymi skrawkami 
wolnymi od wrażej przemocy.

Nie ma już okrętów. Ostatni - 
"Błyskawica" - dokonuje swych dni 
jako muzeum. Załogi poszły w roz
sypkę, albo na ostatnią wachtę. 
Minęło właśnie pół wieku, gdy w myśl 
tajnego sygnału "wykonać Pekin", 
niszczyciele, zwane wtedy KT, dosz- 
lusowały do Royal Navy. Teraz nad 
posiwiałymi i wyłysiałymi głowami 
furkotała na wietrze wypłowiała 
bandera wojenna. Ostatni światowy 
zjazd. Ci, którzy nie mogli przybyć, 
nadesłali sygnały, wiedząc nieje
dnokrotnie, że to już ostatnie. Że 
rejs życia dobiega końca.

Było nas zawsze tak niewielu. 
Znaliśmy się wszyscy. Aż za dobrze. 
Klaustrofobia okrętu ujawnia wnet 
każdego, bez obsłonek. Na wachtach 
i pomieszczeniach. Pod lodowatym 
podmuchem murmańskiego konwoju i 

podczas gorącej drogi na Maltę. W 
nudzie, gdy się nic nie dzieje i w 
konwulsjach akcji. Nad tym wszystkim 
zapadła kurtyna, gdy bandery zostały 
spuszczone po raz ostatni. Dziejowy 
sztorm rozrzucił nas wokół róży 
wiatrów. Często gęsto nie widzieliśmy 
się od tamtych czasów. W okrągłą 
rocznicę wybuchu wojny, Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej powzięło 
inicjatywę skrzyknięcia marynarskiej 
braci. Po co - mruknie cynik. Rze
czywiście, koleżeńskie spotkanie to 
kontrowersyjna sprawa. Ci co chcieli 
- i mogli to utrzymywali kontakt i 
tak. A inni? Widocznie nie chcieli, 
albo nie mogli, więc po licha ta kon
ferencja z przeszłością? Czy będą 
mieli sobie coś do powiedzenia ci, 
którzy się nie widzieli cztery dzie
siątki lat z hakiem?

A tu organizatorzy idą na całość. 
Montują trzydniówkę - rekolekcje 
zamknięte. Zwożą do Fawley dworu, 
zakwaterowu ją, zaprowiantowują. W 
D-day kościół wypełniony po brzegi. 
Do stołu siada dwie i pół setki osób. 
Zatarły się stopnie wojskowe, zaak
centował stopień wspólnych przeżyć. 
Dzień po dniu wiją się nici wspomnień. 
Wypełnia luka lat. Już nie liczymy - 
jak dawniej - sukcesów romantycz
nych. Liczymy wnuki. Okolica jest 
malownicza. Zbiory historyczne oo. 
marianów bogate. Jest co podziwiać. 
Czas leci jak na skrzydłach. Przy
bysze z Kraju są oblężeni. Słuchamy 
o tych tragicznych czasach, gdy 
wystarczało być z przedwojennej 
promocji, by stać się podejrzanym, 
oskarżonym, torturowanym, skryto
bójczo zgładzonym. Teraz, jak na 
ironię, gdy okręt z PRL przybywa do 
brytyjskiego portu z kurtuazyjną 
wizytą, nie omieszka się podkreślać 
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"braterstwa broni" z czasów wojny, a 
wstydliwie przemilcza los jaki spotkał 
- by wymienić tylko dwóch z tych, co 
wrócili - Romanowskiego i Węglarza.

Program Zjazdu przewidywał 
wspominki. Można było się spodziewać 
huku dział, świstu bomb, wybuchu 
torped. I co się okazało? Od obrony 
wybrzeża, poprzez obozy i łagry, 
służbę okrętową, a nawet wywiad 
morski, sypały się anegdoty, opisy 
sytuacji, wywołujące salwy śmiechu. 
Ani odrobiny bohaterszczyzny, 
samochwalstwa, dorabiania sobie 
legendy.

Jak się rzekło, nawet przed pół 
wiekiem było nas stosunkowo mało, a 
więc dobrze się znaliśmy. Teraz 
zostało jeszcze mniej. Zjazd po
twierdził, że przyjaźń to uczucie 
wobec kogoś, kogo się zna, a mimo 
wszystko lubi.

Wiem, że popełniam błąd kardy
nalny. Robię raport bez nazwisk. Bez 
dat i przewag bitewnych. Świadomie. 

Mieliśmy okazję wspomnieć tych, 
którzy zginęli na Orkanie, Orle, 
Kujawiaku, Garlandzie, Wichrze, 
Gromie. Im złożył hołd kaznodzieja. 
A o przewagach wojennych można 
poczytać w różnych publikacjach. 
Wśród nich znalazł się miły wyjątek od 
reguły, że zwykle mówimy o sobie, do 
siebie, we własnym języku. THE 
POLISH NAVY IN THE SECOND 
WORLD WAR - autor M.A. Peszke, to 
świetny prezent dla obcokrajowców, co 
się jeszcze po naszemu nie nauczyli. 
Do nabycia w Stowarzyszeniu i 
księgarniach.

Spuszczono już banderę. Rozje
chała się brać marynarska. Należą się 
dzięki inicjatorom Zjazdu. Dobrze było 
się spotkać, popić, pośmiać, powspo
minać, może ukradkiem popłakać. Bo 
to już ostatni raz. To nasze. Tego 
nam nikt nie zabierze.

Józef Biliński 
(Przedruk z "Dziennika Polskiego", 
11 październik 1989).

OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 3.

LISTA GOŚCI I UCZESTNIKÓW

(12 — 15 WRZEŚNIA 1989)

Legenda:
PSZ - Reprezentanci Sił Zbrojnych i Rządu RP; 
SL - Reprezentanci Stowarzyszenia Lotników;
IS - Reprezentanci Instytutu Sikorskiego;
MIC - Ks. Superior oo. Marianów.

1. ANTOSZEWICZ LUDWIK 11. BIELECKI JAN
2 BARTELUK WŁADYSŁAW 12. BIEROWIEC MIECZYSŁAW
3. BECHYNE JADWIGA 13. BIEROWIEC JAQUELINE
4. BEDNARZ JAN 14. BILIŃSKI JÓZEF
5. BEDNARZ PHYLLIS 15. BILIŃSKA KRYSTYNA
6. BOCHEŃSKA PAT 16. BRONIEWICZ JERZY
7. BERNAS TADEUSZ 17. BRODZKI STANISŁAW
8. BERNAS IRENA 18. BRODZKA MARIA
9. BIAŁOWSKI MICHAŁ 19. BROWARSKI ANDRZEJ

10. BIAŁOWSKA JANKA 20. BROŻEK KAROL
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21. BROŻEK MAYUREE 63. JARACZEWSKI ANDRZEJ
22. BRZESKWIŃSKI GRZEGORZ 64. JARACZEWSKA JADWIGA
23. BRZESKWIŃSKA JOAN 65. JARZĘBSKI EDWARD
24. BUJNIEWICZ STEFAN 66. JARZYNA BOLESŁAW

Bukowski Jan - (zm. 6.8.89) 67. JEDYŃSKI RYSZARD
Bukowska H.S. 68. JEDYŃSKA L.
Bukowski Z. 69. JEKIEL TADEUSZ

25. BUSIAKIEWICZ JAN 70. JĘDROSZCZYK JERZY
26. BUSIAKIEWICZ BARBARA 71. JĘDROSZYK G.
27. CAMILERI PAUL 72. JELIŃSKI KAZIMIERZ
28. CHMIELEWSKI ZDZISŁAW / 3. JELIŃSKA HALINA
29. CHRAPOWICKI KONSTANTY 74. JEZIORSKI ANDRZEJ: SL
30. CIEŚLA BRUNO 75. JEZIORSKA WANDA: SL
31. CIEŚLA MARCELLE 76. KACZMAREK FLORIAN
32. CIEŚLAK PAUL 77. KACZMAREK JACQUELINE
33. CZERWIŃSKI JULIAN 78. KAŁUCKI MAX
34. DAWIDZIUK PIOTR 79. KARNICKA JADWIGA *
35. DEMBIŃSKI RYSZARD: I.S. 80. KAWERNIŃSKA MONIKA
36. DIETRICH JAN 81 . KAŹMIERCZAK EDMUND
37. DOBRODZICKI JERZY 82. KEIDROWSKI FELIKS
38. DOBRODZICKA HANKA 83. KŁOPOTOWSKI ANDRZEJ
39. DOROSZKOWSKA JANINA - Kmiecik Stefan
40. DOROSZKOWSKI ANDRZEJ 84. KNEBA JÓZEF
41. DOMŻALSKA JOY 85. KORWIN-SZYMANOWSKA JULITA
42. DOMŻALSKI WOJCIECH 86. KOSEDA JAN
43. DULLA ROMAN 87. KOTECKI EDMUND

Gajda Jan 88. KOTECKA M.
Gajda Liz 89. KOWALSKI KAZIMIERZ

44. GALLA PAWEŁ 90. KOZŁOWSKI WALTER
45. GLIŃSKI OSKAR - Koziołkowski Jerzy
46. GŁOWACKI TADEUSZ - Krakus Jerzy - śp. (zm. 5.6.89)
47. GROCHOLSKI KAZIMIERZ - Kraszewski Kazimierz
48. CROCHOLSKA-HOWARD 91. KRYCZYŃSKI CHESTER
49. GRYKO HIERONIM 92. KRZYSTEK TADEUSZ: SL
50. GUZOWSKI ANDRZEJ 93. KRZYŻANOWSKI WIESŁAW
51. HESS KAZIMIERZ 94. KRZYŻANOWSKA JADWIGA
52. HECEK JÓZEF 95. KUDUK WŁADYSŁAW
53. HECEK M. 96. KUCZWALSKI HENRYK
— Hermaszewski Tadeusz - (zm.8.89) 97. KUTY STANISŁAW
— Hermaszewska Józefa 98. KUTY ALINA
54. HŁASKO MICHAŁ 99. KWAPISZEWSKI LECH
55. HOBOT JERZY 100. LESISZ TADEUSZ
56. HOBOT JADWIGA 101. LESISZ WANDA
57. HOFMAN JERZY 102. LIBER EDWARD
58. JAGUSIEWICZ ZBIGNIEW 103. LIBER EILEEN
59. JAGUSIEWICZ DOROTHY 104. LISOWSKI JERZY
60. JAGUSIEWICZ EVE 105. ŁABUDA JAN
61. JANASZEWSKI STEFAN 106. ŁOPUCH ZDZISŁAW
62. JAREMA JAN 107. ŁOPUCH ANZELMA
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108. ŁOSKOCZYŃSKI WŁODZIMIERZ
109. ŁOSKOCZYŃSKA W.
110. ŁUBIEŃSKI TOMASZ
111. MADEJ ROMAN
112. MAISNER ALEKSANDER, gen.: SL
113. MAISNER A.: SL
114. MALAWSKI KAZIMIERZ
115. MALAWSKA YVONNE
116. MALINOWSKI BERNARD
117. MALINOWSKA HYACINTH
118. MENDYK HENRYK
119. MENDYK JEANNE
120. MILISIEWICZ JANINA
121. MINKIEWICZ FELIKS
122. MINKIEWICZ KATARZYNA
123 MOCIGE HENRYK
124 MOCIGE SCH. Pani
125 MORAWICZ J. płk inż. PSZ
126 MROŻEK ALFRED
127 DIETRICH-RAP ZOFIA
128 MUSZYŃSKI STANISŁAW
129 MUSZYŃSKA JANINA
— Nowak Władysław
130 OBERTYŃSKA GABRIELA
131, OGONOWSKI JÓZEF
132. OKOŃSKI ROMAN
133. OKOŃSKA
134. OLSZEWSNKI JAN
135. OLSZEWSSKA NANETTE
136. OLSZOWSKI STANISŁAW
137. OLSZOWSKA T.
138. OŁDAKOWSKI MARIUSZ
139. OSTOJA-STARZEWSKI WACŁAW
140. OSTROWSKI LESZEK
141. OSTROWSKA
142. PACHOCIŃSKA MARIA
143. PACZKOWSKI TEOFIL
144. PACZKOWSKA YERONICA
145. PAPUŻYŃSKI ANTONI, ks: MIC
146. PAWŁOWICZ JERZY
147. PAŁCZYŃSKI LEON
148. PAŁCZYŃSKA HALINA
— Pertek Jerzy, śp. (zm. 8.8.89)
— Pertek Helena
149. PESZKE MICHAŁ ALFRED
150. PIASKOWSKI MAREK
151. PIASKOWSKA ANNA
152. PIEŃKOWSKA KRYSTYNA
153. PIPKA JAN

154. PIPKA ELIZABETH
155. PIPKA PIOTR
156. PI ERZYŃSKI ANDRZEJ
157. PLEWA JAN 
— Plewa Cecille 

158. PLEZIA ZBIGNIEW 
159. PLEZIA DANUTA 
160. POLAŃSKI RYSZARD 
161. POLAŃSKA J.
162. PORAY-WOJCIECHOWSKI WITOLD
163. PRAŁAT JAN
164. PREISNER FRANCISZEK
165. PREISNER JOY
166. PROSZEK-SIEMASZKO ZOFIA
167. PŚCIUK JÓZEF (PMSK)
168. PŚCIUK MAUREEN 

Ponikiewski Andrzej 
— Ponikiewska A.
169. RADECKI STANISŁAW
170. RESZITNY STEFAN
171. RESZKA LEON
172. RESZKA ZOFIA
173. REYNERT KONSTANTY
174. RUDNICKI KLEMENS, gen. PSZ
175. RUMIŃSKI FRANCISZEK
176. RUMIŃSKA IRENA (PMSK)
177. SAWICKI MIKOŁAJ
178. SAWICKA
179. SIEMASZKO KONSTANTY
180. SIEMASZKO COLETTE
181. SIEDLACZEK ZYGMUNT
182. SKRZYPCZAK PIOTR
183. ŚLIWIŃSKI LEON
184. SMOCZYŃSKI JÓZEF
185. SMOCZYŃSKA A.
186. SÓJKA HENRYK
187. STALL EDWARD
188. STALL
189. STANKIEWICZ HENRYK
190. STANKIEWICZ HELENA
191. STEIN JERZY
192. STEIN BOBBIE
193. STĘPOWSKI JERZY
194. STĘPOWSKA P.
195. STRASZAK JERZY
196. STRÓŻNIAK LECH
197. STRÓŻNIAK NAN
198. SUCHCITZ ANDRZEJ: IS
199. SUCHENEK-SUCHECKI JÓZEF
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200. SZEMBEK ZYGMUNT
201. SZLICHCIŃSKI WACŁAW
202. SZRAMIK JÓZEF
203.SZRAMIK A.
204. SZWED PELAGIA (PMSK)
205. TATARYNOWICZ MIECZYSŁAW
206. TATARYNOWICZ MARY
207. TEPPER LEON
208. TEPPER HELENA
209. TOMASZEWSKI STANISŁAW
210 TRASZKO STANISŁAW
211. TYMIŃSKI-NAŁĘCZ ROMUALD
212. TYMIŃSKA-NAŁĘCZ JADWIGA
213. UNRUG HORACY
214. WALENDZEWICZ PIOTR
215. WALENDZEWICZ IRIS
216. WAŃKOWSKI JANISŁAW
217. WASILEWSKI MIECZYSŁAW
218. WAWER ZBIGNIEW
— Wciślicki Wacław, Izm. 20.9.89)
— Wciślicka Paula
219.WESOŁOWSKI GRZEGORZ
— Węglarz Zbigniew
220. WIERNICKI EDWARD

221. WIERNICKA LEOKADIA
222. WIZŁA FLORIAN
223. WIZŁA RÓŻA
224. WŁODEK WINCENTY
225. WOLFF STEFAN
226. WÓJCIK HALINA
227. WOJCIECHOWICZ ANTONI
228. WOSZCZYŃSKI TADEUSZ
229. WOSZCZYŃSKA HELENA
230. WRÓBEL CZESŁAW
231. WRÓBEL
232. XIĘŻOPOLSKI ZDZISŁAW
233. ZAWADA MIECZYSŁAW
234. ZDROJEWSKI ZYGMUNT
235. ZDROJEWSKA MARGARET
236. ZIELONKA CZESŁAW
237. ZIELONKA ALFREDA (PMSK)
238. ZIĘBA MIECZYSŁAW
239. ZIĘBA
240. ZUBKOWSKA ANTONINA
241. ZUBKOWSKI KONSTANTY
242. ZYGMUNT CZESŁAW
243. ZYGMUNT Pani
244. ŻMIJEWSKI KAZIMIERZ

I. Starszym na redzie, czyli 
przewodniczącym Zjazdu był naj
starszy stopniem i korpusem kmdr 
Romuald Nałęcz-Tymiński.

II. Seniorami Zjazdu (wymienieni wg 
wieku) byli: dr Wacław SZLICHCIŃSKI, 
Romuald NAŁĘCZ-TYMIŃSKI i Michał 
HŁASKO i oni podpisali formy Spe
cjalnego Podziękowania za długoletnią 
pracę dla Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, nadane przez ostatni 
Światowy Zjazd Marynarzy jako 
podziękowanie uczestników dla SMW, 
organizatorów Zjazdu, które otrzymali 
następujący członkowie Stowarzy
szenia: Karol BROŻEK, Jan BUSIA- 
KIEWICZ, Julian CZERWIŃSKI, And
rzej JARACZEWSKI, Tadeusz JEKIEL, 
Wiesław KRZYŻANOWSNKI, Stanisław 
KUTY, Zdzisław ŁOPUCH, Stanisław 
PIASKOWSKI, Konstanty SIEMASZKO,

Lech STRÓŻNIAK, Halina WÓJCIK, 
Witold WOJCIECHOWSKI, Stanisław 
WRZESIŃSKI.

Koleżanki <1. Milisiewicz i H. Wójcik przy rejestracji
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III. Gospodarzem "Baru pod ko
twicą" był Florian WIZŁA, a dystry
bucję kuponów barowych prowadzili 
Jadwiga KARNICKA i Edward LIBER.

IV. Stoisko książek marynistycz
nych prowadził Zbyszek PLEZIA.

V. Rejestrację uczestników prze
prowadzali: Edward LIBER, Janina 
MILISIEWICZ i Halina WÓJCIK.

VI. Wycieczkę do Oksfordu organi
zował Tadeusz LESISZ.
Wycieczkę do Blenheim Castle orga

nizował Zbyszek PLEZIA.

VII. Sympozjum na temat przy
szłości SMW prowadzili: Jan BUSIA- 
KIEWICZ, Andrzej JARACZEWSKI, 
Wiesław KRZYŻANOWSKI i Konstanty 
OKOŁÓW-ZUBKOWSNKI.
VIII. Jadwiga BECHYNE była ofice

rem kwaterunkowym.
IX. Konstanty OKOŁÓW-ZUBKO- 

WSKI czuwał nad wypełnieniem pro
gramu Zjazdu i z pomocą Michała 
BIAŁOWSKIEGO i Andrzeja 
PIERZYŃSKIEGO ustalał rozsadzenie 
przy stołach wg ostatnich wymagań 
gospodarzy.

Po podniesieniu bandery stoją od lewej: Keidrowski, Polański, Zięba, Skrzypczak, Zdrojewski, Pściuk, Okoński, 
Hecek, niezidentyfikowany, Zawada, Kłopotowski, Stankiewicz, Camileri, klęczą Cieślak, Włodek, Rumiński, 

Moczygemba i Madej
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 4.

PROGRAM

WTOREK 12.IX.89

11.00 Spotkanie w centrali SMW w Londynie i wyjazd do Henley.
12.30 Spotkanie w Henley, rejestracja i zakwaterowanie 

w Fawley Court.
13.00 Podniesienie Bandery. Otwarcie Zjazdu.
13.30 Obiad. Sugerowany strój: blazer.
15.00 ZAKŁADAMY "DOUBLES" "BAR POD KOTWICĄ".
16.00 PODWIECZOREK - ZWIEDZANIE FAWLEY COURT.
19.00 KOLACJA.
20.00 ZEBRANIA TOWARZYSKIE.

ŚRODA 13.IX.89

08.30 ŚNIADANIE.
09.30 WYJAZD NA WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE.
13.30 LUNCH.
14.30 "FILM SHOW".
16.00 PODWIECZOREK.

SYMPOZJUM. Końcowe prace do wykonania i cele 
jeszcze do osiągnięcia przez SMW.

19.00 KOLACJA
20.00 ZEBRANIA TOWARZYSKIE

CZWARTEK 14. IX.89

08.30 ŚNIADANIE.
11.30 POWITANIE KOLEGÓW w głównym dniu Zjazdu pod banderą 

(lub w głównym Hallu).
12.00 Msza św.
13.00 "Coctails".
13.30 Bankiet Zjazdowy. Sugerowany strój: blazer.
14.30 Przemówienia/Dekoracje.
16.00 Podwieczorek.

SYMPOZJUM: MW - historia i wspomnienia.
19.00 Kolacja
20.00 Pożegnalne zebrania towarzyskie.

PIĄTEK 15.IX.89

08.30 Śniadanie.
10.00 Spuszczenie Bandery. - Pożegnanie.
10.30 Wyjazd do Londynu, by wziąć udział w niedzielnych 

ogólnopolskich obchodach 17. IX.89.
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 5.

POCZĄTEK I PIERWSZY DZIEŃ Z J AZDU

Doskonały to był pomysł ze strony 
Zarządu Głównego naszego Sto- 
warzyszenia, aby "Ostatni Światowy 
Zjazd" urządzić w Fawley Court 
Henley-on-Thames. Po pierwsze leży 
on stosunkowo niedaleko od Londynu, 
a po drugie stanowi atrakcyjny, hi
storyczny obiekt, posiadający ponadto 
możliwości na ulokowanie i wyżywienie 
większych zgromadzeń, jak również na 
zapewnienie pomieszczeń na zebrania i 
narady. I to wszystko na niesły
chanie ekonomicznych warunkach 
finansowych.

Jeśli chodzi o aspekt historyczny, 
to atrakcyjność Fawley Court - pałacu 
(projektu Christophera Wrena), 
wybudowanego w drugiej połowie XVII 
wieku w pięknym parku, graniczącym 
z Tamizą, ma znaczenie nie tylko dla 
Brytyjczyków. Dla nas Polaków - 
Fawley Court odznacza się tym, że od 
lat czterdziestych oo. Marianie, 
właściciele tej posiadłości - prowa
dzili tam gimnazjum polskie, a po 
wygaśnięciu zapotrzebowania na tę 
uczelnię zamienili go w cenną oazę 
polskości.

Budynki szkolne zostały zamienione 
na "Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła 
II", a w gmachach głównych, poza 
domem zakonnym, kaplicą, kuchnią i 
jadalniami mieszczą się sale konfe
rencyjne, jak również skarbnica hi
storii i kultury polskiej - Muzeum 
zawierające bibliotekę z księgozbiorem 
eksponatów datujących się od XV wie
ku do obecnej doby, dziełami sztuki 
oraz pamiątkami od czasów insurekcji 
kościuszkowskiej i z bogatą kolekcją 
broni białej z XVII i XVIII wieku.

W parku, sąsiadując z zabudowa
niami głównymi i Domem Pielgrzyma 
stoi nowoczesny kościółek - Sanktu

arium Miłosierdzia Bożego - dar 
księcia Radziwiłła, którego prochy tam 
spoczywają.

* * *

Wcześnie po południu 12 września 
1989 r. zaroiło się na terenie Fawley 
Court od Koleżanek, Kolegów i ich 
rodzin. Dwa autobusy przywiozły 
uczestników Zjazdu z Londynu. Inni 
przybyli prywatnymi środkami loko
mocji .

Z uczuciem zawodu dowiedzieliśmy 
się, że Senior Marynarki Wojennej, 
komandor Wojciech Francki, z powodów 
zdrowotnych nie mógł przybyć na 
Zjazd. Przysłał z Australii kasetę z 
nagranymi przez siebie pozdrowie
niami .

Będąc drugim z rzędu według 
kolejności starszeństwa zostałem 
zaproszony przez prezesa Zarządu 
Głównego SMW, kol. Konstantego 
Okołów-Zubkowskiego, do objęcia 
funkcji "Starszego na Redzie". 
Przywiesiłem na łańcuszku gwizdek 
bosmański i ogłosiłem, że obejmuję 
obowiązki "Honorowego starszego 
bosmana".

Po przybyciu pocztu sztandarowego 
Koła Glasgow, przywitaniu obecnych, 
minucie milczenia ku uczczeniu 
pamięci poległych i zmarłych Kole
żanek i Kolegów (z akcentem na świeżo 
doznane straty nieodżałowanych 
kolegów i moich towarzyszy broni, śp. 
Jerzego Krakusa - sternika motorówki 
ORP Conrad i Tadeusza Hermaszew
skiego - elektrykarza urządzeń 
artyleryjskich ORP Ślązak - nieza
stąpionego prezesa Komisji Opieki 
Zarządu Głównego J wydałem rozkaz 
podniesienia bandery. Sygnał gwizd
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kiem bosmańskim oddał prezes Koła 
Glasgow, kol. Mieczysław Zawada.
Zjazd został oficjalnie otwarty.

Miło i radośnie było witać się z 
Koleżankami i Kolegami. Wielu z nich 
nie widziałem od czasu trwającej 
jeszcze drugiej wojny światowej.

