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MARYNARKA
I OBRONA POLSKIEGO WYBRZEŻA
Gdy przed blisko 44 laty przystępowaliśmy do od

budowy naszego Państwa, wśród tysięcy rodaków 
spieszących zewsząd do ojczyzny znaleźli się również 
marynarze z flot obcych. Spora ich liczba była dla 
mnie — przyznać się muszę — nieoczekiwaną, wobec 
faktu, że jako naród nie wykazywaliśmy w czasie 
naszej niepodległości zbyt wielkiego zainteresowa
nia morzem, a nawet pozwoliliśmy na stopniowe 
odepchnięcie nas od niego. Nie wchodząc w pobudki, 
które skłoniły do służby morskiej tylu Polaków, 
którzy przeważnie urodzili się i wzrośli z dala od 
morza, — jedno należy stwierdzić, źe wszystkich ce
chował niekłamany sentyment do wybranego zawo
du. Urósł on do uczucia entuzjazmu, gdy danym im 
było wstąpić do służby w marynarce ojczystej, 
o której poprzednio nawet marzyć nie mogli. U- 
czucie to pozwoliło im przetrwać ciężkie chwile 
pierwszych rozczarowań i trudny okres początków 
naszej marynarki. Rozczarowań było sporo: zapo
wiedziany dostęp nasz do morza okazał się bardzo 
skromnym kawałkiem wybrzeża, Gdańsk — w cał
kowitym niezrozumieniu swego własnego interesu 
— nie chciał być naszym portem, a w spadku po 
zaborcach nie otrzymaliśmy nic. co mogłoby nam 
ułatwić wykorzystanie uzyskanego dostępu do mo
rza, pomimo, iż Polacy jako podatnicy przez lata 
łożyli na budowę portów i flot tych państw.

Po upływe 19 lat tak bogatej w owoce pracy nad 
naszym morzem uczucie, które łączyło wszystkich 
Polaków na wybrzeżu było już przywiązaniem do 
t, go „skromnego skrawka", który stał nam się 
dioglm. Refleksje te nasunęły mi się, gdy wziąłem 
do ręki część piątą tomu wydawnictwa Instytutu 
His orycznego im. Gen. Sikorskiego „Polskie Siły 
Zbrojne w drugiej wojnie światowej". Książka ta

WOJENNA
W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
poświęcona jest działaniom Marynarki Wojennej 
oraz obronie polskiego wybrzeża w czasie Kampanii 
Wrześniowej 1939. Nie ogranicza się ona jednak do 
opisu tych działań wojennych, lecz — co należy 
z uznaniem podkreślić — zawiera stosunkowo ob
szerny zarys historii polskiej marynarki wojennej 
jak również sporą garść informacji na temat jej 
organizacji, sposobu szkolenia, szczegółowych cech 
jej. służby oraz zasad strategii morskiej. Wartość 
książki podnosi niewątpliwie przytoczenie orygi
nalnych relacji naszych dwóch admirałów, z któ
rych pierwszy — wiceadmirał świrski — musi być 
uważany za właściwego twórcę naszej marynarki, 
a drugi — wiceadmirał Józef Unrug — za tego, któ
rego niestrudzonej pracy nad wyszkoleniem młodej 
naszej floty zawdzięczamy wysoką jej wartość bo
jową, wykazaną później w walce u boku doświad
czonej floty o wielkich tradycjach. Nadmieniam, 
że relacje te były napisane specjalnie dla tej 
książki.

Dowiadujemy się z nich, że trudności w organi
zowaniu było dużo, a wynikały one — jeżeli wy
mienić najważniejsze — ze sceptycyzmu wykazy
wanego początkowo przez niektórych oficerów ma
rynarki co do możliwości rozwoju floty wojennej 
w Polsce, następnie z braku przekonania u czyn
ników wojskowych, że marynarka wojenna jest po
trzebna tak samo jak wojsko i wymaga odrębnego 
niż wojsko traktowania, a wreszcie oczywiście ze 
względów budżetowych. To ostatnie było powodem, 
że nie doszło nigdy do długofalowego programu 
rozbudowy floty w oparciu o kredyty zapewnione 
przez organa ustawodawcze państwa na szereg lat 
naprzód i przez dłuższy czas planowanie miało cha
rakter fragmentaryczny.
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Nasuwa się nam tutaj zasadnicze pytanie jakie 
zadania miała spełniać flota polska. Otóż rozporzą
dzenie Rady Ministrów Wydane dnia 3 kwietnia 
1922, ustalające statut marynarki wojennej stwier
dza w swym pierwszym paragrafie, że „zadaniem 
Mar. Woj. jest zbrojna obrona Rzeczypospolitej na 
wodach wewnętrznych i na morzu, włącznie z ob
roną dostępu ze strony morza do wybrzeża". Przy
pominam sobie tutaj krótkie przemówienie radiowe 
admirała Świrsklego (autora statutu) wygłoszone 
sporo lat temu z okazji święta marynarki. Powie
dział on wtedy te mniej więcej słowa: „Mam tylko 
trzy minuty na wygłoszenie mojego przemówienia 
więc muszę się streszczać. Otóż w dobie obecnej 
żadne państwo nie jest w stanie prowadzić wojny 
bez zapewnienia sobie stałego dowozu potrzebnego 
zaopatrzenia w materiały wojenne oraz surowce, 
których nie posiada na miejscu. Zadaniem mary
narki wojennej jest zapewnić dopływ ten morzem 
przez Zabezpieczenie portów i dróg morskich do 
nich wiodących". Oto lakoniczna interpretacja 

,,obrony dostępu do morza do wybrzeża". Tu trze
ba dodać, że w pierwszych latach naszej niepod
ległości po-rewolucyjna flota rosyjska nie przed
stawiała poważniejszej siły, a Niemcom postano
wienia Traktatu Wersalskiego ograniczyły stan flo
ty, zabraniaj ąc równocześnie posiadania okrętów 
podwodnych oraz lotnictwa morskiego. W dodatku 
na podstawie konwencji wojskowej opartej na so- 
jusrai polsko-francuskim z r. 1921 Francja zobo
wiązała się w wypadku wojny z Rosją do udziele
nia Polsce pomocy w osłonie konwojów. Gdy jednak 
z czasem widoki na tę pomoc zanikły wtedy według 
relacji szefa sztabu głównego gen. bryg. Stachle- 
wlcza (przytoczonej w książce) „rola naszej mary
narki wojennej w wypadku R. byłaby bardzo po
ważna 1 rolę tę przynajmniej na początku wojny, 
w pierwszej fazie, musiałaby marynarka polska 
spełniać sama". Z tych względów w planach opra
cowanych w latach 1936-7 rozbudowy polskich sił 
zbrojnych przewidywano znaczną rozbudowę floty.

W wypadku wojny z Niemcami położenie na
szych baz przekreślało oczywiście możliwość utrzy
mania komunikacji morskich. Pozostawała jedynie 
możliwość przeszkadzania nplowi na jego szlakach 
komunikacyjnych przy pomocy min oraz okrętów 
podwodnych.

Książka podaje, jakie typy okrętów były potrzebne 
do wykonania postawionych zadań oraz jak miała 
być rozwiązania sprawa bazy. Następnie wylicza for
macje wojskowe utworzone specjalnie dla obrony 
lądowej bazy oraz uzbrojenie wybrzeża dla obrony od 
strony morza. Ze szczegółów opisanego rozwoju na
szego lotnictwa morskiego wynika niestety tylko 
jeden wniosek- lotnictwa morskiego w chwili wybu
chu wojny praktycznie nie było.

Następnie podane są dzieje i dane taktyczne 
wszystkich okrętów, jakie Istniały w naszej flocie od 
zarania jej istnienia, oraz nazwiska pierwszych ich 
dowódców. Dołączona jest tabela sylwetek wszystkich 
typów naszych okrętów. Na szczególną uwagę zasłu
guje w tym dziale przemówienie wygłoszone przez 
gen. Sosnkowskiego z okazji przybycia do Gdyni no

wego okrętu podwodnego ..Orzeł". Mówca poruszył 
tam sprawy marynarki bardzo szeroko wskazując ną 
konieczność jej szybk ej rozbudowy.

W rozdziale omawiającym okres zagrożenia na 
pierwszy plan wysuwają się wyciągi z protokołów 
dwóch rozmów przeprowadzonych przez naszych 
reprezentantów z przedstawicielami państw sojusz
niczych. Pierwsza rozmowa miała miejsce w Paryżu 
w dniach 15-17 maja 39 między gen. Kasprzyckim i 
adm. Darlan. Wynika z niej, że na żadną pomoc floty 
francuskiej na Bałtyku nie mogliśmy liczyć. Druga, 
to dłuższa konferencja mlędzysztabowa polsko-an
gielska w Warszawie w dniach 23-30 maja 39, na 
której naszą marynarkę reprezentował adm. świrski, 
a angielską komandor Rawlings. Podany wyciąg pro
tokołów daje ciekawy obraz zadań operacyjnych ja
kie stały przed flotą brytyjską w razie wojny oraz 
poglądów admiralicji na możliwości operowania 
części tej floty na Bałtyku. I tutaj widoki na jaką
kolwiek pomoc dla nas nie istniały. Na koferencji tej 
poruszona została kwestia przesunięcia części naszej 
floty do baz w W. Brytanii — szczegóły wykonawcze 
opracowane zostały w sierpniu 39, gdy do Warszawy 
przybył z ramienia admiralicji komandor Whorton.

Zdana na własne siły marynarka nasza przygoto
wała następujące plany działania: plan zaminowa
nia zatoki gdańskiej, plan działania okrętów pod
wodnych w razie desantu npla na Hel (który stawał 
się główną naszą bazą na wybrzeżu), plan działania 
tych okrętów na liniach komunikacyjnych npla oraz 
plan wysłania 3 naszych kontrtorpedowców do baz 
brytyjskich. Flota handlowa otrzymała wytyczne na
kazujące pozostawienie na wypadek wojny na Bał
tyku jedynie nielicznych nieodzownie potrzebnych 
jednostek.

Książka podaje szczegółowo ogrom czynności prze- 
prowadzonyh w okresie zagrożenia, celem wzmocnie
nia obrony wybrzeża tak morskiej jak lądowej. Kon
trolę nad lądową obroną wybrzeża przejął przed wy
buchem wojny gen. Bortnowski, inspektor armii w 
Toruniu.

Z przytoczonych w książce obszernych i szczegóło
wych wytycznych i rozkazów niemieckich z tego 
okresu wynika, że przeciwnik traktował nasze siły 
morskie nader poważnie przeznaczając do działań 
operacyjnyh aż 3 krążowniki i 2 dyony kontrtorpe
dowców, nie licząc licznych mniejszych jednostek jak 
traulery i ścigacze. Ciekawym szczegółem wśród 
licznych przytoczonych dokumentów niemieckich jest 
ustęp zawarty w wytycznych OKH dla dcy wojsk 
w Prusach Wschodnich wydanych jeszcze w grudniu 
38 w sprawie ewentualnego zagarnięcia Gdańska — 
bez równoczesnej wojny z Polską.

Dnia 30 sierpnia 39 zgodnie z otrzymanym rozka
zem Nacz. Wodza wyszły z Gdyni nasze trzy kontr - 
torpedowce do Anglii — w niespełna dwie doby póź
niej rozpoczęły się działania wojenne na wybrzeżu — 
atakiem niemieckim na Westerplatte. Dramat boha
terskiej obrony tej placówki — która zasadniczo 
miała się bronić przez 12 godzin, a broniła się dni 7 
przeciwko wielokrotnie liczniejszemu przeciwnikowi 
dysponującemu, obok licznej artylerii lądowej, Ćęż- 
kimi działami pancernika strzelającego z odległości 
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400 m (!) opisany jest dzień po dniu. Opis ten uzu
pełniają relacje osobiste dcy majora Sucharskiego i 
innych uczestników boju oraz dokładny szkic sytua
cyjny.

Tę samą metodę zastosował autor książki do opisu 
walk lądowych w rejonie Gdynia - Oksywie. Dowodził 
tutaj pułkownik Stanisław Dąbek jako d-ca Lądowej 
Obrony Wybrzeża. Dysponował on w/g sprawozdania 
gen. Bortnowskiego z końca sierpnia 1939 r. jedenastu 
baonami o różnej wartości bojowej, do któryth póź
niej dołączyły różnolite improwizowane formacie. 
Wytyczne gen. Bortnowskiego przewidywały obronę 
położonej na północ od Gdyni Kępy Oksywskiej, z 
tym, że opóźnianie npla miało być dokonane na kie
runku od Wejherowo (zachodnim) i od Małego Kac- 
ka (południowym). Siły gdańskie, które uderzyły od 
południa, zostały odparte ze stratami i utkwiły na 
miejscu do 13 września. Na północy npl przekroczył 
granicę dopiero 8 września i tego samego dnia po
jawił się na przedpolu Wejherowa. W międzyczasie 
jednak gros npla (207 d.p.) podeszło od południa, 
minęło Kartuzy, by następnie trafiwszy na lukę w 
ugrupowaniu polskim ruszyć na północny wschód w 
kierunku na Rumję. W wyniku tych ruchów npla 
doszło do szeregu zaciętych walk z siłami polskimi, 
w wyniku których w wielu miejscach zatrzymano 
względnie odrzucono npla zabierając mu liczne K.M. 
oraz nawet kilka dział. Jednak ogromna jego prze
waga liczebna w końcu brała górę i gdy w dniu 12 
września siły jego zaczęły przenikać na północny re
jon Kępy Oksywskiej płk. Dąbek zarządził wycofanie 
się wszystkich sił na tę Kępę. Pomimo beznadziejnej 
sytuacji walki na Kępie Oksywskiej nie straciły nic 
na zaciętości. Dca O.L.W. raz po raz organizował wy
pady. które wypierały npla ze zdobytych miejscowo
ści, by skolei ustępować jego przewadze. Straty nasze 
w tych walkach były bardzo duże (doszły one w koń
cu do 30% całego stanu obsady Kępy Oksywskiej). 
Po sześciu dniach tych końcowych zmagań stało się 
jasne, że zbliża się koniec obrony. Nie bez wzruszenia 
chyba przeczyta każdy z nas starszych marynarzy 
zdanie: „Samego Oksywia broniły resztki kompanii 
marynarzy pod dowództwem chorążego marynarki 
Chabaja... ostatnim szańcem tej obrony były same 
koszary kadry floty, które zostały zdobyte o godz. 
16.30“. Bohaterski dowódca obrony lądowej naszego 
wybrzeża płk. Dąbek po zameldowaniu telefonicznie 
admirałowi Urungowi, że obrona się kończy, przeka
zał najstarszemu po sobie oficerowi rozkaz zakończe
nia walki w wypadku swojej śmierci. Rozkaz ten 
został wykonany.

