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KSIĄŻKĄ O DZIEJACH OKRĘTU R. P. ..ORZEŁ *
W Polsce, na księgarskich półkach zjawiła się do

piero co wydana książka p.t. „Dzieje O.R.P. „ORZEŁ" 
napisana przez dobrze już znanego i bardzo zasłużone
go dla piśmiennictwa morskiego pisarza, Jerzego 
Pertka.

-Nie chciałbym, aby to co pisze, było uważane 
tylko jako omówienie książki. W artykule-tym chciał
bym powiedzieć, że na szczęście w polskim języku 
pisze się nie tylko złe rzeczy o naszej niedawnej 
przeszłości.

Nie tylko „nagany", „pouczenia", szkalowania, 
krytyki i inne wspominki o charakterze- prawie 
oszczerstwa.

Jerzy Pertek jest pisarzem, który zostawia innym 
grzebać się w rzekomych brudach, wyszukiwać błędy 
i rzekome objawy rzekomej nieudolności Polaków na 
arenie czy to politycznej, czy w życiu codziennym, 
„cywilnym" czy pod wojennymi znakami Rzeczypo
spolitej Polskiej.

Tak jak niedawno wydana na obczyźnie książka 
Generała Maczka („Od podwody do czołga") jest 
książką krzepiącą ducha, tak jest krzepiącą ducha 
książka napisana przez Jerzego Pertka.

Książka o dziejach okrętu podwodnego „ORZEŁ" 
może jest jeszcze bardziej radosnym zjawiskiem, gdyż 
wydana w Kraju. Pierwsze wydanie w ilości 10.250 
egzemplarzy na pewno będzie niebawem rozchwytane, 
tak jak było z poprzednimi książkami Pertka. Ukaże 
się więc nowe wydanie i może dalsze jeszcze wydania. 
A więc szerokie rzesze w Polsce poznają jedną więcej 
piękną epopeę z tej „najnowszej historii Polski".

Pięknych dziejów oręża polskiego było niemało. 
Ale to co zrobiły polskie okręty podwodne — pierwszy 
O.R.P. „WILK" a potem — jeszcze na większą skalę 
— O.R.P. „ORZEŁ" głośnym echem przeleciało przez 
cały niemal świat.

Dość powiedzieć, że w takim narodzie marynar
skim, jakim jest naród W. Brytanii, niezwykle boha

terskie wyczyny polskiego okrętu podwodnego 
„ORZEŁ" wzbudziły niekłamany podziw i zachwyt.

Trzeba powiedzieć, że w swoim czasie dużo było 
napisane na temat szaleńczej eskapady „ORŁA", 
który będąc internowany podstępnie w Estońskim 
porcie Tallin, pozbawiony uzbrojenia, map nawigacyj
nych i t.p. uciekł pod obstrzałem dział z internowania, 
i po kilkutygodniowej, patrolowej tułaczce po Bałtyku, 
pełnym już niemieckich okrętów wojennych, przedarł 
się przez niebezpieczne cieśniny Duńskie na Morze 
Północne- i zameldował się w W. Brytanii, gdzie już 
stworzona była zastępcza baza Polskiej Marynarki 
Wojennej. Stamtąd wychodził na dalsze działania bojo
we, aż... zginął.

A więc, jak powiedziałem, dużo już było i artyku
łów i książek i został nawet w kraju wyprodukowany 
film o okręcie podwodnym „ORZEŁ".

Lecz dotąd nie było nic podobnego do tego, co 
przedstawia sobą ta, napisana obecnie przez Jerzego 
Pertka książka.

Autor ten znany jest ze swojej, wprost niewiaro- 
godnej dociekliwości, i wytrwałości w poszukiwaniu 
wszystkich najdrobniejszych szczegółów i ustalaniu 
prawdziwych faktów.

Otóż to jest naprawdę pierwsza źródłowa praca, 
w której już chyba wszystko jest podane-, co tylko 
można było ustalić w odniesieniu do okrętu spoczywa
jącego już od 20-tu lat na dnie morza i będącego stalo
wą trumną dla całej jego załogi.

Kilka lat pracował Pertek nad zebraniem wszel
kich, możliwych jeszcze do ustalenia faktów i histo
rycznej prawdy.

Tak się zdarzyło, że akurat piszący te słowa, miał 
smutny zaszczyt posiadać ostatni list jaki napisał do 
niego bohaterski dowódca tego okrętu, ś.p. Komandor 
ppor. Jan Grudziński. List ten był wysłany akurat 
przed wyjściem O.R.P. „ORZEŁ" na ostatni, tragicz
ny patrol, z którego już nie wrócił.
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List ten okazał się nie tylko historyczną pamiątką 
(wraz z załączoną w charakterze pamiątki wstążką z 
czapki marynarskiej z napisem „ORP ORZEŁ"), lecz 
stał się dokumentem ustalającym prawdę w odnie
sieniu autorstwa mapy morskiej, odręcznie — prawie 
z pamięci — zrobionej przez oficera okrętowego po
rucznika mar. Mokrskiego. (Dotąd był wymieniany 
przez pomyłkę inny oficer ). Ten ostatni, a tak ważny 
w dokumentarnym znaczeniu list był przesłany Jerze
mu Pertkowi. Posłużył więc on do ustalenia jednego 
więcej historycznego faktu.

O.R.P. „ORZEŁ" zginął 20 lat temu... Już wyrosło 
nowe pokolenie, które nic, albo mało co wie o wojen
nych zmaganiach Polski.

Jakże to dobrze, że teraz właśnie ta książka się 
ukazała i że pójdzie ona w środowisko i starszych i 
młodych i tych najmłodszych... Tym, kto nie znał 
polskich dziejów wojennych na morzu podczas drugiej 
wojny światowej, książka ta dostarczy wiele godzin 
wzruszenia przy czytaniu o przygodach jakby wymy
ślonych dla jakiegoś sensacyjnego filmu.

A przecież ta książka zawiera prawdę, i tylko 
prawdę. Ilustracyjne udokumentowania tej prawdy 
licznymi zdjęciami, fotografiami pism, artykułów i na
wet map, nie męczy czytelnika, lecz przeciwnie — po
głębia w nim zainteresowanie i pobudza dalszy „ape
tyt" do czytania.

Ponieważ po wielu latach żmudnego zbierania 
materiału, Jerzy Pertek zgromadził dużo nieznanych, 
lub niedokładnie jeszcze ustalonych faktów — książka 
ta jest rewelacyjna i dla tych, kto spotykał się z histo
rią Polskiej Marynarki Wojennej, lub nawet brał udział 
w morskich operacjach i służył na polskich okrętach 
podwodnych.

Praca ta jest wydana w formie przypominającej 
album. Zawiera około 150 dwuszpaltowych stron. 
Książki tej nie da się streścić. Ona musi być przeczy
tana.

Należy więc wierzyć, że księgarze polscy na 
obczyźnie zechcą sprowadzić tę książkę z Polski aby i 
poza krajem Polacy mogli się z nią zaznajomić.

Piszący te słowa, jest pierwszym (jeśli wierzyć za
pewnieniom autora książki) komu jeden z autorskich 
egzemplarzy został wysłany.

Miałem już okazję pokazać tę książkę kilku oso
bom. Pośród nich były osoby młodsze... Płci obojga... 
Osoby, które przebywały podczas wojny i okupacji 
niemieckiej w kraju...

Nie obcymi jednak dla nich byty sprawy zmagań 
polskich na zachodzie.

Słyszeli też i o działaniach rodzimej Marynarki 
Wojennej.

Szczegółów ma się rozumieć nie znają. A więc po 
prostu z wypiekami na twarzy, i wyrywając sobie 
wzajemnie z rąk, wgłębiali się w tę książkę, której 
nie mogłem im niestety, na dłużej pożyczyć.

No i jedne, ciekawe spostrzeżenie muszę odnoto
wać w odniesieniu może do dość błahej sprawy.

Otóż nie umieli przeczytać tytułu książki...
INa okładce wydrukowano, w trzech liniach co 

lastępuje:

DZIEJE (dużymi literami).
orp (małymi literami i bez kropek) i wreszcie — 
„ORZEŁ" (ogromnymi literami i w cudzysłowie).
A więc jeden, 28-letni „młodzik" i chyba tych-że 

lat młode dziewczę, czytali jąkając się... Dzie-j&... 
O-rzeł... z wyraźnym znakiem zapytania w głosie. 
Literek, które należałoby wysylabilizować jak O-Er-Pe 
w ogóle nawet nie próbowali odczytać. Po prostu nie 
wiedzieli co to znaczy.

O Boże... A więc to te przeklęte skróty, te prze
sadnie i bez liczenia się z biednym czytelnikiem „liter- 
kowanie" prawie już wszystkich nazw rzeczy, miej
scowości, funkcji i prawie wszystkiego co nas otacza.

Pełna nazwa, pełny tytuł (jasny dla WSZYST
KICH) tej książki musiałby brzmieć: „Dzieje Okrętu 
Rzeczypospolitej Polskiej ORZEŁ”.

Urzędowo ustalony, oficjalny skrót O.R.P. — dla 
pojęcia Okręt Rzeczypospolitej Polskiej był przed 
wojną już chyba dość dobrze wprowadzony i znany.

Podczas wojny, w Polskich Siłach Zbrojnych na 
zachodzie, literki O.R.P. poprzedzające nazwę okrętu 
byty też znane. Ale już mniej, bo dla celów tajemnicy 
wojskowej, na czapkach marynarskich nie uwidocz
niano nazw okrętów. Ną wstążkach był tylko złoty 
napis „Marynarka Wojenna".

Polacy pod okupacją w kraju mogli zapomnieć o 
znaku O.R.P. bo mieli tuziny innych nowopowstałych 
skrótów". A obecnie w Polsce, tej literkowej formułki 
poprzedzającej nazwę okrętu zdaje się nie stosują.

Jeżeli w wydawnictwach krajowych zjawiają się 
literki O.R.P., to tylko „kurtuazyjnie" przy wspomi
naniu o jakimś okręcie z czasów przedwojennych.

Taki więc kurtuazyjny gest uczynił i p. Jerzy Per
tek. Nie przyszło mu widocznie do głowy, że niewielu 
z pośród biorących do ręki jego książkę, potrafi prze
czytać tytuł. Gdyby, dla wprowadzenia czytelnika w 
kurs rzeczy, na okładce byłoby wydrukowane chociaż
by „Dzieje Okrętu R. P. ORZEł”, byłoby to jasne i nie 
irytujące z powodu niemożności zrozumienia tytułu 
książki.

Poruszając tę sprawę przy okazji omawiania książ
ki J. Pertka, chciałoby się krzyknąć błagania pod adre
sem redaktorów i pisarzy, aby pamiętali, że nie wszy
scy mogą się połapać w skrótach, im (piszącym) do
brze znanym, a dla czytelnika będącymi dręczącą za
gadką. Czyż naprawdę nie można o Niemczech za
chodnich pisać inaczej jak skrótem NRF, a o Niem
czech wschodnich NRD?

Tymbardziej, że przecież taki skrót ustalił ktoś 
samowolnie dla Polaków, bo w międzynarodowym 
obiegu używane są inne skróty dla tychże samych kra
jów, tak jak z tym samym — tylko polskim ONZ, który 
na całym świecie jest znaną instytucją UNO (United 
Nation Organisation).

Tą dygresją na temat dręczącej choroby 20-go wie
ku — zaśmiecania słowa drukowanego skrótami, zesz
liśmy nieco z kursu. Wracając więc na właściwy kurs 
musimy powiedzieć, że książka Jerzego Pertka, „Dzieje 
Okrętu R.P. ORZEŁ" jest naprawdę dobrą książką.

W. A. Kosianowski-Lorenz
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
walny zjazd SMW

W dniu 29 kwietnia 1962 odbył się siedemnasty z kolei 
Walny Zjazd członków i delegatów SMW, Zjazd prowa
dzony niezwykle sprężyście wprawną ręką kmdr. Wroń
skiego trwał, co jest rekordem, około 3 godzin. W tym 
czasie było okazją osądzić działalność starego Zarządu 
a nowemu dać wytyczne pracy na najbliższy rok. Poru
szono też szereg zagadnień na dalszą przyszłość.
Zjazd zgromadził przeszło 50 kolegów i odbył się w bardzo 
przyjemnej atmosferze a dyskusje i przemówienia były 
rzeczowe i krótkie.

Skład nowego Zarządu jest następujący:
Prezes — W. Nadratowski
I Wiceprezes — B. Jabłoński
II Wiceprezes — K. Zubkowski
Sekretarz — J. Busiakiewicz
Zca Sekretarza — T. Budzyński
Skarbnik — J. Wiszowaty
Zca Skarbnika — R. Dulla
Członkowie: H. Gryko, H. Hoyer, B. Jabłoński, E. Li

ber, Julia Mackus, M. Hrynkiewicz-Moczulski, s. Olszew
ski, A. Piechowiak, A. Ponikiewski, A. Reyman, K. Zub
kowski.

Komisja Rewizyjna: A. Cieszkowska, T. Hermaszew
ski, M. Grodyński, H. Kamiński. C. Proniewicz-Załomay.

Święto Marynarki Wojennej — 10 luty
W związku z przypadającą w dniu 10-go lutego rocz

nicą dostępu do morza odbył się w dniu tym w klubie 
„49” dinner-dance dla członków SMW i ich rodzin. 
Impreza ta zgromadziła około 120 osób i była urozmaico
na występami wokalno-muzycznymi. Mila atmosfera za
bawy, pełna sala i zadowoleni uczestnicy, mówią o cał
kowitym udaniu się tej imprezy.

W dniu następny^ w nowym polskim kościele pod 
wezwaniem św. Andrzeja Boboli odbyło się nabożeństwo 
żałobne za dusze poległych i zmarłych oficerów, pod
oficerów i marynarzy Mar. Woj.

Tegoż dnia wieczorem w lokalu polskiej YMCA odbyła 
się wieczornica poświęcona Marynarce Wojennej w któ
rej głównym prelegentem był kmdr. B. Wroński. Wy
świetlano filmy z życia Mar. Woj. Kmdr. T. Podjazd- 
Morgenstern podzielił się ze słuchaczami swymi wspom
nieniami z pamiętnego dnia 10-lutego 1920 kiedy to 
przy boku gen. j. Hallera brał czynny udział w Zaślu
binach Polski z Morzem.

Z karty żałobnej
Dnia 13 lutego zmarł w Londynie mat Edmund Kwiat

kowski, który przez kilka lat pracował w Kierownictwie 
Marynarki na Cayendish St. Zmarły nie pozostawił ni
kogo z rodziny.

Z Polski doszła nas wiadomość o śmierci w listopadzie 
1961 por. mar. Czesława Szydłowskiego) przed wojną 
chor. mar. woj. Zmarły należał do grupy tych pierwszych 
którzy jeszcze w Modlinie rozpoczęli pracę nad tworze
niem Mar. Woj. Był to niezwykle wartościowy typ czło
wieka, doskonały marynarz i bardzo łubiany kolega. — 
Z nim razem odszedł jeszcze jeden z tych o których 
możemy mówić z dumą.

członkostwo dożywotnie opła-

£11. 0. 0
10.10. 0

Por. mar. rez. Stefan Gorazdowski zmarł dnia 1.2.1961 
jako kapitan Statku S/S „Monte Cassino” na Morzu 
śródziemnym, w czasie wojny służył na O.R.P. Garland 
jako oficer nawigacyjny. Po demobilizacji wrócił do Ma
rynarki Handlowej. Był Dowódcą „Daru Pomorza” ostat
nio pływał na statkach Polskiej Marynarki Handlowej.

W kwietniu b.r. zmarł w Brazylii kmdr. Andrzej Łoś. 
Zmarły był przed wojną jednym z pierwszych dowódców 
na naszych okrętach podwodnych. Bliższych informacji 
nie posiadamy.

Cześć Ich pamięci!

Nowi członkowie SMW
Cmdr E. Westlake (Wciślicki) R. N.
por mar. S. Olszewski

Członkowie dożywotni
Od ostatniego numeru 

ciii koledzy;
J. Jędroszczyk
A. Piechowiak

Odwiedzili SMW
W ostatnich miesiącach odwiedzili SMW następujący 

koledzy;

inż. J. Straszak z Kanady
L. Stróżniak z USA (w drodze powrotnej z Polski) 
Z. Wojewódzki (Marynarka Handlowa) 
Z. Janowski (Marynarka Handlowa) 

inż. J. Bukraba z USA
R. Jedyński (Marynarka Handlowa)
Z. Mossakowski z Belgii
F. Balicki

Podziękowanie
Wszystkim Kolegom i Koleżankom którzy zechcieli 

przysłać swe życzenia na 17-ty Walny Zjazd Stowarzy
szenia. Prezydium Zjazdu załącza serdeczne podziękowa
nia.

Komisja Opieki i Fundusz J. Ginsberta
Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów na

stępujące dary wpłynęły jia Fundusz im. J. Ginsberta:

P. Cieślak 1. 1. 3
J. Gielnik 6. 8
J. Sojak 2.10. 0
H. Kozłowski 15. 0
K. Namieśniowski i. 0. 0
K. Hess 8.16. 0
E. Pławski 1 0. 0
Z. Wisznicka-Kleczyńska 1. 0. 0

Samopomoc Weteranów Mar. Woj. Koło New York — 
200 doi.