Jeśli zaś chodzi o pięciu Kolegów 
przybyłych z Polski, to aż z czteroma 
nie widziałem się od pierwszej połowy 
1939 roku, mianowicie od wyjścia ORP 
Iskra w ostatnią przed wojną podróż 
szkolną.

Spośród załóg okrętów, na których 
pływałem w okresie drugiej wojny 
światowej, chyba prym wodzili Koledzy 
z ORP Ślązak. Naliczyłem z załogi 
tego okrętu 21 kolegów. Z OORP 
Conrad, Błyskawica i patrolowca 
Pomerol, od kilku do kilkunastu.

Z członków stałej załogi ORP Iskra, 
z którymi wyszliśmy z Gdyni 6 maja 
1939 roku, na Zjazd przybyli - poza 
mną - tylko kol. Jurek Jędroszczyk 
oraz kol. Kazik Kowalski. Ten ostatni 
był ze mną w Ośrodku Żeglarstwa 
Morskiego w Gdyni w 1938 roku. W 
1942 roku pływał na ORP Ślązak; był 
ranny podczas rajdu na Dieppe. 
Miałem przyjemność być drużbą na 
jego ślubie w Nottingham.

Na dziedzińcu: Galla, Dietrych, Gryko, Krzyżanowski, 
Wolff i Kuczwalski

Z 40-osobowej grupy rozbitków ORP 
Orkan, na Zjazd przybył tylko jeden 
Kolega
- Józef Pściuk z Glasgow.

Z Kanady przybyła nas pokaźna 
grupa, bo aż 27 osób. Byłoby o 7 
osób więcej, ale musiały zrezygnować 
z udziału w Zjeździe z powodów 
zdrowotnych swoich, lub członków 
rodziny.

Miłą niespodziankę sprawili nam 
wszystkim przybywający na Zjazd: pan 
Horacy Unrug, syn naszego wysoce 
Szanowanego Dowódcy Floty, oraz Mr. 
& Mrs. D.A. Thornhill z Isle of Wight 
i Mr. Paul Camileri z Malty. Pan 
Thornhill pływał z nami na ORP 
Conrad jako Chief Yeoman of Signals, 
a pan Camileri na ORP Sokół jako 
steward.

Conradowiec, kol. Jan Olszewski, 
sprezentował mi kopię doskonałego 
obrazu ORP Conrad wykonanego przez 
członka jego załogi, nazwiska którego 
kol. Olszewski, niestety, nie pamięta. 
Na obrazie figuruje napis: ORP 
Conrad, Portsmouth - 2.10. 1945 oraz 
inicjały artysty. W prawym dolnym 
rogu jest napis: "ED Jan". Nie wie
działem, że mieliśmy na Conradzie tak 
zdolnego artystę. Jeżeli ta relacja doj
dzie do jego rąk, proszę, aby "się 
przyznał". Jeśli któryś z Kolegów z 
ORP Conrad może rozwiązać zagadkę 
nazwiska artysty - proszę o wiado
mość.

Znamiennym było duże zaintere
sowanie Zjazdem. Sam fakt, że po 
prawie 44 latach istnienia SMW 
(przemienionego z Samopomocy MW) 
zgłosiło swój udział w Zjeździe 238 
Koleżanek i Kolegów (razem z mał
żonkami plus 17 gości), dowodzi, że 
organizacja nasza pożytecznie spełniła 
i spełnia swoje zadanie.

Dodatkowo do wspomnianych już 
Kolegów z Polski oraz Kół z Glasgow i 
Kanady, mieliśmy wielką przyjemność 
uczestniczyć w Zjeździe z Koleżankami 
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i Kolegami z Kół: Brighton pod egidą 
kol. Jadwigi Bechyne, Francji z 
prezesem Jasiem Plewą (też Ślązako- 
wcem) na czele, Manchester z pre
zesem kol. Tadeuszem Lesiszem, gru
pą z Plymouth, z kol. Frankiem 
Rumińskim (Ślązakowiec) oraz Kole
żankami i Kolegami, USA z prezesem 
kol. Stanisławem Kuty. Rzecz natu
ralna, że najliczniejszą grupę sta
nowili Koleżanki i Koledzy z Londynu 
i okolic (jeżeli Szwajcarię, skąd 
przybył kol. Mieczysław Wasilewski, 
oraz Szwecję reprezentowaną przez 
kol. Kazimierza Jelińskiego z małżonką 
Haliną pod bezpośrednie wpływy 
Londynu włączymy.)

Nic więc dziwnego, że Komitet 
Organizacyjny Zjazdu, z prezesem 
Zarządu Głównego SMW. kol. Kon
stantym Okołów-Zubkowskim i sekre
tarzem kol. Wiesławem Krzyżanowskim 
na czele, miał pełne ręce roboty.

Starszy na redzie Kmdr. R.N. - Tymiński koledzy z 
jego załóg: Zielonka, Smoczyński i Kowalski

Niewątpliwie w dużej mierze odczuli to 
na swoich siłach fizycznych - nie 
umniejszyło to jednak ich entuzjazmu

Romuald Nałęcz-Tymiński

OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 6.

KRAKUS - HE RM AS ZEWSKI - FERTEK

Gdy w poniedziałek 5 czerwca 
doszła do Stowarzyszenia wiadomość, 
że Jerzy Krakus jest w szpitalu ciężko 
chory, Jasiu BUSIAKIEWICZ i Kostek 
ZUBKOWSKI zabrali "Nasze Sygnały", 
które w kancelarii czekały na wysyłkę 
wraz z Komunikatem Informacyjnym o 
Światowym Zjeździe Marynarzy i 
pojechali odwiedzić chorego. Włożyli 
mu w ręce "Nasze Sygnały", mówiąc, 
że w tym numerze i teksty Kolegi i 
teksty o Koledze są umieszczone. 
Kolega Jerzy zapytał: "A gdzie jest 
Krzyżanowski?" Bardzo wysoko to 
sobie cenię, że o mnie się zapytał. 
"Wiesław jest na wakacjach w Grecji" 

mówią mu. Choremu mówienie 
sprawia coraz więcej trudności, a 
nawet spokojna wizyta go męczy.

Zalecają mu więc, by wypoczął i 
zostawiają go w spokoju, z "Naszymi 
Sygnałami" w słabych już dłoniach. W 
godzinę czy dwie, po powrocie do 
domu, dowiadują się, że właśnie zmarł 
Jerzy Krakus.

Z Jurkiem Krakusem serdecznie się 
przekomarzałem, głównie by wyjaśnić 
trudny dla mnie do zrozumienia upór, 
że Jerzy, który pisał chyba najlepszą 
prozą, jaką można było wyczytać w 
"Naszych Sygnałach" wołał swe 
opowiadania podawać w mowie wiązanej 
- a te przydługawe i trochę niezgra
bne wiersze nie zawsze dochodziły 
do drukarni i grzęzły w redaktorskiej 
tece. Po śmierci kochanego Jurka 
otrzymujemy dwa listy. W jednym jest 
czek na Ł100 z prośbą by wspomnieli 
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go koledzy przy kielichu. A w drugim 
są dwa wiersze. Tym razem drogi 
Jurek wygrywa. To może nie jest 
wielka poezja, ale to jest poezja 
szczera, serdeczna, głęboko odczu
ta, pełna prawdziwego sentymentu i 
nieudawanego humoru, z której 
przebija przywiązanie do kolegów, do 
Marynarki i do Naszych Sygnałów. 
Ostatni ich numer dzierżył w swą 
ostatnią godzinę w dłoni zasłużonej 
pisaniem wspaniałej, najlepszej w 
naszym piśmie prozy.

To oczywiście daje pierwszą zmianę 
w powyżej podanym programie Zjazdu. 
Do kolacji we wtorek wino stawia 
kolegom Jurek Krakus, a przed 
kolacją w hallu marmurowym kol. 
Zubkowski wprowadza mnie do 
odczytania pośmiertnie otrzymanych 
wierszy Jerzego KRAKUSA. Urodzony 
w 1913 roku od 1932 r. służy na Flo
tylli Pińskiej. W październiku 1939 r. 
wzięty do niewoli sowieckiej, jest 
zwolniony po paru dniach i znów 
aresztowany 3 kwietnia 1940 r. i 
więziony w ZSRR do 1941 r. Od 
stycznia 1942 r. wcielony jest do 
kompanii morskiej a od 9 kwietnia 1943 
jest w Marynarce Wojennej na Dra
gonie specjalistą radarowym. Łatwo 
jest wyobrazić sobie Jurka "znęcają
cego się" nad swoją maszyną do 
pisania, o czym tak opowiada w swym 
ostatnim liście do p. Obertyńskiej, 
naszej sekretarki: "Proszę tylko 
cichutko śmiać się z mego kalectwa w 
objęciach z maszyną, ale nie mogę jej 
dać rady, kiedy stoi na miejscu. 
Przewędrowała ze mną przez wszy
stkie "Wielkie Wody" świata, przy
zwyczajając się do nieustannego 
kołysania w czasie przechyłów stat
ku. Żeby mi więc nie uciekała spod 
ręki gnębiłem ją, trzymając zawsze na 
kolanach. Dziś, kiedy maszyna stoi na 
miejscu, a tylko ja się chwieję coraz 
trudniej mi ją zmusić do posłuszeń
stwa. .. Zawiadamia mnie Pani uprzej

mie, że materiał do NS już powę
drował do druku. - Szkoda, bo 
przecież coś tam jeszcze w swojej sa
motni wystukałem i to, co mam, 
wysyłam z tym krótkim listem....".

Otrzymujemy w kwietniu maszy
nopis pt. "Przed Ostatnim Rozdzia
łem" . Łatwo wyobrazić sobie tę trójkę 
w cichym pokoju: Jurek, szklanka 
wódki i wierna maszyna do pisania - 
jak pisze w swym felietonie Jerzy: 
"Spędzając życie niemal w zupełnej 
samotności i wymuszonej stanem 
zdrowia bezczynności, z błędnych 
mroków pokoju, niby rykoszetem 
całego życia czają się wspomnienia... 
Nie wiem od kiedy redakcję NS-łów 
objął redaktor Krzyżanowski, ale 
pewny jestem, że jeśli chociaż w 
połowie tych numerów ja "uszczęśli
wiałem" Czytelników i gnębiłem redak
tora, to nikomu nie wyda się dziwne, 
że powszechnie łubiany i szanowany 
redaktor przedwcześnie posiwiał....". 
Ale gdy się Krakus dobrał do 
Busiakiewicza już w pierwszym zdaniu 
popada w rymy: "Nie zdarzyło się 
nigdy, żeby odszedł z niczem,/ ktoś, 
kto z prośbą stanął przed Busiakie- 
wiczem./ W dzień, czy w nocy/ słu
ży światłą radą i doraźnej udziela 
pomocy./ Jemu to zawdzięczamy, że 
mimo wydatków i kłopotów mnóstwa, / 
Stowarzyszenie nie stoi na granicy 
ubóstwa. / Nie ma już wprawdzie czym 
tak bardzo szafować, nie ma się z 
kogo bogacić, / bo coraz więcej 
mogiłek i coraz mniej wkładów; nie 
bardzo jest czym płacić,/ a przecież 

Skarbnik naszKomandor Busiakiewicz/ 
nie stworzył drugich "Dziadów", jak 
to uczynił Mickiewicz./ Prawda, że 
nasz skarbnik na robienie cudów nie 
ma licencji,/ ale wszystko co robi, 
czyni w najlepszej intencji. / A że robi 
więcej niż może,/ za wszystko dzię
kujemy, Panie Komandorze.. . " .

A ze swojego rymowania tak się 
Jerzy tłumaczy w swym felietonie: 
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"Drogi redaktorze, czy Pan zwrócił 
uwagę ilu zupełnie dojrzałych "bzi
ków" po Londynie chodzi, / to jeszcze 
jeden taki, jak ja, chyba panu nie 
zaszkodzi?/ Przyznaję, że czasem, 
kiedy się nie mogę uporać z jakimś 
zwrotem nieuchwytnym/ łatwiej mi się 
posłużyć jest rymem i rytmem./ A że 
pan nie lubi podobnych kawałów, / 

dedykuję je panu właśnie osobiście, a 
nie do Naszych Sygnałów./ Sam zaś 
wiem dobrze, że nie jestem pierwszy,/ 
co dawnoby nogi wyciągnął, gdyby 
chciał żyć z takich wierszy". Wyjątki 
z poniżej zamieszczonych wierszy 
miałem zaszczyt odczytać wieczorem w 
pierwszym dniu Zjazdu:

JERZY KRAKUS

DWA WIERSZE

1. POŻEGNANIE OJCZYZNY!

Daję słowo, że chciałem umrzeć pogodnie i grzecznie. 
Nie obciążony żadnym ciężkim grzechem.
Kiep ten, komu się zdaje, że będzie żył wiecznie, 
I ten, kto na spotkanie śmierci nie wyjdzie z uśmiechem.

Ona jest dla nas ostatnim zjawiskiem 
uchwytnym i zamkniętym w gasnących źrenicach. 
Ostatni błysk w oczach i koniec, i już jest po wszystkim, 
kres życia. A tam? ... Bogu tylko wiadoma, wielka tajemnica.

Przyszła i do mnie. Stanęła za progiem 
i władczym ruchem dała mi znak ręką, 
że czas ostatni pojednać się z Bogiem 
i błagać, by ta ostatnia droga ... nie była mi męką.

Straszno mi tylko, gdy na martwe powieki 
zwalą się grudy nie swojej, a obcej mi ziemi, 
że kraj mojego dzieciństwa, tak drogi, a tak jest daleki, 
i że mi zabroniono spocząć między swymi.

Widzę oczyma duszy, gdy w pustym kościele 
zaledwie kilka osób z obowiązku przyklęknie, 
wszak to Msza żałobna, a śmierć nie wesele, 
ażeby biły dzwony żyć też trzeba pięknie.

Niech nie grają mi surmy i nie biją dzwony, 
a pochylone głowy niech obejmie cisza, 
módlmy się: Niech będzie Chrystus pochwalony 
tak, żeby tę modlitwę sam Bóg-Ojciec słyszał.

Pora mi już w drogę, a przecież brak mi jeszcze czegoś, 
czegoś, co bardzo pragnę i za czym wciąż tęsknię.
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Już wiem. Pragnę pożegnać Ojczyznę polonezem Ogińskiego, 
niech mi huczy nad głową tak długo, 
aż mi po raz drugi z żalu - serce pęknie.

* * *
A teraz, gdy już z porządku dnia codziennego 
ulecą nikłe wspomnienia i rozwieją się smutki, 
zapraszam tradycyjnie Kolegów na "strzemiennego"; 
nie na cieniutką herbatkę - a kieliszek wódki!

Wtedy wraz ze wszystkimi przy barze zasiądę, 
wolny od zależności i prawa starszeństwa, 
sercem i duszą zawsze przy was będę, 
pewny, żem wreszcie zasłużył - na status koleżeństwa.

2. PODZWONNE DLA KRAKUSA

Od lat już wielu tak się jakoś utarło, 
że Sygnały z Krakusem docierały wszędzie. 
Aż tu nagle w Sygnałach "stoi", że Krakusowi 

wzięło się i zmarło, 
i że już więcej w Sygnałach Krakusa nie będzie!

Choć często koloryzował i fantazją szastał, 
z historią był na bakier, wrześniową prawdę omijał z daleka, 
to jednak jakoś dziwnie z Sygnałami się zrastał.
Brak nam będzie Krakusa i żal nam jest człowieka.

Rozkołysany wyobraźnią, głową w chmurach błądził 
niepoprawny romantyk w złudzeniach szukał prawdy, 
nikogo nie oskarżał, nikogo nie sądził, 
pisał jak umiał, ale myślał ... nieco inaczej jak każdy.

Żal nam więc, że Krakus już nie jest, a był 
i pozostanie zawsze bliski i swojski, 
można by mu darować owe historyczne poprawki 

- gdyby jeszcze żył, 
a tak: żal nam, że odszedł jeszcze jeden z nielicznych 

egzemplarzy Niepodległej Polski!

A teraz, kiedy już wreszcie dla świata przepadłem z kretesem, 
a do Sygnałów o mnie może napisze ktoś inny, 
pragnę się pochwalić swoim pozaziemskim adresem, 
żeby Naczelny Redaktor wiedział, gdzie znajduje się winny:

Kotłownia jedenaście, sekcja karna trzynaście, 
pełna gwarancja, że będzie mi ciepło, 
towarzystwo wraz z Borutą - milionów kilkanaście.
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kraina wiecznej szczęśliwości: jak się wyżej rzekło: 
Autentyczne PIEKŁO!

A że pokutująca dusza adresu nie zmienia, 
więc buzi wszystkim i ... do zobaczenia!

* * *
Lęk mnie ogarnia, gdy stanę przed Najwyższym, 
by skwitować zbyt długi ziemski byt.
Strach mnie ogarnia, czy będzie mi Najmiłościwszy, 
Lecz stchórzyć raz przed Bogiem - to przecież nie wstyd!

* * *

Tadeusz HERMASZEWSKI przyszedł 
do Anglii w 1939 r. na ORP Burza, na 
którym też był Zbigniew PLEZIA i 
razem zostali w 1942 r. przeokręto- 
wani na ORP Ślązak, gdzie służyli do 
1944 r., gdy Zbyszek przeszedł na 
Pioruna. Bosman HERMASZEWSKI był 
wspaniałym elektrykarzem artylerii i 
za doglądanie i naprawianie sieci, tak 
istotnej podczas walki spokojnie i 
wytrwale z bohaterską zimną krwią, 
został dekorowany Krzyżem Walecz
nych i zyskał sobie uznanie i 
wdzięczność kolegów artylerzystów. Na 
towarzyskim spotkaniu Kolegów w 
niedzielę 25 czerwca u mnie, Jaś 
Busiakiewicz, Kostek Zubkowski i ja 
dowiadujemy się od Zbyszka Plezi o 
chorębie Tadeusza. Ponieważ jego żona 
prosiła, by go nie odwiedzać, piszę 
do niego co parę dni koleżeńskie listy, 
z których przytaczam:

27.6.: "... To jest przecież, ko
chany Tadeuszu, niezmiernie ważne, byś 
wydobrzał na wrześniowy, marynarski 
zlot, gdy jak albatrosy z całego 
świata ciągnąć będą matrosi, być może 
ostatni raz się zobaczyć, po raz 
ostatni porozmawiać i co nie mniej 
ważne, w marynarskim gronie 
wychylić kielicha - za Twoje zdrowie 
oczywiście....".

10.7.: "... Kostek Zubkowski, 
wyjeżdżając na Maltę prosił, bym nie 
zapomniał znowu do Ciebie napisać, bo 
odkąd oderwałeś się od prac domo
wych i przeniosłeś do szpitala z 
wyżywieniem i opierunkiem bardzo nam 
Ciebie w naszej marynarskiej rodzinie 
brak.

Jasiu Busiakiewicz wysłał parę 
funtów proszącym o pomoc na parę 
butów, bo nie było Ciebie, byś tę 
przysługę potrzebującemu koledze 
wyświadczył....".

"... Dziękujemy też za telefon do 
naszej kancelarii. Biedaczka p. 
Gabriela aż się popłakała, gdy zdała 
sobie sprawę, że nie zamierzasz w 
najbliższej przyszłości wpaść do SMW. 
Przeglądnąłem więc Twoją teczkę, by 
sprawdzić, czy tam coś pilnego się 
nie zataiło i znalazłem... Twoją 
fotografię z Królową Matką w zaad
resowanej przeze mnie kopercie, 
jeszcze w marcu, gdy Yeritas oddał 
fotografie z 164 nr. NS. Tadeuszku 
drogi! miej wiarę i nadzieję, bo kto w 
tym roku sfotografuje się z Królową, 
jeśli Ty będziesz wypoczywał w 
wygodnym szpitalu?"

19.7.... Jutro mają dostarczyć 
pamiątkowe odznaki Marynarki 
Wojennej i jak nie otrzymamy Twego 
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zgłoszenia, to Ci siłą przypniemy do 
bohaterskiej piersi. Z odznakami i 
zgłoszeniami na Zjazd mamy niepra
wdopodobnie dużo roboty, a do tego 
jeszcze na cały tydzień nas "wyleją" z 
naszej kancelarii, bo będą malować. 
Pani Gabriela się cieszy, że kance
laria będzie wyglądać ładnie i czysto, 
a przez tydzień nie będzie telefonów 
do odbierania, chyba że przez 
malarzy. Nas przenoszą na ten okres 
na poddasze, więc jako wiekowy w tym 
tygodniu prawdopodobnie nie przyjdę, 
bo na takie wysokości chyba bym się 
nie wdrapał.

A list z 4.8. podpisany przez 
wszystkich obecnych na zebraniu 
zawiózł mu kpt. PLEZIA. Gdy biedny 
Tadeusz nie miał siły listu do oczu 
podnieść, a pani Józefie wzruszenie 
czytać nie pozwoliło, Zbyszek dłu
goletniemu Koledze z okrętów i 
sąsiadowi w zachodnim Londynie 
ostatni list od nas przeczytał: "Dziś 
zbieramy się na pierwsze i być może 
ostatnie zebranie organizacyjne 
Ostatniego Światowego Zjazdu Mary
narzy i zdajemy sobie sprawę, jak 
bardzo nam Ciebie brak. Kto na Zje
ździe nagra nasze przemówienia na 
taśmę magnetofonową, kto upewni 
przez podłączenie głośników, że nasze 
przemówienia wszyscy usłyszą (a 
wszystkich jest już dwustu pięćdzie
sięciu). Zjazd jest bardzo popularny. 
Kto nam zagra wieczorem Tango 
Marynarskie do tańca, kto zagwizda 
na bosmańskim gwizdku, gdy na 
otwarcie Zjazdu podniesiemy banderę, 
ba! skąd weźmiemy gwizdek bosmań
ski? Mówi Zbyszek Plezia, że powa
żnie chudniesz, a my tu wszyscy 
staramy się jak możemy, ale nie 
bardzo nam się udaje. Tadeuszu 
Kochany, już lepiej przytyj trochę i 
nie daj nam się martwić o Ciebie. I 
tak już nie wiemy, z kim biedny 
Tymiński będzie swe lata na Ślązaku 

wspominał, gdy Ciebie wraz z gwiz
dkiem bosmańskim, elektronicznym 
ekwipunkiem i Tangiem Marynarskim 
nie będzie z nami na Zjeździe. Drogi 
Przyjacielu, życzymy spokoju ducha, 
pogodnego nastroju i ufności w 
miłosierdzie i łaskę Bożą. Będziemy 
Cię informować o naszych nieudolnych 
poczynaniach i amatorskich wysiłkach, 
a może to uśmiech wywoła na Twoim 
obliczu".

15 sierpnia nad trumną nieodża
łowanej pamięci Tadeusza przemawiali 
żegnający go koledzy: kmdr Jan 
Busiakiewicz i kpt. mar. Zbigniew 
Plezia.

k k k

4 kwietnia 89 r. otrzymuję od 
Jerzego Pertka 50 stron maszynopisu 
monografii Juliana Ginsberta (Jim 
Poker). Lata temu pisałem w NS, że 
dwie ulubione książki mej młodości 
były napisane przez naszych oficerów 
oświatowych: Jędrzeja Giertycha: "My, 
nowe pokolenie" - pierwsze, harcer
skie wydanie, i Jima Pokera: "Błęki
tni rycerze", o armii polskiej we 
Francji oraz jej walkach, potem we 
wschodniej Polsce. Obu autorów miałem 
zaszczyt poznać jako młody oficer na 
Piorunie. Gdy Ginsbertowi przypom
niałem jego książkę, był bardzo 
zadowolony ze swych "Błękitnych 
Rycerzy", choć gdy mu wspomniałem 
jego "Strażnika Krakatoa" przyznał 
się, że... "trzeba było zarabiać na 
życie". Jerzy PERTEK ze swą mono
grafią przysłał fotografię 6 książek 
POKERA, wśród których nie widzę ani 
"Błękitnych rycerzy", ani "Strażnika 
Krakatoa". Z monografią otrzymujemy 
krótki list, podający smutną wiado
mość, że mimo ogólnej poprawy władza 
w nogach mu jeszcze nie wraca. Ale 
wiadomości z Poznania są coraz lep
sze. Dowiadujemy się, że p. Jerzy już 
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wstaje i spaceruje po domu. Dowia
dujemy się, że już wyszedł poza drzwi 
wejściowe i jest pełen nadziei, że z 
pomocą żony dojadą na Zjazd. 
Zaczynamy organizować hotel dla pp. 
Pertków przed i po dniach zjazdowych 
i proponować zmiany w programie 
Zjazdu, by wpisać wieczór z naszym, 
być może największym marynistą 
polskim, gdy wycinki z "Głosu Wiel
kopolskiego" z 12 lipca 1989 roku, 
przysłane nam z Kraju podają tragi
czną wiadomość: "Pogrążeni w głę
bokim żalu i smutku zawiadamiamy, że 
w dniu 8 lipca zmarł mój ukochany 
mąż, najdroższy ojciec, teść i dziadek, 
przeżywszy lat 69, śp. JERZY PER
TEK. Pogrzeb odbędzie się w piątek 
14 lipca o godz. 15 na cmentarzu 
junikowskim w Poznaniu. Żona z 
córkami, zięciem i wnuczką".