Na morzu doszło do pierwszego pojedynku artylerii 
między marynarką polską i niemiecką w dniu 3 
września, gdy dwa duże kontrtorpedowce niemieckie 
rozpoczęły ostrzeliwać z dużej odległości port wojen
ny, Hel, gdzie znajdowały się nasze okręty ,,Wicher“ 
i „Gryf". Na ogień odpowiedziały te okręty oraz ba
teria 150 mm. W przeciągu krótkiego czasu uzyskano 
nakrycie i obydwa okręty npla zostały trafione 1 u- 
szkodzone. Jeden z nich doznał uszkodzeń tak poważ
nych, że musiał być z placu boju odholowany. Kilka 
godzin później lotnictwo niemieckie w gwałtownym 
ataku, bojowym zatopiło obydwa okręty polskie. Po

dobny los spotkał dyon naszych minowców, który w 
dniach 12 i 14 września ostrzeliwał piechotę npla w 
okolicy Rewy, a w nocy 12/13 września na wodach 
opanowanych już przez npla postawił zagrodę mi
nową (60 min). Dyon został zaatakowany przez lot
nictwo 14-go po poł. 1 dwa okręty zatonęły.

Tymczasem na froncie lądowym Helu npl ostrze
liwał art. pierwszą pozycję opóźniającą utworzoną na 
wschód od Chałup, a od strony morza pancernik 
„Schleswick-Holstein" oraz dosłany drugi pancernik 
tego samego typu ,.Schlesien“ rozpoczęły regularne 
bombardowanie baterii 150 mm na cyplu półwyspu. 
W pojedynkach z pacernikami bateria wielokrotnie 
uzyskiwała nakrycie i „Schleswig-Holstein“ został 
trafiony. Również bateria otrzymała kilka pocisków, 
jednak uszkodzone jedno działo zostało szybko na
prawione i bateria nigdy nie zaprzestała ognia. Pie
chota npla posuwająca się wzdłuż półwyspu została 
zatrzymana na przedpolu pierwszej pozycji opóźnia
jącej. Pomimo tej naogół zadowalającej sytuacji z 
punktu widzenia operacyjnego, wśród części ludności 
półwyspu i co gorsza wśród części rezerwistów star
szych roczników (którzy w wojsku polskim służby nie 
odbywali) zaczęły się w końcu września ukazywać 
objawy niezadowolenia i upadku ducha. Przyczyną 
były wiadomości o klęsce narodowej oraz propaganda 
niemiecka (działająca przy pomocy ulotek). Docho
dziło w niektórych wypadkach do otwartego buntu. 
Wobec tej sytuacji admirał Unrug po naradzie z 
najstarszymi dowódcami, nie chcąc dopuścić do roz
lewu krwi bratobójczej (bez tego dalsza walka nie 
byłaby możliwa) jak również z uwagi, że Hel stracił 
już w tym czasie swoje znaczenie jako baza i cen
trum kierownicze działań na Bałtyku zdecydował się 
1 października na kapitulację.

W ostatnim rozdziale książki opisane są działania 
na Bałtyku naszych okrętów podwodnych. Okręty te 
w liczbie pięciu wyszły na przewidziane planem po
zycje o 6 rano dnia 1 września 39. Gdy do operacji 
desantowych npla przeciwko naszemu wybrzeżu nie 
doszło zostały one przesunięte do nowych sektorów 
między Gdańskiem i Bornholmem. Jednak Niemcy, 
mając już połączenie lądowe z Prusami Wschodnimi, 
nie wysyłali konwojów. Wobec tej sytuacji operacyj
nej i ze względu na pogarszający się stan techniczny 
okrętów na skutek ataków bombami głębinowymi 
admirał Unrug w dniu 11 września rozkazał im pró
bować przedarcia się do Anglii, a jeżeli to nie byłoby 
możliwe, działać jak długo się da i następnie iść do 
Szwecji. Działania poszczególnych okrę ów podwod
nych są podane w ks ążce na podstawie sprawozdań 
dowódców i dzienn’ków działań. Wynika z nich że 
,,Wilk“ i „Orzeł“ przedarły się do Anglii (odysea tego 
ostatniego jest na ogół znana). ,.Sęp“, , Ryś“ 1 „żbik“ 
internowały się w Szwecji. Nadmieniam tutaj, że 
Niemcy byli przekonani, że dzięki ich intesywnemu 
atakowaniu bombami głębinowymi trzy nasze okręty 
zostały zatopione, co ogłosili w oficjalnych komuni
katach wojennych. To też gdy 25 września „żbik“ 
jako ostatni przybył do Sztokholmu w prasie szwedz
kiej — jak mi to późn'ej opowiadał pewien szwedzki 
admirał — ukazały się iron'czne tytuły brzmiące: 
„Dziś wszedł do naszego portu trzeci zatopiony przez 
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niemieckie morskie siły zbrojne — polski okręt pod
wodny".

Wysoce interesującą książkę zakończył komandor 
Wroński krótkim opisem spóźnionego niestety planu 
Churchilla (wtedy Pierwszego Lorda Admiralicji) 
podjęcia przez flotę angielską działań na Bałtyku. 
Celem ich miało być przecięcie dowozu szwedzkiej 
rudy żelaznej do Niemiec. Trudności natury tech
nicznej tej ekspedycji usunięcie których wymagałoby 
zbyt długiego czasu, zdecydowały jednak o jej zanie
chaniu.

Eogata w treść książka przy bardzo przejrzystym 
układzie daje czytelnikowi świetny i nawet szczegó
łowy obraz rozwoju naszej marynarki, a następnie 
odtwarza zaciętą walkę jaką w tym całkowicie bez
nadziejnym położeniu, stoczyli z najeźdźcą wszyscy 
— żołnierze, marynarze, wcieleni do szeregów ochot
nicy — w obronie tego „skromnego skrawka" wy
brzeża.

Najważniejszą zaletą jej jest, że podaje fakty nie
wątpliwie stwierdzone, prawdziwe.

Niejednego czytelnika zadziwi może fakt, że w opi
sanych działaniach dominują operacje lądowe a 
morskie odgrywają rolę drugorzędną. Zależało to 
oczywiście od inicjatywy przeciwnika, który był stro
ną atakującą. Sytuacja geograficzna dawała mu 
możność wyboru strony ataku: od strony lądu czy 
morza. Obrona była przygotowana na obydwie ewen
tualności. Nieprzyjaciel wybrał drogę lądową wpraw
dzie powolniejszą ale operacyjnie łatwiejszą i mniej 
ryzykowną. Dosadna odprawa jaka spotkała pierwsze 
dwa kontrtorpedowce npla wkrótce po ukazaniu się 
na przedpolu Helu oraz długotrwałe ostrzeliwanie 
przez dwa pancerniki naszej baterii cyplowej bez de
cyduj ącego wyniku są dowodem, że rozumowanie jego 
było słuszne

T. Podjazd-Mcrgenstern

KRONIKA STOWARZYSZENIA
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO SMW.

Zarząd Główny SMW chcąc okazać swą wdzięczność 
i uznanie tym wszystkim członkom Stowarzyszenia któ
rzy w okresie kiedy nasze finanse stały bardzo źle — po
spieszyli z pomocą i na apel Zarządu Gł. SMW wpłacili 
składki dożywotnie postanowił dać wyraz pamięci i pod
kreślić ich społeczne podejście przez bezpłatne wysłanie 
każdemu z nich jednego egzemplarza książki „Polskie 
Siły Zbrojne w H-ej wojnie światowej” Tom I-szy część 
5-tą. Książka ta w opracowaniu Kmdr. B. Wrońskiego 
wyszła z druku kilka dni temu. Jest to historia Mary
narki Wojennej od jej powstania do końca kampanii 
wrześniowej 1939.

Zarząd Gł. SMW uważa że tym trudnym finansowo 
okresem dla nas był czas od 1.5.1956 do 1.1.1960. W tym 
czasie członkostwo dożywotnie wpłaciło 75 kolegów. Wy
syłkę książek do nich rozpoczniemy w najbliższych ty
godniach.

Książki te zostały nam ofiarowane przez Komisję Hi
storyczną Instytutu gen. Wł. Sikorskiego za co Zarząd 
Główny SMW wyraża Komijsi Historycznej najserdecz
niejsze podziękowanie.

Członkowie dożywotni.

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
członkostwo dożywotnie opłacili koledzy:

C. Sleziak — £10.10.0
Z. Mossakowski — £10.10.0
J. Milisiewicz — £10.10.0
T. Berdysiński — £10.10.0
T. Jekiel — 30 doi.

Odwiedzili SMW
W ostatnim okresie odwiedzili SMW następujący ko

ledzy :
Wacław Olszewski z USA (w drodze powrotnej z Pol

ski),
J. Piór — Plymouth,
K. Domański — Newcastle-on-Tyne,
M. Kobierzycki — na urlopie z Rodezji,
Dr b. Markowski — na urlopie z British Honduras,
Z. Plewako — z Polski,
W. Śliwiński — z Irlandii,
J. Pawłowicz — po dłuższym okresie pływania,
L. Wolny — Plymouth,
C. Wnorowski — Los Angeles, USA.

Dyplom Kapitana żeglugi Wielkiej
W sierpniu stawał przed komisją Board of Trade 1 

otrzymał dyplom Mastra kol. m. Ołdakowski, który od 
wielu lat pływa na statkach Brytyjskiej Marynarki Hand
lowej. Kol. Ołdakowskiemu serdecznie gratulujemy.

Związek małżeński
18 sierpnia w kościele Brompton Oratory w Londynie 

odbył się ślub dr. Stanisława Dzik-Jurasza z panną Ali
cją Kobylańską.

Młodej parze życzymy serdecznie dużo szczęścia na no
wej drodze.

Z karty żałobnej
W dniu 3 maja b.r. zmarł po dłuższej chorobie kpt. 

mar. Jan Rudawski.
Został pochowany w Brighton.
W dniu 19 kwietnia zmarł w Pererborough w Kana

dzie por. mar. inż Andrzej Łoziński.
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W dniu 10-go września b.r. zmarł po dłuższej chorobie 
bosman mat Henryk Mazur

Został pochowany w Londynie.
Cześć Ich pamięci.

« « *
AWIZO; Staraniem Komisji Historycznej Sztabu Głów

nego w Londynie przy Instytucie im. gen. Sikorskiego 
ukazał się dalszy tom ..Polskie Siły Zbrojne w Ii-ej woj
nie światowej” Tom I Kampania Wrześniowa, część 5-ta. 
Tom ten obejmuje wszystko co tyczy Marynarki Wojen
nej oraz Obrony Wybrzeża.

Książka ta oparta na dokumentach, sprawozdaniach i 
faktach ściśle historycznych opracowana została przez 
kmdr. B. Wrońskiego. Dla przypomnienia dodajemy że 
działania Polskiej Marynarki Wojennej poza granicami 
kraju ukazały się w tym wydawnictwie w tomie II część 
1-sza „Kampania na Obczyźnie”. Tom H-gi część 1-sza 
obejmuje okres od października 1939 do czerwca 1941. 
W opracowaniu jest Tom H-gl część 2-ga od czerwca 1941 
do maja 1944 i część 3-cia tomu H-go od maja 1944 do 
końca działań wojennych. Całość działalności Marynarki 
Wojennej na obczyźnie jest również opracowana przez 
kmdr. B. Wrońskiego.

Wartość historyczna tych książek jest bezsprzecznie 
ogromna i są one jedynym rzeczowym i opartym na 
prawdzie historycznej opracowaniem jakie się kiedykol
wiek ukazało na półkach księgarskich. Koledze naszemu 
kmdr. Wrońskiemu pozwalamy sobie wyrazić nasz po
dziw, uznanie i serdeczne gratulacje z powodu tak warto
ściowych osiągnięć nad utrwaleniem czynów Marynarki 
Wojennej.

Koledzy pragnący nabyć te książki mogą zgłaszać swo
je zapotrzebowania do Sekretariatu Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej.

Cena Tomu I-go część 5-ta — 30/-.
Cena Tomu Ii-go część 1-sza 35/-.