Oddział Gdynia Ligi Morskiej Brooklyn — 20 doi.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
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KRONIKA GLASGOWSKA
Uroczystości z okazji rocznicy (42) zaślubin Polski 

z Morzem rozpoczęliśmy Zabawą Marynarzy w Sobotę 
dnia 10 lutego. Zabawa odbyła się w Domu Kombatan
ta. Wysłano około 170 zaproszeń do naszych kolegów 
oraz do Polonii Glasgowskiej. Gości było około 100 
osób. Doskonały kwartet Ressmera-Kolewy (pan Ros- 
smer był znany przed wojną w Gdyni jako jeden z czo
łowych muzyków jazzistów) przygrywał nam do tańca 
tanga stare, przedwojenne, morskie. Odżyły wspomnie
nia z lat beztroskich i nastrój na sali był bardzo dobry, 
nawet wobec faktu, że gorzałka była bardzo dyskret
nym, nie ważnym dodatkiem, do miłego wieczoru.

Następnego dnia, w niedzielę dnia 11 lutego odbyła 
się uroczysta Akademia w domu Gen. Sikorskiego. Po
mimo paskudnej pogody, iście „atlantyckiego sztor
mu", sala była wypełniona rzeszą polonijną, najwi
doczniej zainteresowaną tematem miłym sercu każde
go Polaka. Marynarzy była tylko nieliczna garsteczka 
tak nieliczna, że zwróciło to uwagę ludzi postronnych 
a Stowarzyszeniu naszemu życzliwych.

Na program Akademii złożyły się:
Przemówienie prezesa Koła „Glasgow":
Hymn Bałtyku i wiązanka pieśni marynarskich ze

społu Ressmer-Kotewa. Pieśni w wykonaniu pani 
Kotewa.

Recytacje z literatury o morzu: Konwój do Rosji z 
książki J. Bartosiaka p.t. Wierny okręt. Fragment 
nowopowstającej książki W. Cygana: Pod Falę został 
odczytany przez Autora.

Deklamacje: Pieśń Marynarzy K. Wierzyńskiego 
w wykonaniu p. inż. Reisinga, Konwój Północny K. 
Wierzyńskiego w wykonaniu pani Ireny Piekarczyko- 
wej, Żeglarzu (tłomaczenie) J. Londona w wykonaniu 
Danusi Banasiewiczówny.

Całość wypadła bardzo dobrze. Kol. Lassa spręży
ście kierował programem. Przy wierszu o Garlandzie 
rozpłakał się i łez się nie wstydził, zresztą przepięknej 
recytacji wiersza Wierzyńskiego towarzyszyła głęboka 
emocja wszystkich obecnych na sali. Mogę sumiennie 
stwierdzić, że nasza Akademia została przyjęta przez 
Polonię Glasgowską bardzo życzliwie i z dużym zain
teresowaniem. Była to bowiem pierwsza akademia 
w Glasgow zakrojona na dużą skalę. Ten pierwszy 
nasz sukces był wynikiem niestrudzonej pracy kole
gów Łassy, Banasiewicza i Kolendy. Był on wynikiem 
zainteresowania jednostek. Tu przykład kolegi Cygana 
godzien jest wzmianki, gdyż kolega ten pomimo nawa
łu pracy zawodowej, z własnej woli i ochoty ofiarował 
Zarządowi Koła pomoc. Malował piękne afisze i na 
zabawę i na Akademię, oraz poświęcił wiele czasu ma
lując złote kotwice na niebieskich proporczykach, które 
ozdabiały piersi zaproszonych na zabawę gości. Nasza 
praca na terenne Glasgow dałaby większe owoce, 
trwałe ślady idei morskiej, jako spuściznę naszym 
dzieciom, gdyby przykład kolegi Cygana był podjęty 

przez innych naszych kolegów; przykład męskiej 
współpracy na polu idei, dla której spędziliśmy na mo
rzu młodość dla której walczyliśmy i dla której zosta
liśmy emigrantami. Dziś jest bowiem łatwo zapomnieć 
o przeszłości, zwłaszcza gdy się walczy o chleb codzien
ny, gdy się ma auto, dom, dobrze prosperujący interes 
i jakiś „półżal" czy „półsentyment" dla spraw mniej 
codziennych, spraw szczerego serca raczej niż codzien
nego bytowania.

Zarząd Kola nie przygotowywał Zabawy i Akade
mii inaczej jak dla członków Koła. Przygotowania nie 
były łatwe, gdyż każdy z nas ma także swoje „tysiącu 
ważnych spraw". Jakże więc miło nam było zobaczyć 
kilka „swoich i znanych" twarzy na zabawie. Koledzy 
Strzelczyk, Kozłowski, Gołaszewski, Okoński, Jasz- 
czuk, Motłoch, Bereziuk, Cygan i Pawłowicz, świetnie 
wyglądali i bawili się dobrze, opowiedzieli nam swoje 
nowiny i kontakt osobisty został znów odnowiony. Na 
Akademii oprócz członków Zarządu i kolegi Cygana, 
który brał czynny udział w urządzaniu i Akademii i Za
bawy byli także koledzy: Bogdanów z synem, Chorem- 
bała, Okoński i Staśkiewicz. Garsteczka ludzi morza, 
niknąca w gronie sympatyków i przyjaciół. Sukces 
nasz zawdzięczamy również ustosunkowaniu się do 
spraw naszych Polonii Glasgowskiej. Stowarzyszenie 
Kombatantów oddało nam salę na zabawę i uprzejmie 
dostosowało organizację bufetu do stworzenia naszej 
własnej atmosfery. Towarzystwo Kulturalno-Oświato
we oddało nam salę na Akademię oraz pomogło w dru
ku .i kolportażu zaproszeń na nasze uroczystości. Z 
wdzięcznością dziękujemy naszym polskim Organiza
cjom za pomoc.

Wreszcie sukces nasz zawdzięczamy tym jednost
kom, które na prośbę naszą zechciały wziąć aktywny 
udział w Akademii. Danusia Banasiewiczówna ujęła 
wszystkich za serca młodzieńczym entuzjazmem w 
jej deklamacji wiersza Londona. Pan inż. Reising sięg
nął do serc naszych piękną, męską recytacją wiersza 
Wierzyńskiego. Pani Piekarczykowa w swej recytacji 
Konwoju Północnego sięgnęła do najgłębszych uczuć 
oddając z artyzmem atmoferę pracy i ofiary Polaków 
walczących i tęskniących. Niejednemu z nas łzy się z 
oczu polały, jak Lassie, a piękno tej chwili będzie na 
długo w pamięci zachowane. Wreszcie artystyczne 
wartości zespołu Ressmer-Kotewa i śpiew pani Kote
wa dokonały reszty. Wszystkim też miłym przyjacio
łom i sympatykom z serca dziękujemy za pomoc i za 
zrozumienie naszych marynarskich serdecznych po
trzeb.

Bardzo żałowaliśmy, że brać marynarska była tak 
bardzo nielicznie reprezentowana. Pozostaje chyba 
tylko tą drogą przesłać kolegom naszym z Glasgow i 
okolicy pozdrowienia, skoro nie mieliśmy okazji do 
uściśnięcia ich dłoni w dzień naszego marynarskiego 
święta.

Witold Wojciechowski-Poray
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AKADEMIA 10 LUTEGO
Przemówienie Prezesa S.M.W. koła Glasgow
Szanowni Państwo, Koledzy,
W tym roku mija 42 lata od chwili, gdy nowoodro- 

dzona Polska oparła swe granice o morze. Gdy w stycz
niu 1920 roku przypadł termin rozpoczęcia obejmowa
nia przyznanej Polsce' przez Traktat Wersalski Ziemi 
Pomorskiej i Wybrzeża, dwie grupy wojsk polskich 
skierowały się wzdłuż Wisły ku Północy. Jedna z nich 
pod dowództwem Gen. J. Hallera szła lewym brzegiem, 
druga pod Dowborem-Muśnickim zajmowała tereny po 
jej prawym brzegu.

Grupa Hallera posuwająca się szerokim pasem i 
zajmująca coraz to nowe miasta, dotarła w dniu 10 
lutego do Pucka. Jedyny ten poza Helem port, zdatny 
był wówczas zaledwie do postoju kutrów rybackich. 
Port i miasto zostały oficjalnie zajęte przez I Batalion 
Morski wchodzący w skład grupy Hallera.

Tego samego dnia Gen. Haller przed frontem kom
panii honorowej oraz licznych delegacji cywilnych re
prezentujących Kraj i Jego Wybrzeże wygłosił krótką 
przemowę i dokonał aktu poświęcenia bandery pol
skiej, którą przy dźwiękach hymnu narodowego na 
maszt podnieśli naówczas por. mar. Pławski i mat 
Wiśniewski — jako symbol suwerennego prawa Polski 
do morza i wybrzeża. Na banderze tej był Orzeł Biały 
z Koroną. Przed tym symbolem pochyliły się wówczas 
sztandary pułkowe, pochyliły się głowy, a później salu
towały go na wszystkie morza świata wszystkie ma
rynarki świata.

Po odprawieniu Mszy świętej nastąpiła uroczysta 
chwila Zaślubin, kiedy to Gen. Haller rzucił w fale 
złoty pierścień. Wbito tam słup pamiątkowy, na któ
rym wyryty był ten oto napis:

„Roku Pańskiego 1920, dnia 10 lutego, Wojsko 
Polskie z Gen. Hallerem na czele objęło w wieczyste 
posiadanie Polskie Morze".

W akcie tym ziścił się sen Żeromskiego. Na piasek 
wybrzeża i na wody Bałtyku powrócił Orzeł Chrobrego 
i miecz kaperski króla Władysława Czwartego.

Dojście Polski do morza skrzepiło Naród, jak tęga 
bryza skrzepią płuca, którym brakło oddechu przez 
czas długi. Od chwili Zaślubin wybrzeże polskiego 
Bałtyku stało się widownią entuzjastycznej pracy. Na 
wybrzeże to wylęgał cały Naród, a przede wszystkim 
młodzież, która liczyła siły na zamiary i jęła się rze
telnej pracy bez różnicy na stan i przynależności poli
tyczne. Praca ta była miernikiem trudu z jakim Naród 
zbierał uciułane- grosze na budowę portu w Gdyni, na 
mola, falochrony, na miasto i jego zaplecze. Lał się tam 
pot obficie i bez żalu, bo lany był w młodzieńczym za
pale, by wbrew statystykom i uczonemu sceptycyzmo
wi, wykroić z piasków i bagien nadbrzeżnych nowo

czesny port. Z oszczędności Narodu i młodzieńczego 
zapału powstała Marynarka Handlowa, powstał port 
wojenny na Oksywiu, który wypełniał się rok za ro
kiem płowymi kadłubami okrętów, które- tego dobytku 
pracowitego, idei i honoru morza polskiego strzec 
miały.

Pamiętacie Koledzy jak ze szczytu kępy Oksyw
skiej widać było panoramę portu i miasta hen, aż po 
Orłową Górę. Pamiętacie naszą dumę z tego żeśmy 
tego skrawka Rzeczypospolitej strzegli, żeśmy tam 
witali całą Polskę która tam wyległa, poświęcając dla 
idei morza i pracę i pieniądze. Pamiętacie również, że 
dnia pewnego trzeba nam było wybrzeże to obficie 
krwią polać i walczyć o nie na wielu morzach świata.

Byliśmy dumni z tego cudu pracy jaki się w oczach 
naszych dokonał. W ciągu lat dziesięciu powstał port, 
który przyczynił się w dużej mierze do polepszenia sy
tuacji ekonomicznej Kraju. Powstała Marynarka 
Handlowa, która związała Polskę ze światem więzami 
nieznanymi dla wielu, a ważnymi. Na obu tych polach 
pracy Naród nasz wykazał krzepkość i rozsądek po
czynań... z niczego. Cały świat Zachodu podziwiał i 
port nowoczesny i rzetelność pracy marynarzy na mo
rzu. W obu tych dziedzinach w okresie międzywojnia 
Polska zdała egzamin celująco.

Pisano o tym wybrzeżu i książki i wiersze. Zesta
wiano wspaniałe statystyki, mówiące o wielkim wpły
wie wybrzeża na życie ekonomiczne Kraju. Był ze 
swego -dzieła i ze swego wysiłku dumny cały Naród. 
Być może, że przed wojną Polskie Morze, praca na wy
brzeżu i praca na morzu były mitem dla Narodu... Bo 
przecież działał tam przede wszystkim duch młodości, 
entuzjazm garstki zapaleńców, którzy poczęli pracę od 
podstaw, od piachu i bagna, od dziurawych kadłubów 
statków i drobiazgu szumnie a chełpliwie zwanego 
okrętami Rzeczypospolitej.

Jednakże z mitu tego powstał konkretny czyn. Gdy 
przyszła potrzeba walki i krwi, nam Koledzy przyszło 
pokazać światu, że Polska i w tej dziedzinie zdała egza
min, że wyrąbała sobie prawo do mórz świata w 
oczach wszystkich ludów, morza te wykorzystujących.

W wielkich i ważnych chwilach dziejowych liczy 
się tylko duch lub mit. Ten duch, który Naród ku mo
rzu skierował pozwolił nam z Bożą pomocą odegrać 
poczesną rolę i w procesie budowy i w procesie walki.

Z maleńkiego zalążka Floty Polskiej wyrósł w go
dzinie potrzeby potężny bojowy organizm, który walkę 
prowadził bez przerwy od momentu przekroczenia 
Niemców przez granice Polski. Ten duch zrodzony na 
wybrzeżu dyktował Orłowi i Wilkowi kursy eskapady 
z matni Bałtyckiej, by wraz z Gromem, Błyskawicą 1 
Burzą razić nieprzyjaciela od początku zawieruchy i to 
razić dotkliwie. Duch ten był z nami w długiej i bezli
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tosnej walce o Atlantyk, o kanał La Manche, a nawet 
w tej śmiertelnej i mroźnej walce o dostęp do Murmań
ska. Był on z nami pod Narwikiem, pod Dunkierką, na 
Malcie, na Szpicbergen, w inwazji Włoch i Francji. 
A że w tej wojnie krwawił się Naród nasz i ducha nie 
stradał, krwawiliśmy się i my odpłacając wrogowi za 
jego okrucieństwa, jakoby zza grobu. Walcząc, mieli
śmy skrawki Rzeczypospolitej pod nogami. Nad głowa
mi bandery z Orłami i proporce ze zbrojnym ramie
niem. O te symbole walczyliśmy na wielu morzach.

Święto dzisiejsze nie jest prywatnym świętem Ma
rynarki Wojennej. Jest to święto całego Narodu, który 
swą rolę wyraził w pracy na wybrzeżu przez 19 lat, 
przez pracę portu, pracę kolegów naszych z Marynarki 
Handlowej. Myśmy tylko wolę Narodu uzupełniali w 
ramach ściśle określonych i Róg dał, chwalebnie speł
nionych.

Wola ta w naszych dokonaniach wyrażona była 
zawsze czujnymi lufami armat, precyzją torped i bomb 
głębinowych, codziennym doglądem mechanizmów 
okrętowych, czujnością na wachtach i błyskawiczną 
reakcją w alarmach; zawziętością w tropieniu podwod
nego wroga i obecnością polskich okrętów we wszyst
kich ważnych akcjach morskich na półkuli zachodniej.

Jest to święto, które zapoczątkował ślub, utrwaliła 
praca lat 19 na wybrzeżu i który ostatecznie został 
przypieczętowany po wieczne czasy krwią walk o 
Westerplatte, Oksywie i Hel, krwią załóg Gryfa, 

Wichra, Mazura na wodach ojczystych. Krwią załogi 
Groma pod Narwikiem, Orla na patrolu pod Dogger 
Bank, Garlanda i Jastrzębia w konwojach murmań
skich, Orkana na patrolu pod Islandią, Kujawiaka w 
konwoju na Maltę, Dragona i Medoca w kanale La 
Manche i w czasie wielu innych dumnych epizodów 
wojennych, które przestały być dla Narodu mitem, a 
stały się rzeczywistością i na przyszłość podstawą mo
ralną dla niepodległej polskiej myśli morskiej.

Dla nas, emigrantów, żyjących dziś zdała od ko
chanego wybrzeża, zdała od pracy nad jego rekon
strukcją, pozostaje tylko jeden cel. A jest nim przeka
zanie pamięci o dokonaniach, jakie miały miejsce od 
momentu Zaślubin Polski z morzem — pokoleniom które 
dorastają. Przekazanie nie mitu, ale rzeczywistości, 
która się była rozpoczęła, ale która się jeszcze nie speł
niła.

Młodzieży naszej nie potrzeba wzniosłych frazesów 
ale konkretnych przykładów jak miłość czynu i wola 
dokonania dają rezultaty z których każdy żyjący i wol
ny człowiek może być dumny.

/kle w konstruktywnym czynie jest entuzjazm mas. 
W woli działania jest monolit jedności. Dla przekaza
nia młodzieży naszej idei morza i każdej innej niepod
ległej myśli polskiej konieczne są te dwa warunki:

Entuzjazm dla celu i Jedności w działaniu.

Witold Wojciechowski-Poray

ALEKSANDER MILKER

NA DZIEŃ ŚWIĘTA POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

— Polskie Szkoły Podchorążych, należały do naj
lepszych szkół wojskowych na świecie. . .