W tym samym numerze ukazuje się 
krótka ocena twórczości p. Jerzego:

"W wieku 69 lat zmarł 8 lipca w 
Poznaniu Jerzy Pertek - pisarz i 
publicysta, badacz i popularyzator 
tradycji Polski na morzu, dziejów 
polskiej floty wojennej i handlowej, 
zwłaszcza w czasie drugiej wojny 
światowej.... Choć całe swoje życie 
związał z Poznaniem, to jednak naj
większą pasją jego życia było zawsze 
morze. Po wielu latach, już jako znany 
pisarz, powiedział w jednym z 
wywiadów: "Szczególnie pociągały 
mnie okręty wojenne, obserwowałem 
jak zawijają do portu i odpływają z 
redy. Gdy nadarzyła się okazja 
zwiedzenia okrętu wojennego byłem 
tym, który pierwszy wchodził na 
pokład i schodził zeń ostatni. Roz

mawiałem z marynarzami, poznawałem 
tajniki i historię żeglowania". To 
zainteresowanie morzem całkowicie 
zdecydowało o kierunku jego pisar
stwa. Każda jego książka czy artykuł 
były zapisywaniem białych plam w 
dziejach naszej obecności na morzach.

Każde też kolejne wydanie "Wielkich 
dni małej floty", debiutu książkowego 
J. Pertka, było rozchwytywane przez 
czytelników. Ta pozycja mówiąca o 
działalności Polskiej Marynarki 
Wojennej w czasie ostatniej wojny, jak 
również powstałe później "Druga mała 
flota" i "Pod obcymi banderami", 
omawiające działalność Polskiej 
Marynarki Handlowej oraz czyny 
marynarzy w alianckich i neutralnych 
flotach, to swoista trylogia o Polakach 
na morzu w latach II wojny światowej

"Polacy na morzach i oceanach", 
"Dzieje ORP Orzeł", "Polacy na 
szlakach morskich świata", "Burza - 
weteran atlantyckich szlaków" to tylko 
niektóre, najpopularniejsze jego 
książki. Niestety, Autor nie doczekał 
się wydania książkowego swej naj
nowszej pozycji - "Mała flota wielka 
duchem".

J. Pertek był także laureatem 
wielu nagród państwowych i plebi
scytów czytelniczych oraz członkiem 
licznych towarzystw marynistycznych. 
Był odznaczony między innymi 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski".

(Zebrał i przedstawił w pierwszych 
dniach Ostatniego Światowego Zjazdu:

W. Krzyżanowski
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY: 7:

NIEOBECNI MARYNARZE

Po czwartkowym obiedzie toast pod 
powyższym tytułem wznosi Józef 
BILIŃSKI, czytając swym stentorowym 
głosem następujące przemówienie:

"Ostatniemu Światowemu Zjazdowi 
Marynarzy pozdrowienia i życzenia 
składa pani BUKOWSKA, wycofując 
trzy zgłoszenia na Zjazd, bo 6 sier
pnia tego roku zmarł w Manchester 
jej mąż a nasz drogi kolega, Jan 
BUKOWSNKI. Nie doczekał też Zjazdu 
utalentowany, obdarzony fantazją, 
szlachetny kolega, wnioskodawca 
odznaki Marynarki Wojennej, którego 
wino piliśmy w pierwszy dzień Zjazdu, 
a którego przedśmiertne wiersze 
wzruszyły nas do łez, Jurek KRAKUS, 
bosman wyjątkowy; zmarł 5 czerwca. 
Nie doczekał się też Światowy Zjazd 
gościa, którego specjalnie chcieliśmy 
uhonorować: pierwszego rangą i 
wyjątkowego marynisty polskiego, 
Jerzego PERTKA. Od wdowy pani 
Pertek otrzymaliśmy paczkę broszur 
śp. Jerzego o serce rozdzierającym 
tytule: "EPITAPHIUM NAVALIS", do 
którego wpisać należy, że Jerzy 
PERTEK zmarł 8 lipca. We wtorek, w 
pierwszy dzień Światowego Zjazdu 
wspominaliśmy ich razem z najpra
cowitszym i najwierniejszym Tadeuszem 
HERMASZEWSKIM, o którym pisaliśmy 
w komunikatach informacyjnych, że 
grać będzie taśmy muzyki tanecznej w 
Klubie Tanga Marynarskiego na naszym 
Zjeździe. Tadeusz odmeldował się z 
Zarządu 10 sierpnia na wiekuistą 
wachtę. Ameryka nie wypuściła na 
nasz Zjazd Karola MEYERA, zatrzy
mując go by organizował obchody 
rocznicowe polskie w Miami. A z 
Kanady kmdr JASŁOWSKI z prawdziwą 
przykrością donosi, że nie będzie mógł 
wziąć udziału w tak szczegółowo 
przemyślanym, planowanym i opra

cowanym Zjezdzie. Oboje Jasłowscy jak 
i koi. Meyer nie mogą być dekorowani 
na Zjeździe. Listy ze Stanów Zjed
noczonych, z Kanady, Argentyny, 
Portugalii, Holandii, Belgii, Szwecji 
oraz listy od kolegów z Kraju zostały 
przekazane do następnego numeru "Na
szych Sygnałów". Wśród listów z 
Australii znajduję list seniora naszej 
Marynarki kmdr. Wojciecha FRANC- 
KIEGO, który przesyła kilka słów 
pozdrowienia na taśmie - zaraz je 
usłyszymy - i zachęca do czytania 
wiersza śp. Bohdana WROŃSKIEGO do 
mowy polskiej, który z jego książki 
pt. "Wspomnienia płyną jak okręty" 
był przedrukowany w 1985 r. w 
"Naszych Sygnałach". Swą sugestię 
argumentuje komandor FRANCKI tym, 
że analfabeci komunistyczni bardzo 
nam pokaleczyli dzisiejszy język. 
"Bardzo żałuję - pisze dalej Komandor 
- że przyjechać nie mogę, ale napra
wdę jestem inwalidą na całego". 
Bardzo szanownemu i serdecznie 
kochanemu Seniorowi naszej Marynarki 
życzymy szybkiego powrotu do pełni 
zdrowia i pełni sił, a nieobecnym 
Kolegom dziękujemy za pamięć i z 
głębi serca mówimy - "szkoda, że Was 
tu nie ma, bo nam dobrze razem".

Jadąc na Zjazd Wacław i Paula 
WCIŚLICCY zatrzymali się w Londynie 
u Andrzejów Ponikiewskich , gdzie 
Wacław nagle się rozchorował, został 
wzięty do "intensive Care Unit" w 
najbliższym szpitalu, gdzie zmarł 20 
września 1989 r. O tych smutnych 
wydarzeniach informował nas telefo
nicznie Andrzej, który wraz z p. 
Poniekiewską też oczywiście nie był na 
Zjeździe.

Na Zjazd zabieram całą tekę listów 
od kolegów, którzy choć nie mogli na 
Zjazd przyjechać, chcą utrzymać 
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kontakt. Listy te krążą wśród wta
jemniczonych i spróbuję podzielić się z 
kolegami zawartą w nich treścią.

"Nie możemy być z Wami w histo
rycznym Fawley Court, pisze Jadzia i 
Kunio GRABĘ z New Rochelle USA, 
ale myślami będziemy z Wami. Życzymy 
Kolegom i miłym Paniom przyjemnego 
spotkania w koleżeńskiej atmosferze".

A z drugiego krańca Stanów Zje
dnoczonych, bo z Waszyngtonu, 
dyktuje Wilhelm PACEWICZ: "Pozdro
wienia dla Starszego na Redzie, 
oraz Kolegi Prezesa Zarządu SMW, dla 
Zarządu SMW, gospodarzy Zjazdu i 
wszystkich Kolegów i Koleżanek. Dzię
kuję z całego serca za utrzymanie 
kontaktu ze mną i moją rodziną". A 
jego sąsiad (tylko o paręset mil) z 
Oregonu, Jerzy TUMANISZWNILI, 
pisze 23 sierpnia: "Niestety, nie mogę 
do Was dołączyć, a szkoda bo życie 
ucieka. Przesyłam najserdeczniejsze 
życzenia pomyślnego Zjazdu Kole
żeńskiego. Radujcie się sobą!"

Dowiadujemy się z listów z Kanady, 
że Stanisław TALANDA miał lekki atak 
serca; ograniczył palenie, przestał 
pić i robić wiele innych przyjemnych 
rzeczy, włącznie z uczestnictwem w 
Zjeździe, a czekając na poprawę stanu 
zdrowia chce w NS przeczytać 
sprawozdanie ze Światowego Zjazdu. 
Nie od nich zależnymi okolicznościami 
usprawiedliwiają swą nieobecność Józef 
HOŁUB, Wiktor MORDASIEWICZ i 
Stanisław PAPPIUS, załączając ser
deczności dla uczestników. Z drugiego 
końca Kanady podobne uczucia 
wyrażają Wiktor i Peggy WIERZBICCY. 
Jerzy KOZIOŁKOWSKI zgłasza się na 
Zjazd, ale gdy sił na przyjazd za
brakło darowuje opłatę trzydniowego 
pobytu na cele Stowarzyszenia. 
Dwadzieścia funtów udaje mi się skiero
wać na wydawnictwa zjazdowe i na 
adres kol. Komandora wysyłam parę 
książek do prywatnego rozprowa
dzenia. Ignacy ZEMBATY-NOWACKI 

przysyła olbrzymi list z pozdrowie
niami pocztą, a p. MILISIEWICZ 
wręcza mi od niego 16 stron z doda
tkami fascynujących wspomnień. 
Prześliczną karteczkę z wykonanym w 
tuszu i akwareli żaglowcem przesyła z 
życzeniami p. Elżbieta NAMIEŚNIO- 
WSKA. Listem przesyłają życzenia 
Kazimierz BALICKI i Artur DYT- 
NERSKI.

Michał SERAFIN, którego los 
rzucił daleko do Argentyny, nigdy na 
jakimkolwiek naszym zjeździe nie był. 
Tym razem też tylko duchem dołączy 
do Marynarskiej Rodziny i spodziewa 
się sprawozdanie czytać w Naszych 
Sygnałach w wydaniu Miłego Redak
tora. Życzy nam, by Dobry Bóg miał 
nas i Rodziny nasze w Swej opiece, a 
może im się uda wrócić "skąd nasz 
ród". A zbiorowy list podpisują: 
KICIŃSKA, BŁAWDZIEJEWICZ, STA- 
RZEŃSKA, STARZEŃSKI, SZCZER- 
BIK, WRZESIŃSKI i SERAFIN.

Zofia WISZNICKA PINTO-PEREIRA 
z Portugalii pisze: "Sercem całym 
będę w myślach towarzyszyć przez 
trzy dni Zjazdowi i modlić się razem w 
czasie Mszy św., oddając hołd tym, 
co zginęli na morzu lub zmarli potem. 
Szkoda, że nie mogę nagadać się za 
wszystkie czasy, choć niestety, tanga 
nawet marynarskiego już nie zatań
czę" . Z hojnego daru na cele zjazdowe 
też udaje mi się uzyskać dwadzieścia 
funtów na zjazdowe wydawnictwa.

Zbigniew HORNUNG zamawia sobie 
książek za Ł100 i pozdrawia wszyst
kich z Holandii, a Henryk STRENGER 
z Belgii.

Ze Szwecji pisze Zbigniew HEIN- 
DRICH, Jerzy RUST, i przytaczając 
słowa Henryka ŚKOTAR CZAKA "tą 
drogą składają życzenia by Zjazd dał 
uczestnikom całą moc uczuć głębokiego 
koleżeństwa, jakie panowało podczas 
wspólnej służby dla Ojczyzny.
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Z Kraju przytoczę pozdrowienia z 
Częstochowy, które przesyłają kolec zy 
GINDA i DUDEK, a z Warszawy, ze 
względu na podeszły wiek (87 lat) i 
niepewny stan zdrowia, nie może 
przyjechać ale o nas pamięta Józef 
RUDZKI; a w Gdyni wspominają nas 
serdecznie Zbigniew KOWALSKI i 
Gustaw PLEWAKO, który sugeruje, by 
pamiątki z wojny obecni na Zjeździe 
przekazali na ORP Błyskawicę, gdzie 
będą godnie przechowane. Wielu 
Kolegów odczuło to jako zawód oso
bisty - kmdr Zbigniew WĘGLARZ nie 
przyjechał na Zjazd, choć obiecał. 
Wydaje mi się, że po wizę (jak pisali 
koledzy z Kraju) trzeba było pojechać 
do ambasady brytyjskiej w Warszawie, 
gdzie podobno "stało" napisane, że 
wskutek nawału pracy w dziale wiz, 
proszą o osobiste aplikacje. A w 
ambasadzie czekał nasz list (o czym 
wiem, bo sam go pisałem), proszący o 
wydanie wiz uczestnikom Zjazdu, i kto 
pojechał otrzymał wizę. Szkoda, że 
kmdr Węglarz tego nie zrobił, bo tu 
wielu z nas niecierpliwie na niego 
czekało.

Nie można oczywiście wymienić 
wszystkich listów, bo jest ich za 
dużo. Podobnie z Wielkiej Brytanii 
tylko wybór listów przytoczę: Alek
sander GROCHOWSKI, być może nasz 
senior 88-letni nie może przyjechać ze 
Szkocji, ale zaprasza do siebie do 
Crail. Stefan DEMBOWIAK wspomina 
swą azdykową karierę na Piorunie, Or
kanie, Dragonie i Conradzie i kolegów, 
szczególnie z tych okrętów, pozdrawia 
z Birkenhead. Z Newcastle serdecz
ności przekazuje Kazik DOMAŃSKI. Z 
Devonu córka śp. por. KATARZYŃ
SKIEGO, pani Danuta, przysłała nam 
pozdrowienia zjazdowe na pięknej 
kartce. Inż. arch. KUBIAKOWSKI po 
piątej z kolei operacji jest w prze
dłużającej się rekonwalescencji i po
zdrawia i gratuluje organizatorom 
doskonałych wyników pracy. Od lat 

nam bliska i życzliwa Maria KUHN 
dziękuję za zaproszenie i pozdrawia. 
Krzysztof MISZEWSKI z Suffolk ni? 
będzie w tym czasie w Anglii i nie
stety straci tak wspaniałą okazję; 
Edmund PAWŁOWSKI nie może przyje
chać ze Szkocji ze względu na sędziwy 
wiek. Panie Maria z Karnickich 
PIOTROWSKA Maria REYMAN, Irena 
WROŃSKA i Melody BRAMWELL żałują, 
że nie mogą uczestniczyć, jak i Antek 
WACIĘGA, któremu niestety zły stan 
zdrowia jego i jego żony nie pozwala 
na przyjazd. Serdeczne pozdrowienia 
przesyła Stach WŁODARCZYK z 
Birmingham, a z Plymouth Janek 
GAJDA pomiędzy jedną operacją, którą 
już miał, a drugą, na którą czeka - 
pozdrawia wszystkich, a szczególnie 
p. kmdr. Kazimierza HESSA. Bardzo 
jest dumny, że ich wojenna fotografia 
przez Francję i zbiory Jerzego Pertka 
w Polsce trafiła do Naszych Sygnałów.

Dla Mariusza HRYNKIEWICZ- 
MOCZULSKIEGO byłoby naprawdę 
ponad siły wziąć udział w Zjeździe ze 
względu na nie do pozazdroszczenia 
stan zdrowia i ogólnopolonijne zobo
wiązania. Mocne poczucie koleżeństwa 
i przywiązanie do tradycji Marynarki 
Wojennej czyni tę decyzję bardzo 
bolesną. Bardzo bezinteresownie, choć 
sam na Zjeździe nie będzie, życzy 
obecnym dużo radości i zadowolenia.

Z Australii p. DREWNICKI dziękuje 
za zaproszenie, ale nie może przyje
chać, bo pracuje jako "chartered 
Marinę Engineer"; Tomasz APPEL po 
zapaleniu płuc (w Australii teraz zima) 
ciężko choruje i tylko myślami z żoną 
Elżbietą może do nas dołączyć. A 
Senior naszej Marynarki, szanowany i 
kochany kmdr Wojciech FRANCKI tak 
mówi do uczestników w nagranym na 
taśmie przemówieniu: "Przede wszy
stkim chciałbym się wytłumaczyć 
dlaczego nie zdołałem przyjechać na 
ten Zjazd. Gdy otrzymałem zawiado
mienie o Zjeździe to postarałem się o 
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formularze otrzymania paszportu 
nansenowskiego. Otrzymanie tego 
dokumentu wymaga dość dużo zachodu, 
gdyż Australijczycy niezbyt lubią tych 
ludzi, którzy nie przyznają się do ich 
obywatelstwa, a siedzą w Australii. 
Gdy zacząłem załatwiać formalności, 
to żona moja bardzo poważnie zacho
rowała w początkach tego roku, 
przeszła ciężką operację, ta zaś 
wymagała dużej opieki domowej. Gdy 
te sprawy się ułożyły, ja znowuż z 
kolei zachorowałem i też w końcu 
czerwca miałem ciężką operację, która 
mnie bardzo osłabiła, tak że wszelka 
nadzieja na wyjazd do Londynu się 
rozwiała. Kiedy tę decyzję sobie 
uprzytomniłem, to pomyślałem, że ma 
ona i dodatnie strony. W pamięci 
mojej pozostaliście takimi, jakimi 
byliście w 1948 roku, gdy szliście na 
rozproszenie po całym prawie świecie 
jako ludzie młodzi, zdrowi i dziarscy. 
Byliście chłopcami granatowymi Rze
czypospolitej, a dzisiaj na Zjeździe 
wyglądacie tak bardzo inaczej, tak jak 

ja, który stał się 86-letnim mucho
morem. W każdym razie chcę Wam 
życzyć najbardziej przyjemnego spo
tkania w koleżeńskim kole; chcę 
również Was zapewnić o swojej życz
liwości dla Was wszystkich z tym 
jednak, że mam specjalnie serdeczne 
uczucia dla tych z Was, którzy 
przybyliście z Kraju, a których losy 
wojenne obdarzyły niemiecką niewolą 
oraz ciężkim traktowaniem przez 
władze ludowej ojczyzny. Ponadto mam 
specjalne uczucia dla tych z Was, 
którzy w czasie alarmu bojowego lub 
wachty bojowej mieli służbę we wnę
trzu okrętu, zamknięci lub zaśrubo- 
wani w kadłubach. Służba ta wyma
gała specjalnego hartu i wytrzyma
łości. Żegnając Was, Drodzy Koledzy, 
zapewniam Was, że pamiętając o Was w 
swych modlitwach, proszę Boga, by 
miał Was w Swej opiece za wstawiennic
twem Tej, która króluje nam z Jasnej 
Góry i świeci z Ostrej Bramy. Żeg
najcie!"

Zebrał: W. Krzyżanowski
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 8:

SYMPOZJUM TEK WSZ E :

W środę (drugi dzień Zjazdu) 
koledzy z wycieczki do Blenheim 
Castle zasiedli do "lunchu" w nieco 
spóźnionym terminie. Stąd przygo
towane przez p. Zbigniewa Wawera 
kasety video były prezentowane z 
małym opóźnieniem i sympozjum na 
temat najbliższej przyszłości naszego 
Stowarzyszenia było w programie 
nieco przesunięte.

Zaczynam to sympozjum reasumując 
rozesłany do wszystkich członków SMW 
wniosek Zarządu proponujący proce
durę rozwiązania Stowarzyszenia w 
stopniowych fazach ograniczonej 
działalności. Daję przykłady prac 
administracyjnych, dyktowanych 
obowiązującym statutem, które 
wymagają dużego wysiłku pracy, 
kosztów, i po rzeczowej analizie 
okazują się niepotrzebne. Na wiosnę 
co dwa lata przygotowujemy sprawo
zdanie z działalności Zarządu, co z 
koordynacją wysiłków paru kolegów zaj
muje długie tygodnie. Rozsyłamy ten 
dokument po całym świecie do wszy
stkich członków, choć na palcach 
można policzyć tych, co go przeczy
tali; zjeżdżamy się w Londynie i... 
wybieramy ten sam Zarząd i piszemy 
następny 5 czy 6-stronicowy dokument, 
który rozsyłamy po całym świecie i 
którego znowu prawie nikt nie czy
ta. Tak samo dwupoziomowa organi
zacja, która dotyczy dość dużej ilości 
członków - koła lokalne i centrala w 
Londynie. Nasze Sygnały pakuje w 
paczki 70-letni kolega w Londynie. 
Targa po kilka na pocztę lub zawozi 
minicabem, by inny 70-letni rozpa
kował je, włożył Nasze Sygnały do 
kopert i rozesłał do członków Koła. 
Do Kanady już wysyłamy oficjalną 
korespondencję na prywatne adresy 
członków. Nie ma pakowania, prze

pakowywania, podwójnego porta 
pocztowego. Można by przytoczyć 
więcej takich przykładów.

Aby tego rodzaju zmiany wpro
wadzić prawnie bez łamania statutu, 
jak przy dyskusjach najbardziej 
doświadczony w sprawach naszego 
Stowarzyszenia, kol. BUSIAKIEWICZ 
zauważył - trzeba Stowarzyszenie 
rozwiązać. To definiuje fazy rozwią
zania SMW.:

1. Faza przygotowawcza od dziś do 
ostatniego Walnego Zjazdu na wiosnę 
1990 r. , który albo rozwiąże SMW, 
albo poleci ostatniemu Zarządowi 
rozwiązać SMW podczas swej kadencji 
przez referendum. W tym okresie 
rozpracowane są wnioski i projekty 
rozwiązania.

2. Faza przejściowa: Wszystkie 
prace i działalność SMW przejmuje 
Polish Naval Association Welfare Fund 
(być może zwany po polsku SMW Dział 
Samopomocy?), A więc wydaje Nasze 
Sygnały, utrzymuje łączność z byłymi 
marynarzami, udziela pomocy po
trzebującym, reprezentuje Marynarkę 
Wojenną w obchodach czy organiza
cjach społecznych polskich i przygo
towuje rozporządzenie majątkiem 
Stowarzyszenia, regulamin, organi
zację i rejestrację Funduszu testa
mentowego .

3. Działalność tego funduszu 
stanowi fazę końcową. Fundusz, być 
może pod nazwą Polish Naval Asso
ciation Heritage Foundation w pier
wszym stadium jeszcze udziela pomocy 
niedobitkom, wdowom i sierotom 
Marynarki, ale przechodzi na swe 
zasadnicze zadania, jak udzielanie 
stypendiów na zagraniczne studia na 
tematy związane z morzem, dbanie o 
pamiątki stałe itd. Ponieważ wniosek 
Zarządu w swej ostatecznej formie 
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będzie rozesłany do członków SMW 
przed Walnym Zjazdem prawdopodo
bnie niektóre szczegóły będą dokład
niej, lub nawet inaczej sprecyzowane 

Z kolei prezes SMW kol. ZUBKO- 
WSKI pokrótce przedstawia osiągnięcia 
Stowarzyszenia, które powstało około 
40 lat temu jako Samopomoc Marynarki 
Wojennej. Rzeczywiście w pierwszych 
latach istnienia najważniejsze prace 
streszczały się w pomocy znalezienia 
pracy, szczególnie na morzu, i w 
rozmieszczeniu. Po paru latach 
zmienia się kierunek. Po trzecim z 
kolei budynku klubowym rezygnujemy 
z posiadania marynarskiego klubu. 
Pragniemy zostawić po sobie pamiątki 
stałe, poczynając od Plymouth i 
pomnika cmentarnego w Glasgow, 
zadbanie o tablice na Malcie, ze starań 
kol. GŁOWACKIEGO pomnik Groma w 
Norwegii, a Koło Kanada funduje 
tablicę pamiątkową na tamtym terenie. 
Wydajemy książeczkę Marynarka Wojen
na - Dokumenty i Opracowania. 
Popieramy historię PSZ dział Mary
narki, pomagając finansowo w wydaniu 
tego tomu. Stowarzyszenie urządza 
Światowe Zjazdy Marynarzy w Lon
dynie (2), w Kanadzie, w Stanach 
Zjednoczonych i w tym roku w Hen- 
ley-on-Thames. Fundujemy lub poma
gamy finansowo w inicjatywach 
stworzenia pamiątek stałych w Polsce 
na Oksywiu, w katedrze warszawskiej 
i na Jasnej Górze. Popieramy inicja
tywę Księgi Chwały kpt. mar. Witolda 
PORAY-WOJCIECHOWSKIEGO, która w 
czwartek będzie prezentowana Insty
tutowi Sikorskiego.

Przedstawianie stanowiska SMW i 
planów na najbliższą przyszłość 
kontynuuje kol. BUSIAKIEWICZ, 
skarbnik Zarządu Głównego, podając 
aktualną wartość majątku SMW na 
dzień dzisiejszy (wrzesień 1989) i 
majątek Polish Naval Association Wel
fare Fund, które wynoszą:

SMW - Ł28.395 w Chelsea Buil- 
ding Society;

95.000 na rządowych De- 
posit Bonds;

Welfare - 36.000 na Mortgage 
Fund: udzielony nowemu

właścicielowi przy 
Earls Court;

- 19.000 na pożyczce udzie
lonej POSK-owi;

Razem: -150.000
Welfare Fund jest prawnym właś

cicielem domu w Hove, którego ryn
kowa wartość oceniana jest na około 
Ł25O.OOO i jeśli będziemy w stanie 
sprzedać ten dom za cenę podobną do 
dzisiejszej oceny, Welfare Fund mieć 
będzie Ł400.000 do rozporządzenia.