Z ŻYCIA KÓŁ
Koło SMW New York

Na dorocznym zebraniu Koła New York które za dru
gim zwołaniem uzyskało quorum statutowe poruszono 
wyczerpująco sprawę dalszego istnienia Koła. Koło któ
rego liczba czynnych członków zmniejszyła się znacznie 
cierpi przede wszystkim na brak chętnych do pracy i roz
porządzających czasem kolegów. Od lat wielu dzięki do
słownie kilku kolegom Koło utrzymuje się na powierzchni 
i systematycznie wspomaga materialnie Fundusz Opieki 
w Londynie. Kryzys w istnieniu Koła został zażegnany 
ponownie dzięki tej samej grupie kolegów która zgodziła 
się jeszcze ten rok przepracować dla dobra naszej 
instytucji.

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes — K. Brożek,
wiceprezes — K. Kowalewski,

„ — S. Kuty,
Sekretarz — Z. Łopuch,
Sekretarz fin. — T. Jaszkowski,
Członkowie — K. Nagrodzki, w. Marjeski.

Komisja Rewizyjna;
A. Igliński,
C. Kryczyński,
L. Stróżniak.
Kolegom którzy w tych trudnych warunkach zgłosili 

dalszą chęć pracy i utrzymanie Koła wyrażamy swoje 
uznanie i życzymy serdecznie by ich wysiłki dały pozy
tywne wyniki.

Z KOLA SMW GLASGOW
W dniu 19 maja Zarząd Koła zorganizował wspólny 

obiad i tańce dla członków Koła, ich Pań i Gości. Przy
jemnie jest stwierdzić że wszystko tego wieczoru szło jak 
l płatka. Obiad był doskonały, polski, z pieczenią i wie
loma dodatkami, których wyliczać nie będę, aby Kolegom 
nie łechtać niepotrzebnie apetytów.

Poza członkami Zarządu, a więc kol. Łassą, Banasie- 
wiczem. Kolendo i Wojciechowskim-Porayem, którzy byli 
ex officio, przybyli na zabawę następujący koledzy:

W. Pawłowicz, W. Gołaszewki, Z. Stychno, J. Bereziuk, 
B. Jaszczzuk, E. Staśkiewicz. T. Ficek, w. Duch, J. Woj
ciechowski, W. Cygan, w. Bryłka, M. Kozłowski Carlton, 
J. Piotrowski, Z. Motłoch oraz d. Okoński. Kolega Cygan 
przyprowadził syna, który jest wykapanym Wincentym 
w młodszym wydaniu. Ogółem biesiadników było 40 osób.

Dzięki gościnności Towarzystwa Społeczno-Oświatowe- 
go im. Gen. Sikorskiego mieliśmy oddany do użytku ca
ły parter domu co znakomicie ułatwiło nam zorganizowa
nie wieczoru, a więc urządzenie obiadu oraz tańce. To
warzystwo Społ. Ośw. może szczycić się zdolnościami ku
linarnymi keirowniczki kuchni, doskonałą organizacją 
baru oraz sprawą obsługową. Do stołu zasiedliśmy o go
dzinie 8-ej wieczorem. Po sześciu smakowitych daniach, 

dobrze podlewanych winem, wiśniakiem i swojskim wis- 
kaczem rozpoczęliśmy pląsy, które trwały do północka.

Obiad zaczął się. oczywista, toastem za zdrowie nie
obecnych kolegów. Było tych toastów znacznie więcej, 
ale wymienić mi je trudno, gdyż nie pamiętam. Toasty 
usprawiedliwiały liczne przemówienia, które w miarę 
upływu czasu zyskiwały na kwiecistości śpiewu. Najpierw 
piosenki z czasów rekruckich, dla przypomnienia sobie 
Kadry, Kozana, Grechuty, Grabana i innych strzelców 
Marynarki. Po nich przyszła kolej na pieśni popularne w 
SWSF i na Flocie, dumne piosenki marynarskie o falach, 
o banderze, o okrętach. Przeplataliśmy tu humoreskami 
na temat mola kuracyjnego, wtrącając tu i ówdzie pio
senki zdobyte na wojnie, po angielsku, aby nie dać się 
naszym Gościom nudzić.

Koledzy Kolendo 1 Gołaszewski śpiewali później do 
mikrofonu. Kolendo wybrał stare, przedwojenne tanga, 
Gołaszewski zaś klasyczne polskie rzewności. Ktoś tam 
akompaniował na akordeonie. Doskonały wybór płyt gra
mofonowych pozwolił na urozmaicenie tańca. Były kuja
wiaki, oberki i tanga. Nowoczesnego „twista” na szczę
ście, nikt nie próbował.

Żony naszych kolegów i Goście bardzo usilnie domagali 
się częstszego powtarzania podobnych imprez. To też po
stanowiliśmy sobie urządzać tego rodzaju koleżeńskie 
spotkania kilka razy w roku.

Zarząd Koła ma nadzieję że tego rodzaju nieoficjalne 
zebrania koleżeństkie będą atrakcją która ściągnie resztę 
naszych kolegów rozproszonych po Glasgow i okolicy, a 
jeszcze w naszym kole nlezrzeszonych. Ci z kolegów na
szych którzy wzięli udział w zabawie, ich Panie i Goście 
bawili się świetnie, zjedli doskonały obiad, pośpiewali, 
pogadali w miłej koleżeńskiej atmosferze. Z kielichami 
w rękach wspominaliśmy dawne przedwojenne czasy. Sy
pały się dowcipne opowiadania na temat celników, Ko
mina, wojen z żandarmami, snuły się wspomnienia o 
Gdyni, o okrętach, o wojnie. Zebrani koledzy dowiadywali 
się o sobie, rozmawiali o swych sukcesach lub bolącz
kach, a przede wszystkim przekonali się sami jak bardzo 
miło jest czas spędzić w gronie starych (i starzejących 
się) przyjaciół. C sS *

Koło „Glasgow” bierze czynny udział w życiu społecz
nym tutejszej Polonii. Rozpoczął się obecnie okres przy
gotowań do uczczenia Millenium chrześcijaństwa w Pol
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sce. SMW będzie brało udział czynny w tej akcji. Jest 
w planie ufundowanie kapliczki Matki Boskiej Często
chowskiej w m. Carfin, które jest miejscem pielgrzymek 
w Szkocji. Istnieją również inne cele zmierzające do 
stworzenia i pozostawienia po sobie trwałych pamiątek 
dla przyszłych pokoleń, a świadczących o dorobku Na
rodu w ciągu Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce.* sS *

SMW Koło Glasgow rejestruje z przyjemnością zainte
resowanie się pracami Koła przez naszych Kolegów jesz
cze niezrzeszonych. w czerwcu zgłosili się do nas kol. 
T. Ankiewicz, wprowadzony przez kol. Cygana i został 
wciągnięty w poczet członków zwyczajnych SMW.

Również z radością witamy naszego najmłodszego człon
ka. Syn kolegi Prezesa Andrzej Wojciechowski-Poray- 
ukończył lat 18 i zgłosił lojalnie przynależność do na
szego Stowarzyszenia.

Kol. Wojciechowski-Poray ukończył studia na wydzia
le filozoficznym uniwersytetu w Glasgow w dziale psy
chologii i socjologii, uzyskując dyplom fakultetu wycho
wania i wykształcenia (Diploma of Education).

Pod koniec sierpnia kol. Wojciechowski-Poray rozpo
czyna prace jako wykładowca nauk ścisłych w gimna
zjum Allan Glen w Glasgow.

Z Koła SMW Brighton

(opracowane na podstawie sprawozdania nadesłane
go przez kol. Wieczorkiewicza)

W kwietniu b.r. odbyło się walne zebranie członków 
SMW Koła Brighton na którym omówiono dotychczaso
wą działalność Koła oraz poruszono najważniejsze spra
wy tyczące działalności na przyszłość.

W ósmym roku swego istnienia Koło Brighton liczy 
obecnie 28 członków co jest nie dużą cyfrą w porównaniu 
z możliwościami istniejącymi w Brighton i okolicy. Więk

szość ustosunkowana jest negatywnie do jakiejkolwiek 
pracy społecznej w polskich związkach czy stowarzysze
niach i obojętna na wszelkie poczynania Stowarzeszenia. 
Brak poczucia przynależności do środowiska z którego się 
wyszło oraz warunki techniczne na terenie Brighton jak 
kompletny brak jakiegokolwiek miejsca spotkań — powo
dują że utrzymanie Koła przy życiu jest problemem.

Niemniej jednak dzięki energii i zainteresowaniu się 
tymi sprawami rzeczywiście nielicznej grupy b. maryna
rzy udało się utrzymać koło przy życiu ogranicząjąc się 
do: a) urządzania imprez i spotkań towarzystkich; b) 
niesienia pomocy kolegom będącym w potrzebie.

Walny Zjazd członków koła w Brighton postanowił 
dołożyć wszelkich starań by ożywić działalność Koła i 
utrzymać go przy życiu bez względu na ewent. ilość 
członków stałych.

Wychodząc z założenia że brak własnego lokalu choć
by na zebrania jest poważną przeszkodą dla życia Koła 
postanowiono dążyć do stworzenia własnego kąta choć
by w najskromniejszej formie przyczem Koło Brighton 
oczekuje w tej sprawie pomocy Zarządu Głównego SMW.

Postanowiono kontynuować urządzanie imprez docho
dowych wespół z innymi polskimi Instytucjami na tere
nie Brighton a współpracę z nimi i w innych dziedzinach 
— zacieśnić.

W końcu wybrano przez aklamację nowy Zarząd Koła 
a mianowicie:

Prezes T. Zabłocki,
Wiceprezes — P. Modrzejewski,
Sekretarz — S. Wieczorkiewicz,
Skarbnik — Adamiak.
Kolegom naszym w Brighton Redakcja Naszych Sygna

łów przesyła słowa zachęty i życzenia pomyślnych wyni
ków w pracy.

JAK ZGINAŁ O.R.P. „ORZEŁ44?

Ostatnio zarówno na łamach prasy krajowej jak 
1 emigracyjnej starano się wyświetlić w jakich oko
licznościach zginął O.R.P. „Orzeł".

Bardzo szeroko o tym również pisze Jerzy Pertek 
w swej książce „Dzieje O.R.P. Orzeł.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej zwróciło się do Admiralicji Brytyjskiej by 
mieć w tej sprawie informacje z pierwszego źródła.

Obecnie otrzymano z Admiralicji list w tej sprawie 
który w pełnym brzemieniu podaj emy.

I am replying In Sir Clifford Jarret‘s absence 
to your letter of 13th August, 1962 conceming the 
loss of the Pollsh submarine O.R.P. ORZEŁ during 
the war.

Thls submarine was reported overdue from 
patrol In the Skagerrak on 9th June, 1940, and 
a British communląue was issued to the effect 
that she was missing and p'resumed lost. I have 

had the German naval records searched for any 
mention of an attack on Tin allied submarine 
around that datę, but the only report contained 
In them is a śhort transcrlpt of the British com- 
munląue. This is the only Information on this 
subject in the German records and there is no 
claim that they sunk her.

The loss of ORZEŁ was investigated after the 
war, and it was discovered that her course east- 
ward to her patrol area paśsed through a pre- 
viously uncharted mlnefleld. It was the opinion 
of our Flag Offlcer (Submarlnes) that she struck 
a minę and was sunk on 25th May, 1940, in 
positlon 57° North, 3° 40 East.

I can conflrm that no British communląuć was 
issued statlng that the ORZEŁ was torpedoed and 
sunk mistakenly. There were, In fact, no allied 
forces anywhere near the ORZEŁ elther during 
her passage eastward or in her patrol area.
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Z KOLEGAMI
Vancouver 13 kwietnia 62.

Jeszcze 8 miesięcy a powrócę do normalnego życia. 
Wpadłem jak śliwka w kompot, jak mucha do ukro- 
pu, jak Anglik do rosyjskiego barszczu. Na stare 
lata zachciało mi się być Panem Prezesem, a te
raz plącę za własną zarozumiałość. Wszystko leży! 
Korespondencja prywatna, Nasze Sygnały, ogród, 
malowanie i reperacje w domu, wszystko poszło w 
kąt w imię pracy społecznej.

Ostatnia nasza wycieczka do Stanów nie była 
specjalnie udaną. Chcieliśmy zatrzymać się u Bia- 
łowskich w Seattle ale p. Superintendent spotkał 
nas przed domem z oznajmieniem, że syn jest chory 
na szkarlatynę. Nie było innej rady, pojechaliśmy 
do Portland. Pogoda była straszna! Deszcz lał tak 
gęsto, że wycieraczki nie nadążały z oczyszczaniem 
szyby. Wiatr podrzucał samochodem i tylko dzięki 
białej linii 1 znajomości terenu trafiliśmy szczę
śliwie do pp. Hackbeilów — brata naszego Horo- 
dyskiego. W Portland byliśmy przez trzy dni. La
ło bez przerwy.