— Jeżeli tak było, jak pan mówi, to dlaczego. . .
— Nie kończ, młody przyjacielu. Wiem, wiem co 

chcesz powiedzieć. Klęskę naszą we wrześniu 1939 r. 
przypisać należy wielu innym okolicznościom — nigdy 
żołnierzowi. Pamiętaj, że żołnierz polski walczył jedno
cześnie z dwoma największymi militarnymi potęgami 
świata w straszliwej grozie nowoczesnej wojny, jakiej 
nigdy przedtem nie zaznał żadnen inny żołnierz. . . Ze 
był wspaniały, świadczą o tym pochwały jego najwięk
szych wrogów. Na lądzie, morzu i w powietrzu żołnierz 
polski wykazał niezłomną wolę walki, dokonał wręcz 
fantastycznych wyczynów bohaterstwa i poświęcenia 
w imię ratowania zagrożonej wolności Ojczyzny.

Im bardziej czas oddala nas od tragicznych dni 
wojny z tym -większym podziwem patrzymy na wspa
niałą, nieraz zdawałoby się szaloną walkę naszych 
żołnierzy.

(Urywek rozmowy „Starego” z „Młodym”)
Zdawałoby się, że stosunkowo niedawno staliśmy 

się morskim narodem, a przecież kroniki z XII wieku 
mówią już o pierwszym zwycięstwie Pomorzan nad 
Duńczykami. Kiedy w roku 1170 duńska flota wojenna, 
dowodzona przez króla Waldemara I, wtargnęła na 
wody Zalewu Szczecińskiego, spotkała się z silnym a 
niespodziewanym oporem ze strony wojennej floty Po

morzan, wspieranej przez siły lądowe. Duńczycy, za
skoczeni oporem, zrezygnowali z zajęcia Wolina i Ka
mienia, a wciągnięci w zasadzkę ponieśli klęskę.

W r. 1454 rozpoczęła się długoletnia wojna o ode
branie pozostającego w niewoli od r. 1308 Pomorza 
Gdańskiego z rąk krzyżackich. W czasie tych walk 
podkreślić należy udział w nich wojennej floty wysta
wionej przez wierne Polsce miasta: Gdańsk i Elbląg. 
W r. 1463 polska flota dopadła na Zalewie świeżym 
niemieckie okręty, którymi' dowodził wielki mistrz Za
konu Ludwig von Ehrlichshausen i po całodziennej bit
wie zdobyła je abordażem.

Za panowania Zygmunta Augusta Pomorze było 
już mocno związane z macierzą. W Elblągu powitała 
pierwsza w Polsce stocznia, a w roku 1560 po raz 
pierwszy w naszej historii wypłynęły na Rałtyk polskie 
okręty wojenne pod królewską banderą. Widniała na 
niej ręka wysuwająca się z błękitnego obłoku na czer
wonym tle. Ręka była osłonięta do łokcia białym ręka
wem ze złotym mankietem i dzierżyła miecz z ostrzem 
wzniesionym do góry. Ryl to znak groźny i malow
niczy. Również Wenecjanie w swej słynnej stoczni 
„Arsenale" budują na zamówienie króla wojenny 
okręt „Smok".

Dnia 21 kwietnia 1561 r. król Zygmunt powierzył 
doświadczonemu żeglarzowi, gdańszczaninowi Macie- 
jlowi Sńerpinkowi prawo występowania pod polską 
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banderą, polecając jednocześnie chwytać okręty, które 
z zachodu dowoziły broń dla Moskali, był to bowiem 
czas siedmioletniej wojny i Polska wspierała Danię 
przeciw Szwecji i Rosji. Tak więc dzień 21 kwietnia 
1561 r. stał się pierwszą oficjalną datą w dziejach na
szej marynarki wojennej.

Mimo olbrzymiej przewagi potężnych i świetnie 
uzbrojonych galeon i orlog szwedzkich, chyże polskie 
okręciki opanowały Bałtyk, a Sierpinek stał się „bi
czem Bożym" na Szwedów i zyskał sobie zaszczytny 
przydomek „Strażnika Mórz".

W r. 1568 Zygmunt August powołuje „Komisję 
Morską".

Gdy zakończyła się szwedzko-duńska wojna zwy
cięstwem Szwedów, cała ich flota przystąpiła do nisz
czenia okrętów Sierpinka. Flota polska została rozbita, 
a szwedzki admirał wylądował na Helu, lecz gdy po 
zawarciu rozejmu Szwedzi opuścili polskie wybrzeże, 
Sierpinek przystąpił do odbudowy floty.

Wiele przygód jeszcze przeżył Sierpinek ze swą 
flotą, ale ciągle wrogie nastawienie gdańskiego kupiec- 
twa coraz bardziej utrudniało jej egzystencję, aż znie
cierpliwiony wiecznymi skargami Zygmunt August 
rozpuścił swych żeglarzy.

Po śmierci króla, Sierpinek wraz ze swymi żegla
rzami oddal się na usługi Gdańska. Otrzymali oni 
okręty i poczęli uprawiać korsarskie rzemiosło. Schwy
tani i wydani Moskalom w liczbie 70 zawiśli na szubie
nicy. Resztki polskiej floty zniszczyli Duńczycy.

W kilka lat później, w czasie wojny inflanckiej, 
'flotę zreorganizował na nowo hetman Karol Chodkie
wicz i w r. 1609 w łotewskim porcie Salis odniósł wspa
niałe zwycięstwo rozbijając flotyllę szwedzką. Przecież 
najświetniejszym czynem naszej marynarki wojennej 
było zwycięstwo floty polskiej nad szwedzką na redzie 
portu gdańskiego w r. 1627, znane pod mianem bitwy 
pod Oliwą. Blokada Gdańska została zniesiona, a woj
ska lądowe miały ułatwione działania w uwalnianiu 
Pomorza od najeźdźcy.

Niestety, okręty opromienione zwycięstwem pod 
Oliwą, zostały oddane do dyspozycji, przez uwikłanego 
w dynastyczne spory Zygmunta, cesarzowi niemiec
kiemu. Cesarska flota starła się z połączonymi flotami 
Danii i Szwecji i została rozgromiona. Na dno poszły 
piękne polskie okręty, a wraz z nimi nadzieje Zygmun
ta na odzyskanie szwedzkiego tronu.

Po wstąpieniu na tron, Władysław IV w swej dąż
ności do wzmocnienia państwa, marzy o Polsce jako 
•o potędze morskiej. Umacnia wybrzeże, wznosi warow
ne zamki Władysławowo i Kazimierzowo. Dowództwo 
powierzone zostało Denhofowi i Guldensternowi. Dzięki 
królewskiej energii okręty polskiej floty kołysały się 
znów na falach Bałtyku, a książęta pruscy w Królewcu 
poczuli, że są lennikami Polski. W r. 1648 umiera król, 
a wraz z jego zgonem wali się wszystko. Bandera pol
ska znika z wód Bałtyku na długie wieki.

* * *
Gdy po latach walki odzyskaliśmy w r. 1918 nie

podległość rozkaz (Naczelnika Państwa Józefa Piłsud
skiego brzmiał: „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozka
zuję utworzyć Marynarkę Polską".

Dnia 10 lutego 1920 roku gen. Józef Haller obej
muje w imieniu Rzeczypospolitej wybrzeże morskie i 
rzucając platynowy pierścień w fale morskie dokonuje 
symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Na pa
miątkę tego dnia święto naszej Marynarki Wojennej 
obchodzone jest co roku w dniu 10 lutego.

Pierwszym przejawem naszej olbrzymiej radości, 
szczęścia i entuzjazmu dla morza był zbiorowy wysiłek 
narodu włożony w budowę własnego pięknego portu 
— Gdyni. Ale już wcześniej, w oczekiwaniu na własny 
port pierwsze polskie okręty wojenne stały na redzie 
Gdyni a zimowały w Gdańsku.

Pierwszym naszym okrętem wojennym była kano- 
nierka „Komendant Piłsudski", której dowódcą był 
komandor por. Karol Korytowski, przyszły kontrad
mirał.

Przerwana nić tradycji została nawiązana. Na 
fale Bałtyku powróciła polska bandera. W Toruniu 
powstała pierwsza w naszych dziejach Szkoła Podcho
rążych Marynarki. I podobnie jak u innych morskich 
narodów podchorążych marynarki otoczyła miłość 
wszystkich Polaków.

Młody oficer P.M.W. całkowicie zasłużył na tę 
miłość i szacunek — najlepiej wykazały to lata wojny. 
Wykazały one również, że niekoniecznie trzeba mieć 
przodków sławnych marynarzy, żeglarzy czy podróż
ników by samemu stać się nieustraszonym wilkiem 
morskim. Po prostu trzeba mieć fantazję, pociąg do 
przygody i wolę, a tego Polakowi nie brak.

Wierzyć się nie chce, jak w kilka lat z narodu rol
niczego, przez długie wieki oddalonego od morza i jego 
problemów, staliśmy się narodem morskim i jak wiel
kiego wysiłku dokonała garstka dzielnych ludzi, któ
rzy potrafili zmienić naszą psychikę. Była to pionier
ska praca, która wydała plony.

Jednym z tych pionierów jest komandor Tadeusz 
Podjazd-Morgenstern, który brał czynny udział w 
organizowaniu naszej marynarki od jej powijaków. Do 
roku 1937 był komendantem Szkoły Podchorążych Ma
rynarki, następnie dowódcą kontrtorpedowców w Gdy
ni. Wojna zastała go ponownie na stanowisku komen
danta szkoły

Po wielu przygodach szczęśliwie przedziera się na 
Węgry. Po przybyciu do Londynu zostaje mianowany 
attachć morskim poselstwa R.P. w Szwecji. Stamtąd 
zostaje powołany na stanowisko zastępcy szefa kie
rownictwa P.M.W. w Londynie. W okresie najwięk
szego nasilenia działań wojennych oraz rozszerzenia 
naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi obejmu
je attachat morski w Waszyngtonie. Na stanowisku 
tym pozostał do tragicznych dni 1945 r„ po czym po
wrócił do Londynu.

Komandor mieszka po drugiej stronie Tamizy, w 
Putney. Kiedy telefonicznie uzgodniliśmy datę i godzi
nę, z niecierpliwością oczekiwałem tego spotkania.

Komandor Podjazd-Morgenstern należy do osób 
które w życiu spotyka się rzadko, a rozmowa z nim 
pozostaje na długo w pamięci i chętnie się do niej po
wraca myślami. Posiada dar zjednywania sobie ludzi 
i jak na marynarza przystało, jest bardzo bezpośredni. 
Po kilku zdaniach zdawało mi się, że znani komandora 
od lat. Łączy on w sobie wiedzę i to, co się dzisiaj coraz 
rzadziej spotyka: olbrzymią kulturę osobistą.
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Atmosfera gustownie urządzonego gabinetu sprzy
jała naszej rozmowie.

Przez szklane drzwi-pokoju widać duże, bardzo 
stare drzewo.

- To kasztan — wyjaśnia komandor. •— Przypo
mina mi Planty mojego rodzinnego Krakowa.

— Chętnie podzielę się z czytelnikami „Tygodnia 
Polskiego" mymi wspomnieniami — mówił uprzejmie.

Przede wszystkim opowiem o Szkole Podchorążych 
Marynarki.

— Po zaborach pozostało jedynie gołe wybrzeże 
spłukiwane falami Bałtyku oraz mały port rybacki w 
Pucku. Wszystko tam zaczynaliśmy od początku. 
Szkoła powstała w Toruniu, wkrótce po zwycięskiej 
wojnie z bolszewikami. Mieściła się w odpowiednio 
przebudowanym starym budynku klasztornym. W 
pierwszych latach przeszkalaliśmy oficerów z armii 
lądowej na oficerów marynarki. Szkoła nabrała właści
wego charakteru podchorążówki dopiero w r. 1923, 
kiedy to wprost po maturze, z różnych stron Polski 
zgłosili się kandydaci na podchorążych marynarki.

— Nie łatwo było dostać się do szkoły. Kandydat 
przechodził bardzo staranne badanie lekarskie, a na
stępnie zdawał egzaminy z matematyki i ogólnego wy
kształcenia. Egzaminy trwały 3 tygodnie. Z kilkudzie
sięciu kandydatów pozostało około 30, którzy byli za
okrętowani na O.R.P. „Iskrę" dla odbycia wstępnego 
pływania. Z chwilą wejścia na pokład „Iskry" zaczy
nała się wielka przygoda. „Szczury lądowe" rozpoczęły 
pierwszą fazę przemiany na „wilków morskich". Kan
dydaci wykonywali pracę marynarzy i po dwóch mie
siącach wracali do Gdyni.

— Czy zdarzyło się kiedy, aby kandydat zrezygno
wał z dalszej nauki?

— Nie, nie przypominam sobie takiego wypadku. 
Wśród młodych, zdrowych chłopców panował taki ko
losalny entuzjazm i ideowość, że mimo niewątpliwie 
przykrego pierwszego spotkania z morzem, nikt się nie 
wycofał z obranej drogi.

— Po powrocie do Torunia kandydaci otrzymywali 
nominację na podchorążych i mundur zbliżony do ofi
cerskiego z tym, że na czapce nosili emblemat podofi
cerski. U boku zwisał sztylet z kościaną rączką ze zło
tymi okuciami.

— Rozpoczynał się kurs teoretyczny, który trwał 
do maja następnego roku. W maju — ciągnął swe 
wspomnienia komandor, — już z pewnym zapasem 
wiedzy morskiej, podchorążowie wypływali na O.R.P 
„Iskrze" w 5-miesięczną pierwszą podróż zagraniczną. 
Droga wiodła na Atlantyk, czasem na Morze Śródziem
ne lub na drugą stronę oceanu. W czasie podróży pod
chorążowie przerabiali praktycznie astronomię, mete
orologię oraz wiedzę morską z dziedziny nawigacji, 
obsługi żagli, lin, steru i t.d.

— Po powrocie do Torunia rozpoczynał się kurs 
t. zw. „średni", który trwał do wiosny następnego 
roku, poczem podchorążowie odchodzili na szkolne pły
wanie na poszczególne typy naszych okrętów dla za
poznania się z techniczną stroną ich wyposażenia i 
uzbrojenia. Trwało to aż 4 miesiące. Po powrocie do 
szkoły rozpoczynał się ostatni kurs — „starszy", który 
podobnię jak poprzednie trwał do wiosny. I znów na
stępowało praktyczne pływanie. Wreszcie po 3 łatach 

studiów we wrześniu nadchodziła tak długo oczekiwa
na chwila. Na pokładzie O.R.P. „Bałtyk" odbywała się 
uroczysta promocja na podporuczników. Tradycyjnym 
zwyczajem prymus otrzymywał od Pana Prezy
denta R.P. tzw. „złotą szablę". Po promocji młodzi 
podporucznicy przebierali się w piękne galowe mun
dury ze złotymi epoletami.

— Oto — mówił komandor ■— w krótkim zarysie 
przebieg 3 lat pracy kandydata na oficera marynarki. 
Były to lata ciężkiej pracy, w ciągu których należało 
opanować następujące przedmioty: nawigację, astro
nomię, meteorologię, oceanografię, wiedzę morską, 
sygnalizację, artylerię, broń podwodną, chemię mate
riałów wybuchowych, budownictwo okrętowe, maszy
ny okrętowe, elektrotechnikę, radio, historię wojen 
morskich, prawo morskie, wyższą matematykę a na 
dodatek trzy języki obce: angielski, francuski i nie
miecki.

Na trzech kursach trzech wydziałów Szkoły: mor
skim, technicznym i administracyjnym kształciło się 
około 90 podchorążych, a rocznie kończyło około 30. I 
jak powiedziałem, pracy mieliśmy tyle, że na rozrywki 
czasu nie stało. Raz do roku, w dniu święta marynarki, 
urządziliśmy własnymi siłami bardzo wesołą i dowcip
ną rewię. Na urządzenie balu nie mieliśmy czasu; 
mogliśmy pozwolić tylko na zabawy taneczne.

— Przy sposobności pragnę stwierdzić, że podcho
rążowie uczyli się bardzo pilnie, a zachowanie ich w 
służbie i poza służbą było wzorowe, toteż pracę moją 
z nimi wspominam z prawdziwą przyjemnością.

Komandor uśmiechnął się do swych myśli. Po 
chwili spytałem:

— A gdzie zastała pana wojna?
' — W Bydgoszczy, dokąd została przeniesiona pod

chorążówka, na stanowisku komendanta. Z chwilą wy
buchu wojny, zgodnie z rozkazem wykonałem ewakua
cję szkoły, oczywiście z przygodami i pod bombowymi 
nalotami, do Pińska, gdzie miała być kontynuowana 
nauka. Jednak wypadki, które następowały po sobie 
z błyskawiczną szybkością, pokrzyżowały plany. Szko
ła została rozwiązana i podchorążowie weszli w skład 
batalionu marszowego flotylii rzecznej, w którym obję
li funkcje zastępców plutonów i drużynowych. W bata
lionie tym podchorążowie marynarki wzięli udział w 
ostatnim boju na polskiej ziemi w grupie gen. Kle
berga pod Kockiem. W ataku na bagnety zginęli 1 oficer 
i 3 podchorążych a kilkunastu odniosło rany. Po kapi
tulacji grupy Kleberga podchorążowie dostali się do 
niewoli niemieckiej skąd % uciekła. Kilku udało się 
dotrzeć do Anglii, gdzie rozpoczęli służbę w P.M.W. 
walcząc u boku floty brytyjskiej.