Kol. JARACZEWSKI krótko przed
stawia opracowany przez dr. Jadwigę 
KARNICKĄ i przez niego projekt 
utworzenia Polish Naval Association 
Heritage Foundation, której ramowy 
plan był przedstawiony na Walnym 
Zjeździe w 1988 r. iw bardziej roz
winiętej formie rozesłany do wszyst
kich członków SMW, z prośbą o 
komentarze na dzisiejszym Sympozjum, 
lub przesłanie ich na piśmie do 
kancelarii SMW.

W dyskusji kol. KŁOPOTOWSKI 
przypomina starania o przeniesienie i 
zadbanie o tablicę na Malcie; kol. 
LESISZ podnosi kwestię reprezento
wania Marynarki Wojennej w społe
czeństwie polskim emigracyjnym po 
rozwiązaniu (oficjalnym) SMW i kwe
stię reprezentowania Marynarki 
Wojennej w terenie, gdy (oficjalnie) 
wraz z SMW zostaną rozwiązane Koła 
Lokalne. Te i inne podniesione w 
dyskusji punkty będą rozpatrzone i 
wcielone we wniosek dla Walnego 
Zjazdu w 1990 r. Na piśmie otrzyma
liśmy wniosek kol. Zofii WISZNICKIEJ 
PINTO-PEREIRA, która podkreśla 
znaczenie opieki nad grobami.

Zaprotokołował: W. Krzyżanowski
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Msza święta. Poczet Sztandarowy: Okoński, Zięba i Zdrojewski. Siedzą od lewej: Js.kiel, Reynert, Poray- 
Wojciechowski, Tymiński, Czerwiński, Śliwiński, Zubkowski, Stróżniaki p. Nan Stróżniak

OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 9:

MSZA SW. I OBIAD CZWARTKOWY

Po przywitaniu kolegów i gości, 
którzy przybyli tylko na ostatni dzień 
Zjazdu, Kostek Zubkowski pogania nas 
na godz. 12 do kościoła Miłosierdzia 
Bożego pod wezwaniem Św. Anny. Idą 
z nami - p. gen. Klemens RUDNICKI, 
najstarszy oficer PSZ w Londynie, 
gen. Aleksander MAISNER z żoną, 
którzy wraz z generalnym sekretarzem 
TadeuszemKRZYSTKIEMipp. Andrze- 
jostwem JEZIORSKIMI reprezentują bra
tnie Stowarzyszenie Lotników; pan 
Minister J. MORAWICZ reprezentuje 
Rząd Polski, a dyrektor Instytutu 
Historycznego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego, rtm. Ryszard DEMBIŃSKI 
jest z bardzo uczynnym i życzliwym 
nam mgr. Andrzejem Suchcitzem. Miłą 

niespodziankę sprawił nam p. Zbigniew 
WAWER, który z nim przyjechał i 
przywiózł kasety-video, pokazujące 
marynistyczne wiadomości z przed
wojennych tygodników dźwiękowych 
PAT'a, przeniesione na kasetę filmy 
dokumentarne z ostatniej wojny i... 
starą romantyczną, przedwojenną 
"Rapsodię Bałtyku". Z wdzięcznością 
też witamy profesora uniwersytetu w 
Connecticut, dr. Michała A. PESZKE, 
którego książka "The Polish Navy in 
the Second World War" właśnie się 
ukazała na nasz Zjazd. Gościem 
naszym jest też ks. superior Antoni 
PAPUŻYŃSKI, który w asyście dwóch 
księży celebruje Świętą Ofiarę. Nie 
wiem kto zrobił naprawdę natchniony 
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wybór - pierwsze czytanie (po 
angielsku) czyta prześlicznie pani Nan 
STRÓŻNIAK. Doskonale czyta lekcję 
po polsku kmdr Tadeusz JEKIEL. 
Ko-celebranci czytają ewangelię oraz 
inne modlitwy, prowadzą śpiew pieśni 
kościelnych, a celebrant wygłasza 
wspaniałe, podniosłe kazanie, w 
którym wymienia naszych polskich 
świętych patronów, zasłużonych 
duszpasterzy, z naszym marynarskim 
kapelanem, ks. Miegoniem i nie 
zapomina o zamęczonych przez 
komunistyczne rządy marynarzach i 
kapłanach.

Na "coctail" jesteśmy o pół godziny 
spóźnieni. Siadamy do stołów w 
głównej sali purpurowej, w głównym

marmurowym hallu i w obu refek
tarzach. Niestety, głośniki nie dzia
łają i na folwarku (czyli poza salą 
purpurową) nie słyszymy, co się 
dzieje przy głównym stole, gdzie 
zaproszony przez Prezesa SMW ks. 
Superior odmawia krótką modlitwę 
przed biesiadą. Zasiadamy do stołu, 
podziwiamy narysowane pryzez Witolda 
PORAYA menu i czytając umieszczony 
pod wspaniałym rysunkiem wyjątek z 
Witoldowego wiersza: "Neptun, bożek 
mórz i oceanów, władca ryb, fal 
morskich, syren i bałwanów" , siedząc 
w bardzo hałaśliwym większym 
refektarzu, gdzie prawie nie można 
rozmawiać, a myśleć też jest ciężko, 
pocieszamy się, że tych ostatnich przy
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naszym stole nie ma. Wolno każdemu 
mieć swoje złudzenia, stwierdzamy 
więc, że przy naszym stole zasiadły 
najlepsze intelekty zjazdowe. Anna i 
Marek PIASKOWSCY, ci od Kroniki, 
mgr SUCHCITZ, ten od historii i archi
wum , Zbigniew WAWER, ten od filmów, 
Anzelme i Zdzisek ŁOPUCH, ci z 
Nowego Jorku, Wisia i Jurek HOBOT i 
KRZYŻANOWSCY, ci od pragnienia. 
Apetyty nam dopisują, sałatki w 
naszym oczekiwaniu barszczu szybko 
znikają, a osierocone na małym, 
pustym stoliku obok butelki wina, też 
bierzemy w opiekę. Po barszczu mamy 
bitki wołowe, potem bardzo smaczne 
ciasta i galony kawy.

Na głównej sali siedzi dwóch 
generałów, pułkownik i chyba ośmiu 
komandorów, a my w naszych trzech

salach na folwarku mamy za to dla 
wyrównania niesprawiedliwego podziału 
samego króla, choć nie Władysława, 
ale Włodzimierza Łokietka, a jako 
dodatkowy bonus - nie dochodzą do 
nas przemówienia z sali głównej. A 
tam Starszy na Redzie uderzył w 
dzwon i nakazuje ciszę: Pan gen. 
Klemens RUDNICKI w życzliwych i 
pięknych słowach wznosi toast na 
cześć Marynarki Wojennej Rzeczypo
spolitej Polskiej. Dziękując Mu imie
niem marynarzy kmdr Romuald NAŁĘCZ- 
TYMIŃSKI, wznosi entuzjastycznie 
przyjęty toast: Zdrowie Gości! Imie
niem gości dziękuje minister płk. inż. 
J. MORAWICZ i dekoruje kmdr. Woj
ciecha FRANCKIEGO odznaczeniem, 
(które za nieobecnego ojca odbiera 
córka, pani Janina DOROSZKOWSKA) i

Obiad czwartkowy. Od lewej: Wawer, p. Krzyżanowska, Łopuch, pani Łopuch, Krzyżanowski, Suchcitz, 
Piaskowski, pani Piaskowska, pani Hobot i Hobot
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Toast przy głównym stole: Od lewej: Prezes Okołów-Zubkowski, Generał K. Rudnicki, Starszy na redzie 
Tymiński, min.pułk. J. Morawicz

komdr. Romualda NAŁĘCZ-TYMIŃS- 
K1EGO Orderem Polonia Restituta. 
Złotym Krzyżem Zasługi dekorowani są 
nieobecni: kmdr JASŁOWSKI i por.

Witold Poray-Wojciechowski rtm. Ryszard Dembiński 
dyrektor Instytutu Sikorskiego z Księgą Chwały

mar. MAYER, a z obecnych kpt. mar. 
Z. PLEZIA. Srebrnym Krzyżem Zasłu
gi dekorowani są nieobecni: pani JA- 
SŁOWSKA (KANADA), p. KICIŃSKA 
(Argentyna), KOŁODYŃSKI (USA), 
RĘKAWIK (USA), SZCZERBIK (Ar
gentyna), a z obecnych p. Janina 
MILISIEWICZ. Prezes SMW Konstanty 
OKOŁÓW-ZUBKOWSKI wręcza dyrek
torowi Instytutu Sikorskiego, rtm. 
Ryszardowi DEMBIŃSKIEMU pamiątkową 
odznakę Marynarki Wojennej 1918-1947 
i legitymację nr 1, wystawioną na 
nazwisko śp. Jerzy KRAKUS, który 
był wnioskodawcą tej Odznaki i wraz 
z Witoldem PORAY-WOJCIECHOWSKIM 
wykonaną przez Witolda KSIĘGĘ 
CHWAŁY. Kopię tej Księgi wręczają 
kmdr. Julianowi CZERWIŃSKIEMU, 
który zabierze ją do Kraju. Józek 
BILIŃSKI wznosi toast cytowany
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Stół prezesowski. Od lewej: p. I. Bernas, Bernas, Białowski, p. J Białowska, p. A. Okołów-Zubkowska i 
Prezes S.M.W.

powyżej: Nieobecni Marynarze,
chciałbym jeszcze zanotować, że kmdr 
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI, jako Starszy na 
Redzie imieniem Seniorów Zjazdu 
nadaje wymienionym powyżej 14 pra
cownikom SMW Specjalne podzięko
wania; a drugi z Seniorów Zjazdu, 
Michał Hłasko, zabiera głos ostatni 

dziękując imieniem biesiadników 
organizatorom. I ja tam byłem, mnó
stwo wina piłem i... w spóźnionym 
terminie i w podniszczonej formie 
poszedłem do sali zebrań na Sympo
zjum Marynarki Wojennej.

W. Krzyżanowski
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10:

DRUGIE: MAR. WOJ.

OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY

SYMPOZJUM

Otwierając sympozjum zapraszam 
obecnych do podawania wspomnień z 
Marynarki sprzed 1939 r. i zachęcam 
przykładem (czy przykładami) nie
dawno publikowanym.

(1) . Edmund PAWŁOWSKI pisze w 
161 nr. NS na str. 28: "Interesującą 
ciekawostką jest pierwsze podniesienie 
bandery polskiej przy odbiorze okrętu 
przez Marynarkę Wojenną w dniu 
25.11.1937 r., oraz ostatnie jej spu
szczenie w Rosyth przy zdaniu okrętu 
pod nadzór władz brytyjskich w dniu 
28.5.1946 przez tego samego sygna
listę, Edwarda Gartnera, który służył 
bez przerwy na Błyskawicy od czasu 
zaokrętowania w Cowes do dnia spu
szczenia przez niego bandery".

(2) . Nawiązując do wspomnień 
Pawłowskiego Romuald NAŁĘCZ- 
TYMIŃSKI pisze w 162 nr. NS na str. 
52, że "pływał przed Błyskawicą na 
Wichrze z radzikiem Pawłowskim gdzie 
też byli "Miecio" Maciejewski, Franek 
Graczyk i "Wałaś", Bruno Wałaszew
ski. Pamiętam jak na mistrzostwach 
lekkoatletycznych Floty w 1932 r. 
radzicy Wichra zajęli 1, 2, 3 i 4 
miejsca na 100 m, co nam dało 
wspaniałe zwycięstwo również w 
sztafecie 4x100 m".

(3) . Julian CZERWIŃSKI mówi o 
pierwszej bitwie powietrzno-morskiej, 
która była tragicznym szokiem. 
Wracając jako oficer nawigacyjny 
Wichra na redę Helu, gdzie Gryf 
wchodził przed nami z banderą opu
szczoną i z sygnału dowiedzieliśmy 
się, że poległ dca kmdr Stefan 
Kwiatkowski jak i cały szereg ludzi z 
załogi. Holowano obok Mewę. Gdy 
przechodziła obok nas widać było 
pokład dosłownie zalany krwią. Mewa 
była pokiereszowana nieprawdopodo

bnie. A z obrony Wybrzeża chcę 
przypomnieć o czym oficjalnie nie 
słyszano. Z załogi Wichra poszliśmy 
do Juraty i na rozmaite przydziały w 
obronie Helu - ja do obrony przeciw
desantowej. Chciałem pójść zobaczyć 
jak to wygląda z Wichrem. Wicher leży 
na prawej burcie, a przy iluminatorze 
kabiny dcy i mojej - nawigacyjnego i 
sygnałowego, jest wycięta burta. Z 
kabiny d-cy trzeba było wyjąć kasę z 
przydziałem mobilizacyjnym dolarów. 
Nurkowie wyjęli dolary, a z mojej 
kabiny kasetę z szyframi; przy okazji 
znaleziono butelki schowane w szafce. 
Nurkowie zaczęli opróżniać butelki, i 
który z nich wyszedł, był pijany. 
Gdy przyszedłem, spotkałem kolegę 
Hornunga, który był trzecim 
mechanikiem na Wichrze i... na trawie 
suszył dolary. W mojej kabinie mia
łem zbiór znaczków i świeżo zakupiony 
w wolnym porcie w Estonii spirytus. 
Sam zanurkowałem, wyciągnąłem 
dwie bańki spirytusu i trochę zna
czków. Chcę wychodzić a tu znowu 
nalot i musiałem dłużej posiedzieć. 
Wyszedłem i dzieliłem się tym spiry
tusem z kolegami, m. in. obecnym tu 
Broniewiczem. Gdy przyszła kapitu
lacja jeszcze jedna bańka mi została - 
była wkładem do mego udziału do 
załogi kutra, który za zezwoleniem 
adm. Unruga opuszczał Hel w noc 
przed kapitulacją. Obok stał Batory, 
który właśnie wychodził. Zapraszano 
mnie, ale uparłem się na kuter, gdzie 
już byłem oczekiwany. Oczywiście 
Batory miał 17-18 węzłów, a kuter 5-6 
węzłów. Mój spirytus dostał się nie
stety w ręce Niemców, bo po kilku 
godzinach żeglowania, po przejściu 
jednej linii dozoru niemieckiego 
wpadliśmy na drugi zespół niemieckich 



50 NASZE SYGNAŁY

minowców, wracających do Piławy. 
Kpt. ż.w. Jasiński (ppor. rez.) 
zapytał się Niemców: Sprechen Sie 
deutsch? W odpowiedzi seria z kara
binu maszynowego. Gdy wychodziłem 
ze swym spirytusem zapytano mnie, 
czy ja jestem Unrug. Ale spirytus mi 
zabrano. Taki to fragment z tragi
cznej sytuacji wskazuje, że każda 
sytuacja tragiczna ma swój promyk 
nadziei i humoru.

(4) . Z kolei czytam list pisany 
wcześniej tego roku przez Edwarda 
GACHA, o kosztownych ćwiczeniach 
OORP Rybitwa, Czajka, Mewa i Ja
skółka w 1936 r. Do różnych ćwiczeń 
należało zabranie pełnego ładunku 
min morskich z krypy w porcie na 
Helu, wyjazd kilka mil poza Hel, 
powrót i wyładowanie min z powrotem 
na krypę. W tym dniu pogoda była 
bardzo dobra, ale na otwartym morzu 
spotkała nas wysoka, martwa fala i 
przy zwrocie na kurs powrotny Jas
kółka dostała większy przechył na 
lewą burtę i... miny wypadły za 
burtę. Po powrocie i wyładowaniu min, 
nazajutrz wyjście w morze na trało
wanie, z nadzieją że może uda się coś 
wydobyć. Używano różnych sposobów 
trałowania, które jednak nie dawały 
żadnych wyników i po miesięcznym 
trałowaniu od świtu do zmroku dalsze 
wysiłki zostały odwołane. W czasie 
tej całej operacji mieliśmy dobrą 
pogodę. Rybitwa wyłowiła bardzo 
duży pień dębowy, który pewno 
kilkaset lat leżał na dnie, bo był 
zupełnie czarny. Po częściowym 
wciągnięciu go na pokład przy użyciu 
windy trałowej i kotwicznej, zaholo- 
wany do zatoki pień został tam spu
szczony na płytkiej wodzie. Podczas 
innych ćwiczeń w zatoce wyłowiono 
kilkadziesiąt pięciolitrowych puszek 
spirytusu. Na drugi dzień znaleziono 
więcej, ale już pustych. Rybitwa 
brała udział w wydobywaniu dwuoso
bowej awionetki, która wpadła do 

morza blisko plaży i basenu jachto
wego. Po wyciągnięciu okazało się, że 
zginęły z niej trzy osoby. Jedną z 
nich był chyba gen. Orlic z-Dres zer.

(5) . S. Marek PIASKOWSKI wraca 
do tematów spirytusowych, wspomi
nając że w 1929 r. dca okrętu Soko
łowski wysłał go do Gdańska moto
rówką i kazał podebrać pewne rzeczy. 
"Ale uważaj - powiada - aby celnicy, 
którzy tam są, nie zrobili ci kawału". 
Załodze swej Marek zapowiada, że 
jeśli ktoś w Gdańsku nawali, to nie 
on, bo on jest za mały, ale jego 
groźny przyjaciel Makowski da po 
mordzie. Skręcamy z Kanału w prawo, 
identyfikujemy się i zabieramy roz
maite ilości różnych puszek. Pakujemy 
wszystko, odbijamy i wracamy na 
Ślązaka, gdzie zca d-cy Hulewicz 
zapytuje się, czy wszystko jest w 
porządku i otrzymuje potwierdzający 
meldunek. Na drugi dzień przyjeżdża 
żandarmeria razem ze strażą celną z 
Gdańska, bo gdy motorówka z 
Oksywia była w Gdańsku, zginęły tam 
cztery bańki spirytusu. Podejrzenie 
spada na załogę Marka. Zwołuję całą 
załogę - pięciu ludzi; każdy po
twierdza, że oskarżają ich niesłusz
nie i z głębokim przekonaniem o swej 
niewinności mówią: Szukajcie! Prze
wrócili cały okręt prawie do góry 
nogami, niczego nie znaleźli, więc 
zadowolony Sokołowski gratuluje, że 
załoga motorówki nie zawiodła jego 
zaufania. Następnego dnia przychodzi 
Makowski i wyznaje Markowi, że tych 
pięć puszek spirytusu na cienkim 
drucie wisi w zbiorniku z ropą. D-ca 
był zadowolony z załogi motorówki, a 
spirytus poszedł do podziału między 
cztery okręty. To były czasy - 
więcej niż 50 lat temu.

(6) . Romuald NAŁĘCZ-TYMIŃSKI 
potwierdza relację Gacha. Wtedy 
Tymiński na średnim roczniku Szkoły 
służył na "Ptaszkach". Podchorążym 
starszego rocznika był na tym samym 
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okręcie Francki. Przy demonstracji 
trałowania na ładnie ułożonej linie na 
rufie stał Francki. Gdy trały 
wyrzucono za burtę, pętla liny owi
nęła się na nodze Franckiego, który 
poleciał za burtę i zniknął pod wodą. 
Maszyny stop. Francki wyłania się z 
wody chyba dlatego, że jeden but 
miał luźno zawiązany i stopa wysunęła 
się z buta. Na pytanie słuchaczy 
Tymiński podaje, że buta nie urato
wano i Francki musiał ponieść koszta 
nowego obuwia.

Inny incydent drobny, już z 1928 
czy 1929 roku na ORP Mewa, gdy na 
ORP Jaskółka był marynarzem Feluś 
Diiltz z Krakowa - typowa oferma. 
Nikt nie mógł pojąć, jakim cudem 
dostał się on do Marynarki. Miał 
wyłupiaste oczy, wystające wargi, 
duże, odstające uszy, i żadna czapka 
marynarska nie trzymała mu się na 
głowie, a co gorsze, nigdy nie nosił 
jej równo, jak tego żądał admirał 
Unrug. . . Albo miał czapkę za bardzo 
do przodu, lub zanadto w tyle. 
Pewnego razu stoi na wachcie na 
Jaskółce i adm. Unrug (poprzedzany 
przez psa Komina) patrzy na tę ofermę 
na wachcie. A Diiltz parę już razy 
stawał do raportu, że mu się dzieje 
krzywda i chce porozmawiać z samym 
admirałem. Admirał mówi: "Wszakże 
chodźcie tu do mnie, bo chcę z wami 
porozmawiać". Jąkający się Feluś mówi: 
"Jja też ppanie Admirale ddawno już 
chciałem z ppanem rozmawiać",. 
Admirał Unrug machnął tylko ręką, bo 
widocznie stracił nadzieję, że coś z 
tego marynarza będzie.

(7) . Wspomnienia wędrówek na 
zachód rozpoczynam opowiadaniem śp. 
Jerzego KRAKUSA, którego pamięć 
uczciliśmy we wtorek w pierwszy dzień 
Zjazdu, a który swe wędrówki wojenne 
rozpoczyna przymusową wędrówką na 
wschód, tak opisaną w 163 nr. NS:

"Pamiętam takie zdarzenie: gdy 
pędzeni etapem wśród zadymki śnie

żnej, okryci łachmanami, zmarznięci i 
głodni, z braku sił obojętni na 
wszystko zwaliliśmy się na ziemię, 
bosman Chmielewski, 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 ciężkie 
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 to 
więcej, niż wszystkie dzwony świata. 
Podłużny pagórek na śniegu, gałązka 
igliwia i jeszcze jeden kres Drogi 
przez Mękę. W następnym etapie padł 
dobity bagnetem przez kałmuka st. 
mar. Małek".

(8) . Jurek STEIN: "Spędziłem 
prawie trzy lata w obozie w Colditz. 
Mamy na temat Colditz filmy, książki i 
programy na telewizji. Chcę dodać 
parę przyczynków o życiu adm. 
Unruga, który był w tym samym 
obozie. Najpierw podmaluję tło. Był 
to dziwny, międzynarodowy obóz z 
pięcioma głównymi narodowościami: 
Anglikami, Holendrami, Belgami, 
Francuzami, Polakami i paru Jugo
słowian, a już po moim wyjeździe 
doszli Amerykanie. Życie w Colditz 
miało okresy, gdy stosunki z Niem



52 NASZE SYGNAŁY

cami były... sportowe. Często 
wkradał się w nie humor. Dla przy
kładu: pod koniec mego pobytu 
Niemcy potrzebowali coraz więcej 
pracowników i Komendantura Wehr
machtu rozesłała list do wszystkich 
obozów, że jeśli ktokolwiek z jeńców 
zgłosi się na ochotnika do pracy, to 
będą go dobrze żywić i będzie mógł 
wychodzić wieczorami. W tym obozie 
komendant - Niemiec ten list ze 
wstydem przeczytał. Wszyscy wstali 
by się rozejść, gdy ni stąd ni zowąd 
bardzo przystojny i wysoki kapitan 
spachisów francuskich zgłosił się na 
ochotnika. Wszyscy osłupieli razem z 
Niemcami. Komendant go spokojnie 
pyta: "A co pan chciałby robić? Zgła
szam się na ochotnika na grabarza - 
odpowiada Francuz. - Będę dzień i 
noc pracował, aby Niemców grzebać". 
Wszyscy wybuchnęli śmiechem, nawet 
Niemcy. Ale wsadzili go do paki na 7 
dni. Były okresy gdy stosunki były 
naprężone. Colditz nie był normalnym 
obozem. Był to zamek na szczycie 
góry i wartownicy niemieccy byli 
wewnątrz. Gdy graliśmy w rozmaite 
gry sportowe, to popychało się war
towników, niby przypadkowo, aż im 
hełmy spadały. Ale wszyscy starali 
się zachowywać jak najlepiej, ubierali 
się w najlepsze mundury, by pokazać, 
że ich stać na to. Gdy stosunki się 
psuły, Niemcy strzelali w okna i 
mścili się za każde wykroczenie. Wtedy 
byłem młodym podporucznikiem.

Gdy przyjechałem z poprzedniego 
obozu, gdzie brałem udział w prze
dstawieniach teatralnych i do pewnej 
roli zapuściłem dłuższe włosy, zosta
łem przedstawiony Admirałowi, który 
mi polecił włosy obciąć. Admirał 
zaopiekował się mną i kazał mi 
przychodzić do siebie na lekcje parę 
razy na tydzień. Raz wydobył 
4-tomowe francuskie dzieło na temat 
strategii i dał mi do przeczytania, a 
gdy dowiedział się że nie znam 

francuskiego, polecił mi się nauczyć 
od 300 obecnych tu Francuzów. 
Bardzo mu za to jestem wdzięczny. 
Admirał był najstarszym z wszystkich 
oficerów; każda narodowość miała 
swojego starszego oficera, a on był 
głównym przedstawicielem. Kmdr 
Majewski, który tam był, szepnął mi, 
że Admirał chodził do szkoły z 
komendantem obozu. Nie wiem oczy
wiście czy to prawda, choć sam w to 
wierzyłem. Wszelkie zachowanie, które 
mogłoby być interpretowane jako 
porażka niemieckiego wartownika, 
było roztrząsane sądownie i kończyło 
się surową karą, do zesłania do obozu 
koncentracyjnego włącznie. Siedziałem 
raz na lekcji u Admirała, kiedy do 
niego, jako do najstarszego z oficerów 
przyszedł wartownik z jakimś listem 
czy rozkazem od komendy niemieckiej. 
Ten żołnierz stał niechlujnie. Admirał 
Unrug wziął swoją czarną, hebanową 
laseczkę, wyrżnął tego niemieckiego 
żołnierza po rękach i zbeształ go 
wspaniałą niemczyzną; żołdak stanął 
poprawnie na baczność i jak najprę
dzej uciekł i nikt o tym ani słowa nie 
usłyszał. Admirał grywał w siatkó
wkę. Gdy tylko zjawił się na boisku, 
wszyscy młodsi koledzy wołali: "Stein, 
pan Admirał chce grać w siatkówkę!" 
- i musiałem rzucić co tylko robiłem i 
dołączyć do gry".