Warunki atmosferyczne oczywiście stały się przy
czyną do skasowania wszelkich projektów wypa
dowych w okolice Portland, a że Horodyski był na 
urlopie i w domu, więc spędzaliśmy czas na zakra
pianych pogawędkach u zawsze gościnnych Bro
nisławów lub Konradów. W czwarty dzień urlopu 
przy pięknej słonecznej pogodzie ruszyliśmy na pół
noc do Port Angeles. Widok morza i gór z białą 
głową Mt. Olympus sterczący na tle czystego nie
ba dały mi możność zrobienia paru tuzinów kolo
rowych zdjęć. Przenocowaliśmy w Port Angeles, 
a następnego dnia prom przerzucił nas do V ctorii 
BC. Przez dwa dni i dwie noce byliśmy na pastwie 
„braci" Litwinów, u których jedliśmy po litewsku 
i piliśmy po litewsku. (Są to dwie rodziny gdzie 2 
córki rodzone siostry — Polki córki ziemianina 
z Litwy wyszły za mąż za Litwinów). Gościnność 
jak za dobrych przedwojennych czasów. „W ręce 
pańskie perswaduję" — „Bynajmniej dziękuję" 1 
.Pani grzeczność jest moim obowiązkiem" — wszy

stko razem wzięte było doprawdy wzruszające — 
takie wileńskie.

Po powrocie do domu, zaledwie rozgościliśmy, a tu 
telefon: „Nie wiem czy Pan Komandor mnie pamię
ta tu mówi Kince". Brzmia’o to zapytanie wy
jątkowo skromnie i niewinnie, tak jakby Kince 
by! jednym z tysiąca podobnych do siebie jagniąt. 
Gdy zjawiłem się na jego statku przekonałem się. 
że były oficer torpedowy z ORP Piorun nie stracił ani 
tuszy ani animuszu. Po 18 latach, tak jakbyśmy się

PO ŚWIECIE
znaleźli znowu na pomoście F.S. Ouragan lub ORP 
Piorun, czy też w gościnie na M S Batory u kpt. 
Deyczakowskiego. 18 lat! Zamieniliśmy się stereoty
powymi „Ale pan się wcale nie zmienił", lecz każdy 
z nas wiedział — że skłamał. Na szczęście radość 
spotkania kolegi, z którym dużo się przeżyło mierzy 
się raczej szklankami, a nie podliczaniem ilości 
zmarszczek. Przez dwa dni ryliśmy się we wspom
nieniach, oglądaliśmy stare zdjęcia, zwiedziliśmy 
cząstkę Vancouver złożyliśmy wizytę p. Kwapiszew
skim, razem byliśmy na nabożeństwie w kościele św. 
Kazimierza, a że Kince z obrzydzeniem mówił o an
gielskiej kuchni na swoim statku, więc został spec
jalnie potraktowany przez moją Małżonkę polskimi 
daniami włącznie z prawdziwą kaszanką i żydowską 
chałką do zapchania pustych miejsc. Popłynął Kince 
do S. Francisko, ale za 2 tygodnie będzie spowrotem.

...święta hucznie spędziliśmy w Seattle u pp. Bia- 
łowskich. Wróciliśmy w poniedziałek wieczór, a od 
wczoraj pracuję Jak szatan by dopędzić i odrobić 
zaległości. W Seattle poznałem pokaźną grupę pol
skich inżynierów i techników zatrudnionych przez 
fabrykę samolotów Boeing‘a. Dobrze im się tam 
powodzi i nie mają powodów do narzekania. Kince 
jeszcze w San Francisco, ale spodziewamy się je
go powrotu do Vancouver jeszcze w tym tygodniu...

E.Pławski
13 września 1962

Mam nadzieję, że tym razem uda mi się zakoń
czyć i wyekspediować ten list. Leży przede mną list, 
który zacząłem w pierwszych dniach lipca, ale za
wiera już tak stare nowiny, że lepiej od początku.

Zacznę od tego, że mieliśmy najpodlejsze lato na 
jakie mogły się zdobyć we wspólnym wysiłku wszyst
kie nieczyste siły w tut. przestworzach. Lało bez 
przerwy tygodniami. Niebo i góry pokryte chmurami, 
temperatura 60-65 w dzień, 52-58 w nocy. Silne wia
try, burze (rzecz tu prawie nie znana), a 1-go lipca 
w 30 milach na wschód od Vancouver padał śnieg. 
Plaże — puste, szosy — puste, wszyscy siedzieli prze
ważnie po domach.

Warunki atmosferyczne nie przeszkodziły jednak 
żonie i mnie, by zgodnie z kilkuletnią tradycją, spę
dzać „weekendy" w Harrison Hot Springs, gdzie Bia
dam brała swoje kąpiele, a wprawna masażystka 
wyciskała z niej nagromadzone przez zimę sole ar- 
tretyczne. Ja jak zawsze wołałem nie kąpać się i 
spędzałem czas na golfie. Czasem udawało się do
kończyć grę, ale często golfowisko stało dosłownie 
pod wodą. Z angielskim uporem w gumowych butach 
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wędrowałem od dziury do dziury, wybijając piłki z 
pod wody, a że za każdym uderzeniem powstawał 
wyprysk jak od wybuchu pocisku, oblewałem siebie 
strumieniami wody zawierającej błoto lub piasek i 
wyrwaną ..klubami" trawę. Po kilku dziurach rezy
gnowałem z przyjemności i wracałem do domu. Jed
nym słowem sezon golfowy w tym roku nie udał się.

Zdegustowani pogodą w okolicach Vancouver, któ
ry w myśl tutejszych wierzeń znajduje się w tzw. 
„Banana Belt“, zdecydowaliśmy pojechać na krajo
znawczą wycieczkę i poszukać cieplejszego zakątka, 
26-go sierpnia wyruszyliśmy Consulem do Kamloops. 
Całą drogę lało niemiłosiernie. W K. przenocowali
śmy w hotelu, którego właścicielem jest pułk. lotn. 
Kropiński. Nazajutrz drogą prowadzącą wzdłuż pięk
nych jezior wpadliśmy na chwilkę clo Salmon Arm, 
gdzie zajrzałem do biura i przywitałem się z kol. 
Rutczyńskim, a następnie przez Revelstoke wjecha
liśmy na tylko co wykończoną Transcanada High- 
way. która przez Skaliste Góry wiedzie do prow. 
Alberta, żeby opisać te cuda dzikiej przyrody, lo
dowcami pokryte góry, nietknięte lasy i rwące potoki 
potrzebny jest co najmniej Korzeniowski. Jechali
śmy jak zaczarowani. Niestety z powodu deszczu nie 
mogłem zrobić wiele zdjęć, ale obiecujemy sobie w 
przyszłym roku powtórzyć te Wycieczkę w bardziej 
odpowiedniej porze. Na długości 100 mil nie ma jesz
cze ani jednego domostwa, ani kawiarenki. Pod 
wieczór dojechaliśmy do Radium Hot Springs, gdzie 
też przenocowaliśmy. 28-go znowu zagłębiliśmy w 
Skaliste Góry i doskonałą szosą, bez pośpiechu, ru - 
szyliśmy do Banff, Alberta. Pogoda była słoneczna, 
widoki fantastyczne, to też co kilkaset metrów sta
wałem i robiłem kolorowe zdjęcia. Ponieważ jecha
liśmy przez rezerwat zwierzęcy (National Park) to 
tu to tam pasły się sarny, górskie barany, łosie, a 
po pewnym czasie zaczęły się pokazywać na szosie 
niedźwiedzie. Znajdowaliśmy się w pięknej dolinie. 
Szosa szła wzdłuż rzeki, a po obydwu stronach ciąg
nęły się szczyty pokrytych śniegiem gór (10-12.000 
stóp). Nie wiedziałem jako fotograf na czym mam 
skoncentrować uwagę, ale zadecydował o tym młody 
miś. Szedł sobie środkiem szosy wprost w kierunku 
Consula i nie było wątpliwości, że chciał zawrzeć 
z nami bliższą znajomość. Wachtę przy kierownicy 
pełniła żona, a ja uzbrojony w dwa aparaty czeka
łem co z tego będzie, żona zatrzymała maszynę a 
po paru sekundach w oknie zjawia się ruda morda 
o b. sympatycznym wyrazie i łapą robi żebraczy gest. 
Zdjęcie żony z misiem tuż za bknem wyszło dosko
nale. Gdy żebrak był zajęty zbieraniem okruchów 
Chleba wyszedłem z auta i ostrożnie okrążyłem ma
szynę i z bliska sfotografowałem go, ale niestety od 
tyłu. Następnie zaczęły się zjawiać starsze i stare 
misie. Razem mieliśmy ich 9 sztuk na przestrzeni 
około 6-8 mil. Zrobiłem jeszcze dwa zdjęcia przy 
oknie (zawsze podchodzą do okna kierowcy) i parę 
na szosie. Ubawiliśmy się z żoną doskonale.

Po krótkim pobycie w Bauff pojechaliśmy do Lakę 
Louise. O pięknych kolorach spore jezioro położone 
wysoko w górach aż prosi o pędzel artysty. Zrobiłem 
zdjęcia kolorowe — nie wiem czy malarz potrafiłby 
prześcignąć moje dzieło.

Obcięliśmy przenocować w Lakę Louise ale cena 
za pokój w hotelu wynosiła 24 do 35 dolarów. Taką 
cenę mogą płacić amerykańscy milionerzy 1 kana
dyjscy drwale, ale nie „translator", to też bez chwili 
namysłu zdecydowaliśmy wracać z powrotem na 
drugą stronę Skalistych Gór, czyli do BC. Już nad
chodził wieczór, więc daliśmy gazu i jadąc 60-65 
mph, w 100 minut zrobiliśmy 102 mile i zjawiliśmy 
się w Revelstoke by dowiedzieć się, że ani pół łóżka 
wolnego w żadnym hotelu. W rezultacie przenocowa
liśmy w prywatnym domu. Ta Transcanada Hi-Way 
(po amerykańsku) spowodowała po obu stronach 
Skalistych Gór prawdziwy „boom". Tysiące samo
chodów z Kanady i U.S. przyjeżdżają by zobaczyć 
ten cud świata. Miasteczka i miasta są wypełnione 
turystami do każdej knajpy i restauracji — kolejki, 
ludzie nocują w samochodach na szosie a nawet tak 
daleko jak Kamloops, płk. Kropiński mówi — „Jesz
cze jeden taki rok i będę miał dosyć"

Niestety życie nasze ma nie tylko blaski. Coś się 
zepsuło w ogólnej gospodarce 1 rząd w Ottawie ogło
sił austerity program. Musimy zacisnąć pasa, ludzie 
z niepokojem patrzą w przyszłość, csny ulegają wa
haniom — oczywiście w górę a robotnicy plują na 
trudności w których znalazł się ich kraj i nadal 
strajkują o podwyżki. Miłość do ojczyzny mierzy się 
jedynie dolarami.

A propos — w ciągu ub. roku wypadło w B.C. po 
252 dolary na rodzinę — wydanych na wódkę! 
Nieźle?

Z Revelstoke pojechaliśmy d'o Oseyos. Tam było 
słońce, ciepła woda w jeziorze, tuż przy granicy 
w Stanach golf i kino na otwartym powietrzu i 
mniej więcej wsiowe życie. Przez 4 dni odpoczywali
śmy. Zażywaliśmy kąpieli, wiosłowania i opaleni na 
bronzowo wróciliśmy 2.9. do Vancouver. Zrobiliśmy 
dokładnie 1500 mil a Consul jak zwykle spisał się 
doskonale.

W ub. niedzielę zostałem chrzestnym ojcem dwóch 
bliźniaków Pulchniaków. Pulchny doprawdy zasłużył 
się kanadyjskiej ojczyźnie — papa, mama + 9 — 
razem 11.

Białowski był tu w czasie naszej nieobecności 
Chcemy wpaść do nich do Seattle na Michała.

Czekam z niecierpliwością na wybory nowego za
rządu SPK w grudniu. Trzeba będzie zabrać się do 
wspomnień dla Naszych Sygnałów. Syn nadal w 
Halifaxie albo w Zach. Indiach. Czekamy z niecier
pliwością na święta by uściskać „Malca".

Pozdrowienia dla Kolegów i Koleżanek.
E. Pławski

63 Meadowside Road, 
WHIowdale, Ontario 

11 czerwca 1962 r.
Powiecie: nareszcie się odezwał stary! Przyz

nam sie, że powinienem już dawno napisać. Dać 
choć znak, że żyję. Owszem żyję, i to tak prędko, 
że nie wiadomo jak czas ucieka. Już nawet nie 
pamiętam, kiedy ostatni raz pisałem i odpowiedź 
otrzymałem. Ale wybaczcie, a ja sądzę, że jeszcze 
dużo zaległości odrobić można.

Więc do rzeczy: Macie załączony czek na £10 
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i odnówcie proszę moje członkostwo. Jeżeli to moż
liwe, przyślijcie kilka ostatnich Sygnałów. Bardzo je 
lubimy i bardzo ich nam brak. Jakieś dwa lata 
temu Zajączkowski pożyczył nam kilka egzemplarzy. 
Z punktu znaleźliśmy wzmiankę o nas. (Piszę ciągle 
w liczbie mnogiej, bo za całą rodzinę. Zresztą żona 
czuje się tak samo silnie związana z marynarką 
jak i ja.) żeglarz z niej nie nadzwyczajny. Za to 
lepszy samochodziarz. Więc wybieramy się wzdłuż 
całej Kanady do Vancouver i Seattle. Wracamy 
stroną amerykańską. Mamy zamiar odnowić kon
takty z Kolegami i będziemy wdzięczni jeżeli dosta
niemy od Was aktualne adresy. Wyruszamy z końcem 
lipca. Jeżeli Was, Kolego kochany coś specjalnie 
interesuje, dajcie proszę znać i zobaczymy co się 
da zrobić.