* * *
W tym czasie, kiedy podchorążowie marynarki 

walczyli na lądzie daleko od morza, na polskim wy
brzeżu przelewała się krew w obronie Helu, Gdyni, 
Westerplatte. O.R.P. „Wicher" zatopił dwa niemieckie 
kontrtorpedowce i zatonął w walce z samolotami. 
O.R.P. „Gryf" zatonął trafiony bombami. Trzy kontr
torpedowce polskie odeszły do Anglii na dalszą służbę, 
która trwała przez całą wojnę. Flaga polska powiewa
ła od Narwiku poprzez Morze Północne aż do Atlanty
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ku, od Morza Śródziemnego do Przylądka Dobrej Na
dziei i od Kanady przez Islandię do portów szkockich.

Stare marynarskie powiedzenie mówi, że „okręty, 
podobnie jak ludzie, mają swą historię". Polskie okrę
ty wojenne mają bogate, fantastycznie bogate dzieje i 
były one świadkami niespotykanego bohaterstwa. O 
historii tych okrętów napisano dużo pięknych książek. 
Co roku dochodzą nowe tomy, nowe prace. Wszyscy 
znamy niezwykłą epopeę podwodnego^okrętu „Orzeł", 
wspaniałą historię „Błyskawicy", która m.in. zatapia 
7 września 1939 pierwszą w wojnie niemiecką łódź pod
wodną i topi ostatnią niemiecką łódź podwodną w listo
padzie 1945 w akcji zwanej „światło śmierci".

Niezwykła walka niszczyciela „Piorun", z pancer
nikiem „Bismarck" zdumiewa cały świat. Polski okręt, 
wytropiwszy niemiecki pancernik, zawiadamia go 
świetlnym sygnałem: „Jestem „Piorun" ■— by Niemcy 
wiedzieli, że są w kontakcie bojowym z polskim okrę
tem. W kilka godzin później „Bismarck" zatonął tra
fiony pociskami z krążowników i pancerników angiel
skich. Strata brytyjskiego krążownika „Hood", który 
z całą prawie załogą wyleciał w powietrze, została 
pomszczona. Na krążowniku „Hood" zginęło 4 podcho

rążych P.M.W. Leon Trzebiatowski-Żmuda, Kazimierz 
Żurek, Kazimierz Szymalski i Stanisław Czerny.

* * *
— Można sobie wyobrazić kolosalny wysiłek na

szych oficerów, podoficerów jak i marynarzy, kiedy 
w końcu wojny mieliśmy więcej okrętów wojennych 
niż przed wybuchem wojny — mówi komandor Mor
genstern.

— Nasze świetnie przygotowanie zawdzięczamy 
głównie dwutn ludziom, którzy się wspaniale uzupeł
niali: szefowi kierownictwa marynarki ś.p. wiceadmi
rałowi świrskiemu — wysokiej klasy teoretykowi 1 
organizatorowi oraz dowódcy floty kontradmirałowi 
Józefowi Unrugowi — wysokiej klasy praktykowi i 
wychowawcy. Sojusznicy należycie ocenili nasz wysi
łek. Świadczy o tym najlepiej wypowiedź angielskiego 
historyka B. Tunstalla: „Ze wszystkich flot Zjednoczo
nych Narodów, żadna nie walczyła lepiej w warunkach 
najwyższych trudności, niż Polska Marynarka Wojen
na" — zakończył fragment swych ciekawych wspom
nień komandor Tadeusz Podjazd-Morgenstern.

(Przedrukowano z „Tygodnia Polskiego" za łaska
wym zezwoleniem Redakcji).

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

PROSZĘ O GŁOS
Bardzo zmęczony i bez entuzjazmu zabrałem się do 

przygotowania ostatniego czwartego numeru Naszych 
Sygnałów w mojej redakcji. Co miałem do powiedzenia 
i napisania już miałem trzy razy okazję napisać i po
wiedzieć, a nie wiem czy to klimat, czy atmosfera lon
dyńska sprawiła, że straszny wstręt czuję do pióra. 
Zacząłem więc od czytania listów od „Kolegów po 
świecie" i po paru minutach wrócił entuzjazm i zainte
resowanie. Bardzo jestem zadowolony, że moja prze
powiednia się sprawdziła i oto w tym numerze mamy 
nareszcie kronikę glasgowską. Nie wątpię, że mój na
stępca — nowy redaktor w nowym zarządzie — z rado
ścią powita długi i wyczerpujący reportaż z Glasgowa 
do każdego numeru Naszych Sygnałów.

I jak zwykle czytając listy zaglądnąłem do poprzed
nich numerów, żeby zobaczyć jak się polsko-marynar- 
skie sprawy układają na wszystkich kontynentach. 
Przeglądając te numery zdałem sobie sprawę, że wła
ściwie to niesłusznie taki jestem z siebie zadowolony, 
że czwarty numer za swojej kadencji wydaję. Nigdy 
tego nie mógłbym zrobić bez wspaniałej współpracy 
kolegów, którzy przysłali swe artykuły, wspomnianla, 
nowele i listy. Wydaje mi się, że nie od rzeczy będzie 
mój ostatni „redaktorski" felieton zacząć od podzięko
wania im za współpracę i z kronikarską dokładnością 
wymienić ich nazwiska. W ostatnich czterech nume
rach (włączając ten numer) drukowali swe listy lub 
opowiadania koledzy: Baszkiewicz, Budzyński, p. 
Cieszkowska, Cygan, Domański, Erlich, Jabłoński, Ko- 
pecki, Kpsianowiski-Lorenz, Lichodziejewski, Lubel- 
feld, Monde, Minkiewicz, Miodoński, Olszewski, Pień
kowski, Pławski, Poniński, p. Proniewicz-Załomay,

PO RAZ OSTATNI
Rowiński, Siemaszko, Sulikowski, Stróżniak, Tymiń
ski, Tumaniszwili, Wańkowski, Wasilewski, Wroński, 
Wojciechowski-Poray, Wnorowski, Wciślicki i Zdano
wicz. Oceniając „na oko" dziesięć procent pisze i imie
niem piszących dziesięciu procent proszę o wiadomości 
od milczącej większości.

Z kolei ploteczki z Londynu. Towarzysko mamy 
teraz okres raczej martwy. Po obchodach 10-go lutego 
— o czym poniżej — Zarząd opracowuje sprawozdania 
roczne, przygotowuje Walny Zjazd i szczerze mówiąc 
po bardzo energicznym urzędowaniu wszyscy marzy
my o emeryturze i wypoczynku. A rzeczywiście rok 
spędziliśmy bardzo energicznie'. Dwa pikniki — wy
cieczki samochodowe, wspólny podwieczorek, Andrzej
ki, wyprawa do Plymouth — o wszystkim dokładnie 
pisaliśmy w Naszych Sygnałach. Zostaje mi tylko do 
opisania bardzo przyjemny wieczór 10-go lutego, kiedy 
w 120 osób (jakby ktoś liczył) zebraliśmy się w Klubie 
49 na tańce, hulanki i swawolę. Do tańców przygrywa 
p. B. Czaplicki, a hulanki zaczynamy przy barze by 
dodać sobie apetytu do kolacji. Bardzo miłym obja
wem, jak wszyscy się spieszą by zobaczyć starych ko
legów jest fakt, że na nasze zabawy większa część to
warzystwa przychodzi bardzo punktualnie, dzięki temu 
zabawa jest na pełnych obrotach od samego początku. 
Niektórym trudno jest oderwać się od obficie zaopa
trzonego baru, a już inni siadają do kolacji. Stoliki na 
♦ do 10 osób wygodnie rozmieszczone i pięknie udeko
rowane kwiatami są zarezerwowane imiennymi pro
gramami.

Kmdr. T. Morgensternowie i J. Seifertowie dzielą 
stolik z kpt. T. Lesiszami i por. J. Gosiewskimi. Obok 
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panie Prekope-Korytowska i p. Markowska z wytwor
ną eskortą braci Nadratowskich goszczą przy swym 
stoliku państwa R. S. Tizzardów. Obok największy 
stolik zajmują państwo A. i J. Mackusowie, por. K. 
Zubkowscy, p. Halina Wójcik i ich goście. Po przeciw
nej stronie sali jest stół zarezerwowany dla towarzys
twa pułk. Z. Starkiewicza, dr. L. Rodar-Rousseau, p. 
Mentryków, oraz p. A. Guluków i p. P. Wasilewskich. 
Na sali gościmy jeszcze p. L. Grzeczkowską z towa
rzystwem, kmdr. S. Rusieckich, inż. W. Zaziemskich. 
„English speaking" panie mają stolik razem a miano
wicie pp. Dulla, Liber i Wiszowaty. Wejście flankuje 
stół kmdr. R. Wrońskich dzielony z por. .1. Bilińskimi 
i T. Budzyńskimi. I z tego strategicznie dogodnego 
punktu Tadeusz Budzyński startuje co chwilę by witać 
tych, którym na czas przyjść się nie udało. Po drugiej 
stronie drzwi jest nasz stolik, a mianowicie kmdr. B. 
Jabłońskich, por. S. Olszewskich i Z. Głowy. Przy 
naszym stoliku mamy przyjemność gościć uroczą p. 
Irenę Delniar, i jej akompaniatora, którzy wystąpili w 
drugiej części wieczoru z programem lekkich piosenek 
morskich. Kmdr. Jabłoński wraz z T. Budzyńskim i ze 
mną dzielili obowiązki gospodarzy.

Na drugiej sali — niestety, nie można było zmie
ścić wszystkich dookoła parkietu — jest może nieco 
ciszej, ule za to szczęśliwcy w tej sali mają bezpośredni 
dostęp do baru. Jest tam stół kmdr. T. Mindaka, stół 
p. J. Jędroszczyków, stół kmdr. dr. B. Danielewiczów 
i por. J. Robotów oraz kmdr. A. Reyman i .1. Wielo- 
górskiego.

POST SCRIPTUM
Na Walny Zjazd z kolegami Anczykowskim i 

Olszewskim spóźniliśmy się nieco. Dla mnie był to już 
n-ty zjazd, ale miałem przyjemność wprowadzenia in
nych swych dwóch pasażerówna zjazd poraź pierwszy. 
Dla starego bywalca nie było żadnych niespodzianek. 
Za stołem prezydialnym już urzędował kol. Wroński 
w otoczeniu reprezentantów kół lokalnych. Panowie 
Wojciechowski-Poray z Glasgow, Wieczorkiewicz z 
Brighton i Tomczak z Plymouth dzielnie mu sekundo
wali. Biedny Liber został zagnany do sekretarzowania. 
A na ławie oskarżonych reprezentują ustępujący za
rząd panowie Nadratowski, Busiakiewicz i Wiszowaty. 
Przy drzwiach trzechgłowy Cerber, komisja weryfika
cyjna, koledzy Proniewicz, Hermaszewski i Grodyński 
stwierdzają dyskretnie, że jesteśmy pełnomocnymi 
członkami i wręczają nam kartki do głosowania. Każ
demu inna część zjazdu może najbardziej odpowiadać; 
osobiście bardzo lubię wybory (gdy nie kandyduję) bo 
jest dużo ruchu i gwaru — coś się dzieje. Naturalnie 
ważna jest kawa czy herbata i doskonałe ciasteczko 
po zjeżdzie, gdy krzesła są odsunięte pod ścianę, a to
warzystwo (w sensie sienkiewiczowskich towarzyszy) 
zbiera się na środku i wzajemnie dopytuje się o zdro
wie jej mości. Ale najprzyjemniejszy moment i to na
prawdę moment, bo nawet cała sprawa minuty nie 
trwa, to przeglądnięcie na mnie wystawionych upo
ważnień do głosowania. To tak jakby ktoś z za oceanu 
szepnął-,,halo" prosto w ucho. „Lata cię nie widzia
łem. ostatni raz chyba na okręcie — ale nazwisko je-

Ale najlepsze miejsce chyba miał kmdr. A. Wacię- 
ga. Jego czteroosobowy stolik, w samym barze, a na
przeciw parkietu, skąd wszystko widać i gdzie łatwo 
było podejść, był najlepiej sytuowany. W barze do 
kolacji zasiedli kpt. Z. Pleziowie, którym udało sią 
dołączyć do nas w ostatniej chwili. I koło stolika kpt. 
Plezi był odpowiednik sławnych okrętowych „zakrę
tów śmierci". Pamiętam, jak podczas wizyty na „Con
radzie" wciągnęty zostałem do mesy chorążych, wła
śnie na „zakręcie śmierci", gdzie whisky ginem roz
cieńczali i... trzeba było pić do dna. Muszę się przy
znać, że nigdy się specjalnie przed wzięciem tego za
krętu nie wzdrygałem i w sobotę 10-go lutego paro
krotnie tam się zjawiałem, bo to z tym to z tamtym 
trzeba było się napić pod dobre stare czasy.

Pani Irena Delniar zasłużyła sobie na huczne 
oklaski doskonałym wykonaniem popularnych piose
nek. Chłopcy z Albatrosa, Portowe światła i inne pio
senki zakończone wspólnym wykonaniem La Palomy. 
Gardła właśnie przepłukane alkoholem dołączyły do 
piosenki „Chłopcy na nas już czas". Mimo takich aluzji 
zabawa oczywiście nie skończyła się o przewidzianej 
godzinie. Przeciągnęło się pół godziny, raz i drugi bo... 
taka okazja zdarza się tylko raz na rok.

Następnego dnia w niedzielę 11-go lutego zebrali
śmy się w kościele polskim pod wezwaniem św. 
Andrzeja Boboli na uroczystą Mszę św., a popołudniu 
w sali YMCA odbyła się okolicznościowa akademia na 
której wspomnienia wojenno-marynarskie snuł kmdr. 
B. Wroński.

szcze pamiętani choć twarz pewnie się poważnie zmie
niła; głosuj za mnie". Chciałbym tym nieobecnym ko
legom przypomnieć, że nie tylko wypełniają swe zobo
wiązanie względem stowarzyszenia, przekazując swój 
głos, ale z osobistego punktu widzenia to... prawie jak 
napisanie listu. A na to przecież nikt z nas się nie 
porwie.

Obrady płyną wyjątkowo spokojnie i... wartko. 
Sprawozdanie Zarządu Głównego uzupełniają swymi 
uwagami koledzy Busiakiewicz, Zubkowski, Budzyń
ski a piszący te słowa dziękuje „piszącym" kolegom 
za współpracę. Mecenas Nadratowski podkreśla waż
ność kontaktów z Admiralicją i z pokrewnymi insty
tucjami brytyjskimi i polskimi. Oświadczenie kol. 
Przewodniczącego, że wszelkie osiągnięcia w tej dzie
dzinie są prawie całkowitą zasługą kol. Nadratow- 
skiego przyjmujemy oklaskami, by przynajmniej w 
ten sposób wyrazić Mu naszą wdzięczność za wytrwa
łą pracę i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

Obrady toczą się wartko. Uchwalamy absoluto
rium i nierządni chwilowo bez urzędującego zarządu, 
schodzimy do baru i zasiadamy do lunch‘u.

Koledzy z komisji weryfikacyjnej zatrzymują mnie 
w drzwiach. Są podnieceni i żądają wyjaśnienia, co to 
jest klucz sklepienia. Pełen najgorszych przeczuć (pew
nie któremuś zawaliła się piwnica, czy ściana nad 
drzwiami) tłumaczę jak mogę, rysuję nawet, by się 
w końcu dowiedzieć, że oni sobie przerwę obiadową 
krzyżówką skracają. Wpisujemy zwornik (nie wiem 
czy tak się nazywa, ale tak pasowało) w krzyżówkę 
i wracamy do baru.
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Tegoroczny zjazd cechowała zwartość obrad i 
szczera troska o ogólno-polonijne sprawy. O tym za 
chwilę, gdy w paru słowach postaram się opisać po
południowe obrady. Przyjemnie jest mi stwierdzić, że 
do stołu zasiadam z kolegami, którzy swoją energią 
i zapytawaniami zabarwili dalsze obrady. Koledzy 
lleronim Gryko, Stefan Wolff i Józef Wiszowaty za
siadają ze Stachem Olszewskim i ze mną do lunch‘u. 
Obok panie Mackus i Wójcik dzielą stolik z kol. 
Anezykowskim. Pani Cieszkowska zdana jest na to
warzystwo czarujących panów Budzyńskiego i Hobota.

W przerwie obiadowej mamy okazję przywitać się 
z p. Górskimi, którzy wiernie wytrwali na posterunku 
brydżowym po zebraniu. Przy kawie spotykamy kol. 
Tomczaka, który podaje nam ostatnie wiadomości z 
Plymouth. Podczas porannych obrad poinformował 
on obecnych na zjeździe o pracach koła i o., zmianie 
adresu. Członkowie koła przenieśli się do nowej sie
dziby a zarząd bardziej volens niż nolens powędrował 
za nimi. Nie od rzeczy będzie to zanotować, ambitne 
plany przedstawione przez kol. Wojciechowskiego- 
Poray z Glasgow. A kol. Wieczorkiewicz z Brighton 
stwierdził, że ksiądz proboszcz zabronił się im rozwią
zać. Jakkolwiek bowiem może się to koło wydawać 
małe, jest jednak ważną bo najliczniejszą organizacją 
polską w Brighton i nie tylko daje firmę do ogólno
polskich wystąpień, ale także dostarcza chętnych, 
energicznych i bezinteresownych pracowników do 
organizowania imprez i obchodów. Drugą filiżankę 
kawy piję w przemiłym towarzystwie p. Ity Kutek 
i ślicznych panienek Hani i Beby. A w drodze na obra
dy udaje mi się przekonać kol. Jabłońskiego, który 
kompletuje listę kandydatów do Zarządu Głównego, 
że beze mnie Zarząd da sobie doskonale radę, i podzię
kować kmdr. Kosianowskiemu za materiały nadesła
ne do Naszych Sygnałów. Siadam koło panów Biela, 
H. Kamińskiego i Rusieckiego, niedaleko Ponikiew- 
skiego pełen błogiej nadziei, że spokojnie dosiedzę do 
podwieczorku.