(9) . Oskar GLIŃSKI przypomina, 
że miał zaszczyt być ostatnim oficerem 
naszej Marynarki osobiście ukaranym 
przez adm. Unruga. "W 1946 r. zosta
łem przydzielony do Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, do wydziału 
personalnego. Przyjechałem z grupy 
oop z Dundee, więc... nosiłem 
gabardynę bez paska. Idąc z rana do 
Kierownictwa zobaczyłem Admirała o 
pół bloku za mną. Przyspieszyłem 
kroku i skacząc po dwa schody 
wbiegłem na górę. Adm. Unrug jednak 
dogonił mnie na pierwszym piętrze i 
powiedział: "Wszakże pan porucznik 
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zamelduje się do mnie do raportu". 
Zawiadomił o tym kmdr. Gebetnera, 
który był moim osobistym wrogiem do 
czasu aż go zapisywałem do PKPR, 
gdy okazało się że obaj byliśmy 
wychowankami gimnazjum Staszica, do 
którego również uczęszczał kmdr 
Jekiel. Dostałem 3 dni domowego 
aresztu i spodziewałem się, że zostanę 
w domu. Niestety, od razu zadzwonił 
do mnie kmdr Biskupski, że mimo 
aresztu mam się zgłosić do pracy.

Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o 
Iskrze. Jesteśmy w Grecji, okręt stoi 
na kotwicy w zatoce Faleron. Pogoda 
jest rozmaita. Spotkaliśmy tam bardzo 
wielu ciekawych ludzi, między innymi 
Melinę Mercouri. Oficerowie jeżdżą 
codziennie na ląd, podchorążowie, gdy 
mają wolną burtę. Jestem podchorążym 
służbowym; przychodzi Pacewicz i 
mówi: "Niech mnie podchorąży
odwiezie jolką na ląd". Wiatr się 
tymczasem podniósł i wzbudził falę. 
Wiosłuję jolką jak mogę, a Pacewicz 
patrzy na zegarek, bo spieszył się na 
randkę, i stwierdza: "Podchorąży nie 
ma pojęcia o wiosłowaniu, niech się 
podchorąży ze mną zmieni". Wobec 
tego bardzo ostrożnie zmieniamy się; 
Pacewicz złapał za wiosła, zamachnął 
się i nagle nakrył się nogami i czapka 
mu wpadła do wody. Po pierwsze więc 
muszę mieć 'poker face', żeby nie 
podpaść. Druga rzecz, biorę wiosło z 
dulki by wyłowić czapkę Pacewicza. W 
końcu dowożę go na ląd, gdzie 
Pacewicz w mokrej czapce idzie na 
randkę.
(10) . TYMIŃSKI opowiada, że w tym 

samym czasie był zdo na Iskrze. Pod
chorążowie podczas pobytu w Grecji 
mieli rozmaite zawody i mecze z dru
żynami greckimi.
Greckim zespołom towarzyszył zawsze 

sportowiec, przystojny pływak, mistrz 
chyba Bałkanów, raczej niezasobny Ja- 
nis, który poczuł do mnie sympatię, 
a ja do niego. Choć Obaj znaliśmy tyl

ko po kilka wyrazów z obcych języków, 
dawaliśmy sobie radę. Pożegnaliśmy się 
z Janisem i odeszliśmy z Grecji.

Wojna złapała nas na Atlantyku; 
wróciliśmy do Casablanki, a w miesiąc 
później zostałem wysłany do Bizerty, 
a stamtąd do Grecji, by pomagać 
lotnikom, którzy starań się przedostać 
do Aten. W Pireusie wychodzę na ląd, 
by udać się do Aten, do poselstwa 
polskiego i pierwszą osobą którą 
spotykam jest mój przyjaciel Janis, 
wspaniale ubrany i bogato wygląda
jący. Idziemy na kawę, gdzie Janis 
wyznaje, że ma teraz wspaniałą i 
dobrze płatną pracę. Ma bandę 
chłopców 8-10-letnich, którzy bawią 
się wśród rybaków przygotowujących 
się na połów następnego dnia rano, 
przez rzucanie ładunków wybuchowych, 
co jest wzbronione prawem. "Ja mam 
łódeczkę, czapkę z dużym emblematem 
i kiedy mi chłopcy zameldują gdzie, 
ja się tam ukrywam, a po rzuceniu 
ładunków ja wiosłują zza skał i 
krzyczę. Rybacy, sądząc że jestem 
oficjalnym funkcjonariuszem, uciekają. 
Wyławiam wtedy ryby i... sprzedaję" . 
Wracając do Iskry, jeszcze w 1931 r. 
jej dowódcą był De Walden, a zdo 
wspomniany śp. Stefan Kwiatkowski, 
oficer niezwykle zdyscyplinowany, z 
olbrzymim szacunkiem dla władzy. Na 
żadne uchybienia sobie nie pozwalał. 
Admirała Unruga bał się panicznie. 
Zresztą był wspaniałem oficerem i 
bardzo zdolnym marynarzem. W latach 
1919 i 1920 walczył na Prypeci. Byłem 
jego zastępcą, gdy wracając w 1931 
roku z wizyty w Stanach Zjednoczo
nych łapie nas na Atlantyku huragan. 
Kwiatkowski melduje dowódcy, by 
zmniejszyć żagle i zrefować główne. 
Ale dowódca twierdzi, że jest wspa
niały wiatr i trzeba go wykorzystać. 
Za pół godziny przychodzi z tym 
samym meldunkiem: "Trzeba zrefować 
żagle". I w tym momencie nagły 
szkwał uderza w żagle, które się 
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zrywają w strzępy i dowódca woła: 
"Panie kapitanie - zrefować żagle!" 
A na to poprawny Kwiatkowski: "Panie 
Komandorze. Pan może sobie teraz 
gacie zrefować!".

(11) . Wspomnienia ze służby na 
okrętach w Wielkiej Brytanii rozpo
czynam odczytaniem listu z 3 maja 
1989 r. , Pawła WIŚNIEWSKIEGO, który 
nawiązując do wspomnień w NS jak 
zginął wówczas najmłodszy w naszej 
Marynarce Zbigniew Gąsiorowski, 
twierdzi, że jako ostatni, który go 
widział i z nim rozmawiał, może podać 
wiarygodną wersję. "W ten nieszczęsny 
ranek 4 maja 1940 r. miałem trzecią 
wachtę w ORP Grom od 0400 do 0800 
na dławnicach w drugiej maszynowni. 
O 0805 mar. Gąsiorowski przyszedł 
mnie zmienić. Oknociłem go, że się 5 
minut spóźnił, lecz tłumaczył się że 
zaspał i nawet nie zjadł śniadania. 
Prosił mnie więc, bym mu coś jeszcze 
przyniósł: ser i twarde suchary. 
Poszedłem na pomieszczenie "G", 
włożyłem kilka sucharów i kawał sera 
do kieszeni kombinezonu, ale nim 
poszedłem do maszynowni, postano
wiłem wypić kubek kawy. Tu ogło
szono alarm p-lot, w którym, będąc 
po wachcie nie brałem udziału. Od 
razu: wstrząs, wybuch, świst, pan
demonium. Nie opisuję co dalej się 
działo, bo każdy z nas to zna, Jak 
wiadomo z drugiej maszynowni nikt 
żywy nie wyszedł. Tam zginął Zbi
gniew Gąsiorowski i wersje inne są 
błędne. A głowa i ręka, które 
widzieliśmy w "bulaju" należały do 
st. mar. Zdzisława Owczarka. Opo
wieść w wersji kol. Pawła wydaje mi 
się bardzo przekonywająca.

(12) . Nie zgadza się z tym Stani
sław KUTY, który też powinien być 
na wachcie w drugiej maszynowni. 
"Poszedłem na wachtę, zmieniłem 
kolegę i znalazłem się z powrotem na 
pomieszczeniu "G", by napić się 
kawy. Nikogo na pomieszczeniu nie 

było oprócz śpiącego w hamaku mar. 
Gąsiorowskiego. Po lewej burcie spali 
maszyniści i elektrykarze, po prawej 
mieszkali artylerzyści i torpedyści. 
Pamiętam wyraźnie, że poza Gąsio- 
rowskim nikogo nie było. Krzyknąłem 
mu nad uchem, że jest alarm. Dosta
liśmy bomby i okręt zaczął tonąć. 
Wyjściem rufowym z pokładu zbiegł st. 
mar. Mieczysław Metryka, który z 
wielkim przerażeniem w oczach 
krzyczał: Okręt tonie! i wskoczył do 
hamakarni, gdzie zakrył się hamakiem 
i... tam został. Gdy wybiegałem na 
pokład, rufa już była wysoko i w 
ostatniej chwili pionowo już szedłem po 
trapie, jeszcze szarpiąc hamak 
Gąsiorowskiego. Cały dzień przedtem 
było bombardowanie Narwiku i po 
strzałach naszej artylerii wszyscy 
byliśmy ogłuszeni, a jego trudno było 
w normalnych warunkach obudzić na 
wachtę. Kiedy już wyskoczyłem za 
burtę, właśnie Gąsiorowskiego 
widziałem z pasem ratunkowym w 
rufowym iluminatorze. Metryka, o 
którym mówiłem, jako drenażysta był 
prawdopodobnie w sterówce. Może 
kiedyś jakiś psycholog powie, dlaczego 
st. mar. Metryka, który mógł się 
uratować, wpadł na pomieszczenie, 
zakopał się wśród hamaków, by 
niczego więcej nie widzieć, i tam 
zginął?

Kontrowersja o śmierci mar. 
Gąsiorowskiego nie jest więc rozwią
zana.

(13) . Głos zabiera Andrzej 
GUZOWSKI, który snuje opowieść o 
księżycu, okropnym dla marynarzy 
ciele niebieskim. Nie tylko w nocy 
oświetla sylwetkę nabijającego aku
mulatory o. p., a do obliczania 
pozycji astronomicznej też chyba był 
najgorszy. "Jednego dnia na Morzu 
Śródziemnym na Dziku już z samego 
rana zobaczyliśmy dymek i goniliśmy 
konwój. OP w zanurzeniu ma szybkość 
maksymalną 9 węzłów przez 45 minut, 
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potem bateria jest wyczerpana. Pod 
wieczór, idąc w zanurzeniu i co jakiś 
czas wynurzając się na parę minut 
dogoniliśmy konwój. Dwa statki zostały 
trafione. Jesteśmy atakowani przez 
kontrtorpedowce włoskie. W rezultacie 
jest cicho; wynurzamy się i Roma
nowski z pomostu woła: 'Kłopot i 
Guzowszczak, chodźcie na pomost'. 
Św. Piotr się zapił i wszystko na 
niebie nawaliło. A było to 15 sierp
nia. Być może na święto Matki Boskiej 
lub Żołnierza Polskiego są w niebie 
celebracje. Romanowski powiada do 
nas: 'Popatrzcie co się dzieje. Dwie 
godziny temu była pełnia księżyca, 
kiedy strzelaliśmy torpedy, a teraz 
mamy sierp cofającego się księżyca'. 
Na to przez tubę głosową słychać 
cichutki głos ppor. Nawrola, oficera 
nawigacyjnego: 'Zapomniałem zamel
dować, że dziś miało być zaciemnienie 
księżyca'.

(14) . Tadeusz LESISZ przypomina, 
że przybył do Anglii na Burzy jako 
podchorąży starszego rocznika. Kmdr 
Nahorski zabrał głos w mesie, gdy 
wszyscy zgadywali kiedy skończy się 
wojna. Optymiści podawali raczej 
bliskie terminy. Starszy, doświadczony 
Nahorski napisał swą przepowiednię: 
1944 r. I oczywiście miał rację. Dal
sza anegdotka o wyjściu na ląd w 
Leith. Jest trzecia po południu, 
czujemy się głodni i idziemy do hotelu, 
gdzie "maitre d'hotel" mówi nam, że 
już jest po drugiej i niczego do zje
dzenia nie możemy dostać. Po długich 
i ciężkich rozmowach wchodzi wreszcie 
kelner i przynosi nam "rice pudding". 
Z oburzeniem patrzymy się na ten ryż 
z mlekiem, który nas wcale drogo 
kosztował! Wychodzimy na pierwszy 
patrol w morze i robimy pierwszy atak 
na okręt podwodny, który nam 
podobno po wojnie przyznano. Po 
patrolu mamy mecz z drużyną floty 
angielskiej. (Paru naszych grało bez 
butów, bo takich do piłki nożnej nie 

mieliśmy). Przegraliśmy 4:3. Anglicy 
byli zdumieni, że polski okręt prze
grał tylko 4:3 do całej floty. Przy 
po-meczowym popijaniu twierdzili 
gospodarze, że jeśli jesteśmy tak 
dobrzy marynarze jak piłkarze, to 
jesteśmy "bloody good sailors". A na 
koniec: w grudniu 1939 r. przenoszą 
czterech z nas na ścigacze. Guzowski, 
Jaraczewski, Wciślicki i ja. Dostaliśmy 
urlop. Zatrzymujemy się w Londynie w 
Regent Pałace Hotel który wydawał 
się nam prawdziwym pałacem. Idziemy 
do klubu nocnego i nieco koślawo 
wracamy spać. Następnego ranka na 
śniadanie menu podaje nam parę 
możliwości do wyboru na każde danie; 
jemy wszystko po kolei, a więc na 
początek "prunes", potem "apples", 
potem inne owoce, i wtedy zaczęły się 
ryby. Gdy przeszliśmy przez trzy 
czwarte menu kelner nas uświadamia: 
"You don't have to eat everything".

(15) . Tadeusz JEKIEL: Wywiad to 
jest słowo, którego wszyscy używają, 
ale nie wielu wie, co to jest. Ja też 
właściwie nie wiem. Byłem oficerem 
Marynarki Wojennej, który został 
przydzielony do wywiadu. Szefem był 
kmdr Jabłoński i chciał chyba na 
mnie za coś się zemścić, więc mnie do 
wywiadu wciągnął. Gdy Francja 
upadła wszyscy się wyewakuowali do 
Anglii. Dali mnie na ORP Gdynia. 
Było tam bardzo nudno do czasu, aż 
ojciec Józef Piór zdemontował wylot w 
muszli w łazience i... znalazł pier
ścionek. Wtedy wszyscy demontowali 
urządzenia toaletowe szukając pierś
cionków. Z ORP Gdynia wysłano mnie 
do Rolls Royce'a, bo powiedziano mi, 
że tam będzie grupa mechaników 
trenowana na motorach ścigaczowych i 
ja mam im tłumaczyć. Wymawiam się że 
nie znam angielskiego, tylko francu
ski. Admirał jednak stwierdził: "Jakoś 
da Pan sobie radę". W Rolls Royce 
dali mi inżyniera, który mówił po 
francusku, a ja to Polakom tłuma
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czyłem na polski. Trochę się nudziłem, 
gdy którejś niedzieli zadzwonił do 
mnie Szuster. Witek był wtedy adiu
tantem adm. Świrskiego i powiedział 
mi, bym się zameldował w Londynie do 
Admirała. Admirał (wbrew opinii wielu 
ludzi) bardzo miły człowiek, prosi 
siadać i mówi: "Kmdr Jabłoński chce 
pana do wywiadu morskiego. Ma dla 
pana zadanie. Ale naprawdę nie wiem 
dlaczego on pana chce. Pan jest taki 
gaduła, że pan się do tej pracy chyba 
nie nadaje. Czy pan przyjmuje? Pytam 
więc co się stanie, jeśli nie przyjmę. 
"To panu każę iść" - mówi Admirał. 
Po przeniesieniu do wywiadu, wytrę- 
nowaniu, wysłali mnie samolotem do 
Lizbony, stamtąd do Francji, a gdy 
skończyłem swe zadanie poprosiłem o 
przeniesienie z powrotem do Mary
narki. Byliśmy naprawdę amatorami. 
Śmiali się z nas zawodowi z wywiadu 
wojska, że my wszystko robimy na 
odwrót. Może dlatego byliśmy jedni, 
którzy przetrwali do końca. Prze
szedłem przez północną Afrykę, by 
tam organizować wywiad morski; tam 
zamknęli mnie do więzienia (cały czas 
chodziłem po celi, by nikt nie mógł 
powiedzieć, że siedziałem...) i po 
pewnym czasie mój przyjaciel, który 
tu jest z nami, Leon Śliwiński przejął 
ten odcinek po mnie i zorganizował 
kuter z Gibraltaru, by mnie zabrał z 
Francji. Na kutrze dowódcą był 
Głuchowski. Podróż trwała 17 dni. 
Było nudno, ale było nas dużo - 
nawet i panie też, w bardzo prymi
tywnych warunkach. Gdy panie coś 
potrzebowały, to był tylko pokład, i 
gen. Klebe dawał rozkaz: "Wszyscy 
patrzeć się na drugą burtę!" W Gi
braltarze dowódcą bazy był kmdr 
Trzasko-Durski (i Zawistowski bo
sman). Byłem bardzo chory, więc 
proszę o wysłanie mnie do Anglii, 
gdzie miałem żonę i właśnie urodziła 
się nam córka, więc chciałem ją 
zobaczyć. Poszedłem więc do 

Komandora, bo długo nie chciałem 
czekać aż przyjdą instrukcje z Anglii. 
Znaleźli mi mundur i wysłali mnie na 
bal do najlepszego hotelu i tam z 
Durskim usiadłem, a ten przedstawił 
mnie lotnikom z RAF. Gdy ci się 
dowiedzieli, kazali mi czekać nazajutrz 
o 4 rano na lotnisku gibraltarskim, 
tam gdzie samoloty zawracają, żeby 
ruszyć. Zawieźli mnie na 4 rano. 
Widzę, że samolot podchodzi z miejsca 
startowego i otwierają się drzwi. 
Durski mówi: "Wskakuj!" i... zabrali 
mnie do Londynu. Gdy pierwszy raz 
jechałem do Algieru, też przez Gi
braltar, miałem mundur angielski, 
paszport polski i... mówiłem po 
francusku. Oficer, który zobaczył 
mój paszport i przeczytał moje nazwi
sko, prosił bym mu powiedział, jak 
wróciłem z Gibraltaru do Londynu. W 
każdym razie wróciłem. Praca w 
wywiadzie była bardzo ciekawa. 
Zasadą pracy w wywiadzie jest 
kłamstwo, bez moralności i etyki. 
Wszystko jest uświęcone tym, co się 
robi. Melduję się w Rubensie do 
kmdr. Jabłońskiego i dowiedziałem się, 
że adm. Świrski będzie mnie deko
rował Krzyżem Walecznych. Nie miałem 
munduru, więc kolega inżynier Tadziu 
Sukiennik (elektryk) pożyczył mi swój 
mundur, który wisiał na mnie wszę
dzie. W dużej sali jest adm. Świrski, 
gen. Sikorski, gen. Klebe i być może 
mój Krzyż Walecznych był pierwszym 
dla wywiadu. Krzyże Yirtuti dawali, 
ale Walecznych jeszcze nie. Sikorski 
przypiął mi krzyż, a bardzo zadowo
lony Świrski zaprosił mnie na "lunch" , 
na którym mi powiedział, że rzadko 
myli się w życiu, ale w moim wypadku 
to się pomylił, bo "panu - mówi 
gadulstwo pomogło w wywiadzie.

(16) . Wraca Oskar GLIŃSKI i 
opowiada historię, którą pamięta chyba 
Wojtek Poray, który miał go douczyć 
wiedzy torpedowej na Orkanie. Wra
camy z Murmańska i po trzech dniach 
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, sztormu wszyscy są kompletnie 
wykończeni na Orkanie. Fotele w 

, mesie są przywiązane. Wszyscy są 
zmęczeni, nikt się nie goli i dca kmdr 

, Hryniewiecki niezadowolony z tego, 
. robi odprawę oficerów. Wszyscy 

zaspani i nieogoleni zbierają się w 
mesie, a Hrynio mówi tak: "Zauwa
żyłem, że niektórzy z panów jedzą 
zupę przechylając talerz do siebie. 
Chciałem panom przypomnieć, że 
oficerowie Marynarki jedząc zupę 
powinni przechylać talerz od siebie. 
Dziękuję panom!" Psychologicznie było 
to wspaniałe pociągnięcie, bo wszyscy 
się zbudzili i ogolili. Wracamy do 
Scapa Flow, gdzie normalnie szło się 
najpierw do ropowca. Dowódca każę 
otworzyć bar, by celebrować szczę
śliwy powrót; wzywa Apka Pilarza i 
zapowiada: "Apuś - conga". Tańczymy 

' naokoło stołu, a od ropowca do 
beczki prowadzi okręt Michał Różań
ski. Dostaję wtedy sygnał, że idę na 
Sokoła, a Eryk Sopoćko przychodzi na 
Orkana na moje miejsce.

(17) . Apeluję do koleżanek z PMSK 
o wspomnienia ze służby w mary- 

* narce. Monika KAWERNICKA (st. 
podoficer PMSK) wspomina historię, 
którą, jak twierdzi, zna z opowia
dania. "Mieszkałyśmy w baraku 
wrenek po drugiej stronie łaźni, 
dokąd chodziłyśmy się kąpać. Jeden z 
oficerów powiedział nam, że dziwi się, 
iż tylu marynarzy zgłasza się do 
pracy przy kotle. Dopiero później 
okazało się, że mieli tam wywierconą 
dziurę i pobierali za bilety, gdy pół 
obozu chodziło nas podglądać. A cena 
była ustalona, zależnie od tego, która 

. z nas szła się myć. Podobno była 
specjalna taryfa.

Wydaje mi się, że kol. Biliński 
wielkich rzeczy nam nie nagrał na 
taśmę, bo o wielkich rzeczach nie 
mówiliśmy, woląc mniej ważkie aneg
doty. Właśnie podchodzi do mikro
fonu prezes SMW Kostek ZUBKOW

SKI - cnce mówić, bo pewnie za mało 
dziś powiedział.

(18) . Kostek ZUBKOWSKI opowiada 
o powojennych przydziałach do tzw. 
grup wydzielonych. Śp. nasz kolega 
Adam Suliga zawsze miał nieporozu
mienia z władzami. Pewnego dnia 
smutny siedzi w mesie i nawet wódki 
nie chce pić. "Co masz za zmartwie
nie?" - pytamy go. "Nie wiem co mam 
zrobić, sytuacja bez wyjścia. Mogę iść 
albo do Wrońskiego, albo do Tymiń
skiego. Jedno i drugie mi nie odpo
wiada. U Wrońskiego to stale trzeba 
chodzić do kościoła, a u Tymińskiego 
na boisko sportowe!"

(19) . Andrzej KŁOPOTOWSKI przy
pomina dlaczego służył na okrę
tach podwodnych i jak się na nie 
dostał. Wspomniany był kościół przez 
mego przedmówcę i to mi przypomnia
ło takie wydarzenie: "Zameldowałem 
się u Karnickiego jako młody podpo
rucznik. Komandor siedział za stołem 
i tak się dopytuje: - Gdzie się panu 
bardziej podoba, w kościele, czy w 
domu rozpusty? Zdumiony, nie bardzo 
wiedziałem co odpowiedzieć, ale zde
cydowałem się na dom rozpusty. 
Karnicki powiedział: Dziękuję panu 
i... tak znalazłem się na okrętach 
podwodnych.

(20) . Andrzej GUZOWSKI przy
pomina, jak kmdr Francki był w 1944 
roku komendantem obozu w Bickleigh, 
gdzie była też i podchorążówka 
rezerwy, dokąd dowozili mnie z 
Plymouth, bym coś im wykładał. 
Zastępcą dowódcy był kpt. mar. 
Łoskoczyński, który jak pamiętamy 
był raczej niskiego wzrostu. Pamiętam 
jak Francki ryczał przez okno ze 
swego pokoju: "Bosmanie, ściąć trawę, 
bo ja zastępcy nie widzę!"