Naszym celem jest poznanie Kanady, tyle ile 
się da, za pomocą samochodu, odwiedzenie więk
szych ośrodków emigracyjnych i ewentualne poszu
kanie takiego miejsca, gdzie by nam więcej odpo
wiadały warunki klimatyczne. Toronto podobne do 
Gdyni — wilgotno, dużo wiatrów; plus za długa 
zima. Na 24.6. prawie zawsze czynne ogrzewanie cen
tralne. A w maju nieraz 90 stopni F.

Ale na ogół nie źle się czuj'emy. Jak wyglądamy 
— możecie się przekonać z wzgl. aktualnej foto
grafii. Ostatnia gwiazdka. Nowsze zdjęcie mam go
towe, prócz odbitki. Przyślę następnym razem i 
może dołączę facjatki innych znajomych.

Więc serdecznie ściskam prawicę i proszę 
uprzejmie pozdrowić wszystkch znajomych i do usły
szenia rychł.ego.

J.Milisiewicz

Freeport,
7 sierpnia 1962

...U mnie żadnych zmian, poza tym że zmieniłem 
Hudsona na Consula — cztery cylindry w zupełności 
mi wystarczają, a małe zużycie benzyny naprawdę 
cieszy. Consul, który w Anglii jest uważany za śred
niej wielkości samochód, tu jest niczym więcej jak 
.,mini-car“ a europejskie mini-cars są tu nazywane 
baggy-cars.

Freeport stale rośnie — budują drogi po 150.000 
doi. mila, kanały by właściciel domu mógł trzymać 
samochód po jednej stronie domu a motorówkę po 
drugiej. ,,Marinę" — porcik dla turystycznych yach- 
tów przygotowują grunt pod hotele i t.d. i t.d., a 
tymczasem muchy i komary gryzą jak gryzły i plaże 
są zaśmiecone wodorostami i ropą z naszej stacji 

bunkrowej — ciekawy jestem co turyści na to po
wiedzą.

Załączam pozdrowienia dla wszystkich.
Jur Mende

Santa Monika, California, 
12.9.1962.

Minęło sporo czasu od mego ostatniego listu. 
Właściwie trudno się tłumaczyć, chociaż jestem 
w ciągłym ruchu i jakoś nigdy nie mam czasu. 
Po przeniesieniu do Kalifornii warunki pracy mojej 
wymagają dłuższych godzin a poza tym zostałem 
znowu wciągnięty do pracy społecznej.

W tym roku jestem prezesem „Samopomocy" or
ganizacji skupiającej nową emigrację na terenie 
Los Angeles. Jest to organizacja kulturalno-chary
tatywna, której celem jest organizowanie życia Polo
nii i pomaganie nowo-przybyłym. Polacy ciągle 
jeszcze tu przybywają z innych stanów, Europy i w 
dużych ilościach z Południowej Ameryki. Poza tym 
jestem prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej, która 
prowadzi sobotnią szkołę dla dzieci polskich na tu
tejszym terenie. Dla rozrywki muszę jeszcze brać 
udział w posiedzeniach Kongresu Polonii Amery
kańskiej na Stany Kalifornii i Arizony i muszę po
wiedzieć, że ostatnio musiałem nawet dobrze wal
czyć aby wymigać się z zarządu tej organizacji bo 
muszę mieć trochę czasu dla siebie.

Jednym słowem, jak za dawnych czasów, jestem w 
ciągłym ruchu i odczuwam już pewne zmęczenie. 
Chciałbym się już usunąć w cień ale jakoś mi się to 
nie udaje. W następnym roku bezwzględnie pracę 
swoją ograniczę do Szkoły Polskiej bo trzeba też pra
cować nad utrzymaniem domu.

Wakacje (urlop dwutygodniowy) spędziłem w gó
rach jako kierownik obozu dla dzieci polskich z tu
tejszego terenu. Narobiłem się dobrze ale było we
soło. Kuchnię obozową prowadził dr T. Rowiński i 
po skończonych zajęciach, przy szklance wina często 
gawędziliśmy o czasach londyńskich. Poza tym 
dosyć często widuję się z K. Wnorowskim, bsm. Apa- 
nelem i Pokladnikiem.

Jeżeli chodzi o życie rodzinne to mieszkamy we 
własnym domu (do spłacenia jest jeszcze dużo) w 
pięknej dzielnicy Santa Monika. Danka chodzi do 
trzeciej klasy, żona pracuje „part time", a ojciec bawi 
się w ogrodnika. Jednym słowem w tej Ameryce 
wszyscy muszą coś robić.

Zasyłam serdeczno pozdrowienia.
Tadeusz Nowicki

-4-
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

KARTKI Z PAMIĘTNIKA 
1939-1942

O.R.P. WlUa, Gdynia, reda 
23 czerwca 1939

Wilia już od kilku tygodni nie rusza się ze 
swego kotwicowiska. Powrót na okręt był dla wię
kszości z nas rewelacją, gdyż poczuliśmy sfę tak 
szybko u siebie, stąpając już pewną nogą po pokła
dzie, że pobyt w koszarach szkolnych był jakby 
obcym i niepotrzebnym epizodem w naszym „nor
malnym*  morskim życiu.

C'o więcej, mimo zeszłorocznej zaprawy żeglar
skiej na Iskrze, gdy nasze dłonie stały się bardziej 
twarde i szorstkie niż skóra (niewygładzona) kro
kodyla. przerwa bydgoska tak nas rozmazgaiła, że 
mamy ponownie pęcherze na rękach od wioseł i Un.

Okręt, przygotowując się do dalekiej, zagranicz
nej podróży, ma tysiące potrzeb na lądzie. Moto
rówka Wilii służy do wizyt służbowych D.O. na 
Oksywie, pilnych transportów i przewozu ewentu
alnych gości oficerów na pożegnalnych wizytach. 
Istotnym i nieustannym łącznikiem między Wilią a 
molem jest jednak szóstka „napędzana" przez st. 
mar. podchorążych. Tej ostatniej motor się nigdy 
nie zacina i działa w dzień czy w nocy „bardzo 
sprawnie" wciągana na pokład i spuszczana ńa wodę 
nieskończoną ilość razy (il ne faut pas chercher 
pourąuoi) mimo grozy trzaskających łańcuchów. 
Nasze obsady z wacht służbowych przywykły w koń
cu do tych manewrów i wykazują stoicką „pogardę 
śmierci" (jedyne prawdziwe niebezpieczeństwo zda- 
je się zjawiać przy komendzie „.bosak!“, szczególnie 
gdy bosakowym jest normalnie uczynny i sympa
tyczny „Andró" Ponlkiewski, gdyż nie tylko obsada, 
ale nawet odległy sternik ryzykują być „decapitó" 
nieobliczalnym wymachem tego drzewca, a i nur
kowanie pod ławy nie pomoże!)

Piszę te słowa przy świetle n’etoperza na „pies
ku" (do czwartej rano, sans blague) świętując w 
ten niegodny sposób noc świętojańską. Zamiast 
wianków obserwuję łańcuch kotwiczny (nasza kot
wica patentowa nie dobrze trzyma) oraz w myśl 
R S.O. biję co pół godziny w dzwon wochtowy u- 
mieszczony tuż przy włazie do naszego „kanackiego" 
pomieszczenia (słowo pożyczone od naszych poli
nezyjskich braci od wiosła).

Wilia, łukując, to przesłania to odkrywa miga
jące kolorowo światełka Gdyni i Orłowa. To ostatnie 
nęci nas szczególnie od czasu gdy nasze patrole 
rozpoznawcze z wolnej burty meldowały obecność 
czarujących elementów „nieprzyjacielskich" w pos
taci pięknych letniczek z Warszawy, Krakowa. Lwo

wa czy Lublina, które ubrane w eleganckie (jak to 
tylko Polki potrafią!) letnie sukienki, posuwają się 
w szykach czołowych, torowych czy namiaru i... 
bez eskorty! ;

Wspomniany już „od włazu" Miecio (Gburek) 
Woźniak, znany mysoginista, ma jutro, z wolnej 
burty, randkę z jakąś Elizabetą K. (rien n‘est secret 
chez nous) która mówi po angielsku, a czasami... 
po polsku. Jasiek Wańkowski — sceptyk, realista — 
twierdzi, że to nie żadna Angielka, ale „nasza" z 
Krakowa. Z kobietami... c‘est meux de ne pas 
chercher trop loin!

O.R.P. Willa, reda, 24 czerwca 1939
Na okręcie panuje podniecenie.
Niemcy zażądali tranzytu terytorialnego przez 

Pomorze do „swoich" Prus Wschodnich. Japończycy 
robią trudności naszym angielskim aliantom w Tien- 
sinie. Z Singapuru wyszedł podobno „strong naval 
sąuadron" z kursem na Tokio na demonstrację si
ły, a nasze Wicher. Burza i Błyskawica poszły w 
szyku torowym w stronę Gdańska. Czyżby to po
czątek do Falklandów czy Jutlandu?

Wkrótce idziemy do mola na branie wody 
słodkiej, bunkrowanie węgla i ładowanie prowizji 
na nasz (malgre tout wciąż aktualny) rejs zagra
niczny. Wojna czy nie wojna, nasz kurs szkoleniowy 
trwa d‘apres le pian de Kier. Mar. Woj.

Motorówka przywiozła nam świeżą korespon
dencję, z której dowiedzieliśmy się o bardzo uroz
maiconym postoju Iskry w Lizbonie. Nasza górna 
połowa alfabetyczna kosztuje już od dawna „roz
koszy" życia na skunerze i naturalnie pali nas 
ciekawość jakie wrażenia odnieśli „Messieurs les 
aspirants" w Londynie i Portugalii.

Michał Białowski (Et tu. Brute?) przysłał mi 
„kompromitującą" kartkę pocztową z gołą murzyn
ką bez... listka figowego. Kartkę tę wręczył mi oso
biście (quelle misere) nasz oficer kursowy por. 
Wacław Fara z powagą na obliczu, ale z uśmiechem, 
więcej mówiącym niż słowa, w oczach.

Tenże oficer kursowy obwieścił nam wczoraj na 
pomieszczeniu, że do naszych obowiązków służbo
wych należy pisanie pamiętnika, czy też „Dzien
nika Podróży", który ma być p’sany spontanicznie, 
regularnie, stylem naturalnym i otwarcie, tak jak
bym ja go nie miał czytać, chociaż ja go oczywiście 
przeczytam i podpiszę, zakończył odwracając się 
na pięcie w stronę schodni aby, odchodząc, zakryć 
przed nami swój „mefistofelowski sourire*-.

Zdecydowałem natychmiast pisać dwa — ten 
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„mój", w niebieskiej okładce z Kadry Floty i nowy 
„obowiązkowy", który nabędę w Gdyni z wolnej 
nurty.

Ta podwójna buchalteria będzie mnie kosztowa
ła, ale wydaje ml się to niezbędne dla zachowania 
mojej „purete d‘ame“.

Gdynia, reda. 6 lipca 1939 
O. R. P. „Willa".

Kotły pod parą. Za parę godzin odkotwiczenie 
do Aten. „Iskra" jest na redzie Pireusu. Wilia ma 
z nią odległe rendez vous; poprzez Gibraltar, gdzie 
zaznamy dreszczy pierwszego portu zagranicznego, 
znaj dzietny się w Grecji na wymianę załóg.

Komandor Francki wyprowadził 1001 komendą 
isurement Kazik a exagere un peu) na ster i ma
szyny nasz korab od mola portu wolnocłowego 
poza falochron z którego powiewały chusteczki nie
licznych rodzin „kanaków" i załogi okrętu.

W kraju ciepło, rzewnie i mimo politycznego 
podniecenia, swojsko i romantycznie. „Specjaliści" 
mówią, że nie będzie wojny, że Adolfek się nie od
waży rzucić na Polskę sprzymierzoną z Anglią 1 
Francją — ale „gdyby nawet" to nasze Łosie i 
żubry zrobią z Berlina taki ser szwajcarski, że mu 
odejdzie wszelki apetyt na Gdańsk i Pomorze. Soit! 
może istotnie pokój potrwa aż do naszego powrotu 
w październiku.

ściskaliśmy na pożegnanie nasze Zosie, Kasie 
i Marysie, w kawiarni „Mokka", podczas gdy siedl- 
czanln Jasio (Tapir) Wańkowski zalecał się do mo
jej kuzynki Felicji (taka Fela), wpatrywałem się 
z zachwytem w jakąś Krysię o oczętach jasno nie
bieskich „jak bławatki", które, spoza mgły rzęs, 
zakazywały mi wpół żartem, wpół serio, abym nie 
„latał" za tymi Greczynkami, ale „wrócił cało jak 
za dawnych lat bywało" (znaliśmy się dopiero od 
3 godzin). Karminowe i być może przez nikogo jesz
cze nie całowane usteczka wspominały coś o spa
cerze na Kamiennej Górze oraz o plaży w Jastarni, 
gdzie piasek jest miękki jak puch i gdzie można 
się opalać w słodkim tete a tete odgrodzeni od tłu
mu łodziami rybackimi. Niestety wiedziałem, że nie 
będzie już żadnej wolnej burty (tajemnica służbowa 
blen attendu) i że pierwszy suchy ląd ahoy, to będzie 
skała Gibraltarska!