Obrady popołudniowe zaczyna referat programu 
pracy Zarządu przedstawiony przez kol. Budzyńskiego. 
Program jest bardzo życzliwie przyjęty a jedyne, właś
ciwe uzupełnienie, które było dość szeroko dyskutowa
ne to sprawa wspólnego Domu Polskiego w Londynie. 
Stanowisko kolegów Gryki, Wolffa i Wiszowatego 
dlatego być może tak wielkie na innie wywarło wra
żenie, że z ich zdaniem kompletnie się zgadzam, A dla 
niewtajemniczonych nie-londyńczyków w paru sło
wach chciałbym sprawę przedstawić. Stowarzyszenie 
ł^dinbatantów Polskich parę lat temu wystąpiło z 
propozycją, by polskie organizacje w Londynie zespo
liły swe wysiłki i fundusze i wspólnie kupiły dom czy 
wybudowały dom odpowiedni na siedzibę polskich 
organizacji i na rozmaite obchody i imprezy, które w 
nim możnaby zorganizować. Wyłoniony został między- 
organizacyjny komitet, wybrano trzy komisje, rozpi
sano ankietę do poszczególnych organizacji i... tu stało 
•się coś, czego w żaden sposób zrozumieć nie mogę. 
Zaczęto wzajemnie się przekonywać, że jeszcze jest 
czas... Na ankietę odpowiedziały tylko dwie organiza
cje (SMW jest jedną z nich) i... sprawa zamarła. Kol. 
Wroński, który biorąc udział w zebraniach między- 

organizacyjnego komitetu, ma bezpośrednie informa
cje, jest zdania, że sprawa jest przedwczesna, że jest 
jeszcze z dziesięć lat czasu. Niewątpliwie organizacje 
większe, jak SMW, doskonale mogą trwać przez na
stępne dziesięć lat w zupełnej samodzielności. Ale za 
dziesięć lat wielu z nas osiągnie wiek, gdy patrzeć 
się nam będzie emerytura, a nie śmiałe, energiczne 
i pełne wizji pociągnięcia w pracy społecznej. A Ci — 
jest to argument Wolffa — co za dziesięć lat będą w 
zarządach organizacji polskich, mogą już nie mieć 
tych walorów osobistych, jakie cechują naszych 
leader‘ów dzisiaj. Były podporucznik czy starszy ma
rynarz mogą doskonale pełnić najzaszczytniejsze na
wet funkcje w naszym zarządzie, ale zawsze braknie 
im tej tradycji przywódczej, którą posiadają nasi star
si koledzy. Jest i jeszcze jedna objekcja — zrealizowa
nie tak śmiałego planu wymaga dużo entuzjazmu. A 
nie wydaje mi się możliwe utrzymanie szczupłego i 
gorącego entuzjazmu równocześnie się przekonywując, 
że jeszcze czas, że lepiej jeszcze nic nie robić. Walny 
Zjazd w konkluzji polecił nowemu Zarządowi zbadać 
sprawę i... krótko mówiąc zrobić co możliwe by spra
wa ruszyła z martwego punktu.

Na popołudniowe obrady zjawiają się dawno nie
widziani koledzy Balicki i Mossakowski, dołączają też 
koledzy Chojnowski, Moczulski (w tym roku nie udało 
mu się wykręcić z Zarządu) i Wizła. A jak już jestem 
przy wymienianiu obecnych muszę zanotować wesoły 
incydent jaki zdarzył się podczas przemówienia kol. 
Wojciechowskiego. Kol. Wojciechowski naświetla 
problemy społeczne w Glasgow a więc opieka nad wie
kowymi i troska o młodzież. Ale gdy stwierdził, że w 
Londynie też już zajęliśmy się młodzieżą, bo przecież 
widzi przedstawiciela młodzieży na sali, paru nas 
chciało na siebie przyjąć ten honor. Swoją drogą jak 
kol. Piechowiak to robi, że wygląda jak chodząca 
reklama gruczołowej kuracji — nie wiem, ale został 
poczytany za świeżo zwerbowanego osiemnastolatka.

Po zebraniu przy kawie parę słów mam okazję 
zamienić z panami A. Reymanem i inż. W. Zaziem- 
skim. Są też z nami panowie Bukraba, Zubkowski, 
Knyszyński i Łowczynowski. Jeszcze chyba nie było 
zjazdu czy towarzyskiego spotkania by brakowało kol. 
Karakulkó, którego i w tym roku miło jest zobaczyć.

Do brydża zasiadam z panami Anezykowskim. 
Górskim, Sągajłło i... ograli mnie nieprzyzwoicie. A 
wieczór zakończyłem w miłym towarzystwie kolegów 
Dulli, Olszewskiego i Preisnera. Jako starsi żonaci 
panowie zabawiamy się w barze „Pegaz" w Ognisku 
przy wódeczce wspominaniem dawnych dobrych cza
rów i opowiadaniem sprośnych kawałów.

W tym roku zauważyć się dało nieobecność tak 
niezawodnych zjazdowców jak kol. Tchórznicki i Wa- 
cięga. A jeśli wolno mi łaciński tytuł tych uwag prze- 
ciwważyć łacińską sentencją — nasz zjazd załatwił się 
ze sprawami figurującymi na porządku dziennym tak 
szybko, że kusi mnie o nim powiedzieć, że „non est ad 
necessitatem, sed ad deliciarum voluptatem“ widzenia 
rzadko spotykanych kolegów.

Przypomnieć na zakończenie chciałbym, że na 
łacińskie makaronizmy jednego z kolegów przewodni
czący zareagował zdaniem ..Greki się nie uczyłem".



12 NASZE SYGNAŁY

Z KOLEGAMI
Dayton, Ohio, USA 
luty 1962 r.

Serdecznie dziękuję za list i za „Nasze Sygnały.
Przez parę godzin wydawało mi się, że czas prze

toczył się te kilkanaście lat z powrotem do Anglii 
1945-1948 i do przedwojennej Gdyni.

Musiałem tłumaczyć żonie nowinki o kolegach. 
Próbowaliśmy razem „odcyfrować" twarze na zdjęciu 
grupy z Nr. 95. Przeżywaliśmy boleśnie straty i rado
waliśmy się z sukcesów naszych kolegów.

Co słychać u kmdr. Nowaka, Mizgalskiego i u Są- 
gajłłów? Co się dzieje z por. Biskupskim? Czy Kata
rzyński jest wciąż w Plymouth? Co robi Tchórznicki?

Dziwna jest natura ludzka. Wydaje się przez pe
wien czas, że teraźniejszość, codzienna praca, sprawy 
bieżące absorbują człowieka bez reszty, aż nagle otwie
rają się drzwi od przeszłości — i znów jesteśmy w gra
natowych mundurach, w latach nadziei, w ideowej 
atmosferze... skorupa 14 lat opadła i „prawdziwy" 
człowiek przez kilka chwil trzepocze się na powierzch
ni życia. Eh! Do cholery z rozklejaniem się!

Oto pokrótce nasza historia: w 1948 r. obaj z Unie- 
chowskim dostaliśmy posady na uniwersytecie De- 
troickim. On inżynierię mechaniczną a ja matematykę.

W 1950 r. urodził się mój syn, Mikołaj. W 1953 do
stałem obywatelstwo amerykańskie i zacząłem szukać 
lepszej posady. W. 1954 r. zostałem profesorem Electri- 
cal Engineering, Air Force Institute of Technology, 
Air University Writht-Patterson AFB, Dayton, Ohio. 
Czyli, że marzenie polskiego inteligenta — państwowa 
posada — stało się rzeczywistością. Instytut jest 
„accredited" — daje master‘s degrees in electrical, 
aeronautical, astronautical, nuclear and reliability 
engineering. Studenci — oficerowie lotnictwa, od ppor. 
do ppłk. Czasem 1 — 2 cywilnych inżynierów. Wykła
dam takie zwykłe przedmioty jak „Elektromagnetic 
Fields and waves“, „pulse techniąues" i „servome- 
chanistns" oraz czasami coś egzotycznego jak np. 
„molecular electronics". — Płacą dobrze, mam prawie 
trzy razy tyle, ile miałem w 1953 r. w Detroit. Ludzie 
przyjaźni i dobrzy, studenci — śmietanka lotnictwa, 
profesorowie — życzliwi koledzy. Oprócz mnie jest tu 
trzech Polaków.

Mamy typowy amerykański dom (ranch) z gara
żem, ogrodem (dwie łazienki), zdrowie — Bogu dzięki 
— dopisuje, samochód nie nawala, Mikołaj uczy się 
dobrze i jest — as expected —- łobuz, żona tęskni za 
Anglią, chociaż jeździ do ojczyzny co dwa lata i rodzi
ców ma w Detroit.

PO ŚWIECIE
Pomimo tych „basie" szczęśliwości nie znam 

Europejczyka z wykształceniem, który by się mógł 
przyzwyczaić do tutejszej atmosfery politycznej, tele
wizyjnej i kulturalnej. Przerobić ich nie można a „to 
join them" byłoby równoznaczne z kulturalnym samo
bójstwem — więc korzystamy z największego przy
wileju jaki Ameryka daje nam, nikt nas nie zmusza do 
„american way of life" i żyjemy po europejsku.

Największa bolączka to „american system of edu- 
cation". Dzieci, tutejsze są 2 lata w tyle za resztą świa
ta zachodniego, Albanian kids included. Na temat 
ten mógłbym napisać 3 książki, 1500 stron razem. 
Postanowiliśmy z żoną uniezależnić Mikołaja od tutej
szej szkoły i chłopak ma dodatkowe lekcje w domu.

Tyle o nas.
W lecie 1961 r. byliśmy w Ottawie i odwiedziliśmy 

Namieśniowskich, którzy nas podejmowali bardzo 
serdecznie i gościnnie.

W Detroit (Royal Oak) mieszkają Farowie. Wi
działem ich w 1960 r. Uniechowscy wciąż w Detroit.

W jednym liście nie da się napisać wszystkiego co 
by się dało.

Jeszcze raz dziękuję serdecznie za list i Sygnały. 
Pozdrów wszystkich Kolegów którzy nas pamiętają 
i napisz znowu wkrótce.

Jerzy Lubelfeld

Glasgow, 19 marca 1962 r.

... Pyta. Pan, co u mnie słychać. Przede wszystkim 
to się niemożebnie starzeję i to w bardzo niebezpiecz- 
ny sposób. Wśród naszych aniołków biurowych wy
daje mi się, że zaledwie sięgam trzydziestki (spiritl), 
ale gdy spojrzę w lustro, to myślę „po cichu"... — He
niek co się z ciebie zrobiło? (flesh!). Na ogół biorę 
szybko zbliżającą się sześćdziesiątkę dość filozoficznie 
i narazie zbyt się nie przejmuję nawet prospektem 
cieniutkiej emerytury. Pracuję w dalszym ciągu u 
Shell‘a z tą tylko różnicą, że po ciężkim bronchicie na 
który przeleżałem 3 miesiące w łóżku w 1958 r. musia
łem zmienić pracę podróżującą na siedzącą. Mam nad
zór nad kredytami jednego z naszych obwodów (prze
szło 1000 „customerów" których rachunek miesięczny 
wynosi od £300 do £200.000 (dwieście tysięcy, indeed). 
Odpowiedzialność moja polega na tym, żeby nie dopu
ścić do przekroczenia ustalonego kredytu. Ci dwustu- 
tysięczni klienci nie nastręczają wiele kłopotu, bo stan 
giełdy zawsze daje znak ostrzegawczy, no i wyżsi ode 
mnie też uważają na nich. Ale firmy korzystające z 
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kredytu w granicach 10 — 50 tysięcy, a takich mamy 
moc, dają dużo kłopotu. No ale dotychczas nikt świń
stwa mej reputacji jeszcze nie zrobił (touch wood). 
Jak rzekłem, wkrótce oczekuję emerytury, która mi nie 
przyniesie więcej jak jakieś 20% dotychczasowych po
borów (strach myśleć). W przewidywaniu lat chudych 
żona moja niezwłocznie po rozwiązaniu PKPR‘u wzno
wiła pracę nauczycielską. Obecnie jest już na liście 
kandydatów na kierowników szkół i w ciągu roku lub 
dwu obejmie kierownictwo szkoły. Po przejściu więc 
na emeryturę zajmę się gotowaniem, praniem i garn
kami, żeby kobieta mogła spokojnie doczekać się lep
szej emerytury.

Syn mój Antoni wyrósł niemożebnie na 6 stóp i 2 
cale a dopiero w maju skończy 18 lat — jest kapralem 
w szkolnym Cadet Corps i w tym roku zdaje ostateczną 
maturę. Mówię ostateczną, bo w zeszłym roku zdał 
jeden „higher" i 4 ,,lower“ — w maju będzie składać 
matematykę, fizykę, chemię, historię i łacinę. Chce 
pójść na medycynę, jeżeli matura mu się uda (musi 
mieć conajmniej 3 higher i 2 lower.) Torturę antycypa
cji przeżywamy z nim wspólnie.

Z rodakami w Glasgowie kontaktu nie utrzymuję, 
bo czasu na życie towarzyskie mam strasznie niewiele. 
Rezultatem, to gdy spotkałem 2 tygodnie temu Jerzego 
Delatura to przez dobre 15 minut nie mogłem przesta
wić przekładni z angielskiego na polski, aż mi wstyd 
było, choć Delatur był całkiem wyrozumiały. Powrócił 
on z ostatniego rejsu i przechodzi w sierpniu na emery
turę. Cieszę się z tego, bo będę miał sąsiada, który 
nosił ten sam mundur.

W roku 1957 spędziłem trzy tygodnie w Polsce. 
Byłem w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wroc
ławiu, gdzie moi bracia obecnie zamieszkują. Podróżo
waniem umordowałem się okropnie. Zdziwi się Pan 
gdy powiem, że często żałuję, że pojechałem. W ma
rzeniach widziałem Warszawę i stare kąty w najcu
downiejszych barwach. Ta Warszawa, którą widzia
łem w czasie wizyty, była zupełnie inną — obcą. 
Stare Miasto odbudowane z fotograficzną dokładno
ścią wydawało mi się jak gdyby było dekoracją teatral
ną. Za czyste i bez ducha. Sam nie wiem co się stało, 
ale wydaje mi się, że po tej podróży straciłem coś bar
dzo drogiego. Obawy moje jakie miałem przed wyjaz
dem rozpierzchły się całkowicie. W biurach meldun
kowych i w biurze Milicji Wojewódzkiej w Krakowie 
byłem traktowany z wyszukaną grzecznością, aczkol
wiek nie mogłem strawić nowoczesnej formy „Wy". 
Kapitan milicji np. pytał mnie „jak wam się podoba 
nowa Polska?". Brat mój wyjaśnił mi później, że w 
żargonie urzędowym słowa „pan" obecnie się nie 
używa.

Może za rok, za dwa, wybiorę się znów, ale już z 
małżonką i synem. Tymczasem w maju jadę do Hisz
panii na dwa tygodnie, żeby resztki reumatyzmu wy
grzać ze stawów.

W zeszłym roku spędziłem 3 tygodnie na Majorce 
w Porta Polensa. Niezapomniany urlop. Tanio i słońca 
wbród. A woda w morzu jakby specjalnie podegrzana 
dla starszych panów...

Henryk Kozłowski

Ottawa, Canada. 
27 luty 1962 r.

... Dużo czasu upłynęło od mego ostatniego listu, 
ule nie znaczy to abym o Panu czy Kolegach zapom
niał, właściwie to wspominamy stare czasy z łezką w 
oku, a jedynym usprawiedliwieniem to wrodzony pió- 
rowstręt.

Pewnie Pan Komandor wie, że już prawie od 5 lat 
pracuję w Ottawie w National Research Council w od
dziale Ships Research, więc właściwie na starym pod
wórku. Daje mi moja praca dużo satysfakcji i zadowo
lenia. Zona moja też pracuje w National Research 
Council tylko w innym dziale, Michał chodzi do gimna
zjum i przerósł już matkę.

Wybudowaliśmy 3 domy marynarskie na jednej 
ulicy t.zn. J. Dobrodziccy, J. Straszakowie i my, trzy
mamy się razem, a przy kieliszku ciągle wspominamy 
i wałkujemy nasze życie w Mar. Woj.

Ottawa jest bardzo ładnym, ogrodowym miastem, 
w którym osiedliła się spora grupa inżynierów Pola
ków już w roku 1940. Cała nasza paczka bardzo się ra
zem trzyma i czujemy się z nimi bardzo dobrze.

W obecnej chwili jesteśmy zasypani śniegiem, Mo
nika z Michałem szaleją na nartach, a mnie została 
łopata i śnieg w „driveway'‘ po kolana...