(21) . Dziękuję Józkowi Bilińskiemu, 
kiedyś partnerowi na kwaterze w 
Londynie powojennym na studiach, że 
nagrał na taśmę nasze wartościowe i 
niektóre mniej poważne wspomnienia i 



58 NASZE SYGNAŁY

wydaje mi się, że jest bardzo na 
miejscu, by on opowiedział ostatnią 
anegdotę zanim przejdziemy do baru. 
Józek BILIŃSKI chce przelicytować 
wszystkich, którzy mówili o admira
łach, generałach czy komandorach. 
"Moje opowiadanie - mówi - mogłoby 
mieć tytuł:: 'Ja i Wódz Naczelny'. 
Chyba w r. 1941 byliśmy na ćwicze
bnym strzelaniu na Krakowiaku koło 
Edystonu i otrzymaliśmy sygnał, że na 
inspekcję przyjeżdża Wódz Naczelny i 
rzeczywiście Maciek Bocheński 
przywiózł gen. Sikorskiego. Zapo
wiedziane było, że nie ma parad ani 
zbiórek i okręt przechodzi normalne 
ćwiczenia. Traf chciał, że byłem na 
sterze jako podchorąży. Kto był na 
Huntach wie, że tam sterówka była 
bardzo ciasna. Otwierają się drzwi i z 
błyskiem galonów wchodzi Naczelny 
Wódz, komendant morski południe, 

Kodrębski i dca okrętu Gorazdowski. 
A na pomoście nade mną jest już 
wcześniej wspomniany dzisiaj p. 
Michał (Różański), który nie wie co 
się dzieje na dole. Kmdr Kodrębski 
przedstawia mnie jako pchr. Biliń
skiego, który przedarł się z okupo
wanej Polski. Nie bardzo wiem co 
robić, bo chyba RSO nie przewiduje 
jak ma się zachować ktoś, kto ma ster 
w ręce i równocześnie słucha co do 
niego mówi Wódz Naczelny. Oczywiście 
zszedłem z kursu. I tu tubalny głos 
pana Michała, choć tekst pozwolę 
sobie nieco złagodzić: 'Podchorąży, 
ster to nie są obfite wdzięki kobiety, 
żeby się nimi bawić. Wracać na kurs!' 
Nagle sterówka opustoszała i... to 
było jedyne nasze spotkanie z Wodzem 
Naczelnym".
Sympozjum prowadził i z taśmy spi

sał W. Krzyżanowski.

Prezes S.M.W. żegna gości i uczestników Zjazdu i prosi Starszego na redzie o zamknięcie Zjazdu
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 11:

OS'I'ArrNTE CHWILE RAZEM

Kulminacyjnymi, przyjemnymi i 
pamiętnymi punktami Zjazdu były - 
czwartkowa Msza św., bankiet i 
sympozjum wspomnień Marynarki, 
które powyżej opisał Wiesiek Krzy
żanowski. "Podczas bankietu dowie
działem się od gen. Rudnickiego 
ciekawego a nieznanego mi szczegółu. 
Mianowicie 10 lutego 1920 roku, jako 
dowódca 2 pułku Szwoleżerów był on 
świadkiem historycznego aktu Zaślubin 
Polski z Morzem".

Po miłej kolacji, wieczorem tego 
dnia (14 września) odbyło się emocjo
nalne Zebranie Towarzyskie. Bawimy 
się jak umiemy najlepiej, bo być może 
po raz ostatni jesteśmy razem w tak 
licznej grupie.

Po śniadaniu 15 września, zebra
nych na dziedzińcu Fawley Court 
pożegnał przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego i prezes Zarządu 
Głównego SMW, kol. K. Okołow-Zub- 
kowski. Jako starszy na redzie 
zarządziłem: "Pięć minut przed" , oraz 
"starszy marynarz Kuczwalski do 
bandery!" Kol. Henryk Kuczwalski 
czekał na ten moment ubrany w swój 
mundur starszego marynarza. 
Korzystając z "pięciu minut przed", w 
imieniu uczestników Zjazdu podzię
kowałem Prezesowi i Komitetowi 
Organizacyjnemu za ogrom pracy 
włożony w zorganizowanie tego Zjazdu 

oraz za przyjemne i sprawne jego 
przeprowadzenie. Złożyłem również 
podziękowanie Księżom Marianom na 
ręce przełożonego ks. Antoniego 
Papużyńskiego za okazaną gościnność 
i życzliwą pomoc. Pragnę tu zaznaczyć, 
że Księża Marianie dołożyli wiele 
starań, aby nasz pobyt w ich sie
dzibie wypadł jak najprzyjemniej. 
Między innymi częstokroć samorzutnie 
służyli uczestnikom swoim transportem, 
łącznie z samochodem księdza Prze
łożonego .

Przed "Minutą przed" - sekretarz 
Koła Kanada, kol. Janina Milisiewicz 
doręczyła Prezesowi Zarządu Głównego 
przekaz bankowy na Ł400, jako dar 
Koła Kanada na pomoc Kolegom 
Inwalidom i Kolegom w potrzebie. 
Nastąpił przedostatni oficjalny akt - 
"Banderę spuść". Podczas kiedy kol. 
Kuczwalski dokonywał spuszczania ban
dery, tym razem ja pełniłem rolę 
podoficera służbowego, wykonując 
sygnał na gwizdku bosmańskim. 
Ostatnim rozkazem: "Zarządzam
zamknięcie Zjazdu" - Trzeci Światowy 
Zjazd Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej (1989) został zakończony. Wy
jeżdżając z Fawley Court nie mogliśmy 
sobie jakoś uzmysłowić, że miał to być 
"Zjazd ostatni".

Romuald Nałęcz-Tymiński

■U.-....,.' .
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OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 12:

W KULUARACH ZJAZDU

W poniedziałek 11 września jestem 
w naszej kancelarii, gdzie z p. 
Gabrielą Obertyńską przygotowujemy 
paczki do zjazdowego stoiska książek, 
gdy wpada do nas kol.

JAN DIETRYCH
z żoną. Córka państwa Dietrychów 
poszła z "Credit Card" do Harrodsa, 
by spędzić ciekawie trochę pieniędzy 
i poniedziałkowy poranek. Zapewniam 
więc miłych gości, że jutro po drogim 
sklepie mogą sobie odbić na bardzo 
niskich cenach w najtańszym barze w 
Wielkiej Brytanii. Ale Pani informuje 
mnie, że wraca z córką do Kanady, bo 
musi syna spakować i wyprawić na 
uniwersytet. Kol. Jan sam pojedzie do 
Henley z najlepszymi życzeniami 
wesołej zabawy od wracającej do domu 
rodziny. Kol. Janek myli się nawet na 
trzeźwo kiepsko myślącemu reporte
rowi NS, a cc dopiero mówić, gdy 
zacznie realizować właśnie nabyte 
kupony barowe. Zbyszek Plezia ma po 
południu zabrać na Zjazd książki i 
małą powitalną paczuszkę, którą 
proszę zostawić w pokoju, gdzie ma 
kwaterować

ALFRED MROŻEK, 
który dzisiejszego wieczoru ma 
przylecieć z Warszawy wraz z pp. 
Kuty. Ale nie wszystko udaje się tak, 
jak zostało zorganizowane. Zbyszek 
Plezia nie poznaje na lotnisku przy
jeżdżających z Warszawy Kanadyj
czyków i okazuje się, że z normalną 
angielską logiką im bliżej jest się 
Henley, tym drożej płaci się za tak
sówkę. Bo Mrożek i Kuty z bardzo 
miłą warszawianką, p. dr Zofią Die- 
trych-Rap płacą za taksówkę z Hea- 
throw Ł100, a podróż trwa na pewno 
mniej niż pół godziny. Pani Alicja 
Kuty zostaje w Warszawie na 24 

godziny dłużej, by wyjaśnić powi
kłania paszportowo-celne. We wtorek

JÓZEF SUCHENEK-SUCHECKI 
spóźnił autobus spod Stowarzyszenia, 
prawdopodobnie o paręnaście minut - 
nim z lotniska dojechał na Earls Court 
i doszedł do Lotników. Bierze więc 
taksówkę (odległość z Londynu do Hen
ley większa niż z Heathrow do Hen
ley) i płaci Ł50 i niewiele po nas 
jest na Zjeździe. Najdalej do Henley 
miał

LECH STRÓŻNIAK, 
który przyleciał na Heathrow, a nie 
jak miał na Gatwick. Wziął więc z 
panią Nan autobus do Gatwick, gdzie 
znaleźli Walendzewiczów, którzy 
właśnie przylecieli z Kanady, i w 
czworo, z kupą bagażu, wzięli tak
sówkę do Henley, też za Ł50, dołą
czając do nas wczesnym popołudniem. 
A po nas przyjechały dwa autobusy do 
Stowarzyszenia. W pierwszym jedzie 
duża grupa kolegów, a z nimi

TADEUSZ JEKIEL, 
który tak ciekawie opowiadał nam 
na Zjeździe o wywiadzie morskim i 
który poprzedniego wieczoru poszedł 
nieopatrznie ze swej kwatery na obiad 
w londyńskim West Endzie, gdzie z 
wielkomiejskim wdziękiem solidnie 
obłupali go z pieniędzy. Do biesiady 
poniedziałkowej zasiada z nim kmdr

KAZIMIERZ HESS.
Liczę na to, że do wytwornego 
obiadu dostali równie doskonałe wino. 
Jeżeli zazdrość przebija z tego, co . 
piszę, lepiej się przyznam, że 
szczytem naszej kucharskiej ekstra
wagancji jest u sąsiadów Zubkowskich 
"barbecue" w pogodny letni wieczór w 
ich pięknym ogródku. Komandorowi 
przekazuję "pioruńskie" pozdrowienia 
od Jasia Gajdy z Plymouth, który 



NASZE SYGNAŁY 61

czeka na operację i nie może dołą
czyć. Telefonuje do nas z Caithness 
kolega

RYSZARD POLAŃSKI, 
bo chce na zjazd dwa podwójne 
pokoje dla siebie i przyjaciół. Odpi
suję mu, że już nie ma miejsca, ale... 
ktoś odpada, robi się miejsce na jedną 
parę i po latach, kiedy ostatni raz 
widzieliśmy się na Piorunie spotykam 
Ryszarda z żoną i wysyłam ich spod 
SMW autobusem na Zjazd. Do Ryszarda 
mam małą pretensję, bo dostaję 
wycinek z angielskiej gazety z nieco 
niepoważnymi stwierdzeniami, że... 
Piorun zatopił Bismarcka. To, że 
Piorun otrzymał rozkaz odejścia od 
konwoju, dołączenia do czterech "fleet 
destroyers" i wzięcia udziału w 
"shadowing" niemieckiego pancernika, 
w której to operacji pierwszy Bis
marcka zaobserwował, daje naszej 
Marynarce dość zasłużonej chwały, 
choć nie wystrzeliliśmy trzech (?) tor
ped, o których mówił Polański swemu 
rozmówcy. A w autobusie do Henley 
jest z nami

JULIAN CZERWIŃSKI, 
z którym mam okazję porozmawiać 
podczas naszej stosunkowo krótkiej 
podróży na temat bliski nam obu - 
Naszych Sygnałów. Kmdr Czerwiński, 
wydaje mi się, zgadza się ze mną że 
to pisemko, amatorskie, koleżeńskie i 
pełne niedocenianych wartości histo
rycznych jest największym osiągnięciem 
naszego Stowarzyszenia. Już niektóre 
numery są traktowane jako "białe: 
kruki" i jest ich tylko parę na całym 
świecie. A gdy zapomną ludzie o tych, 
co od Stowarzyszenia otrzymali pomoc 
w ciężkiej chwili, lub zachętę i 
wskazówki w poszukiwaniu lepszego 
zatrudnienia, nawet "pamiątki stałe" 
zbledną przy cytatach udowadniają
cych, jak to było podane w naszym 
piśmie. Do Henley dołączamy w nie
całą godzinę. A tam przy biurku 
rejestracyjnym jest koleżanka

HALINA WÓJCIK 
już na posterunku, która przyje
chała pierwszym autobusem i już 
zdążyła się zakwaterować, rozpakować 
i wraz z kol. Janiną Milisiewicz 
rejestruje uczestników. Każdy z 
przyjeżdżających na Zjazd otrzymuje 
kopertę z identyfikującą odznaką, 
numerem pokoju, numerem stołu na 
"czwartkowy obiad", angielską książką 
prof. dr. Michała Peszke pt. The 
Polish Navy in the Second World War, 
i oczywiście miły uśmiech od rejestru
jących koleżanek. Zarejestrowanego, 
ale bez mapy i kompasu zgubionego 
marynarza bierze za rękę koleżanka

JADWIGA BECHYNE, 
która w Fawley Court czuje się jak 
urodzona w tym pałacu - u siebie w 
domu - i skierowuje uczestnika do 
przydzielonej mu (czy im) kwatery. 
Pani Jadzia jest energicznym oficerem 
kwaterunkowym i służy chętną pomocą 
w każdej potrzebie. Zaradna i uczynna, 
ubrana w bardzo twarzowy czerwony 
kostiumik czy "trouser suit" jest 
naprawdę zbawieniem dla załatanego 
sekretarza. Większość zapytań o wyja
śnienia, i próśb o pomoc, odsyłam do 
oficera kwaterunkowego, którą łatwo 
poznać po czerwonym kostiumie i 
wdzięczni koledzy od pierwszego dnia 
nazywają ją "Czerwonym Kapturkiem". 
Bo rzeczywiście jest nam jak w bajce, 
choć organizatorzy przewidzieli 
założenie baru na popołudnie i do 
obiadu siadamy na sucho - za wyją
tkiem tych, co rozpoczęli konsumpcję 
z własnych, prywatnych piwniczek. 
Po obiedzie

EDWARD LIBER 
rozpoczyna dystrybucję kuponów 
barowych z obietnicą prawie jak na 
banknotach Bank of England: "I 
promise to pay" one double for every 
50 p. A gdy w ostatni (pełny) dzień 
Zjazdu, w czwartek, poszliśmy spać 
pełni szczęścia, radości, uczuć 
przyjaznych i alkoholu, Edek siedział 
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późno w noc rachując kupony i licząc 
kasę, by zamknąć księgowość barową. 
Ale kupony barowe wydają, nawet od 
Edka ładniejsze panie. Pani

JADWIGA KARNICKA 
specjalnie przyjechała na otwarcie 
Zjazdu, o czym powyżej pisał kmdr 
Tymiński, a po południu zasiadła na 
ochotnika, by wydawać spragnionym 
kwitki alkoholiczne. Dobrała sobie też 
i przywiozła ze sobą drugą ochotni
czkę, która nie figuruje na liście 
uczestników. Pani Gosk, żona Alek
sego Gośka, redaktora "Morza" i syno
wa największego poety wśród mary
narzy (i największego marynarza wśród 
poetów), kpt. mar. Jana Gośka, 
wygląda ślicznie i z wdziękiem zabiera 
mi Ł5, za które nabywam pierwsze 
dziesięć kuponów, mających mi wy
starczyć na trzy dni. Naiwny i nie
doświadczony, jeszcze parokrotnie 
musiałem odbywać pielgrzymkę po 
kupony, ale tylko we wtorek miałem 
okazję parę słów zamienić z żoną 
Kuby. A za barem na bogatych w 
kupony barowe klientów czeka

FLORIAN WIZŁA 
z ekipą entuzjastycznych pomoc
ników. Pełen jestem podziwu dla nich, 
bo zapłacili za trzydniowy Zjazd i 
każdą wolną chwilę, gdy uczestnicy 
mieli okazję usiąść do pogadacza przy 
pełnym kielichu - oni stali za barem, 
lub dokładniej mówiąc uwijali się za 
barem, by obsłużyć niecierpliwych, 
spragnionych i rozkrzyczanych 
kolegów. Podziwiam, że w takim 
rozgardiaszu

FRANEK I IRENA RUMIŃSCY 
mieli dość spokoju ducha i humoru, 
by się życzliwie uśmiechnąć. Oboje 
przyjechali na Zjazd z Plymouth. 
Oboje zamieszkali tam po zwolnieniu z 
Marynarki. Oboje dołączyli do 
Marynarki z Francji i po kilkudzie
sięciu latach w Anglii pani Irena ma 
ciągle czarujący francuski akcent, czy 
mówi po polsku, czy po angielsku. Do 

mnie nie zagaduje po francusku, b0 
domyśla się chyba, że ojczysty polski 
najlepiej zrozumiem. Z pełną już 
szklanicą dołącza do mnie
STANISŁAW PIASKOWSKI.

Markowi towarzyszy p. Anna, 
która proponuje że będziemy mówić 
sobie "ty". Entuzjastycznie przyjmuję 
miłą propozycję, choć tłumaczę się z 
przewidywanych trudności. Gdy w 
czwartek dołączą nasze żony na 
główny dzień Zjazdu, to moja żona 
nie uwierzy, gdy jej będę opowiadał 
jak ciężko napracowałem się na Zje
ździe, gdy się okaże, że z wszystkimi 
młodymi Paniami jestem na ty. Pod
chodzimy do stoiska książek, gdzie

ZBYSZEK PLEZIA
z pomocą Jurka Broniewicza i Grze
sia Wesołowskiego (lekarz z Gdyni) 
rozkładają na stole dwa tomy Kronik 
Marynarki Wojennej, Okręty Marynar
ki Wojennej, ORP Iskra oraz OORP 
Wicher i Burza Piaskowskiego i ksią
żki innych autorów, z Broniewiczem 
włącznie. Stoisko książek ma duże 
powodzenie. Dość wielu kolegów 
nabywa dodatkowe egzemplarze książ
ki The Polish Navy in the Second 
World War, którą napisał

MICHAŁ ALFRED PESZKE.
Po wielu wymienionych listach, a 
nawet rozmowach telefonicznych mam 
okazję poznać miłego autora, który ma 
wspaniałe "pedigree" marynarskie. 
Profesor Michał jest synem kpt. mar. 
Peszke z lotnictwa morskiego, a jego 
chrzestnym ojcem był bohaterski 
kapelan śp. ks. Władysław Miegoń. W 
pierwszym rzędzie namawiam na 
dodatkowe książki przemiłą panią, ' 
której ojcem okazuje się być

ZBYSZEK JAGUSIEWICZ.
Pokazuję jej fotografie na str. 77 
jako niezbity dowód, że tylko gra jej 
ojca na klarnecie przyczyniła się 
wybitnie do pomyślnego dla alianckiej 
strony wyniku wojny. Moje history- i 
czne argumenty zostały przez płeć 
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piękną rodziny Jagusiewiczów przyjęte 
z życzliwym (i pobłażliwym) uśmie
chem. Jak już jestem przy książkach, 
muszę zanotować, że i mnie się udało

KAZIK ŻMIJEWSKI,
który na Zjazd przyjechał z War
szawy, przywiózł mi luksusową 
książkę Jana Piwowońskiego pt. "Flota 
spod Biało-Czerwonej". Jestem mu 
niezmiernie wdzięczny, choć uwierzyć 
nie mogę, że mu się chciało taki 
ciężki tom targać z Warszawy. Kazik 
wraz ze Stefanem Bujniewiczem byli na 
mojej sypialni. Miło było wieczorem 
uciec od zjazdowego gwaru i mieć 
okazję spokojniejszej rozmowy i cen
nych wspomnień młodości. Jeśli wolno 
mi w dalszym ciągu nie trzymać się 
poprawnej chronologii, która w 
kuluarach nie obowiązuje, stwierdzam, 
że tymczasem

JANEK BEDNARZ
wyprawia się samochodem po 
przetrzymaną w Warszawie p. Alicję 
Kuty. Odrywa się więc ze Staszkiem 
od baru i jadą na Heathrow po żonę. 
Przy okazji zanotuję, że Janek

■ pomagał w Barze pod Kotwicą podczas 
długich sesji otwarcia. A jeśli kole
dzy, czytając moje nieskoordynowane 
zapiski wspomną, jak dobrze było w 
Fawley Court, lub pomyślą jak tym, 
co tam byli, było wesoło, nie będę 
być może musiał się usprawiedliwiać, 
że przy moim słabym wzroku nie 
jestem najlepszym obserwatorem i 
wielu rzeczy zapewne nie dostrzegłem. 
Najlepszym tego przykładem jest

STANISŁAW OLSZOWSKI,
który pokrótce opowiedział mi o 
swej wizycie w New London. Potem 
parokrotnie zapytany o jakiegoś kolegę 
twierdziłem, że właśnie go widziałem i 
prowadziłem swego rozmówcę do. .. 
Olszowskiego, który pewno miał coraz 
większe wątpliwości, co do odpowie
dzialności naszego sekretarza. W 
końcu ktoś mnie zapytał o Olszows
kiego. "On jest tu obok" - i prowa

dziłem go do sąsiada, który poklepany 
po ramieniu obrócił się do nas... Jan 
Dietrych. Przez resztę Zjazdu starałem 
się nie być pomocnym. Warto przy
pomnieć, że rocznik kol. Olszowskiego 
był chyba najliczniej reprezentowany 
na Zjeździe. Mam okazję posłuchać jak

HENRYK KUCZWALSKI
wysyła NS na cały świat z sor
towni w City of London. Dwa razy na 
tydzień przez ich ręce przechodzą 
paczki londyńskiego "Dziennika Pol
skiego". A pracuje ich tam trzech 
Polaków. Keidrowski dowiedział się 
niedawno, że za afrykańską kampa
nię, przed wstąpieniem do Marynarki 
Wojennej, należy mu się chyba, wg. 
zdania kolegów, Krzyż Walecznych. Z 
dziesiątkami kolegów mam okazję 
wymienić choć parę zdań i chciałbym 
z tej sympatycznej gromady wspomnieć 
jeszcze, że

ZYGMUNT ZDROJEWSKI, 
który przyjechał ze Szkocji z 
przemiłą Peggy Zdrojewską, stanowił 
wraz z Okońskim poczet sztandarowy. 
Nowy sztandar czy proporzec Koła 
Glasgow nosił Mietek Zięba, a poczet 
prowadził Mietek Zawada, prezes Koła, 
który na gwizdku bosmańskim asysto
wał przy podniesieniu bandery. Ale

Przy stołach: Jarczewski, pani Jarczewska, pani 
G. Obertyńska, za nimi pani D. Plezia, za nimi 

Jekiel, za nimi główny stół
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muszę się przyznać, że najprzyjem
niejsze spotkanie, gdy nikt nie szukał 
informacji, nie podawał informacji, nie 
było niczego do załatwienia, było 
krótkie w czwartek rano. Pani

JANINA DOROSZKOWSKA, 
córka kmdr. Wojciecha Franckiego 
wraz z mężem przyjechała na ostatni 
dzień Zjazdu. Jak się później dowie
działem, p. Janina studiowała muzykę, 
a jej mąż chemię i oboje mają dużo 
satysfakcji z pracy w swoich zawo
dach. P. Janina jest nie tylko bardzo 
ładna, ale z miłych twarzy obojga 
młodych (na pewno w porównaniu z 
nami) ludzi przebija charakter i 
życzliwa uprzejmość. Rozmowę prze
rywa apel

KONSTANTEGO ZUBKOWSKIEGO, 
by spacerem udać się do kościoła, 
a tam nie zapomnieć hojnie złożyć 
podczas kolekty. Prezes Kostek już 
trzeci dzień Zjazdu pilnuje aby pro
gram był wykonywany mniej więcej o 
wyznaczonym czasie, a cały dzisiejszy 
ranek rewidował rozsadzenie przy 
stołach, bo oryginalny plan musiał 
być zmieniony by pomieścić tych, co 
dołączyli w ostatnim momencie. W 
nagrodę przyjeżdżają nasze żony, 
które musiały zrezygnować z pierw
szych dni Zjazdu, bo podwójnych 
pokoi dla "londyńczyków" nie star
czyło. P. Tota Zubkowska przywozi 
Zbyszkowi Plezi Danusię, piszącemu te 
słowa Jadzię, a z nimi przyjeżdża

GABRIELA OBERTYŃSKA, 
o której po południu mówią mi 
koledzy, z którymi służyłem na 
kontrtorpedowcach, że już zdążyła 
wszystkich podwodników pogrążyć. Z 
obowiązku kronikarskiego notuję, że 
żaden z podwodników nie przyszedł z 
zażaleniem na stan pogrążenia, czy 
w odniesieniu do podwodników powi
nienem napisać: stan zanurzenia. Pani 
Gabriela załatwia wracającym w piątek 
do Londynu zamiejscowym kolegom 
kwatery w polskich hotelach i chętnie 

udziela informacji i pomocy. Dopiero 
przygotowując materiały do tego 
numeru NS dowiedziałem się, że po 
Zjeździe, jeszcze we wrześniu

LEOKADIA WIERNICKA,
żona drogiego kolegi z Pioruna, 
Edwarda Wiernickiego, zmarła we 
Francji. Wierniccy byli z nami na 
Zjeździe. Przystojny Edward miał 
bardzo czarującą i elegancką żonę. 
Fotografie zjazdowe zrobione przez 
Alfreda Mrożka z identyfikacją ucze
stników kol. Tymińskiego są praw
dopodobnie ostatnimi fotografiami pani 
Leokadii; jedną z nich zamieszczam w 
tekście.
Muszę na zakończenie poinformować 

Czytelników, że
JÓZEF KNEBA

wykonał wszystkie fotografie w NS 
z Ostatniego Światowego Zjazdu 
Marynarzy i wywołał je w swym 
londyńskim atelier. Drogiemu Józkowi 
chcę podziękować za wspaniałe foto
grafie i dużą ilość odbitek podarowaną

Przed zamkniąciem Zjazdu. Od lewej: p. Leokadja 
Wiernicka, E. Wiernicki, J. Bielicki, T. Jekiel, J.

Pściuk, R. N. Tymiński
Fotografował: A. Mrozek
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Horacy Unrug i w magiczny sposób fotograf 
wszystkich zdjęć zc Zjazdu Kol. J. Kncba

do rozdziału. Do niektórych przesyłek 
włożone są fotografie - proszę za nie 
kierować podziękowania na adres: 
Józef Kneba, 11, Banstead Road. 
Purley, Surrey CR2 3ER i u niego 
można zamawiać dodatkowe kopie.