O.R.P. „Willa", w morzu.
7 lipca 1939

Polski brzeg juz zniknął za horyzontem, idziemy 
więc na nasz morski .spacer". Wciąż mam w oczach 
sylwetkę mego ojca, który przyjechał niespodziewa
nie z Warszawy i kiwał mi ręką z falochronu, gdy 
jako bosakowy motorówki asystowałem w dowożeniu 
na „pięć minut przed" dwóch spóźnionych „pasa
żerów" Wilii: komandora Mirosława Kownackiego 
1 por. Jura Mende. Kurs prowadzi nas kolo Born- 
holmu, który już jest widoczny z lewej burty.

tegoż dnia.
Po obfitym „pełnomorskim" obiedzie: zupa ka

puściana, klopsy mięsne z ziemniakami i buraczka
mi spożyte przy akompaniamencie bolera Ravela, 
w którym kocha się nasz radzlk z rozgłośni, wynu
rzyłem się z pomieszczenia zakurzonego płaskimi, 
egipskimi i kresowymi i korzystając z miłego stillu 
piszę na kall No.2.

Przechodzimy tak blisko Bornholmu, że można 
obserwować dość daleko wnętrze tej wyspy, gdyż 
brzeg jest niski i udekorowany jedynie szachownicą 
nieregularnych pól uprawnych. Przez lornetkę 
Zeissa, którą pożyczył mi na słowo honoru dublu
jący podoficer wachtowy st. mar. podchorąży Kos
tek Okołow-Zubkowskl (uff!) widać, że jest juz po 
żniwach.

„Suche lato! — mówi Kością — wczesne żniwa."
Odróżniamy nawet wyrównane „po duńsku'1 

snopy zboża, a na polnej drodze jakiś ladasty koń 
ciągnie wóz drabiniasty w stronę malowniczo poło
żonej wioski. W nocy wejdziemy do Sundu.. Koman
dor Francki dyskutował już z oficerem naw. proble
my „wyższej nawigacji" na światła.

Jak dotychczas Willa idzie „cała naprzód" (85 
obrotów) trzymając się na równej stępce, jako że 
morski gościniec jest gładki jak lustro, a widocz
ność doskonała.

8 lipca 1939, Kattegat
O.R.P. „Wilia"

Rankiem mijaliśmy Helslngór. Mimo lekkiej 
mgły zamek Hamleta był dobrze widoczny z jaśnie
jącą zielonkawo blachą dachu 1 szczerbatymi basz
tami pokrytymi winoroślą i o złagodzonych formach 
palcem czasu.

U stóp zamku na wysok m maszcie trzepotała 
na bryzie duńska flaga. Sund w tym miejscu był 
tak wąski, że widać było po drugiej stronie hanzea- 
tycki Halsingborg. Tu właśnie spoglądają spokojnie 
na siebie Szwecja i Dania. Odległe wydają się cza
sy gdy fregaty Wikingów taranowały się tu bez 
litości, a północni wojownicy „łuklem 1 mieczem" 
walczyli tu o Skanię, cła 1 trzy korony.

(później)
Jesteśmy wciąż na wodach Kattegatu, ląd za

czyna zanikać. Dziś jeszcze powinniśmy dojść do 
północnego cypla Jutlandii i wejść do Skagerraku, 
gdzie w myśl praw morskich i ludzkich (oraz ko
mandora Kownackiego) powinno kołysać.

Jako st. mar. podchorążowie (quel tltre hono- 
rable!) pełnimy już bez dublowania funkcję pod
oficera wachtowego na pokładzie. Obwiesiłem się 
właśnie obiektami symptomatycznymi tej władzy: 
lornetką Zeissa i gwizdkiem bosmańskim i rozkra
czony na przesadne morskie spocznij notuję mete
ory w logu wachtowym z zeemańską flegmą. En 
meme temps, mając już pióro w ręku... piszę +e 
słowa. Barometr spada. Wilia zaczyna miarową 
kołysankę z burty, ale to mucha.
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Myślę o Orłowie i o Krysi Zawadzkiej z Ka
miennej góry, o „oczach jak bławatki". Kto jest 
z nią na tym plasku za łodzią Kąkola w Jastarni? 
Gnębią mnie te same myśli co wszystkich mary
narzy na wodach całego świata: Niepokój. Zazdrość. 
Bezsilność.

Na szczęście trwa to krótko. Przezwycięża na
sza młodość, optymizm i wiara w swoją szczęśliwą 
gwiazdę. Przed nami nowe przeżycia, nowe porty...

Czy Greczynki mówią po francusku?...

O.R.P. Wilia, 9 lipca 1939
Morze Północne.

Siła wiatru 9. Seledynowe rycie z dziobu. Po 
opuszczeniu wód Skagerraku Morze Północne wzię
ło nas w swoje sztormowe ramiona. Kurs teoretycz
ny na Kanał La Manche, ale log patentowy wyka
zuje, że stoimy na miejscu. Nasze pomieszczenie 
przedstawia smutny widok natłoczonych i niesłuż- 
bowo wiszących hamaków w których zaspane „bla
de twarze" des aspirants polonals, czekają na kolej
kę wachtową. Na stole mesowym przelewa się nie- 
dopita herbata. Parę metalowych kubków wędruje 
z łoskotem to w stronę dziobu, to rufy wobec zu
pełnej obojętności właścicieli.

Opanował nas bezwład, a tych co tradycyjnie 
gnębi „mai de mer" żal do s'ebie że dali się skusić 
swym chorym, morskim amb’cjom i postanawiając 
dać drapaka na pierwszym suchym lądzie „o ile ta
ki zobaczą"... Entremps. oczekują teraz apatycznie 
na „ostatnią godzinę".

Ciszę i sporadyczne stękanie przerwał energicz
ny głos porucznika Różańskiego.

„Podchorążowie" — pobudka wstać! Na dziób 
biegiem marsz!!! W parę sekund później cały nasz 
kurs pędził ż wściekłym tupotem stada bawołów 
przez śródokręcie na dziób, a potem przez nawie
trzną (!) burtę (sauve qui peut) na rufę ślizgając 
się jak na hockejówkach na mokrym pokładzie na 
odcinku dziób nawietrzny - śródokręcie.

W polskiej marynarce wojennej wybija się klin, 
klinem. Stuk naszych butów, na pokładzie musiał 
zaniepokoić odpoczywających po wachcie maszyni
stów i palaczy (kilka przerażonych twarzy pokaza
ło się z pomieszczenia załogi maszynowej) ale 
istotne nieszczęście wyszło z pomieszczenia pod 
oficerskiego w postaci bosmanmata Kozakowa, któ
ry przerwawszy drzemkę przyglądał się z admiracją 
naszej sprawności fizycznej. Widząc, że zanosi się 
na przedwczesne odesłanie nas na pomieszczenie 
Kozaków z usłużnym salutem i ze śpiewnym kreso
wym akcentem poprosił „pasłusznie" naszego prze
śladowcę o pozwolenie przeprowadzenia z nami 
szwedzkiej gimnastyki. Płowe brwi Różańskiego 
podniosły się w pobłażliwym uśmiechu. Zrozumieli 
się. Dobrze! Niech pan zablerze te „podchorążne" 
na spardek!

Z wątpliwym entuzjazmem odbijaliśmy na dłu
gość ramion na ryjącym to w niebo, to w „otchłań" 
spardeku. Kozakow komenderował:

„W miejscu biegiem marsz! „Riaz, dwa. czi, cztsry" 

„Riaz, dwa, czi, cztery". Wy-żej ko-lian-ka! 
I tak w tanecznych marszach, rozkrokach i zesko
kach, rozruszaliśmy nasze „Zmurszałe kolianka" aż 
przyszedł czas do zmiany wachty na pomoście i ma
szynach.

O.R.P. „Wilia"
10 lipca 1939, Morze Północne.

Siła wiatru 1-12. Silny sztorm. Wiatr wyje na 
grotmaszcie przeszło 120 k/godz. Musieliśmy zejść 
z kursu, gdyż po zwrocie klinometr wykazał 2 kry
tyczne przechyły. Sztormujemy w kierunku wybrze
ży angielskich. Taka pogoda w lipcu jest tu podob
no rzadkością (j‘espere!) Hamaki pozostały nawet w 
ciągu dnia zawieszone na pomieszczeniu. Różań
ski i Kozakow tym razem się nie pokazali. Zaledwie 
kilku „zeemanów" z naszego rocznika zjadła nor
malnie śniadanie; reszta pocieszyła się paroma 
łykami kawy i wdrapała się „umierać" do hamaka. 
Piszący te słowa ma poważne wątpliwości czy sam 
nie zrobi uciechy delfinom. Kawa z mlekiem skon
densowanym nudzi w przełyku. Na szczęście mam 
warszawskie sucharki z paczki od mamy, (a mon 
age!) i te ostatnie podtrzymują moje morale; dzie
lę się z Jaśkiem Wańkowskim z hamaka „powyżej", 
który mimo pobladłego oblicza nie traci humoru 1 
żuje suchary . aby tylko było czern!"

żywa fala z grzywaczami o wysokości nieznanej 
na Bałtyku przesiania nam przez długie okresy na
wietrzne wentylatory. Horyzont nie przekracza 500 
metrów. Jesteśmy jakby w batysferze widząc zielo
ność głębi .morskich, zamiast światła dziennego 
Niebo zakryte nimbusem płacze drobnym deszczem, 
który miesza się z rozbryzgami piany grzywaczy i 
smaga po nadbudówkach i po moście.

Czas przebierać się na wachtę sygnałową...
13 lipca 1939.

„Wilia", Morze Północne.
Mamy pierwszą ofiarę sztormu. Władek (Bidnień- 

ki) Szukszta złapany przez większego niż zwykle 
baranka rolującego się po pokładzie, wykonał prze
pisowe padnij przed włazem (zaryglowanym na 
sztormowo), ale zawadzając o rygle złamał sobie 
nogę powyżej kostki. Mimo ogromnych wysiłków 
opanowania głosu — zacięty Litwin nie łatwo się 
poddaj e — ryczał ze straszliwego bólu głośniej niż 
północny Boreasz.

Dowódca zdecydował odesłać go do szpitala w naj
bliższym porcie. Wybór padł na Dover. Nie bez pew
nych trudności położyliśmy się na nowy kurs. Wcho
dząc do kanału angielskiego wiatr nieco przycichł, 
a fala o tyle spadła, że można było zaryzykować 
spuszczenie motorówki.

Noc już była pełna gdy sylwetka polskiego okrętu 
wojennego zbliżyła się tak blisko do wejścia por
towego Dovru, aby to mogło być zignorowane przez 
Anglików. Dookoła nas błyskały bojki białe, czerwo
ne, zielone (wraki?...) Pełzające światło latarni 
przebiegało Wilię co kilkanaście sekund; po chwili 
duży Aldis zaczął nas wzywać światłem. Porucznik 
Fara kierował manewrem spuszczenia motorówki 
zastrzałem, a ja asystowałem mu jako sternik łodzi 
ratunkowej „honoris causa" to jest bez prawa głosu.



Fara zaimponował mi czytając głośno i bezbłędną 
angielszczyzną tekst świetlnego sygnału, który kur
tuazyjni wyspiarze przekazywali w naszą stronę z 
tradycyjną flegmą:

MAY I DO ANYTHING FOR YOU? 
Dowódca wyjaśnił sytuację i zaakceptował sponta
nicznie ofiarną pomoc polskiemu aspirantowi.

Motorówka zaskoczyła bez cudów ku radości na
szego drenażysty Jedroszczyka. Pożegnałem się szyb
ko z Władkiem, życząc mu szybkiego powrotu do 
zdrowia, w głębi ducha zazdroszcząc tej z nieba 
(dosłownie) zesłanej szansy nabycia praktyki w ję
zyku angielskim (mon reve secret).

14 Upiec 1939 
Willa. Atlantyk. 

Jesteśmy po raz pierwszy na oceanie. Mimo szum
nej nazwy nie wygląda on inaczej niż Morze Pół
nocne; horyzont się znów powiększył i choć koły
sanie nie ustało, życie na okręcie powraca do normy. 

Sztorm wyrządził nam jednak poważne szkody, że 
nie wygląda na to abyśmy doszli do Gibraltaru. 
Idziemy już tylko na jednym kotle. Kierownik ma
szyn, z zatroskaną miną cyrkułu je między pomostem 
i maszynami przynosząc kmdr. Franckiemu niepo
kojące raporty o przeciekaniu grodzi, o nieszczelnych 
rurkach skraplacza i o awarii płomienicy. Te wiado
mości — pocztą pantoflową — docierają prawie że 
natychmiast do naszego pomieszczenia, gdzie wraz 
z upadkiem fali jest widoczne podniesienie ducha; 
łudzimy się egoistycznie (le malheur des uns, le 
bonheur des autres) że przypadnie nam niespodzie
wanie jakiś dodatkowy port zagraniczny...

Brest, arsenał;
19 lipca 1939. O.R.P. „Wilia".

Weszliśmy do naszego pierwszego portu w nocy, 
na światła, mimo że straszono komandora Franckie- 
go, że bez pilota rozbijemy się o niezliczone wraki, 
lub osiądziemy na mieliźnie dzięki zdradzieckim 
prądom. Dowódca się żachnął i na „całą naprzód" 
<85 obrotów, toujours) wprowadził Wilię bez incy
dentu do wojennego portu słodkiej Francji, której 
bretońskie dno uchwyciła nasza polska, patentowa 
kotwica.

Ranek pokazał nam imponującego sąsiada: ciężki 
krążownik Dunkerąue oraz, w oddali, ciemne mury 
morskiego arsenału i panoramę miasta, którego wą
skie uliczki zbiegały się koncentrycznie w stronę 
portu, jak gdyby poprzez tysiące okien-oczu podglą
dając niedyskretnie życie ludzi morza.