L. Kawerniński
Chicago, 111. USA 
Luty 1962 r.

... Ostatni numer Sygnałów czytałem dwa razy w 
kółko zanim odłożyłem na półkę. Jest mi bardzo przy
jemnie, że tak trochę przypadkowo przyczyniłem się 
do ciekawego reportażu z Glasgowa. Po tylu latach do
wiedziałem się o wielu mi dobrze znanych osobach, 
które zakotwiczyły w mieście, w którym kupiłem so
bie pierwszy i ostatni kapelusz w życiu — szary (który 
okazał się być czarnym, gdy słońce przebiło się przez 
mgły i chmury). W tymże samym mieście uświadomi
łem sobie, że słowo „engaged" ma więcej znaczeń jak 
te , które znałem, na szczęście zanim było za późno. 
Dzięki temu nie zakotwiczyłem w Glasgow, ale za to 
wylądowałem w Chicago, gdzie zimą zasypuje śnie
giem do tego stopnia, że nawet trudno wyjść z domu, 
a latem tropikalne upały. W tym roku daje się nam 
śnieg dobrzs we znaki. Już na miesiąc przed gwiazdką 
wszystkie stacje radiowe jak opętane grały kolendę 
„White Christmas" — no i wygrały. Przed wi
gilią (akurat była gwiazdka naszej firmy coś 30 mil 
poza miastem) jak sypnęło to aż mój Chrysler 55 przy
siadł. Jechałem dobre 3 godziny do domu i chybą tylko 
dzięki temu, że i Chrysler i ja mieliśmy odpowiednio 
wypełnione baki lekkimi materiałami pędnymi, podo
łaliśmy tej przeprawie. Kiedyś w dzieciństwie dużo 
jeździłem konno i jak zbłądziłem, puszczałem wodze 
a koń donosił mnie do domu. Zastosowałem ten tryk 
i tu. Rezultat był dobry. Choć doprawdy nie widziałem 
dalej jak wycieraczki pracowicie przesuwające śnieg 
na szybach, dobrnąłem do domu. Mieliśmy mieć na 
Wilii Pana Komandora Lichodziejewskiego z synem 
— ale że jego koń mechaniczny nie znał drogi, nic z 
tego nie wyszło, nie dał się nawet wyprowadzić z gara
żu. Toteż tylko złożyliśmy sobie życzenia telefonicznie. 
Niestety do pracy trzeba jeździć. Kupiłem sobie zdrową 
łopatę i worek soli no i jakoś daję radę. Choć ugrzęzłem 
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ładnych parę razy. Serdecznie dziękuję za przysłany 
opłatek. Z Londynu to tak prawie jak z Polski.

Kończę, przesyłam wszystkim Kolegom obojga płci 
najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.

K. Siemaszko
Salisbury, S. Rhodesia, 
9 stycznia 1962 r.

Drogi Redaktorze,
Czas, aby znowu się odezwać, bo chyba dwa lata 

minęły jak ostatnio pisałem. Afryka jest obecnie tak 
często i tak obszernie we wszelkiego rodzaju wiadomo
ściach, że trudno coś do tego dodać. Nie tylko zresztą 
my tu w Afryce, ale świat cały ma obecnie kupę zmart
wień i kto wie czem się to wszystko skończy. Polityka 
USA prowadzona w tym kierunku, aby wypchnąć z 
\fryki mocarstwa kolonialne i przed Rosją czy China
mi wepchnąć się na ich miejsce, zdobywa sobie tutaj 
masę wrogów wśród białych i nieufność wśród czar
nych. Anglia jak się nam wydaje, już straciła niepod
ległość i od dawna robi to co Ameryka im każę a co do 
United Nations to mamy tu bardzo blisko bo w Katan
ga masę powodów aby tą organizację w dużej większo
ści uważać za zgraję łobuzów. Nasz Welensky ma 
inócrie podejrzenia, że te dranie obecnie całkowicie pod 
wpływem czarnych i kolorowych mają na dalszą metę 
zamiar „wyzwolić" Federację z pod „jarzma" kolo- 
nialistów. Tymczasem niszczą Katangę, jedyną pro
wincję Kongo, gdzie istniała współpraca między czar- 

‘nynii i białymi a nie ruszają Orientale ani Kuvu, gdzie 
Gizenga ma poparcie Rosji. Coraz więcej słyszymy tu 
na temat niebezpieczeństwa, jakie nam grozi z ze
wnątrz i na to się przygotowujemy. Ja z braku Mary
narki wstąpiłem tu do rezerwy Lotnictwa i jestem 
obecnie F/O RRAF (VR) — zrobiłem to po to, aby w 
razie czego nie zagonili mnie do skakania na piechotę 
po tutejszym „bushu" ale oczywiście nie będę latał, bo 
nie umiem, a trochę późno uczyć się.

Co do. nas samych, to ostatnich parę lat od czasu 
jak w kwietniu do czerwca 1958 byliśmy w Anglii, Pol
sce i na Kontynencie, dwa ostatnie długie urlopy spę
dziliśmy z żoną podróżując naszym Volksvagenem po 
Afryce Centralnej i Południowej tak, aby póki się da 
zobaczyć tu jak najwięcej. A jest tu masę do zobacze
nia. Tak więc, we wrześniu i październiku 1959 zrobi
liśmy turę 7000 mil stąd przez Północną Rodezję i po
tem wzdłuż całego Belgijskiego Congo poprzez miejsco
wości obecnie często wspominane w radio i w gaze
tach; Elizabethville, Manono, Albertville, Bukawuą, 
Gomaa. Beni, Irumu i td. wzdłuż jezior: Tanganyka, 
Kivu, Edward, George i Albert aż do Montains of the 
Moon (Ruvenzori) i dalej statkiem po jeziorze Albert i 
Nilem za granicę Sudanu. Stąd dużym kołem poprzez 
Ugandę do jeziora Victorii w Entebbe i przez Kenyę 
dookoła Mont Kenya, dookoła Kilimanjaro i spowro- 
tem przez Tanganyikę i Północną Rodezję do domu. 
Po drodze oprócz pięknych jezior i gór, których szczy
ty pokryte są wieczystym śniegiem, oprócz wodospa
dów Murchison w Uganda, Rutshuru w Congo i tamże 
na północ od jeziora Kivu dwu czynnych wulkanów 
Nyamulagira i Nyiragongo, zasadniczym celem podró
ży były Parki Narodowe — rezerwaty fauny i flory. 
Może się mylę, ale wydaje mi się, że kto tych afrykań
skich rezerwatów nie widział, sądzić może, że to trochę 

jak Zoo i ogród botaniczny razem. Tak jednak, wcale 
nie jesl. Te różne Parki narodowe różnią się od reszty 
afrykańskiego bushu tym jedynie, że nie można tam 
strzelać i polować i że są to obszary zupełnie nieza
mieszkałe tak przez czarnych jak i białych. Obszary 
te są olbrzymie — tysiące mil kwadratowych, (Tsavo 
w Kenya ma ponad 8000 mil kwadratowych) nie ma 
oczywiście żadnych ogrodzeń i mimo kontroli masę 
zwierzyny ginie tam od kłusowników używających 
broń palną, dzidy, zatrute strzały, oraz wszelkiego ro
dzaju pułapki. Niemniej jednak, dzięki temu, że do 
tych bardzo niedostępnych obszarów Afryki porobione 
są drogi (używalne tylko w suchej porze) oraz że 
istnieją tam możliwości noclegu, posiłku i wody w spe
cjalnie dla turystów przeznaczonych obozach, można 
tam widzieć jeszcze Afrykę w takim stanie, jaką była 
zanim człowiek zniszczył co tu było od czasów niepa
miętnych. Można więc jeszcze widzieć stada słoni po 
300 razem, stada bawołów sięgające do 2000 sztuk, są 
jeszcze nosorożce „czarne" i „białe", krokodyle, hipo
potamy, wspaniałe antylopy jak eland, kudu, roan i 
sable. Są wildebeeste (gnu), zebry i żyrafy, małpy 
różne, lwy, lamparty, cheetahs i hyeny. W Ituri Forest 
w Congo w okolicach Ruwenzori są też Pigmeje. Pa
trząc na nich trudno wprost wierzyć, że to są też niby 
ludzie a teoria ewolucji nie wymaga żadnych więcej 
dowodów, tak mocno są zbliżeni do świata zwierzęce
go. Park National Albert w Congo na północ od jeziora 
Kivu w którego granicach leżą te dwa wyżej wspom
niane czynne wulkany, rozciąga się wzdłuż zachodnich 
brzegów jeziora Edward aż do Gór Księżyca. Queeu 
Elizabeth Park w zachodniej Ugandzie, na granicy 
Congo obejmuje podnóża Gór Księżyca i wybrzeża je
zior Edward i George połączone kanałem (naturalnym 
a nie sztucznym) Kazinga. Dalej w północnej Ugandzie 
i na półn.-wschód od jeziora Albert leży Murchison 
Falls Park, po obu brzegach Nilu, który z jeziora Vic- 
torii jest tu w swej 4000 milowej drodze do Morza 
śródziemnego. Jednym z najwspanialszych widoków 
jakie oprócz Victoria Falls w życiu widziałem to znaj
dujące się tu Murchison Falls, gdzie olbrzymi Nil prze
ciska się przez szczelinę mniej niż 20 stóp szeroką i 
spada kilkaset stóp w dół w fantastycznych kaskadach 
aby znowu rozlać się na przestrzeni mili lub więcej.

Małe jezioro Nakuru w Kenya niedaleko miasta o 
tej samej nazwie, jest rajem ornitologów. Różnorod
ność ptactwa wodnego jest tu większa niż gdziekolwiek 
na świecie a koncentracje falmingoes tak „greater" 
jak i „lesser" oceniane są na parę milionów. Cała po
wierzchnia tego płytkiego jeziora pokryta jest brodzą
cymi flamingos i wygląda to z daleka jak olbrzymie 
naczynie z lodami poziomkowymi. Na południe od 
Nairobi u stóp Kilimanjaro, Ainboseli Gamę Reserve 
wyróżnia się ilością czarnych nosorożców, jakie tam 
jeszcze żyją, niestety tylko potworny wprost kurz wul
kaniczny o konsystencji pudru, bardzo utrudnia życie. 
Dalej na wschód Tsave Gamę Reserve słynie ze swoich 
lwów, które są tu szczególnie duże i mają ciemno brą
zową. sierść. W tych okolicach i dalej na południe w 
Tanganyika żyje ciekawa rasa murzynów rysami 
twarzy podobna do starożytnych Egipcjan. Są to Ma- 
sai, stale jeszcze utrzymujący tradycyjny sposób życia 
i strój, trudniący się wypasem bydła, które jest dla 
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nich jedynym majątkiem, i polowaniem. Rośli, przy
stojni i dumni nie chcą wydaje się butów, radia i rowe
rów ani podobnych zdobyczy cywilizacji. Nad całym 
tym krajem widoczny z ogromnych odległości panuje 
wiecznie ośnieżony szczyt najwyższej góry Afryki: 
Kilimanjaro — 19340 stóp, prawie 4000 stóp wyższy niż 
Mt. Blanc. Stąd pochodzą dwa największe na świecie 
kły słonia ważące ponad 230 funtów każdy. Ngorongo- 
ro Crater w północnej Tangayika na zachód od Kili- 
manjaro posiada jeszcze dziś największe koncentracje 
zwierzyny na milę kwadratową — ma około 12 mil 
średnicy i około 2000 stóp głębokości a powierzchnia 
dna krateru wynosi 100 mil kwadratowych.

Tak więc wspaniałe góry, jeziora, wodospady, 
rzeki zwierzęta, widoki imponujące sprawiają, że 
podróż taka jest prawdziwym przeżyciem i pozwala 
chętnie pokonywać niewygody. Te są związane szcze
gólnie z jakością dróg — na tej przestrzeni 7000 mil 
tylko 700 mil było asfaltowe, reszta to często nie więcej 
jak oczyszczony z drzew i korzeni „track", gdzie sa
mochód może przejechać tylko w suchej porze a i wte
dy miejscami nie szybciej jak 10 mph. Co do klimatu 
to chociaż ciepło, nigdy jednak nie jest tam tak gorąco, 
aby to było męczące. Wszędzie prawie na trasie pod
róży byliśmy jakieś 3 — 4 tys. stóp n.p.m. a miejscami 
dużo wyżej. W Tomboroa (Kenya) jest najwyższa 
stacja kolejowa (ex) British Empire na wysokości 9003 
stóp. ‘Niestety te resztki dzikiej i nie zepsutej przez 
człowieka Afryki kończą się gwałtownie. W miarę jak 
coraz więcej tutejszych dzikusów dostaje przedwczesną 
niepodległość, znika piękno natury, giną zwierzęta, 
pali się bush i „cywilizacja" postępuje swoim obrzyd
liwym, nieubłaganym torem z reklamą „Coca-Cola" 
za swój sztandar. Już dziś z pięknego Park National 
Albert nic zapewne w Congo nie pozostało — wszystko 
tam zjedli.

W ciągu sierpnia i września ostatniego roku znowu 
odbyliśmy długą (7500 mil) turę samochodową. 
Wpierw na północ stąd w północno-wschodniej części 
Północnej Rodezji pojechaliśmy zobaczyć Lunkwa 
Valley Gamę Reserve. Ta Gamę Reserve jest w Afryce 
wyjątkową tym, że jest tam bardzo mało dróg, obozy 
dla turystów nie mieszczą więcej jak 10 — 12 osób i co 
najważniejsze nie jeździ się tam samochodem a z 
uzbrojonym murzynem, Gamę Guard, chodzi się do
kładnie tak jak na polowaniu podchodząc do zwierzyny 
na piechotę. Jest to Oczywiście dużo bardziej interesu
jące, więcej można zobaczyć i lepiej fotografować. Po
dejść do nosorożca na odległość jakichś 15 metrów 
jest naprawdę wielką emocją. W czasie gdy tam byli
śmy Północna Rodezja miała kłopoty ze swymi czar
nymi w wyniku czego oprócz nas prawie nikogo w 
obozach nie było — tylko my i czarna obsługa obozów. 
Po dwu tygodniach pobytu spowrotem przez całą pra
wie Północną i Południową Rodezję od Zambezi do 
Limpopo i dalej w Republice S.A. przez Kruger Natio
nal Park do Lorenco Marąues w Mozambiku. W Kru
ger jest też oczywiście dużo zwierzyny, ale masę też 
turystów, duże obozy, gdzie mieści się do 400 osób, 
masę samochodów, jednym słowem to już nie jest to 
sarno, co na Północy. Lorenco Marąues uchodzi za 
miasto o najbardziej „kontynentalnej" atmosferze z 
tej strony Równika — ma rzeczywiście zupełnie inny 

charakter, niż jakiekolwiek inne, które tu znamy. W 
dalszej naszej drodze na południe przejechaliśmy przez 
Swaziland, który podobnie jak Basutoland i Bechuana- 
land, chociaż wewnątrz S. A., są ciągle jeszcze protek
toratami angielskimi. Drogi tam okropne tak, że far
merzy trzciny cukrowej używają małe samochody jako 
środek lokomocji.

W Południowej Afryce dużo jest piękna, ale nie 
jest to Afryka w takim sensie, w jakim ją sobie wy
obrażają ci, co tylko z książki i kina coś o tym konty
nencie wiedzą. Piękne jest wybrzeże szczególnie w oko
licach Durban i dalej na południe t.zw. „Garden 
Route" pomiędzy Port Elizabeth i Capetown. W pew
nych porach roku cały krajobraz jest barwny od dziko 
rosnących kwiatów. Teren jest górzysty i często cał
kiem pokaźne góry biegną prawie wzdłuż wybrzeża. Są 
tam na południu farmy strusi chodowanych dziś nie 
tylko dla ich piór, ale też na t. zw. „biltong" (suszone 
mięso) i skórę. Skorupa strusiego jaja ma grubość 
grubej porcelany, na jaju takim może stanąć mężczyz
na ważący 200 funtów — jedno jajo natomiast waży 
tyle co dwa tuziny jaj kurzych. Dwie małe Gamę Re- 
serves w północnym Natalu i Umfolozi i Hluhluwe po
siadają największą na świecie ilość „białych" nosoroż
ców, które są już na wymarciu. Jest ich trochę w Suda
nie. Nosorożce te zwane też „sąuare Lipped" są tylko 
trochę jaśniejsze niż ich kuzyni „czarne" nosorożce. 
Różnią się od tych ostatnich tym, że są większe, ale 
dużo mniej agresywne, zamiast żyć z liści i gałęzi krza
ków jak to robią „czarne", pasą się tak jak bydło i ży- 
ją trawą.

Na zachód od Durban i na granicy Basutoland jest 
piękny łańcuch gór Drakensbergs; Rasutoland nato
miast jest afrykańskim Tybetem tak jest niedostępny 
i tylko konno możnaby ten kraj naprawdę zobaczyć — 
dróg nie ma tam prawie wcale.

W samym Durbanie doskonałe akwarium oceani
czne pozwala na oglądanie i fotografowanie wielu ga
tunków ryb żyjących w tych wodach: rekiny różnych 
gatunków, stingray, moray, eel itd., które widać przez 
okna tego dużego cylindrycznego tanku na różnych po
ziomach jego wysokości. Capetown ze znaną wszyst
kim Górą Stołową i kolejką linową na jej szczyt — 
śliczny półwysep no i Przylądek Dobrej Nadziei. W 
drodze powrotnej do domu „miasto stołu" Johannes- 
burg — wstrętna konkretowa dżungla otoczona kopca
mi wypłukanej w kopalniach złotonośnej rudy. Oprócz 
tych dwóch podróży byliśmy od czasu naszego tu po
bytu w wielu innych miejscowościach i widzieliśmy 
jezioro Nyara w Nyasaland, Victoria Falls i Wankie 
Gamę Reserve niedaleko Livingstone, Beira i Gorongo- 
za Gamę Reserve w Mozambiku, wybrzeże Wschod
niej Afryki od Dar es Salaain przez Zanzibar i Momba- 
sę do Malindi. Cięgle więc jeszcze główny motyw, któ
ry mnie do służby w Marynarce skłonił („join the 
Ńavy and see the world") powoduje naszym życiem 
i zasadniczo stale czekamy na następny urlop. Pod tym 
względem Rodezja jest dość wyjątkowa, bo jak dotych
czas mamy tu dużo urlopów (5 tygodni rocznie), które 
pozwalają na to, aby jechać daleko i dużo zobaczyć.