UWAGI KOŃCOWE

Stowarzyszenie prowadzi kolportaż 
książek, które mieliśmy na stoisku 
zjazdowym:

S.M. Piaskowski: 3 tomy KRONIKI 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ - 
Ł15 za tom.

M. Kułakowski: MARYNARKA 
WOJENNA POLSKI ODRODZONEJ - Ł27 
za 2 tomy.
S.M. Piaskowski: OKRĘTY RZECZYPO

SPOLITEJ POLSKIEJ: - Ł10.
S.M. Piaskowski: ORP ISKRA - Ł5.
S.M. Piaskowski: OORP WICHER i BU

RZA - Ł5.
M.A. Peszke: The Polish Navy in the 

Second World War - Ł3.90.
J. Pertek: EPITAPHIUM NAVALIS 

(dodajemy do przesyłek do wyczer
pania zapasu.
Kasety Video (system angielski/euro

pejski (bez Francji).
1. Mar. Woj. przed i podczas wojny 

- Ł10 + p&p.
2. Film "Rapsodia Bałtyku" - Ł10 

+ p&p.
3. Polska krajem Europy (system 

amerykański) Ł25 + p&p.

* * *

W tym numerze niektóre działy są 
pominięte lub zmniejszone. Nie ma 
"Z Kolegami po świecie", bo są listy 
przedzjazdowe. "Przyczynki" ogra
niczają się do poprawek i komentarzy, 
bo Sympozjum Marynarki Wojennej 
składało się właściwie z samych 
przyczynków. Pierwszy wieczór zja
zdowy poświęcony pamięci Herma
szewskiego, Krakusa i Pertka zmniej
szają dział "Ludzi morza". A nie
poważnego felietonu redaktora też na 
szczęście nie ma.

Pani Helena Pertek przysłała nam 
pośmiertne wydanie ostatniej książki 
śp. Jerzego Pertka "Mała Flota wielka 
duchem".

Kol. Józef Suchanek-Suchecki 
prosi o podanie losów Eugeniusza 
Woźnickiego ur. w 1920 lub w 1921 
roku; pochodził z Białej Podlaskiej, 
służył w naszej Marynarce i brał 
udział w konwojach.
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OSTATNIE LISTY

Otrzymaliśmy piękne listy od 
zaproszonych na Zjazd gości i całą 
wiązankę podziękowań od uczestników. 
Konstanty Reynert z Kanady pisze w 
stylu statystycznym; serdecznie z 
Oliwy wspomina Kolegów Bujniewicz; 
Walendzewicz z Kanady wspomina 
pozjazdową wyprawę do Glasgow wraz 
ze Stróżniakami, ale skończę przytacza
jąc parę zdań z listu Tadeusza Jekie 
la:"... Jedyne słowo, które opisze 
najlepiej moje uczucia, to powiedzieć 
po prostu, że Zjazd był wspaniały. 
Dziękuję Wam wszystkim z całego 
serca, że mogłem spędzić kilka dni w 
świecie, który był tak bliski myślom, 
a tak daleki przeszłością. Wszystko 

było świetne, doskonale rozpracowane 
i wykonane. Ja myślę, że w nagrodę 
za Waszą pracę, to my chyba Was 
poprosimy, aby jeszcze choć jeden taki 
Zjazd u Was urządzić. Już nawet nie 
narzekam, że mi ktoś moją czapkę 
zabrał, bo kupiłem sobie drugą, nie 
męczy mnie zimno w łóżku, bo to 
lekarstwo dla młodych, mnie już ani w 
jedną, ani w drugą stronę nie 
pomoże. To że było trochę deszczu to 
tylko podkreśliło, że jesteśmy blisko 
Londynu, a to że napoje wyskokowe 
były takie tanie, to nasza radość a 
Wasz sekret.

Chodziłem i słuchałem co ludzie 
mówią, ale nikt nie narzekał, a nawet 
żony nie mówiły źle o mężach....".

Wiesław Krzyżanowski
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TADEUSZ SOCHANIK

PLYMOUTH: POŚWIĘCENIE POMNIK A 
MARYNARKI WOJENNEJ

Staraniem sekretarza Koła Rolników 
Devon-Kornwalia - Tadeusza Zieliń
skiego oraz przedstawiciela Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej 
Stanisława Tomaszewskiego, odbyła 
się 7 maja uroczysta Msza św. w 
kościele Chrystusa Króla w Plymouth. 
Mszę św. celebrował ks. kanonik A. 
Rataj, duszpasterz dla rodzin polskich 
na terenie Devonu i Kornwalii. Objął 
on też protektorat nad całą uroczy
stością, w ramach której odbyło się 
poświęcenie Pomnika Marynarki 
Wojennej na jego nowym mp. W Mszy 
św. asystował ks. A. Coles OSB, 
proboszcz angielskiej parafii m. 
Okehampton, wielki przyjaciel Pola
ków . ...

Na początku Mszy św. ks. kanonik 
Rataj powitał członków marynarki, 
lotnictwa i armii oraz ich rodziny. 
Wyraził wdzięczność proboszczowi 
kościoła Chrystusa Króla, ks. B. 
Halletowi, za użyczenie świątyni na tę 
uroczystość. ...

Po Mszy św. wszyscy przeszli do 
sali parafialnej, gdzie panie: Joyce 
Tomaszewska, Brenda Zielińska i Ewa 
Sochanikowa przygotowały przyjęcie. 
Tu przemawiał p. Tadeusz Zieliński, 
delegat Rządu RP. ...

Z kolei udaliśmy się pod przewo
dnictwem p. S. Tomaszewskiego na 

Belweder, gdzie ks. kanonik Rataj 
dokonał poświęcenia Pomnika Mary
narki Wojennej. Pomnik ten przeds
tawia marmurową płytę z wmurowaną 
tablicą z brązu. Na tablicy wyryte 
są nazwy wszystkich okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Tablicę wykonał 
polski rzeźbiarz, Lubelski. Pomnik 
przeniesiony został na obecne miejsce 
w dniu 1 maja 1988 r. O tym powia
domił wszystkich zebranych po polsku 
i po angielsku p. S. Tomaszewski.

Pomnik został ufundowany przez 
Lady Moncrieff i Admirała Sir Martina 
DunbarNaismitha dla uczczenia pamięci 
oficerów i marynarzy Polskiej Mary
narki Wojennej, którzy zginęli walcząc 
u boku swych angielskich kolegów w 
latach 1939 do 1945. Pomnik orygi
nalnie stanął 11 marca 1951 r. w 
stoczni w Devonport. W uroczystości 
odsłonięcia wówczas brali udział: 
Admirał Floty McGregor, który doko
nał odsłonięcia w asyście adm. J. 
Świrskiego i Lady Moncrieff. Obecni 
byli również adm. Karol Korytowski, 
kmdr S. Nahorski, prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej Wroński i prezes Koła Ply
mouth, W. Byszkiewicz. ...

(Przedruk z "Dziennika Polskiego, 
19.6.1989).]

CARL GORDON
GL.ASGOW: POLES GATHER ATTHECENOTAPH

The gunnery lieutenant of a Polish 
warship which sailed in to the Firth of 
Forth on the day German troops 
invaded Poland on September 1 1939, 
made a nostalgic return to Scotland 

yesterday to lay a wreath of carna
tions at the Cenotaph in Glasgow.

Mr Robert Plezia, now 72 and 
living in London, had been asked to 
attend by the Polish Naval Associa- 
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tion. Accompanying him at the 
Cenotaph were about 40 bemedalled, 
Polish veterans of the Second World 
War, some with their wives.

The ceremony commemorated the 
invasion of Poland and the arrival of 
the three Polish destroyers in the 
Forth. After the laying of the wreath 
- which bore a card with the 
hand-written message "We remember 
them" - the small group said a prayer 
in Polish and sang the national ant
hems of Poland and Britain. ...

Mr Plezia served on the destroyer 
Burza, which was in company with the 
Grom and the Błyskawica. ...

He recalled that, with the arrival 
of the three ships in 1939, the Polish 
naval force numbered 600, but by the 
time the war ended it reached 
5500. ...

Another Polish naval veteran at the 
ceremony was Mr Raymond Orr, 74, a 
petty officer on one of the three 
destroyers, who is one of 22 members 
of the Polish Naval Association in 
Glasgow. He lives in Thornliebank.

The association earlier visited 
Dalbeth Cemetery to lay flowers and 
hold a short ceremony at the PNA 
memorial. Then they went on to St. 
Simon's Church for mass conceleb- 
rated by several Polish priests from 
various parts of Scotland, during 
which a new association banner was 
blessed.

In the afternoon there was a 
ceremony at the Katyń memorial 
plaque at Park Grove Terrace, Gla
sgow, followed by a reception in the 
hall of St. Gregory's, Glasgow.
(Przedruk z Glasgow Herald, 2.9.1989).

KRONIKA STOWARZYSZENIA

NOWI CZŁONKOWIE:
W ostatnim okresie dołączyli do 

naszego Stowarzyszenia kol. kol.:
Jan Gajda, Franciszek Preisner, 

Zygfryd Szmydt, Edward Kostyniuk, 
Franciszek Rumiński, Irena Rumińska, 
Piotr Skrzypczak, Antoni Gawron, 
Andrzej Wroński, Kazimierz Kowalski, 

Kazimierz Jeliński, Walter Kozłowski, 
Czesław Biernacki, Piotr Dawidziuk, 
Horacy Unrug, Jan Olszewski, Witold 
Szczepański, Bronisław Maciejewski, 
Bruno Krause i Alojzy Gielnik.

Witamy serdecznie Kolegów i 
Koleżankę, którzy dołączyli do 
naszego grona.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OSTATNIEGO 
ŚWIATOWEGO ZJAZDU MARYNARZY

WPŁYWY: WYDATKI:

Od uczestników................ Ł 13.904.00
Na Odznakę........................ 802.00
Książka M. Reszke .... 1.026.00

Razem: Ł 15.732.00

Zjazd................................... Ł 12.561.000
Odznaki............................... 225.00
Książki ............................. 2.491.00
Video ................................. 400.00

Razem: Ł 15.677.00
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Dożywotnie składki członkowskie Na Fundusz Komisji Opieki i w
wpłacili : odpowiedzi na apel z okazji Świąt

Bożego Narodzenia, wpłacili:
F. Preisner 20.00 Ł
J. Bielecki 20.00 Koło SMW Kanada 400.00
K. Jeliński 20.00 J. Dobrodzicki 48.49
H. Unrug 20.00 L. Stróżniak 40.00
W. Szczepański 20.00 H. Unrug 40.00
B. Maciejewski 20.00 S. Olszowski 25.00
B. Krausa 20.00 K. Reynert 25.00
A. Gielnic 20.00 S. Giernalczyk 9.60

T. Jaszkowski 24.27
K. Hess 21.86
A. Gielnik 50.00

Na Fundusz Domu Marynarza w 
ton-Hove wołacił:

' Brigh- M. Korytowska-Precope
H. Skotarczak

20.00
14.00

Z. Heindrich 9.00
C. Zygmunt 13.00 W. Wołczek 13.42

T. Woszczyński 5.00
C. Biernacki 7.00
Z. Łopuch 16.12
J. Tutko 3.26

Na Fundusz "Naszych Sygnałów" J. Drozd 7.00
wpłacili: O. Gliński 5.00

P. Cieślak 10.00
Ł D. Thornhill 10.00

L. Stróżniak 20.00 J. Hedinger 12.12
S. Talanda 20.00 W. Fara 30.00
F. Wizła 15.00 A. Jaraczewski 30.00
M. Lichwa 10.00 J. i B. Busiakiewiczowie 20.00
A. Guzowski 10.01 J. Wańkowski 20.00
T. Paczkowski 10.00 J. Stein 20.00
J. Hedinger 12.12 S. Wolff 20.00
J. Tutko 3.26 F. Minkiewicz 20.00
T. Woszczyński 2.00 T. Łubieński 50.00
L. Bentkowska 2.00 Z. Pudlicki 20.00
E. Stall 2.00 F. Balicki 50.00
R. Brytan 2.50 F. Jasłowski 15.40
C. Biernacki 2.00 Mrs. J.W. Kurak 10.00
Z. Pudlicki 5.00 D. Katarzyńska 10.00

K. Jeliński 10.00
Na Fundusz Ostatniego Świ atowego E. Kostyniuk 10.00

Zjazdu Marynarzy w pł aci 1 i : K. Łowczynowski 5.00
P. Galla 5.00

Ł J. Drozd 5.00
N.N. 70.00 J. Bielecki 5.00
J. Koziołkowski-Koz 100.00 G. Brzeswiński 20.00
W. Wierzbicki 75.00 A. Kłopotowski 50.00
K. Reynert 25.00 S. Dąbrowski 10.00
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R.A. Brant 10.00 W. Karakulko 10.00
J. Gawlik 2.00 W. Limonienko, dr 30.00
A. Wacięga 30.00 K. Malawski 20.00
S. Tabaka 30.00 F. Kendrick-Keidrowski 10.00
J. Suchenek-Suchecki 10.00 J. Pawłowicz 25.00
W. Ostoja-Starzewski 6.00 C. Zielonka 15.00
C. Biernacki 5.00 Z. Szmydt 10.00
Macroberts - Solicitors 200.00 M. Sawicki 10.00
J. Hofman, dr 25.00 Mrs. J. Anczykowska 10.00
K. Zubkowski 15.00 J. Frohlke 12.00
F. Wizła 20.00 T. Paczkowski 15.00
T. Lesisz 10.00 R.M. Markowski, dr 15.00
J. Karnicka, dr 20.00 F. S. Preisner 10.00
W. Lasek 5.00 R. Jedyński 10.00
B. Danielewicz, dr 20.00 J. Ogonowski 10.00
J. Lisowski 25.00 J. Giertych 5.00
Z. Szembek 25.00 H. Kuczwalski 5.00
Mrs. M. Reyman 6.00 A. Kneczke 5.00
A. Skiba 5.00 M. Maj 10.00
J. Smoczyński 5.00 K.J. Hess 33.00
H. Gryko 10.00 F. Kaczmarek 10.00
E. Pawłowski 3.00 M. Hłasko 5.00
L. Antoś zewie z 25.00 J. Mazur 5.00
K. Grabę 12.00 W. Fara 30.00
D. Szczerbik
J. Dietrych

60.00
40.00

Mrs. Melody Bramwell 25.00

L. Ostrowski, dr 30.00 Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie
A.S. Ponikiewski 25.00 dziękujemy. Listy Ofiarodawców zos
W. Wołczek
Z. Jagusiewicz

15.60
15.00

tały zamknięte dnia 22 listopada 1989 
roku.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

1.3.1989 zmarł w Australii bosman 
Józef Mularczyk. Przeżył 73 lata.
4.3.1989 zmarł w Toronto kol. Krzy

sztof Madej.
30.4.1989 r. zmarł w Kanadzie st. 

mar. Lucjan Jachimowicz.

2.5.1989 zmarł w Brighton-Hove st. 
mar. John Kocaba.

25.5.1989 zmarł w Plymouth st. bo
sman Gregory Andrusz.

5.6.1989 zmarł w Londynie bosman 
Jerzy Krakus. Przeżył 75 lat.
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12.6.1989 r. zmarł w Londynie 
kmdr ppor. Edmund Nowak. Przeżył 
88 lat.

16.6.1989 r. zmarł w Sopocie ppor. 
mar. rez. inż. Zygmunt Bartnicki.

4.7.1989 r. zmarł nagle w Cly- 
debank (Szkocja) kol. Edward Skóra.

8.7.1989 r. zmarł w Polsce reda
ktor Jerzy Pertek, piewca historii 
Marynarki Wojennej.

19.7.1989 r. zmarł w Edynburgu 
kpt. mar. mjr, lek. PKPR Jarosław 
Kotowski Przeżył 73 lata.

6.8.1989 r. zmarł nagle w Llan- 
dudno (North Wales) bosman Jan 
Bukowski.
7.8.1989 zmarł w Kalifornii mat 

Tadeusz Nowicki.
10.8.1989 r. zmarł w Londynie 

bosman Tadeusz Hermaszewski, 
[ członek Zarządu Gł. MSW, kierownik 

Komisji Opieki SMW.
20.9.1989 r. zmarł w Londynie na 

serce por. mar. Wacław Wciślicki- 
Westlake.

30.9.1989 r. zmarła we Francji 
pani Leokadia Wiernicka, żona bosmana 
mata Edwarda Wiernickiego.

8.10.1989 roku zmarł we Francji 
kpt. mar. Wiktor Pstrusżeński.

16.11.1989 r. zmarł w Londynie 
inż. Wojciech Dłużewski, dyrektor 
Katolickiego Ośrodka Wydawniczego 
"Veritas". Imieniem Zarządu Głównego 
SMW redaktor NS pisze do "Veritasu" 
m. in.: "... Z śp. panem Wojciechem 
współpracowało nasze Stowarzy
szenie od bardzo wielu lat, gdy 
doglądał i nadzorował wydawanie 
naszego pisemka i trzech publikacji 
książkowych od 1953 r. Dla niefa
chowego amatora-redaktora jak ja, 
Jego życzliwe rady i uprzejme wska
zówki wybitnie pomogły w uzyskaniu 
wystarczająco wysokiego poziomu 
marynarskiego pisemka, które w 
pierwszym rzędzie dzięki Niemu 
zyskało sobie aprobatę i uznanie 
marynarzy współpracowników i czy
telników ....".

Na pogrzebie śp. Wojciecha Dłu- 
żewskiego SMW reprezentowali kol. 
Halina Wójcik i kol. Wiesław Krzyża
nowski.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

LUDZIE MORZA

EIZ>IVL UND HENRY K NOWAK

Kmdr ppor. Edmund Henryk NOWAK 
urodził się 1.1.1901 r. w Poznańskiem, 
do szkół uczęszczał w Obornikach. W 
1919 roku wprost z ławy szkolnej 
znalazł się w szeregach powstańców 
wielkopolskich. W 1920 r. był na 
froncie w walkach z bolszewikami. 
Powołany do Wlkp. Szkoły Podcho
rążych Piechoty w Bydgoszczy kończy 
kurs z wyróżnieniem i zostaje in
struktorem na następnym turnusie.

Po zakończeniu działań wojennych 
pełni służbę w 62 p. piechoty w 
Bydgoszczy, w Powstaniu był to "8 p. 
Strzelców Wielkopolskich". W 1923 r. 
jako podporucznik jest skierowany 

przez d-cę pułku na 6-miesięczny 
kurs oficerów łączności do CWŁ w 
Zegrzu. Po powrocie z kursu awan
suje na porucznika i dowodzi plutonem 
łączności 62 p.p.

Już był zupełnie dobrze zadomo
wiony w garnizonie, o czym świadczy, 
że zaręczył się z bydgoszczanką, gdy 
rozkazem MSW zostaje przeniesiony w 
1928 r. do Marynarki Wojennej. Po 
zameldowaniu się.dostaje wiadomość, 
że ma się natychmiast przemunduro- 
wać. W ten szybki sposób zostaje 
porucznikiem mar. z zachowaniem 
starszeństwa. Pluton, którym będzie 
dowodził, jest "plutonem lokalnym", 
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tzn. Łączności na Wybrzeżu, i podlega 
komendantowi Portu Wojennego. W 
skład plutonu wchodzili oprócz tele
fonistów również radiotelegrafiści i 
sygnaliści z PO (Punktów Obserwa
cyjnych) . Na nowego dowódcę plutonu 
zaczęły napływać liczne meldunki za 
złą obsługę sieci telef. Raporty u 
komendanta portu nie zapowiadały 
pomyślnej służby w Marynarce 
Wojennej.

W plutonie nie było stałej kadry 
podoficerskiej; ludzie ciągle odcho
dzili i przychodzili nowi, bo dodatek 
za zaokrętowanie był tym magnesem, 
który wciągał wartościowe jednostki na 
Flotę.

Gdy w latach 30-tych zaplanowano 
budowę nowoczesnych okrętów dla 
Floty dla obrony portów i m. Gdyni, 
i wzmocniono garnizony wojska na 
lądzie, w związku z tym wzrosło 
zapotrzebowanie na środki łączności. 
Powstają nowe plutony, formuje się 
kompania łączności Wybrzeża Mors
kiego, której d-cą zostaje kpt. mar. 
E.H. Nowak (awans w 1936 r.).

Z dniem 1.1.1937 r. zostałem 
przeniesiony do Marynarki Wojennej z 
przeznaczeniem na d-cę plut. lok. na 
Helu. Rozkazemd-cy Floty zatrzymany 
na Oksywiu w mp. naszej kompanii, 
miałem możność poznać bliżej d-cę 
kompanii; był on moim dobrym 
dowódcą kompanii i w środowisku 
"wilków morskich" - jako nowicjusz - 
korzystałem z jego wieloletnich do
świadczeń. Jego stosunek do mnie jako 
do młodszego oficera był nacechowany 
koleżeńską życzliwością. Z czasem 
pozyskałem jego pełne zaufanie i 
powierzał mi coraz to większy zakres 
obowiązków w swoim zastępstwie. Gdy 
zlecił mi jako d-cy kompanii młodszego 

rocznika wygłaszanie pogadanek wy
chowawczych dla całego stanu kom
panii, sprezentował mi książkę mjr. 
Porwita: "Wychowanie żołnierza".

Podziwu godna była wytrwała 
praca kpt. mar. E.H. Nowaka w 
szkoleniu i wychowywaniu kadry 
podoficerskiej zaw. i ndt. Dzięki temu 
w dniu wybuchu wojny 1.9. 1939 r. 
plutony lokalne "Gdynia" i "Hel" miały 
już obsadę podoficerską bardzo mocną, 
słabszą natomiast "Morska kompania" 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Jeśli od
działy marynarskie łączności wykonały 
swoje zadanie z dobrym rezultatem, 
jest bezsprzecznie jego zasługą. Już 
po wojnie wielu podoficerów w swoich 
listach do Komandora dziękowało, że 
zdobyli w komp. łączn. tak przydatną 
w cywilu specjalność.

Kpt. mar. E.H. Nowak, wysyłając 
innych na liczne kursy nie zapomniał 
o swoim szkoleniu. Skończył 6-mie- 
sięczny kurs Oficerów Sygnałowych w 
CWSF na ORP Bałtyk. Przed wojną 
został wyznaczony na oficera sygna
łowego D-cy Morskiej Obrony Wy
brzeża.

Po wojnie łączyła nas wspólna 
praca, aby uchronić od zapomnienia 
zasługi marynarzy łączności w 
obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 r. 
Zgon śp. kmdr. ppor. E. E.H. 
Nowaka, 12.6.1989 r. w Londynie, 
był dla mnie wstrząsem. Uświadomiłem 
sobie, że straciłem przyjaciela; wszak 
nasza znajomość i przyjaźń przetrwały 
52 lata.

Śp. kmdr ppor. E.H. Nowak 
pozostawił bardzo liczną rodzinę: 
wdowę, p. Kornelię Nowak, siedmioro 
wnuków i prawnuków. Wiadomo, że 
tych ostatnich będzie wciąż przyby
wać.

Stefan Dąbrowski
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MELODIA MORSKICH FAL

U stóp Kamiennej Córy, gdzie bursztynowy szlak, 
gdzie mewa się unosi, żeglarzom daje znak, 
gdzie morze lśni i szumi, gdy w toni słońce drga, 
i huczy, bryzga, dudni, gdy sztorm po fali gna.

Tam na Kamiennej Córze, wśród wrzosu i wśród bzu, 
zrodziła się piosenka, z tęsknoty i ze snu, 
i wzbiła się w przestworza i żaglem pruła dal, 
a w sercach nam wzbudziła melodię morskich fal.

Melodię wiecznie żywą, legendzie dała wzlot, 
przylgnęła w naszych sercach, na straży morskich cnot, 
uwiodła polską młodzież, kusząca Galeona, 
porwała w morskie dale żeglarska La Paloma.

Nadeszła chwila próby, gdy wróg ze wszystkich stron 
uderzył w nas znienacka, by zabrać nam nasz plon; 
melodia ludzi morza, jej zapał, zryw i hart 
wznieciły duch oporu, wstrząsając cały świat.

Po długich, krwawych bojach nasz wróg pokajał się, 
i oddał łup z dodatkiem, za wszystkie zbrodnie swe, 
i znów melodia morza przemogła wszelki trud, 
by z gruzów odbudować nasz polski, morski cud.

I jam tam był, i śpiewał, i na organkach grał, 
melodią się napawał gdym też na wachcie stał, 
gdym w znoju i uparcie cegiełkę swoją kładł 
pod dzieło, co podziwem wzruszyło cały świat!

Dziś wnuki i prawnuki, gdy pomni czynów tych, 
na grobach i w kronikach szukają przodków swych; 
dla pewnych z nich, niestety, rezultat bez waloru, 
bo przodek miał galony bez pikowego koloru!

Londyn 3 maja 1963 E. Nowak

MACIEJ BOCHEŃSKI (191.8-1989)

WSPOMNIENIE
Niełatwo mi pisać wspomnienie o 

Maćku Bocheńskim, gdyż poza trzy
letnim bliskim koleżeństwie w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Toruniu i Bydgoszczy widywaliśmy 
się tylko dorywczo w latach wojny, a 

chyba tylko dwukrotnie w ciągu tych 
czterdziestu pięciu lat, które od wojny 
upłynęły.