Po naszej drugiej burcie stał „siostrzany" krążow
nik Strasbourg a nieco dalej na redzie dominował 
lotniskowiec Bearn w towarzystwie paru kontrtor- 
pedowców — istotnych braciszków naszych Wichrów 
1 Burzy, oraz kopcącym dizlem duplikatów naszych 
Wilków, Rysiów i żbików.

Naprawa płomienicy, niezbędna do kontynuacji 
naszej podróży wymagała wejścia do doku i Francuzi 
przysłali nam holowniki, aby wciągnąć Wilię do La 
Penfeld, gdzie są usuwane tego rodzaju awarie. Jako 
znający (soi-disant) język francuski towarzyszyłem 
por. Farze w charakterze „aide" oficera komplimen- 

tacyjnego i ewentualnego tłumacza na poczcie, gdzie 
mieliśmy wysłać raport sytuacyjny do Paris et Po- 
logne.

Por. Fara prezentował pełną splendoru postać ofi
cera marynarki w kapeluszu stosowanym (pierogu 
admiralskim mówią inni) ze złotą szablą u boku i 
frendzlastymi naramiennikami. Mój strój st. mar. 
podchorążego z dyndającym się krótkim kordzikiem, 
był nieproporcjonalnie skromny. Nadrabiałem ten 
niedobór „zagraniczną miną", która nie uszła złośli
wej uwadze Gucia Plewaki i Eryka Sopocki, którzy 
niewątpliwie żałowali, że za późno się zgłosili, że też 
znają francuski.

„Oficer kompromitacyjny!" rzucili za mną, gdy w 
ślad Fary schodziłem z trapu, przy akompaniamen
cie gwizdka wachtowego, na stały ląd. Nie wiem czy 
porucznik Fara przyjął ten epitet omyłkowo do sie
bie, gdyż nie był w najlepszym humorze podczas 
naszego przemarszu z Penfeldu do P.T.T. (Bureau 
de Postes. Telegraphes et Telephones) et retour.

O.R.P. „Wilia".
Brest, 25 lipca 1939,

Z wolną burtą „wypłynąłem na ląd w towarzystwie 
Wojtka Piotrowskiego. Idziemy dwójką, w krok, po
kazując urbi et orbi nasze wypolerowane kordziki. 
Po kilkunastu minutach znajdujemy się w centrum 
miasta, śmieszy nas tłum ludzi na rue de Slam nie 
zwracający na nas najmniejszej uwagi i mówiący 
tylko po francusku. Coś w rodzaju powszechnego 
domu wariatów, jako że trajlują tak prędko, że trud
no coś rozsądnego wyłowić. Oglądamy wystawy skle
powe załadowane (avec un charmant desordre) zu
pełnie innymi artykułami niż tego rodzaju sklepy 
w Polsce. Stanęliśmy przed straganem gdzie banany 
kosztują 50 centymów, sardynki franka, a wino czer
wone ze złotą nalepką chateau... 4 franki. Obliczamy 
to na złote i wydaj e się to niewiarygodnie tanio. 
Kupiłem naszyjnik z prawdziwego!?) i ręcznie rzeź
bionego koralu, który mentalnie pasowałem pod te> 
poznane w Mecce „jasne bławatki", gdyż — salt on 
jamais — przydadzą się one może w jesieni na ten 
wciąż jeszcze do odbycia spacer na Kamiennej Górze.

Przypomniało mi się, że już upłynęło dwa tygodnie 
gdy zniknęła nam z oczu biało-czerwono migająca 
Gdynia.

Wojtek proponuje abyśmy zjedli „francuski posi
łek". Akceptuję. Na placu Wilsona przystanęliśmy 
przed ,,1’Hotel de l’Ancre“. Tu można jeść orzekłem 
przeglądając wystawione pod szklaną gablotką „me
nu".

W hotelu? oparł się Wojtek. „Co kraj to obyczaj", 
skróciłem argument. Zasiedliśmy przy stoliku na
krytym, kolorowym, o wątpliwej czystości obrusem. 
Spis potraw podany przez wdzięczną kelnerkę różnił 
się od tego wystawionego na ulicę.

„Co to jest moules?" pyta Wojtek. Mięso mielone, 
kłamię, dla podtrzymania famy mojej francuszczy
zny. Zamawiamy 2 porcje, co ty jesz to i ja, mówi 
przezornie Wojtek. Po kwadransie cierpliwego ocze
kiwania i łykania ślinki (pachniało czosnkiem, świe
żym Chlebem i winem z beczki) pojawiają się pły
wające w żółtym sosie ślimaki.
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„Ty będziesz jadł to robactwo? Oburza się. To jest 
delicja kuchni francuskiej, odpalam i dla przykładu 
penetruję agresywnie łyżką do wnętrza ślimaka, jak 
strzelony z katapulty wskakuje do talerzyka z ciepłą 
wodą. Wojtek robi grymas wpół złośliwego uśmiechu, 
a wpół politowania. Oglądam się dookoła. Francuzi 
jedzą te „moules" rękamK!).

Rozdzielam w palcach skorupkę i połykam heroi
cznie gąbczastą masę. Smak dobry, jak szyjka rako
wa. Wojtek mi nie wierzy.

Zamów mi jajecznicę, dorzuca patrząc z obrzy
dzeniem na „moje“ moules. Nowy dylemat językowy. 
Muszę wybrać pomiędzy „les oeufs a la coq‘, les 
oeufs brouilles" i ,,les oeufs fricasse" to środkowe 
wyglądało do rzeczy i tu się zdecydowałem, ale w 
rezultacie biedny Wojtek jadł jajka na twardo „aż 
mu się uszy trzęsły", ten jego pierwszy posiłek w 
kraju o wyrafinowanej gastronomii.

Po obiedzie idziemy do Braserie de la Marinę. 
Tym razem los się odwraca. Przystojny Woj
tek odbija mi w tańcu uroczą Jeanette i chociaż po 
francusku „ani be ani me" znika z nią oglądać bre- 
tońskie światło księżyca... C‘est la vie!

O.R.P. „Willa", 26 lipca 1939, 
Atlantyk.

Jak Michel Strogoff. courrier du tzar, przemierza- 
rzałem samotnie uliczki Brestu niosąc w kieszeni 
„tajną" depeszę do Paryża (rue Tulllerand) o „con- 
tinuation de la croislćre" i drugą ściśle tajną" o tej 
samej treści do Kier. Mar. Woj., Pologne.

Wilia już była w alarmie manewrowym i natych
miast po przejściu trapu, holownik zaczął nas od
ciągać od mola. W odróżnieniu od Bałtyku wysoka i 
niska woda zmienia tu głębokość basenów o 7 me 
trów; czas wyjścia z portu jest więc ograniczony. 
Mijamy stłoczone budynki mieszkalne, mając wra
żenie że to my stoimy na miejscu, a one przed nami 
defilują z wymalowanymi na ścianach reklamami 
aperatiwów Suze, Byrth, Cinzano 1 Dubonnet. Kazik 
żurek rozdziela nam role wachtowe na tratwie, na 
której część z nas się uratuje po „nieuniknionym" 
zatonięciu Wilii na Biskajach. Tuż po wyjściu z portu 
wchodzimy w bretońską mgłę. Zmniejszamy szybkość 
(mniej 5 obrotów) i dajemy sygnały akustyczne. 
Kurs — malgre tout — wciąż wykreślony na Ateny.

Rewalu jemy propozycje żurka rezerwując sobie na 
wszelki wypadek miejsce przy skrzynce z biszkopta
mi i słodką wodą na „radeau de żurek".

28 lipca. O.R.P. „Wilia". 
Atlantyk.

W towarzystwie kilku delfinów dziób Wilii rozpruł 
bezboleśnie zatokę Biskajską 1 kieruje się wciąż na 
południe. Tratwa żurka poszła w zapomnienie gdy 
po mgle złapał nas niespodziewanie żar słoneczny. 
Ale kłopoty Wilii się nie skończyły.

Rozpoczyna się nowy dalog między pomostem na
wigacyjnym i kierownikiem maszyn. Napróżno 
kmdr. Francki zachęcał maszynistów do zasklepienia 
ich „przeklętych rurek" — kotły ciekły w najlepsze, 
mimo reperacji w Penfeldzie. W końcu pozostał po
nownie wybór innego portu, niż w „oficjalnym pro
gramie" wywieszonym w S.P.M. w Bydgoszczy.

Rozwiały się nasze marzenie o Sk ile Gibraltar- 
skiej, ruinach Aten, eginskich piramidach... Stara 
Wilia nie miała wyraźnie na Morze śródziemne 
ochoty 1 decydując za nas wszystkich (y compris le 
commandant) położyła się na kurs do... Casablanki. 
Jutro powinien się ukazać afrykański brzeg.

Komandor Kownacki, z okiem znawcy oglądał 
niebo i zapowiedział, że przeżyjemy wkrótce śmier
telny zaduch wiatru Slrokko. Upał już i tak jest nie
zły; przyszło nawet pozwolenie na noszenie (poza 
wachtą) kostiumów kąpielowych. Fiszę w cieniu, na 
kali No. 2, mając nieco czasu na retrospekcję naszego 
pobytu w Breście. Poza wypadem na nieszczęsne 
moules z Wojtkiem i nieudanych próbach odzyska
nia Jeanette (comment les femmes sont ingrates!) 
została mi w pamięci wizyta w College Navale u 
naszych francuskich kolegów. Siedzieliśmy w ob
szernej mesie na luksusowych fotelach, popijając 
i próbując na wesoło wzajemnie się porozumieć. By
ły nawet mowy na cześć marynarek polskiej i fran
cuskiej wygłaszane impromptu przez ich wymuska
nych aspirantów, a nasz „zawodowy Demostenes" 
Eryk Sopoćko odpowiedział im z nawiązką zupełnie 
niezłą francuszczyzną. Był jednak jeden „zgrzyt". 
Któryś z siedzących w pobliżu młodzików wspomniał 
o mowie ich premiera Daladler. w której „Wielka 
Francja" obiecała „w razie czego" iść z pomocą 
„małej Polsce". Nie zgadzało się to z koncepcją 
naszej „mocarstwowości". Wyłoniła się mała dyskus
ja na temat możliwości konfliktu. Francuzi nie 
podzielali naszego optymizmu, że wspólnymi siłami 
damy radę tej „nadludzkiej" osi i że najwyższy 
czas potrzepać po spodniach pewnego pana z czar
nym wąsikiem i niezdrowym apetytem na cudze 
dobro.

Uważali wojnę za straszne nieszczęście (grhnd 
malheur), naszą „silną, zwartą 1 gotową" postawę za 
niepotrzebnie prowokującą, a że tak czy Inaczej, 
tylko Francja wchodzi tu istotnie w rachubę...

Słuchaliśmy osłupieni. Szczególnie słowo „mała 
Polska" działało na mnie jak czerwona płachta na 
byka. Wkońcu rozmowa zeszła na inne tematy — 
dyplomatyczni Francuzi zorientowali się że popeł
niają gaffę, a my w „słowiańskim zacietrzewieniu 
dyskusyjnym" przestaliśmy wyglądać na gości, którzy 
się dobrze bawią na ich przyjęciu. Jakiś inteligentny 
.•isplrant zanucił „Aluettę", a ktoś z naszych spró
bował „Madelon" (okazało się, że to u nich już 
bardzo niemodny numer i również „wojenno-prowo
kujący"). Na szczęście wino robiło swoje i rozsta
liśmy się bardzo serdecznie.

Marek Ołdakowski wrócił przed chwilą z wachty 
sygnałowej i usiadł koło mnie na kall. „Co ty 
piszesz?" Obowiązek służbowy — odpowiedziałem 
defenzywnie. „Z tym slrokklem to bujda, sprawdzi
łem w locji — mówi Marek. — Te wiatry nie Wleją 
w Marokku". śmiejemy się razem z kawału na
szego wykładowcy meteorologii — powinniśmy prze
cież o tym pamiętać! żurek, „dzielny kot" (jak się 
sam nazywa) nasmarował się już kremem przeciw 
spaleniu naskórka. Oczekujemy z ciekawością widoku 
Czarnego Kontynentu...
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WITOLD WOYC1ECHOWSKI PORAY

WACHTA
URYWEK Z PAMIĘTNIKA

Okręt w drodze z Famagusty do Haify eskortuje 
pusty tankowiec. Godzina 12.00, słońce praży nie
miłosiernie, wiatr północno-zachodni, prosto z rufy, 
nie chłodzi, a przeciwnie nanosi na pomost gorące 
i dławiące wyziewy z kominów — spaliny ropy, 
które pokrywają świetnie wyczyszczony mosiądz 
pomostu uporczywie się trzymającą warstwą gryn- 
szpanu. Nawet zygzakowanie nie pomaga w unik
nięciu kominowych oparów.

Konwój i konwojent zygzakuje na kursie z 
precyzją zegarka 1 z taką samą monotonnością. 
Przed chwilą wstąpiła warta. Spoceni sygnaliści po
zdejmowali koszulki za milczącą ale niezbyt wyraźną 
zgodą oficera wachtowego i świecą w słońcu tłus
tymi opalonymi skórami. Oficer wachtowy sam tkwi 
przy kompasie z paskiem lornetki wrzynającym się 
w uczulony gorącem kark. Jest przeraźliwie nudno 
i przeraźliwie gorąco. W gardle, w nosie i na języku 
ostry posmak siarki.