Poza tym jednak czytając w „Naszych Sygnałach" 
o kolegach w różnych częściach świata, żałuję czasami, 
że już teraz trudno byłoby nam ruszyć się stąd aby 
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próbować życia gdzieindziej — chyba, że nas stąd wy
rzucą kiedyś, co z tego punktu widzenia miałoby dobrą 
stronę. Korzystam z tej okazji aby wspomnieć, że na
leżę do tych, co zawsze na listy odpisują i bardzo bym 
się cieszył, gdyby ktoś z Kolegów do mnie napisał.

Łączę dla Pana i wszystkich Kolegów bardzo ser
deczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego, co naj
lepsze w Nowym roku.

Kopecki

Headąuarters Allied Forces Southern Europę

Naples, ttaly 
5 lutego 1962.

Drodzy Koledzy,
Jeśli jesteście oburzeni na mnie, że do tej pory nie 

starałem się nawiązać kontaktu, i jeśli się zdziwicie, że 
nagle po tylu latach nareszcie zebrałem się na skrob
nięcie paru słów, to mnie by to ani nie oburzyło, ani 
nie zdziwiło.

No, cóż — jakie wytłumaczenie? Że nie pisałem — 
to oczywiście lenistwo... Ale że się nie spotykałem z 
Wami, to można by było znaleźć pewne usprawiedli
wienie. Ale szczerze mówiąc, historia jest bardzo pro
sta i stara. Tak stara, jak i Biblia! Historia marnotraw
nego syna, który po wielu latach chciałby wrócić na 
łono rodziny...

Nie mam zamiaru, ani występować z Royal Navy, 
ani wracać do Polski; ale jak często się tęskni choćby 
pogadać trochę po polsku. Czasami, prawie z rozpaczą, 
zdaję sobie sprawę, że zapominam nie tylko swoich 
starych kolegów i przyjaciół, ale nawet i język ojczy
sty.

Więc ochota była, a tylko odwagi brakowało — a 
czem dłużej czekałem, tern trudniej było zastukać do 
drzwi. Nie chcę o nic prosić, po prostu pragnąłbym 
„wejść do środka": żeby chociaż dowiedzieć się kto, 
gdzie i jak.

Ale wczoraj spotkałem się tutaj w Neapolu z Jur
kiem Pawłowiczem i on mnie popchnął, mówiąc, że 
chociaż mnie na pewno i poszczujecie psami, możliwe, 
że (trochę pogryzionego) w końcu i przyjmiecie. Więc 
dlatego i piszę...

O Jurku P. przypuszczalnie wszystko wiecie. Tan
kowiec jego jest naprawdę tip-top. Nowiutki, czyściutki 

Jako kapitan statku ma olbrzymią swobodę i władzę, 
i prawie luksusowo umeblowany i wyekwipowany, 
no i mnóstwo roboty i odpowiedzialności. Wielce się 
ucieszyłem z naszego spotkania, szczególnie z nim — z 
prawdziwym marynarzem — który w ciągu ostatniego 
rejsu na przykład odwiedził 47 (sic!) portów.

Jeśli chodzi o mnie, to moje rejsy są tylko z jedne
go biura do drugiego i z jednej „cocktail party" na in
ne. Jestem obecnie oficerem w sztabie NATO — adres 
jak wyżej. Byłem tutaj w Neapolu już prawie dwa lata 
i mam nadzieję wrócić do Anglii pod koniec lipca lub 
w sierpniu b.r.

Przyjąłem nazwisko Westlake, bo nikt z Anglików 
nie mógł wymówić Wciślicki, a nie wypadało być na
zywany „Whisky" przez marynarzy.

Czwartego paska jeszcze nie dostałem, ale za to 
na pociechę mam obecnie już trzech synów, oprócz 
czterech córek. Trzy razy próbowałem i nie wyszło — 
same dziewczynki... Czwarty raz — znów córka!... Ale 
ja jestem uparty osioł — jak ten „mułek" Jurek P. — 
i za piątym razem wyszedł syn! Zęby udowoInić, że to 
nie był przypadek, popróbowałem znowu i znowu się 
udało. Trzeci synek jednak, który się urodził parę mie
sięcy temu, to muszę się przyznać był wypadek.

Mówiąc o wypadkach i przypadkach, jeśli przypad
kowo ktokolwiek z Was znajdzie się we Włoszech w 
ciągu najbliższych paru miesięcy, a szczególnie w oko
licy Neapolu, to proszę koniecznie odwiedzić tę serię 
„of large smali Whiskies". Butelka whisky również 
czeka w mojej willi.

Składam najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia 
pomyślności

E. E. Westlake 
(Wciślicki)

P.S. Nie wiem kto jest Sekretarzem, ale jeśliby to nie 
sprawiło zbyt wiele kłopotu, to bardzo bym prosił 
o przysłanie spisu kolegów z adresami w Anglii 
i poza U.K.
Nie wiem również kto jest Skarbnikiem, ale zdaje 
mi się, że wyżej podpisany jest trochę spóźniony 
ze składką za ostatni... miesiąc. Załączam więc 
czek na £ 5 w nadziei, że mój bank nie odrzuci go 
(czeku, a nie skarbnika!), no i że Wy również 
innie przyjmiecie.
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TRÓJKĄT STRZAŁU
W .kwietniu 1942 powróciłem z Jurkiem Dobro- 

dzickim do Devonportu, po 14 miesięcznej kampanii 
na Południowym Atlantyku i Oceanie Indyjskim. 
„Zosia" Gosiewski, nowo mianowany komisarz Stacji 
Zbornej Plymouth, miał dla nas gotowe „ciężkie funty" 
zaległych pensji; czekała mnie również żółta koperta 
z telegramem wzywającym do meldunku w „Kier- 
Mar.Woj" w Londynie. Przebiegłem myślą różne eta
py stażu na H.M.S. „Exeter“, „Cameronia", „Hart- 
land" i „Walney", ale nie pamiętałem żadnego takiego 
„przeskrobania", żebym musiał stawać do raportu u 
Admirała. Jurek odprowadził mnie na North Road 
Station, ale zamiast troski o mój los okazał niekłamaną 
radość na gładyszowskim obliczu: miał w kieszeni mój 
klucz od mieszkania na Nelson Gardens...

W Londynie Kmdr. Łomidze, piastujący obowiązki 
oficera personalnego floty, przyjął mnie serdecznie i 
dał mi do zrozumienia, że jestem przewidziany na ofi
cera torpedowego O.R.P. „Burza" po uprzednim prze
szkoleniu .w szkołach broni podwodnej w Portsmouth 
i Brighton.

Jedyny warunek personalnego: zdanie egzaminów 
torpedowych z wynikiem celującym.

Myśl o powrocie na „ciotkę" „Burzę", na której 
przeżywałem emocje pierwszych bojów pod komando
rami Nahorskim i Franckim w 1939/40 roku, napełniła 
mnie entuzjazmem. Po krótkim urlopie w Szkocji, zna
lazłem się na H.M.S. „Vernon“ w Portsmouth. Była 
tam już od lutego „Burza", przechodząca w suchym 
doku „operację kosmetyczną" po czarnej serii bomb 
i zderzeń: pod Calais, z H.M.S. „Arsenałem" i „Rose- 
marie". Okręt był w IT-giej rezerwie, nie do zamiesz
kania, cierpiący pod terkotem setek młotków elektrycz
nych i iluminowany niebieskimi ognikami spawaczy 
elektronowych. Na francuską konstrukcję, przechodzi
ła angielska poprawka, tworząc z „Burzy" atlantyc
kiego eskortera przez duże „E“.

A były to czasy, gdy kontrtorpedowce na Atlanty
ku szły na wagę złotai

Kurs na „Vernonie był intensywny, nie było czasu 
na niepewności czy „niuanse", cała aparatura szkole
niowa była nastawiona na jaknajszybsze wysłanie 
adeptów do wciąż wiszącej w balansie bitwy o Atlan
tyk. Zapoznaliśmy się szybko z używaniem materia
łów kruszących w sekcji minerskiej, trałami, fuma- 
torem oraz minami „Haskimi" i magnetycznymi. 15 
lipca „Błyskawica" stanęła u mola i mogłem uściskać 
moich ex-kompanów z H.M.S. Exeter" Jaśka Wańkow- 
skiego-i Michała Białowskiego. Zobaczyłem ich space
rujących sprężyście wzdłuż okrętu, pokazując „urbi 

et orbi" swe złote, dookoła (!) paski podporucznikow- 
skie i widać po nich było, że są zaokrętowani na „pol
skim krążowniku" po zadartych w górę głowach.

Z „Vernona" wróciłem do Plymouth na egzamin 
z elektrotechniki; (solidny przyczynek do naszej wie
dzy przez komandora Sukiennika) — Jurek Dobrodzic- 
ki już odszedł na ścigacze — i po wizycie u naszego 
„anioła stróża" torpedowego komandora Łątkiewicza, 
znalazłem się znów w pociągu, z biletem 1 klasy do 
Brighton, w kieszeni.

Po przyjeździe do Brighton znalazłem się w zaim
prowizowanej Szkole Torpedowej znanej jako Roedean 
School a umieszczonej w... zarekwirowanym żeńskim 
internacie na przedmieściu. Przy moim stole siedziały 
przyszłe sławy torpedowe: „Maślak" Polek Kawer- 
niński, Kostek Zubkowski, Eryk Sopoćko... jeździliś
my autobusami do garażu nazwanego szumnie 
H.M.S. „Dreadnought", gdzie metodą angielską, roz
bieraliśmy torpedę na kawałki, czytając „rutyny" 
punkt po punkcie z niebieskiego podręcznika a zapija
jąc gęsto mleczną herbatą i oszukując głód wilgotnym 
„fruit-cakiem". Gdy ktoś nam dla żartów schował 
cenny „manuał" musieliśmy, nolens volens, złożyć 
torpedę z pamięci; po zakręceniu ostatniej śruby zo
stał nam jeszcze na stole stos dziwacznych mechaniz
mów które już nigdzie nie pasowały. Schowaliśmy je 
przezornie do worka, na czym przyłapał nas angielski 
instruktor. Ale o dziwo! mimo, że robił wszystkie pró
by sprężonym powietrzem, balansując torpedę, to 
znów poruszając stery kierunkowe i głębokościowe, 
torpeda działała poprawnie, jak to stało w podręczni
ku, ku wyraźnemu osłupieniu naszego gunner‘s 
matę'a.

Taktykę torpedową wykładał nam Kmdr. King 
RNR, przemiły oficer i zajadły wróg własnej wątroby, 
którą dziurawił potężnymi dawkami „gin and limę". 
Do torpedy miał ogromny szacunek zaczynając nasz 
kurs słowami: „Torpeda to najbardziej potężna i de
cydująca broń znana w wojnie na morzu. Składa się 
ona z ładunku wybuchowego umieszczonego w jej gło
wie i mechanizmu niezbędnego do doprowadzenia jej 
do celu.

Ten ostatni jest napędzany paliwem i powietrzem, 
specjalne urządzenia sterowe utrzymują torpedę na 
kursie i głębokości"...

King lubił bardzo Polaków i tajnie zazdrościł nam 
naszych torped napędzanych spirytusem etylowym.. 
„It beat‘s me, how you blighters persuaded your 
admiralty... to think of it! The ruddy fish, running 
all the ruddy way to the target on vodka! Our torpedo 
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fuel would not even sozzle a siekły Y.A.D., on the 
second day of her troubles!

To mówiąc żałośnie pociągał swój gin and limę — 
„very little limę, just a cloud, please!"

Poza gin‘em, druga strona medalu Kinga, to jego 
hobby i kochanka: stół taktyczny, torpedo attak 
teacher. Co rano nasza klasa miała z nim rozprawy; 
on jako unikający chytrze torped nieprzyjacielski 
krążownik, a my imaginacyjne destroyery z oświetlo
nym celownikiem i uproszczonym odchyleniem, kalku
lowanym ze specjalnej tarczy opracowującej automa
tycznie kąt celowania! ta ostatnia była znaną Angli
kom, jako tropedo defection disc, lub po prostu „disc".

Chybialiśmy często, gdy King trzymał się w inkli
nacji O lub 180 stopni i nie pozwalał się nam „napie
rać" na jego sektory dziobowe rzucając na stół przed 
dzioby naszej „flotylli" skrawki waty imitując silny 
ogień artyleryjski i nakrycie w każdej salwie.

Wieczorem, w wardroomie, pieszcząc nieodłączną 
szklankę ginu, szydził z naszych porażek i radził nam 
celować nasze torpedy w miejsce... nie nadające się do 
druku. Bolała mnie ambicja narodowa i marzyłem o 
odwecie, podkuwając tajnie polskie elementy trójkąta 
strzału pożyczone uprzejmie przez komandora Łątkie- 
wicza oraz specjalną instrukcję torpedową wraz z gra
fikami strzału kapitana Węglarza. Pewnego ranka, 
gdy. miał widoczny „hangover“ zbliżyłem się na 1500 
yardów i zdeklarowałem wiązkę z 10-ciu torped, za
nim zdążył rzucić watę. Inklinacja była 160 stopni a 
więc szanse trafienia niezłe. King musiał wstać z łóżka 
lewą nogą, nie dawał za wygraną, nie mając ochoty 
hyć tak z nienacka zatopionym przez „foreignerów 
kąpiących się w wódce".

„Jaki director angle?" pyta mnie zerkając na swój 
disc. „Prawo pięć". King przeciągnął kredą linie wią
zek. Krążownik był przekreślony symetrycznie z obu 
burt; mógł tylko uniknąć zagłady przez zwrot na kon- 
trakurs, ale celownik był krótki i ustawiło by go to 
burtą do wiązki zanim by mi pokazał rufę. Druga, 
desperacka możliwość to zwrot na spotkanie salwy. 
Tu się zdecydował. „Wobec tego ja idę na inklinację 
180 stopni i kontrakursem przechodzę przez pańską 
salwę!"

Ale i tu miałem gotową odpowiedź: torpedy B i E 
w zygzag, mam to zanotowane w elementach grafiku, 
dodałem pokazując mu dużą literę ,,W“.

King niechętnie przerysował linię środkowych tor
ped w zygmag; na inklinacji 180, był trafiony dwu
krotnie właśnie przez torpedy B i E, na starej inklina
cji tonął od torped A i C.

Na to King wyciągnął ze swego instruktorskiego 
lamusa najstraszliwsze pytanie, które zatkałoby chyba 
każdego angielskiego sublieutenanta: „Na przechyle 
pański dysk wypadł za burtę, jak pan obliczy „director 
angle", bez dyska?

Deus ex machina, wsparła mnie świeżo „podkuta" 
formuła trójkąta strzału: Kąt celowania jest równy 
dzielnikowi wektoru szybkości celu i szybkości torpedy 
pomnożonemu przez sinus kąta biegu. Przy inklinacji 
180 stopni, sinus KB jest równy zero, kąt celowania 
również zero. Używając torped z zygzakiem ,,W“, tra
fienie torpedami B i E.“. King zaniemiał. Nikt mu 
jeszcze nie zarecytował, z pamięci i improptu równa

nia z wzoru sinusów. Krążownik poszedł więc „na 
dno", a zniechęcony King zdał prowadzenie ćwiczeń 
taktycznych chorążemu marynarki królewskiej rzuca
jąc, na odchodne, większy niż zwykle pakunek waty 
na mój imaginacyjny KT, który śmiał podejść na 1500 
yardów do krążownika. W notesie zapisał mi jednak 
wynik „celujący", z typową angielską „fair play", a 
wieczorem, gdy mu postawiłem double gin and „very 
little limę" i przyznałem się do podstępnego podczyty
wania polskich instrukcji torpedowych, zupełnie się 
udobruchał. „Trust the ruddy Poles, trust the ruddy 
Poles! But I am goin‘ to check personally your blinkin' 
torpedo storę, on your ruddy ship to make surę that 
your ruddy fuel does not evaporate too ruddy fast!" 
Obiecałem mu, że na tą wizytę będę trzymał w pogoto
wiu „genuine Rose‘s limę juice", który pomieszamy z 
naszym „ruddy fuel" i że zrobimy mu party „to end 
all parties". Rozstaliśmy się w przyjaźni.

Z Brightonu wróciłem więc z przydziałem na „rud
dy ship" ciotkę „Burzę", która kończyła już swą II 
rezerwę, powracając do I-szej, pozwalającej na czę
ściowe zaokrętowanie załogi. Meldowałem się do z.d.o. 
kapitana Włodzimierza (Napoleona) Łoskoczyńskiego, 
który zaprowadził mnie do mesy dowódcy okrętu 
Kmdra Franciszka Pitułki.

Było to pierwsze spotkanie z naszym wodzem co 
zamienił pechową, jak dotychczas „Burzę" w szczę
śliwy okręt, który zabłysnął wkrótce sławą legendar
nego eskortera na Płn. Atlantyku, jako że w pojedynkę 
mógł rozpędzać całe gniazda U-boat‘ów, a na swoim 
skrzydle konwojowym ani jednego „torpedowego 
goala" nie przepuścił.