Spotkałem się z Maćkiem Bocheń
skim w lecie 1936 roku w Toruniu na 
dwutygodniowym egzaminie do SPMW. 
Ponoć zjechało się 427 maturzystów z 
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całej Polski z nadzieją przyjęcia do 
szkoły i w rezultacie zostania oficerem 
Marynarki Wojennej. Szybko topniał 
ten tłumek. Co wieczór na apelu 
dyżurny bosman odczytywał listę tych, 
którzy mają się zgłosić do kancelarii 
po powrotny bilet kolejowy do domu. 
Nie wiem czy to nazwać szóstym 
zmysłem, czy bardziej potocznie "psim 
węchem", ale tak się jakoś składało, 
że jeszcze w czasie trwania egzaminów 
i wśród cowieczornej masakry od
prawianych z kwitkiem do domu, 
poczęły się formować węzły koleżeń
stwa a nawet przyjaźni wśród tych 
właśnie, którzy w rezultacie stanowili 
te pięć procent, dokładnie dwudziestu 
ośmiu przyjętych jako "kandydatów" - 
jeszcze nie podchorążych - do SPMW. 
W tym to okresie zbliżyłem się do 
Maćka. Jeszcze na kursie kandydackim 
w Kadrze Floty w Gdyni, podczas 
zaokrętowania na ORP Wilia i na ORP 
Iskra dowiedziałem się, że Maciek 
znał Iskrę jak własną kieszeń. Myśmy 
się uczyli nazw masztów, żagli i oli
nowania okrętu. Maciek to wszystko 
wiedział. Odbył bowiem jedno lub dwa 
pływania letnie z podchorążymi, gdy 
jeszcze był kilkunastoletnim uczniem 
gimnazjalnym w Toruniu. Ojciec jego, 
doświadczony oficer carskiej mary
narki, nawigator i badacz Arktyki, 
przez szereg lat wykładał astronomię 
nautyczną i nawigację w SPMW i 
zabierał Maćka na letnie rejsy Iskry. 
Maciek sypiał w hamaku i żywił się z 
podchorążymi, tak jak oni i wraz z 
nimi wybiegał do alarmów do żagli i 
słuchał wykładów. Był więc wśród 
nas jeśli nie "wilkiem", to co najmniej 
prawdziwym "wilczkiem morskim". A z 
jakichś zapomnianych już dziś powodów 
Maćka nazywaliśmy moim "synem", 
choć ani on nie był najmłodszym 
wiekiem na naszym roczniku, ani ja 
najstarszym. Ale przecież młodzieńcze 
pomysły nie muszą mieć żadnego 
racjonalnego wytłumaczenia. Tak czy 

owak przez te trzy lata w SPMW i w 
czasie letnich pływań na Iskrze i na 
ORP Komendant Piłsudski, byłem z 
Maćkiem w bliskich koleżeńskich 
stosunkach. Po ukończeniu starszego 
rocznika, latem 1939 roku drogi nasze 
zaczęły się rozchodzić. Maciek poszedł 
na Groma, ja na Błyskawicę. Widy
waliśmy się od czasu do czasu na 
lądzie w Gdyni. W Anglii, jesienią, 
póki Grom, Burza i Błyskawica były 
razem w Plymouth i w Harwich. W 
grudniu zostałem wyznaczony na 
ścigacze z Genkiem Wciślickim. Maciek 
topił się na Gromie pod Narwikiem, a 
jesienią 1940 roku przydzielony został 
na ścigacz S-2 u Wciślickiego, ja 
poszedłem na S-l po tragicznej 
śmierci por. mar. Janusza Sokołow
skiego. Po Bożym Narodzeniu znów 
zeszliśmy się razem. Obu nas wyz
naczono na okręty podwodne, na Wilka, 
który "nareszcie był w remoncie, w 
zapomnianym stojąc kącie". Maćkowi 
się tam nie podobało, on się rwał na 
morze, na otwarte oceaniczne prze
strzenie. Stawał do raportów o prze
niesienie i wydębił sobie powrót na 
ukochane ścigacze. Ja zostałem na 
okrętach podwodnych. Przez nastę
pnych parę lat dochodziły mnie już 
tylko słuchy o Maćku, na przykład, 
że gdy pływał z Genkiem Wciślickim 
na S-2 Anglicy niewprawni w polskich 
nazwiskach nazywali barczystego 
Wciślickiego "Whisky", a drobnego 
Maćka "Soda". Potem słyszałem o 
znakomitych wyczynach bojowych jako 
dowódcy S-3. W mojej i chyba nie 
tylko mojej wyobraźni Maciek 
Bocheński był, co bym nazwał 
rasowym "zagończykiem" morskim, dla 
którego morze było tym, czym dla 
Wołodyjowskiego był ukraiński step. 
Potem, w latach wojny, spotkaliśmy 
się tylko dwukrotnie: raz na Malcie w 
okresie inwazji Sycylii, gdy zjawił się 
tam ORP Ślązak z Maćkiem jako ofi
cerem nawigacyjnym, a ja bazowałem 
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tam na ORP Dzik, a później, chyba z 
końcem roku 1944 w Plymouth, gdy 
Maciek, też jako nawigacyjny wrócił z 
Morza Śródziemnego na ORP Garland. 
Przez następne lata dochodziły mnie 
już tylko słuchy o jego wyprawie ze 
ścigaczami sprzedanymi Indonezji aż 
do Bombaju, gdzie je zniszczył tajfun. 
Miałem od niego list, gdy był kapi
tanem na pogłębiarce i pilotem porto
wym w Zatoce Perskiej. A potem tylko 
krótkie listy do "Naszych Sygnałów" o 
iście "Conradowskiej" karierze na 
południowym Pacyfiku, o handlu 
koprą na własnym żaglowcu, wreszcie 
o osiedleniu się na Nowych Hebrydach, 
ale nadal w służbie morskiej. Widzie
liśmy się jeszcze tylko dwa razy. W 
roku 1976 w Londynie i w Guilford, 
kiedy mieliśmy okazję poznać jego 
uroczą małżonkę Pat i spędzić wieczór 
u Jaraczewskich i dzień w Guilford na 
wspominkach i opowiadaniach.

W dziesięć lat później widzieliśmy 
się po raz ostatni, w Monterey, w 
Kalifornii, gdy wraz z żoną Pat 
odbywał sentymentalną podróż dookoła 
świata, odwiedzając kolegów Maćka. 
Maciuś Bocheński był już w złym 
stanie zdrowia. Pat się nim opiekowała 
z wielką czułością. Widać było, jak 
wielka ich łączyła miłość.

Odszedł od nas Kolega, który od 
wczesnej młodości ukochał morze i 
jemu poświęcił całe swe życie. Spo
czął w głębinach tego umiłowanego 
morza i niech mu fale Południowego 
Pacyfiku grają cichutko "Hymn Bał
tyku", tego szarego, swojskiego morza, 
na które wyruszał przeszło pół wieku 
temu z młodzieńczym zapałem.

Andrzej Guzowski 
(Kolega i "Ojciec" 

z pochorążackich lat).

Z ŁAWY SZKOLNEJ

Kiedy Maciej Bocheński przyszedł 
do pierwszej, czy drugiej klasy ćwi- 

czeniówki w Toruniu, wiedziałem już o 
nim uprzednio od moich rodziców, 
którzy znali jego rodziców w okresie 
wojny japońsko-rosyjskiej na Dalekim 
Wschodzie, wWładywostoku. Nazwiska 
i wspomnienia z tej ery wymieniały 
podróżnika, pisarza Wacława Siero
szewskiego, oraz Macieja ojca, jako 
podróżnika-astronoma, którego 
dokumentalny ślad przygód i podróży 
leżał jako dywan w salonie w Toruniu: 
wspaniała skóra białego niedźwiedzia

Maciej nie zaimponował klasie 
wzrostem, bo był niewielki. Natomiast 
zyskał uwagę całej klasy, gdy w 
czasie zapoznawania się z termometrem, 
zapytał nauczyciela, czy była to 
skala Celsiusza, czy Reaumura. Nikt 
nie słyszał o Reaumurze, więc Maciej 
stał się natychmiast naukowym auto
rytetem .

Gimnazjum imienia M. Kopernika w 
Toruniu Maciej ukończył gładko, po 
czym, idąc po linii zainteresowań 
rodzinnych skierował swe kroki do 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen
nej w roku 1936.

Edward Liber
PO MARYNARCE WOJENNEJ

Głównie w oparciu o wywiad, jaki 
Maciek miał z "Morzem" przypominam, 
że wylądował w końcu na Nowych 
Hebrydach, gdzie wybudował swój 
pierwszy, własny dom w stolicy 
Vanuatu, Port Vila, gdzie mieszkał z 
żoną Pat i z córką Heleną. Jego 
młodszy syn Jan studiuje w Nowej 
Zelandii, a starszy Marcus poszedł w 
ślady ojca i pływa jako pierwszy 
oficer na dużym, australijskim 
kontenerze. Na Nowych Hebrydach 
był kapitanem "Rocitante", małego 
stateczku, który służy do rozwożenia 
po różnych dziurach archipelagu 
urzędników administracji, lekarzy lub 
specjalistów od tropikalnych upraw. 
Wyspy Nowe Hebrydy, jedyne na 
świecie francusko-brytyjskie kondo- 
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minium, mają 3 niezależne administra
cje: brytyjską, francuską i kondo- 
minalną; ta trzecia nie istnieje, bo 
mianowana jest przez króla hiszpań
skiego, którego nie ma. "Rocitante", 
to nie transatlantycki pasażer, posiada 
jedną wspólną kabinę z kilkoma kojami 
na rufie. Załoga śpi na dziobie, a 
kapitan w sterówce i przy manewrach 
kapitan sam staje przy kole sterowym 
i operuje motorem. Kapitan Bocheński, 
zwany popularnie przez tubylców 
"Captain Maczi" był przez nich wielce 
szanowany. Jego marzeniem było 
opracowanie porządnej locji tych 
niegościnnych zakamarków archipelagu, 

gdzie nawigacja jest bardzo ryzykowna 
i oparta na mapach opracowanych 
przez marynarkę brytyjską w 1893 r.

Po wojnie słyszałem o nim różne 
wieści, co wywiad z korespondentem 
"Morza” w części potwierdza. Do 
końca życia był "człowiekiem morza".

Odszedł od nas kolega "mło
dzieńczych lat", pełen idei i boha
terskich marzeń. Może śniły mu się 
wówczas te wszystkie morskie przy
gody, które później przeżył; z daleka 
od nas, kolegów, z daleka od Kraju, 
ale jednocześnie bardzo nam bliski.

Tadeusz Lesisz

Morski pogrzeb na Vanatu śp. kpt. mar. Macieja Bocheńskiego. Marcus i Jan przy 
trumnie



NASZE SYGNAŁY 77

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMINSKI

ORF ” ŚLĄZAK” 
(Ciąg dalszy tekstu z nr. 163, str. 43 i 44)

ORP Ślązak był wykańczany poś
piesznie (aby dotrzymać terminu), ale 
raczej niedbale. Musieliśmy wytężać 
całą uwagę i wysiłek, aby wyławiać 
niedokładności w wykonywanych 
pracach i domagać się ich usunięcia. 
Po kilku dniach pracy w stoczni 
doszedłem do przekonania, że gdybym 
mógł załatwiać sprawy wynikających 
problemów bezpośrednio z odpowiednim 
dyrektorem stoczni, osiągnęlibyśmy 
znacznie lepsze rezultaty. Musieliśmy 
jednak załatwiać wszystko przez Mr. 
Hilla, a ten przede wszystkim dbał o 
oszczędności i był skłonny przymykać 
oczy na (jego zdaniem) "błahe" nie
dociągnięcia .

Od 5 marca zaczęli przybywać 
grupami starsi podoficerowie (prze
ważnie przeokrętowani z ORP Burza) , 
dla objęcia kluczowych stanowisk na 
okręcie. Zameldowali się również - 
pierwszy oficer mechanik, doskonały 
fachowiec, o specyficznym zmyśle 
humoru, por. mar. Józef Piór, oraz 
znany mi od szeregu lat, doświad
czony i energiczny chor. mar. Michał 
Gallas, na stanowisko bosmana okrę
towego. Do końca marca 1942 r. 
zalążek załogi "kontrtorpedowca w 
budowie" składał się już z 3 oficerów 
i 19 podoficerów. Dalsze grupy 
członków przyszłej załogi ORP Ślązak 
napływały co kilka dni.

Z prawdziwym zadowoleniem powi
tałem oficera nawigacyjnego, por. 
mar. Wilhelma Pacewicza, drugiego 
oficera mechanika, chor. mar. Jana 
Chmarę i grupę dobrze mi znanych z 
lat przedwojennych podoficerów - st. 
bosmanów: Władysława Lecha, 
Szczepana Przybylaka i Alfonsa 
Wantowskiego; bosmanów: Bolesława 

Abramczyka, Franciszka Natanka, 
Arkadiusza Ignatowicza i Kazimierza 
Piwowarskiego; bosmanmatów: Cze
sława Lichwałę, Jakuba Markiewicza, 
Józefa Słowika, Władysława Włodar
skiego i wielu innych. Z por. mar. 
Wilhelmem Pacewiczem wyszliśmy razem 
z Polski 6 maja 1939 r. na żaglowcu 
szkolnym ORP Iskra, a w 1940 r. 
pływaliśmy razem na ORP Błyskawica 
w kampanii narwickiej i ewakuacji 
Dunkierki. Nabrałem do niego zau
fania jako do doskonałego marynarza, 
gentlemana oraz opanowanego, 
oddanego służbie oficera. Już jako 
młody uczeń gimnazjalny był on 
wdrażany w arkana wiedzy morskiej 
przez swego ojca, oficera rezerwy 
Marynarki Wojennej, kapitana ż.w. 
Chor. mar. Jana Chmarę znałem od 
początku swojej służby w Marynar
ce Wojennej (1925 r.), bardzo go 
ceniłem jako fachowca i lubiłem jako 
solidnego człowieka. Rozpoczął on 
służbę wojskową w 1918 roku na 
Kubani, jako ułan w późniejszym 14 
pułku Ułanów Jazłowieckich. Po roku 
1920 przeszedł do Marynarki Wojennej.

W czasie przyjmowania przybywa
jących członków załogi "Ślązaka" 
wynikło kilka problemów natury 
organizacyjnej i gospodarczej, spo
wodowanej specyficzną sytuacją naszej 
marynarki w obcym kraju. Jednak po 
wymianie korespondencji z komandorem 
inż. Stanisławem Rymszewiczem, w 
Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Londynie, sprawy wygładziły się 
dostatecznie, aby móc w miarę 
sprawnie funkcjonować i przygotować 
okręt do odbioru od władz brytyj
skich.
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W międzyczasie przybyli: por. mar. 
Zbigniew Plezia, ppor. mar. dr Adam 
Kłossowski, podporucznicy - mar. 
Edward Liber, Tadeusz Noworol, 
Aleksander Starzeński, Piotr Surzyn, 
kompletując zestaw oficerski "Śląza
ka”. Pod koniec kwietnia zameldował 
się również brytyjski oficer łącznikowy, 
Lt. L. Hindle Dodd RNVR ze swoim 
zespołem składającym się z podoficera 
sygnalisty (Yeoman of Signals) , dwóch 
sygnalistów i dwóch radiotelegrafistów. 
Lt. Dodd był przedtem zaokrętowa
ny na ORP Burza.

Podniesienie polskiej bandery 
(również proporca i znaku dowódcy) 
odbyło się uroczyście 30 kwietnia 1942 
r. w obecności przedstawiciela szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
kmdr. por. Stanisława Nahorskiego 
(mego byłego dowódcy na ORP Bły
skawica spod Narwiku i Dunkierki), 
oraz Cdr. Day, R.N. z ramienia Admi
ralicji Brytyjskiej, przy udziale tylko 
części załogi. Pozostała załoga mająca 
zaokrętować się dnia poprzedniego, 
spóźniła się z powodu trudności 
transportowych po zbombardowaniu 
Yorku przez Luftwaffe. Przybyła do 
Hepburn-on-Tyne już po podniesieniu 
bandery. W tym uroczystym dniu 
otrzymaliśmy depesze gratulacyjne od 
Prezydenta RP, Naczelnego Wodza i 
Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej.

Po podniesieniu bandery na ORP 
Ślązak i formalnym przyjęciu go od 
stoczni, dyrektorzy stoczni zaprosili 
oficerów na bufetowy obiad, podczas 
którego w imieniu oficerów okrętu 
sprezentowałem stoczni srebrną pla
kietę pamiątkową. Dyrektor stoczni 
zrewanżował się, doręczając mi małą 
fotografię ORP Ślązak.

Dzień 1 maja zużyliśmy na sprawy 
organizacyjne, doręczenie poszcze
gólnym członkom załogi kart przy
działów alarmowych, zaznajamianie z 
okrętem itp. Kompletując listę załogi z 

pewnym niepokojem stwierdziłem, że 
dużą jej część stanowili młodzi 
marynarze, stawiający pierwsze kroki 
na okręcie wojennym. Najliczniejszy 
oddział pokładowy okrętu - artyle
ryjski - miał tylko 57% personelu wy
szkolonego i posiadającego doświad
czenie bojowe. Byli to podoficerowie 
na kluczowych stanowiskach, prze
ważnie przeokrętowani z ORP Burza, 
podoficerowie i marynarze (przeważnie 
z Flotylli Rzecznej), którzy kilka 
miesięcy przedtem przybyli z ZSSR po 
prawie dwuletniej niewoli, oraz już 
nieźle okrzepli ochotnicy z Francji. Aż 
43% stanowili młodzi marynarze, 
ochotnicy z obu Ameryk, świeżo przy
byli zza Oceanu, oraz żołnierze wojska 
ochotniczo przeniesieni do marynarki 
wojennej. Jedni i drudzy mieli tylko 
przeszkolenie rekruckie lub wiedzę 
ogólno wojskową, i nie posiadali ani 
przeszkolenia artyleryjskiego ani 
morskiego. 2 maja pobraliśmy amuni
cję.

Na dzień Święta Narodowego, 3 
Maja (w dniu tym otrzymałem awans ma 
kmdr, ppor.) zaprosiłem na okręt 
kapelana Marynarki Wojennej z Ply
mouth, ks. B. Klementowskiego, kilku 
moich kolegów z wojska i lotnictwa 
oraz dość liczną grupę z miejscowej 
Polonii. Podczas Mszy św. Kapelan 
poświęcił banderę "ślązaka", a pod 
koniec dokonał poświęcenia okrętu.

Tak pokrzepieni duchowo przystą
piliśmy do przyspieszonego programu 
szkolenia załogi, aby jak najprędzej 
móc funkcjonować i walczyć. Następne 
dnie zużyliśmy na próby maszyn, 
uzbrojenia i wyekwipowania, stojąc na 
nabrzeżu, lub wychodząc na morze.

9 maja, po czterogodzinnej próbie 
maszyn pożegnaliśmy wody ujścia 
rzeki Tyne. Wyruszyliśmy do bazy 
marynarki brytyjskiej w Scapa Flow na 
Orkadach, gdzie program nasz 
przewidywał 5-tygodniowe ćwiczenia, 
tak zwany "work-up". Po drodze 
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zakotwiczyliśmy na redzie Methil, w 
ujściu rzeki Forth (znanym jako Firth 
of Forth). W okolicy Methil stacjo
nowała polska Brygada Spadochro
nowa. Na moje zaproszenie, doręczone 
przez wysłanego na ląd por. mar. 
Pióra, przybył na okręt dowódca 
brygady, płk Stanisław Sosabowski 
(późniejszy generał) z kilkoma ofice
rami i podoficerami. Spędziliśmy z 
nimi kilka miłych godzin.

II.
10 maja 1942 r., o godz. 1817 

rzuciliśmy kotwicę na redzie Scapa 
Flow. Tu mieliśmy odbyć 5-tygodniowe 
programowe ćwiczenia przed wejściem 
do operacji.

Następnego dnia, o godz. 1000, 
złożyłem wizytę służbową dowódcy 
niszczycieli, Rear Admirałowi Rober
towi Burnett (w skrócie RA(D) - rear 
Admirał (Destroyers), na jego okręcie 
flagowym, a zarazem okręcie warsz
tatowym i bazie pływającej HMS Tyne. 
O godz. 1205, Admirał rewizytował 
mnie, odwiedzając również mesę oficer
ską, celem poznania oficerów "Ślą
zaka". Admirał Burnett (późniejszy 
Sir Robert), był niezwykle miłym, 
kulturalnym i towarzyskim człowie
kiem. Przypominał mi mego pierwszego 
przełożonego w stopniu oficerskim, 
kmdr. por. Adama Mohuczego. W Ro
yal Navy był on znany jako "Bob" 
Burnett. 26 grudnia 1943 r., jako 
dowódca zespołu krążowników i 
niszczycieli odznaczył się w operacji 
przeciw pancernikowi niemieckiemu, 
Scharnhorst, zakończonej zatopieniem 
tego okrętu.

Nawiązaliśmy wkrótce znajomość z 
innymi niszczycielami stacjonującymi 
lub ćwiczącymi w Scapa Flow. Z 
dowódcą jednego z nich - "Hunta", 
HMS Ledbury, It. cdr. Rogerem Hill 
R. N., zaprzyjaźniłem się. Kursy 
naszych okrętów przecinały się kil
kakrotnie podczas wojny, a po jej 
zakończeniu pływaliśmy na tym samym 

statku w marynarce handlowej. Roger 
Hill, niezwykle waleczny dowódca 
niszczycieli, zakończył wojnę w sto
pniu commandera, będąc odznaczonym 
orderem D.S.O. i dwukrotnie D.S.C. 
Mieszka teraz z rodziną w Nowej 
Zelandii i jesteśmy do tej pory w 
kontakcie.

Już 11 maja rano zgłosili się na 
"Ślązaku" oficerowie-specjaliści ze 
sztabu RA (D). Omówili z oficerami 
specjalistami ORP "Ślązak" programy 
ćwiczeń, do których przystąpiliśmy 
niezwłocznie. Do strzelań artyleryj
skich wychodziliśmy na morze, 
odbywając strzelania do tarczy 
holowanej przez holownik, albo do 
rękawa holowanego przez samolot. Na 
postoju odbywaliśmy niekończące się 
alarmy, działoczyny, ćwiczenia w 
zwalczaniu okrętów podwodnych, w 
komunikacji z lotnikiem, ćwiczenia 
przeciw-awaryjne itp.

W tym nawale ćwiczeń i prac 
okrętowych, nad wyraz miłą niespo
dziankę sprawiła mi załoga " Ślązaka". 
Panował wśród niej doskonały nastrój, 
entuzjazm przy ćwiczeniach i ambicja 
jak najszybszego doprowadzenia 
poszczególnych działów okrętowych do 
jak najwyższej sprawności bojowej. 
Górował w tym dział artylerii. Mary
narze, po zakończeniu zajęć i zje
dzeniu kolacji, samorzutnie wychodzili 
do oczyszczenia uzbrojenia a podofi
cerowie zbierali swoje obsady na 
pogadanki. Obsada każdego działa 
dokładała starań, aby ich działo było 
najlepsze i najsprawniejsze. Pierwszy 
oficer artylerii, por. mar. Zbigniew 
Plezia ze swoim szefem artylerii, 
bosmanmatem Edmundem Gessnerem i 
działonowymi, potrafili tchnąć nastrój 
tej zdrowej rywalizacji wśród członków 
swego działu. Dało to też doskonałe 
wyniki podczas strzelań artyleryj
skich.

Por. mar. Z. Plezia, sam wielki 
entuzjasta jako drugi oficer artylerii 
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ORP "Burza", podczas ewakuacji 
Dunkierki (1940 r.) brał udział w 
skutecznym ostrzelaniu niemieckich 
czołgów, posuwających się po szosie 
pod Calais, a następnie bronił swego 
okrętu przed nalotami "Stukasów". 
Niestety, ORP "Burza" został trafiony 
dwoma bombami w dziób, odnosząc 
poważne uszkodzenia części podwodnej, 
ale manewrując wstecznym biegiem 
szczęśliwie dowlókł się do Dover.

Brytyjski oficer artylerzysta ze 
sztabu adm. Burnetta, który orga
nizował dla nas ćwiczenia i strzelania, 
od razu wyczuł antuzjazm artylerzy- 
stów "Ślązaka" i robił nam reklamę 
wśród okrętów bazujących w Scapa 
F^w, zarówno brytyjskich, jak i

SPIS 

amerykańskich. Kiedy podczas 
strzelania do holowanej tarczy, przy 
złej pogodzie, rozpoczynając ogień z 
ponad 10 tysięcy yardów, a kończąc 
na 8 tysiącach, na 12 salw uzyskaliśmy 
9 nakryć, cała flota w Scapa Flow 
natychmiast o tym się dowiedziała.

7 czerwca, adm. Burnett zaprosił 
mnie razem z dowódcą holenderskiego 
niszczyciela i dwoma dowódcami bry
tyjskimi, na obiad. Byłem starszy 
stopniem od Holendra, siedziałem więc 
po prawej stronie Admirała. Kiedy po 
deserze podano porto, Admirał 
wzniósł najpierw toast na cześć Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a 
potem Królowej Holandii. Ja wzniosłem 
toast "The King".
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