W dziale torpedowym zastałem pełnowartościowe
go specjalistę bosmana Władysława Zajdla, bosman
mata Kaczmarzyka, mata Majerskiego, których walo
ry zajaśniały w pełni podczas ciężkich zmagań zimo
wych między Szkocją a Kanadą.

14 września „Burza" skończyła remonty i rozpo
częła próby maszyn i ćwiczenia morskie. W początku 
października 1942 przeszliśmy na redę Devonportu, a 
stamtąd przez wytrałowane kanały do Greenock. 
Atlantyk wołał nas już na wielką przygodę i pewnego 
ranka, po ćwiczeniach „Burza" skierowała się niepo
strzeżenie na jej pierwszy konwój trans-oceaniczny. 
Odtąd żyliśmy typowym życiem eskortera utrzymują
cego się w pozycji na skrzydłach konwoji zmierzają
cych to na zachód, to na wschód, martwiąc się o stan 
ropy i wody słodkiej, słuchając H.F.D.F‘ów, ech rada
ru i azdyka, czy wreszeńe hydroforni, zygzakując obro
nie lub rzucając nieskończone „patterny" bomb głębi
nowych w trio głosowe kmdra Pitułki (komendy na 
ster i przecinanie kursu U-boatom), Jurka Pawłowi
cza (podającego czas z rekordera azdyka) i moim po
dającym głębokość i uwagę i pal na bombach głębino
wych. Aparaty torpedowe „rdzewiały" w położeniu na 
zero, a torpedy balansowaliśmy raczej nostalgicznie w 
krańcowych portach Gourock‘u i St. Johnsa.

Była to dla mnie pamiętna noc 7 grudnia 1942r., 
gdy idąc z konwojem HX 217 z Halifaxu, obserwator 
z lewego skrzydła pomostu bojowego zauważył U-boat 
na powierzchni w odległości 1500 m. Szliśmy już od 
zmroku w alarmie bojowym wykonując szereg kontr
ataków bombami głębinowymi na różne cele. Pierwsza 
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moja myśl to postawienie aparatów torpedowych na 
burtę i sugerowanie dowódcy salwy z 3 torped.

Pamiętam zdziwiony głos st. mar. Kociszewskiego, 
powtarzający mój rozkaz przez telefon: Aparaty tor
pedowe, lewa burta! a zaraz potem obejmujący od nie
go telefon bosmana Zajdla; Aparaty na lewej burcie! 
Panie poruczniku, strzelamy torpedy?

Tak, strzał wachtowy, nastawienie średnie! Ceł, 
okręt podwodny na powierzchni, meldować gotowość! 
Po chwili Zajdel: Aparaty gotowe, przetyczki wyjęte! 
Przez tubę głosową przy sterniku, podałem do dowód
cy na pomoście bojowym: 3 torpedy gotowe. Na celow
niku wachtowym nastawiłem mój kąt celowania, syl
wetka niemca ledwie widoczna z nad wody, noc „mu
rzyńsko" ciemna, a będąc na skrzydle pomostu nie 
słyszałem już meldunków azdyka, który z biedą mógł 
by mi przybliżony kurs podać. (Będąc jednak do celu 
w tak bliskiej odległości, oceniłem z jego śladu torowe
go fosforyzującego się po naszej lewej burcie, kąt celo
wania jako prawo 5 i czekałem teraz na zwrot dowód
cy, aby przeprowadzić celownik przez cel i rozłożyć 
wiązkę).

Do salwy torpedowej jednak nie doszło, gdyż Nie
miec zaczął się rozpaczliwie zanurzać, a prawie' jedno
cześnie działo 2 otworzyło samorzutnie ogień, oślepia
jąc mnie na dobre pół minuty. Z opyłkami kordytu w 
oczach wróciłem — rozczarowany — na pomost nawi
gacyjny. Jurek Pawłowicz miał już „echo" na rekorde- 
rze i rozpoczęliśmy normalny atak bombami głębino
wymi. Bosman Zajdel meldował mi po chwili: Aparaty 
na zero. Przetyczki w zapalnikach. Noc zakończyliśmy 
„orając" ocean kuferkami użyźnionymi trotylem i 
amatolem.

* * *

W chłodny, atlantycki poranek 22 lutego 1943 r. 
osłanialiśmy z grupą „B 3“ sielankowo spokojny kon
wój z Greenock. Żadnych H.F.D.F-ów nie było na kur
sie... Zdzisiek Pleśniak, otulony wypłowiałym „duffel- 
kotem", pomagał mi w wyrównywaniu pozycji po nie
uniknionym dryfie przy zwrotach zygzakowych, dorzu
cając lub odejmując po pięć obrotów na telegrafie ma
szynowym. Sączyliśmy z kubków, gorące angielskie 
„cocoa" i wspominaliśmy filmy widziane w Glasgow, 
podczas styczniowego remontu w Govan dock‘u.

Przez głośnik na pomoście bojowym słychać było 
kryształowo czysty „ping" azdyku. Radar trzymał 
konwój na ekranie, a poza nim operator widział wy
równaną, seledynową taflę... raczej pro forma podno
siliśmy co chwila lornetki do oczu, kontrolując sektory 
dziobowe średniego kursu konwoju.

Nagle znalazł się przy mnie dowódca z białą kartą 
naval message, oznaczoną „top priority". Opuszczamy 
grupę R 3 z zadaniem wsparcia ON 166 idącego do St. 
,Tohn‘s. „Proszę mi wezwać „Kamyka" na pomost! 
..Pilot" Stach Olszewski już się pocił w kabinie nawi
gacyjnej, opracowując kurs zbliżenia.. „Kamyk" 
Wesołowski (1-szy oficer mechanik) raportował po 
•chwili d.o. stan ropy. Podnosimy parę w trzech kot
łach i okręt ożywił się jak po dotknięciu różdżką cza
rodziejską. Gdzieś z pokładu dolatywał głos kapitana 
(Napolepna) Łoskoczyńskiego wzywającego bosmana 
okrętowego do sprawdzenia uszczelnienia okrętu (na

sze grodzie wciąż przeciekały). Z wachty krążowniczej, 
przeszliśmy na wachtę bojową.

180 — 200 — 220 — 240 obrotów.
W górę kopuła azdyku! Za rufą ukazała się nam 

własna, jasna smuga. Na gaflu zwisająca, postrzępio
na bandera zatrzepotała odsłaniając białego orla.

Pleśniak, II oficer artylerii, odszedł do swej baterii. 
Dowódca objął odemnie prowadzenie okrętu, co pozwo
liło mi nawiązać łączność telefoniczną z obsadą wach
tową aparatów torpedowych (mat Majerski) oraz mio
taczy ł wyrzutni bomb (bosmanmat Kaczmarzyk i st. 
mar. Kociszewski).

Wszystko działało sprawnie. Ta „Burza" koman
dora Pitułki była istotnie ciężką dla wroga ręką Pol
ski karzącej na morzu!

Około południa zaobserwowaliśmy przed dziobem 
błyski ognia artyleryjskiego. Widok lo na Atlantyku 
w roku 1943 raczej niecodzienny. Dowódca zarządził 
alarm bojowy. Prawie, że jednocześnie znaleźliśmy się 
w kontakcie radio-telefonicznym ze „Spencerem", do
wodzonym przez kpt. Heineman‘a U.S. Navy. Krótka 
wymiana sygnałów na R/T wyjaśniła sytuację. Ogień 
artyleryjski był z eskortera amerykańskiego próbują
cego zatopić opuszczony przez norweską załogę sta
tek, uszkodzony przez niemiecką torpedę poprzedniej 
nocy. Amerykanin po parogodzinnej, bezskutecznej 
kanonadzie dał za wygraną i wracał na swoją pozycję 
w konwoju już rozsypanym i częściowo zdezorganizo
wanym przez straty i uniki. Idąc szybciej, 30 węzłów, 
(biedna „ciotka" robiła bokami) „Burza" podeszła do 
obezwładnionego Norwega. Taki „latający holender" 
w centrum naszych szlaków konwojowych, stanowił 
szczególnie w nocy i we mgle duże niebezpieczeństwa 
Widoczność była doskonała i gdy wszystkie lornety 
oglądały nieszczęśliwca, sprawdziłem lornetą sektory 
dziobowe. Tym razem miałem w wizji 2 niemieckie 
U-boaty na powierzchni, które- wobec dużej odległości 
wyglądały jakby jeden prowadził drugiego na holu. 
„Kąt kursowy lewo 20, dwa nieprzyjacielskie okręty 
podwodne" meldowałem d.o. nie spuszczając ich z oczu 
i „po omacku" zbliżałem się do kompasu, aby wziąć 
na nie prawdziwy namiar. Po chwili „obrażeni" sy
gnaliści objęli ode mnie obserwację O.P. i mogłem rzu
cić okiem na Norwega, który dryfował na spokojnej 
fali po naszej prawej burcie. Dowódca zmniejszył szyb
kość do 15 węzłów (wciąż trzeba było myśleć o rezer
wie ropy). „Burza" wykonała cyrkulację dookoła 
unieruchomionego statku, koncentrując chwilowo na 
nim całą uwagę — na Niemców przyjdzie z czasem 
kolej! Stojący po drugiej stronie kompasu dowódca 
zwrócił się do mnie i widząc mój nieukryty entuzjazm 
z jakim oglądałem ten „cel", uśmiechnął się.

„Pan chce strzelać torpedy?"
„Jedna wystarczy, panie komandorze!"
„Atak torpedowy!" powiedział dowódca, już roz

kazującym tonem.
Z muzyką chórów anielskich w uszach schodziłem 

szybko z pomostu bojowego przekazując marynarzowi 
Szaremu (bohaterowi od pomp hydraulicznych miota
czy) telefon centrali torpedowej. Zamiast strzału 
wachtowego — to jest z pomostu — zdecydowałem 
strzał samodzielny z aparatu No. 1.

Bosman Zajdel własnoręcznie wyciągał przetyczki 
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bezpieczeństwa z zapalników głowy bojowej, mat 
Majerski postawił aparat na prawej burcie, po czym 
nastawił zanurzenie płytkie (statek był pusty).

„Aparat No. 1. gotowy, prawa burta", poleciłem 
przekazać przez telefon st. mar. Kociszewskiemu, na 
pomost bojowy. Dowódca zwiększył szybkość do 25 
węzłów i po ponownej cyrkulacji przechodził kursem 
równoległym do burty celu. Przed wdrapaniem się na 
siedzonko celownika na aparacie spojrzałem na bos
mana Zajdla. Strzał samodzielny był właściwie jego 
przydziałem; ten świetnie zdyscyplinowany „chief" 
uznał moją przewagę galonu, ale jego serce było przy 
dźwigniach odpalania...

„Panie bosmanie na celownik i proszę mi meldo
wać, co pan widzi!" Zajdel ochoczo wskoczył na apa
rat.. Koło mnie stanął fotograf okrętowy. Płynęły 
sekundy... nie był to moment do spudłowania stojącego 
celu. To by się dopiero cieszyli artylerzyści! Widzę 
rufę, usłyszałem flegmatyczny głos „Władzia" Zajdla. 
Dobrze. Uwaga na aparacie! Prawa ręka bosmana 
była już na dźwigni. „Mijamy maszt rufowy". 
„Dobrze".

„Widzę śródokręcie!"
„Pal!"
Mimo, że komendę podałem głośnym głosem i 

dźwignia odpalająca przesunęła się do tyłu, torpeda 
pozostała w wyrzutni. Na aparacie zakotłowało się. 
Zajdel i ja krzyczeliśmy — nieregulaminowo — Majer
ski! zawór! Majerski! zawór!

Mat Majerski, jak akrobata, zbiegł z motoru 
obrotowego i kopnął butem oporny zawór powietrzny, 
który się czasami zacinał na aparacie.

Natychmiast szum wysuwającej się torpedy zapew
nił mnie, że butle ze sprężonym powietrzem działały 
normalnie. Zajdel widział już pomost statku, a vjięc 
był to moment ostatni!

Była to nasza pierwsza torpeda!
Trudno opisać wrażenia, jakie, przeżywa torpedy- 

sta od momentu strzału, do dojścia jego „ryby" do 
celu. Chyba gracz w ruletkę, który przez cały wieczór 
miał czarną passę i postawił ostatniego dolara na wła
śnie czarny kolor i odwróciwszy się od stołu, czeka 
głosu krupiera...

Albo skazaniec na krześle elektrycznym, któremu 
powiedziano uszkodzenie, na sieci prądu i ma jeszcze 
dalsze trzy minuty, zanim ją zreperują...

Torpeda nasza biegła płytko. Jako że kurs „Burzy" 
i torpedy tworzyły szybko powiększający się kąt roz
warty, smuga torpedy zmierzała pozornie w rufę celu, 
potem niezawodnie w sam cel (w tym momencie roz
sadzał nas entuzjazm przy aparacie) potem znów wi
dzieliśmy chybienie przed dziobem. Fotograf opuścił 
już zrezygnowanie aparat, gdy nagle na śródokręciu 
celu prysnęła fontanna wody windująca się do góry 
powyżej obu masztów. Podniosłem do oczu lornetkę 
przebiegając szybko oczyma burtę straceńca. Na linii 
wodnej nie widać było żadnych zmian, ale statek za
czął się wsuwać pod wodę, na równej stępce, jakby 
ktoś nagle mu władował 500 ton rudy żelaznej. Z za
partym oddechem oglądaliśmy tą morską agonię. 
Trwała ona krótko; za rufą posuwającej się już pełną 
szybkością z kursem na atakowany konwój „Burzy", 

statek nagle przełamał się na dwoje, maszty wykonały 
protestacyjne luki w powietrzu i po chwili zniknęła 
najpierw rufa, a tuż po niej dziób, nie zostawiając żad
nego śladu na wodzie.

Wracałem szybko na pomost starając się przypom
nieć namiar prawdziwy „moich" 2 U-boatów — za któ
re, w myśl obietnic z.d.o., mogłem zarządać 2 tygodnie 
urlopu od sztuki (what a hope!), „Napoleon" poklepał 
mnie po plecach, ale o urlopie przezornie nic nie wspo
mniał. Po odboju alarmu bojowego wstąpiła 1-sza 
wachta. O zmroku byliśmy już w naszym przybliżo
nym miejscu rendez-vous z ON 166. Idąc maksymalną, 
ekonomiczną szybkością 21 węzłów (Kamyk płakał, 
że mu całą ropę „zjemy") doszliśmy wreszcie do kon
taktu optycznego z rozsypanym szeroko konwojem, 
widocznym na gasnącym, po zachodnim horyzoncie.

Przed naszym dziobem ukazała się mała sylwetka. 
To U-boat niemiecki, zdążający tak jak my do „rendez- 
vous“ z naszym konwojem. Alarm bojowy! Trzysta 
obrotów! zarządził dowódca w nadziei staranowania 
bezczelnika.

Podeszliśmy dość blisko do korsarza (helas, na 
inklinacji zero) gdy szwab nas zobaczył (przypusz
czalnie posłyszeli nas na hydrofonie) i rozpaczliwym 
szusem zaczął się zanurzać. Nie uratowało go to. Azdyk 
go złapał w swoje kleszcze, a dwie precyzyjne salwy 
z bomb głębinowych złamały w nim wszelką ochotę 
do dalszej walki. Wyszedł na powierzchnię w celu 
poddania się i był omyłkowo staranowany przez ame
rykańskiego eskortera Cambell‘a. Po wzięciu jeńców 
niemieckich dowiedzieliśmy się, że był to U.6Q6, któ
rego oni nazwali „Hack-beil" to znaczy tasak. Ale 
przed nami było jeszcze dużo kontaktów azdykowych 
i radarowych z nieprzyjacielem.

Z centrali torpedowej na pomoście nawigacyjnym 
przekazywałem komendy na miotacze i wyrzutnie 
bomb głębinowych, powiększając głębokość w miarę 
jak zdemoralizowani Niemcy przechodzili z ofensywy 
na defensywne uniki... ale myśli moje były wciąż 
jeszcze w okolicy aparatów torpedowych, z których 
wysunęła się pierwsza w tej wojnie polska torpeda z 
okrętu nawodnego, a kalibru 550 m/m. W egzaltacji 
czułem się jak Longinus na murach Zbaraża po ścięciu 
trzech głów bisurmańskich jednym cięciem miecza. 
Myślałem o Kingu i prawie słyszałem jego zaraźliwy 
śmiech na wiadomość, że „ruddy, vodka driven torpe
do" nie germańców, ale sprzymierzeńca na dno 
wysłała.

Potem przypomniał mi się trójkąt strzału. Inklina
cja Norwega była 90, a więc nawet gdyby szedł-swoją 
normalną szybkością był to „sitting duck". W istocie 
szybkość celu była zero. Torpedy, 35 węzłów.

Kąt celowania zero, jak również jego sinus (nie 
zapomniałem jeszcze „gadek" Komandora Kownac
kiego o sinusach małych kątów).

Jedyny więc warunek trafienia: aby torpeda wy
strzelona w linii celowania utrzymała się na kursie i 
głębokości. To ostatnie było owocem pracy całych 
pokoleń przedwojennych polskich torpedystów i mo
gliśmy na niej polegać, a szybkie dojście do celu za
wdzięczaliśmy... naszej czystej, wyborowej! « 
Lozanna, 29 listopad 1961. M. Wasilewski
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