Horyzont w szarobłękitnej mgiełce „dobrej po
gody" jest pusty i na pewno przez czas wachty 
pustym zostanie. Szaroniebieskie niebo bez żadnej 
chmurki nie przyniesie atrakcji i grozy, bo w te 
obszary nie kwapią się jeszcze włoscy lotnicy.

Idący za rufą tankowiec drży i olbrzymieje w 
gorącym paśmie powietrza unosźącym się ponad 
kominami.

W perspektywie cztery godziny gorączki i sma
ku siarki.

... Lipiński! Dlaczego pan spóźnił się na zmianę 
wachty?"

„Panie poruczniku, melduję, nie wiem co się 
stało. Spałem. Nie obudzili mnie, byłem zmęczony, 
nie jadłem obiadu. Moja wina."

„Panie, to jest niechlujstwo."
„Tak jest."
.....Prawo piętnaście, na kurs 210. Kto na ste

rze?"
„Melduję, pierwsza zmiana na sterze marynarz 

Korek."
„Korek! No to uważaj bracie i nie rób krynoliny.',
W ciszy południa słychać wyraźnie tykanie prze

kaźnika żyrokompasu obracającego się pod szkłem. 
Z boku dźwięcznie pstrykał log.

„Ależ wleczemy się, niech to diabli wezmą."
„Tak jest Panie Poruczniku, i ta s'arka.“

... Lipiński, nie gadaj pan. Kręć pan w prawo. Trzy
maj się pan na kącie biegu 45 stopni"

„Tak jest Panie Poruczniku, na kąc!e biegu 
43 stopni. Tylko właśnie statek zmienił kurs."

„No to co. Kręć pan w prawo i nie rezonuj pan."
„Tak jest. Czy Pan Porucznik nie wie co z na

mi? Może wejdziemy do portu w Haifie."
„A bo ja wiem? Wątpię. Pognają nas z wszel

ką pewnością do Aleksandrii lub z powrotem do

Famagusty. Cóż. ma pan krewnych w Palestynie 
czy co?"

..Tak jest. Przepraszam, to jest nie, nie mam 
krewnych. Ale dobrze byłoby odpocząć po tych kon
wojach."

„Głupstwa pan gadasz. Podchorążemu się wy
daje, że wojna będzie czekać aż podchorąży Li
piński wypocznle."

Upał dochodzi do zenitu. W gardle zasycha i w 
oczach kłuje od nienawistnej siarki. Oficer wach
towy przeszedł na skrzydło pomostu i spojrzał w dół 
ku linii wodnej. Okręt szedł szybkością 15 węzłów 
i z lekością odwalał skiby wodne wykrajane w ciem
noniebieskiej powierzchni śródziemnego morza. Tuż 
przy burcie okrętu na tle tej niebieskoścl kładła 
się precyzyjna i skomplikowana koronka piany wody 
rozbitej przez kadłub okrętu. Widok powszedni, co
dzienny, ale w danej chwili przynoszący ukojenie 
zmęczonym oczom i kojarzący miłe wspomnienia 
o chłodzie i cieniu.

.... przyszedł sztorm z południa, wzbił fale odmętu 
I rozperlił się szampanem u burty okrętu..."

rzekł cicho do siebie oficer wachtowy. Po dłuższej 
chwili kontemplacji wody, cienia i piany wrócił na 
swe miejsce przy kompasie.

„Goniec! Zadzwońcie na rufę, aby Pyrcak przy
niósł coś do picia." 
.... Lewo piętnaście, nu kurs 110."
.... Lipiński! Powiedz pan do centrali artyleryjskiej, 
aby obserwacja nie spała przy dziale dwa."

Z dalocelownika w chwilę potem dał się sły
szeć poirytowany glos mata Wróbla:

„Ty!.... mać.... Nie pyskuj. Spać tam będzesz 
gówniarzu. Niech ci gloria w ślepia na.... Mówię ci 
nie pyskuj strupie jeden i gały wytrzeszczaj bo ci 
je przerobię w trymigl."

Coś tam jeszcze krzyczał i płynnie sztorcował 
zaspanego podwładnego, z którym, nota bene, razem 
na lądzie chodzili na dziewczynki.

Drrrrrrrrrrryń! Drrrrrrrryń!
Oficer wachtowy podszedł ćTo tuby radiostacji 

i otworzył klapę.
„Ofys?...... Olrajt.*
.... Lipiński! Każ pan zawiadomić oficera łącz

nikowego, że go wzywają do radiostacji. Nie panie' 
Gońcem, nie telefonem, bo nie zrozumieją 1 HaHaHa 
będzie na nas znów z wyrzutem patrzał."

Dowódca okrętu wszedł powoli na pomost.
„Panie Komandorze, melduję się jako oficer 

wachtowy."
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.....Prawo pętnaścle, na kurs 210.“
Bzzzzzzzzzzzzz! — zaterkotał buczek podsłuchu. 

„Pomost!"
„Zmiana wachty w kabinie podsłuchowej. Pierw

szy operator mat Przepierczyńskl, drugi operator 
Skóra."

„Dobrrrrra!"
„...Lipiński! Mówiłem panu, abyś się pan trzymał 
na kącie biegu 45 stopni."

„Tak jest Panie Poruczniku, ale..."
„Nie gadaj pan tylko kręć pan."
Dowódca, dla chłodu mający zamiast czapki 

pokrowiec biały na głowie, zwrócił się do gońca 
wachtowego.

„Wachtowy! Dajcie do mnie kapitana Gierżoda.
...  Powtórzyć cylinder jaki ha!“
„Mam zawołać kapitana G erżoda"
„Ot cylindry. Panie, to podstawowa rzecz pow

tórzyć rozkaz" — rzekł do Oficera Wachtowego.

Z lewego skrzydła pomostu rozległ się g.ośny 
wrzask sygnalisty.

„Leko piętnaście sylwetka."
„Dobrrrrrrrrra!"
W jednej chwili kilkanaście wielkich źrenic 

lornetek Barr i Strouda skierowało się w naznaczo
nym kierunku.

.... żaglówka....Rybak.... Arab"
I znów po chwili wróciło wszystko do normy. 

Dowódca podjął od nowa konwersację z Oficerem 
Wachtowym.

„Czy są jakie wiadomości z radiostacji?"
„Nic specjalnego Panie Komandorze. Podobno 

Anglicy zatopili trzy OPY włoskie."
„Aha, kiedy?"
„W ostatnim tygodniu. Tak słyszałem."

... Panie Komandorze, melduję się na rrakas."
Kapitan Gierżod, Pierwszy Mechanik Okrętu, 

wszedł na pomost.
„Tak panie, jak pan wymyślił ze znakiem?"
„Tak jest Panie Komandorze. Będzie gotów 

niedługo. Bosman Kuźmiński już robi obsadę na 
łożyskach kulkowych tak że znak nie będzie zaplą- 
tywał się w omasztowanie".

„To bardzo pięknie. Doskonale. A jakże tam u pana 
z kotłami?"

„Ano nie mogę narzekać. To jest, chciałem powie
dzieć... ńc specjalnego... normalnie."

„Ależ panie ja pytam ile pan masz godzin pracy 
kotłów?"

„Aha! Otóż tu mam zapisane Tak... Pierwszy ko
cioł 450 godzin pracy... najwięcej. Drugi kocioł..."

„To tak jeszcze około 100 godzin zostało w zapasie."
„Tak jest Panie Komandorze. Niedługo będziemy 

tnusiell kotły czyścić."
„...Lewo piętnaście na kurs 110."
„No tak. Tak pewno pójdziemy do Aleksandrii."
„Tak jest. Bo mam jeszcze robotę z pompami. 

Muszę tłoki uszczelnić."
Dowódca wyraźnie zaniepokoił się.
„A tak- co się stało?"

„Ano tłoki są nieszczelne."
„Aha. ale to nic groźnego."
„Nie Panie Komandorze. Nic groźnego, ale zrobić 

trz.ba."
„No tak. będziesz pan robić."
Bzzzzzzz. Znów zaterkotał buczek podsłuchu, tym 

razem jakoby z niecierpliwością. „Pomost..." Oficer 
Wachtowy znalazł się przy tubie głosowej nim buczek 
przebrzmią!.

JEcho namiar 160."
„Panie Komandorze, echo namiar 160."

„Gdzie to, gdzie to?“
„Prawo 50."
„Tak spytaj pan co to jest. Niech określą!"
„Kabina!... Określić echo i trzymać..." Dowódca 

podjął akcję.
„Wachtowy! Zawiadomić Farę... Powtórzyć cylin

der jaki ha!“
„Mam zawiadomić porucznika Farę."

,Ot cylindry!"
„Oficer Wachtowy, kręć pan na kurs 160. Zwiększyć 

cbroty do 150.“
Bzzzzzzz! zabrzmiało znów z podsłuchu. „Pomost."
„Namiar bez zmian. Prawdopodobnie OPE na sta

łym kursie."
„Panie Komandorze, kabina podsłuchowa melduje 

że to przypuszczalnie OPE na stałym kursie."
„Tak dobrze. Tak każ pan trzymać to echo. Gdzie 

Fara?"
„Zawołać torpedystę. Przygotować wyrzutnie dc> 

akcji."
„Panie Komandorze porucznik Fara melduje się 

na rozkaz!"
„Tak panie jakie to echo?"
Oficer Sygnałowy Okrętu zamieni! k’lka bliżej nie

zrozumiałych technicznych uwag przez telefon z 
matem Przepierczyńskim.

„Panie Komandorze echo bliżej nieokreślone. Nie
wyraźne. Najprawdopodobniej plamy słoneczne."

„A bodaj to matka go za nogę! Opuścić to echo!"
„Tak jest. Kabina! Opuścić echo. Podsłuch nor

malny."
Po kilku minutach podniecenia wszystko powróciło 

powoli do normy. Z nieba lal się żar, jak roztopiony 
ołów. Wyziewy z komina, chemicznie aktywne, były 
wprost nie do zniesienia.

„Panie poruczniku, proszę wracać na stary kurs."
„Tak Panie Komandorze. ‘
„Lewo piętnaście, na kurs 110." 

* * *
Po niejakim czasie Oficer Łącznikowy przyszedł na 

pomost.
,.No Mussollinl this time! Ha, ha, ha! Flsh Per- 

haps?"
„Jes, no sabmarin, no fisz. San... Panie jakżeto 

matka go za nogę po angielsku są plamy?"
„Blots, zdaje mi się Panie Komandorze."
„Jes, san blots, ju si, zej mejd fals eko.“
„Ha, ha, ha! ‘
„Is that so?"
„Jes jor rad'oman sed. And tłentyslks plejns."
„That‘s fine. Splendid!"
.... Prawo piętnaście ,na kurs 210."
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.... Lipiński, zmniejsz pan odległość."
,,Tak Panie Poruczniku, ale statek zmniejszył szyb

kość."
..Panie, u starego diabła z Łęczycy, nie gadaj pan 

tylko rób pan co każą."
„Tak jest." Biedny chłopak pochylił się do tuby 

sternika.
„Wróć ostatni rozkaz. Na kurs 240."
Dowódca okrętu przeszedł na prawe skrzydło po

mostu.
„Wachtowy! Zawołajcie do mnie porucznika Bar

tosika... Powtórzyć cylinder jaki, ha!" poczem do 
łącznikowego:

„Perchaps łi szal go bak tu Aleksandria."
„Perchaps."
„Perchaps to Port Sald or to Oaifa?"
„Parchaps, ha, ha, ha! ‘
„Aj prefer Oaifa. Najs sity. Plenty Dżuisz pipel. 

Gud fud."
„Ha, ha, ha!"
„Bartosik. Acha, to pan już przyszedł. A co u pana 

robi, jakże on... Acha, mat Szubiński?"
„Kiedy Panie Komandorze?"
„Ano w alarmie przeciwlotniczym."
„On ma przydział do komór amunicyjnych na 

rufie."
„Acha, to on tam jest sam?"
„Nie Panie Komandorze. On ma tam z sobą dwóch 

ludzi."
„Acha, no tak daj mu pan jeszcze jednego czło

wieka."
„Kiedy nie ma skąd Panie Komandorze."
„Nie ma skąd? Acha!"
..No niby mógłbym dać z komory dziobowej, bo 

mam tam czterech ludzi."
„No tak, daj pan z komory dziobowej."
„Tylko nie mam tam znów żadnego podoficera."
„Acha, a czy koniecznie potrzebny tam podoficer?"
„Przydałby się do kierowania pracą."
„Tak przenieś pan Szubińskiego na dziób, weźmij 

pan jednego głupszego z dziobu na rufę i jednego 
mądrzejszego z rufy na dziób, tak będziesz pan miał 
mniejwięcej równo."

„Tak jest Panie Komandorze, ale mat Szubiński 
będzie wtedy na dziobie, a nie na rufie."

„No tak, co z tego?"
„Na dziobie mam już nadmiar podoficerów, a na 

rufie ich brak."
„Ach, no tak, daj pan Szubińskiego na rufę, weź

mij pan wszystkich głupszych z dziobu także na 
rufę, a tych mądrzejszych z rufy daj pan na dziób. 
Ot i basta!"

„Tak jest, Panie Komandorze."
„Ot i widzisz pan."
.Lewo piętnaście na kurs 80." Podchorąży Lipiń

ski dla zmniejszenia odległości, bez zmiany obrotów. 

rozwarł kąt zygzaku o 60 stopni. Oficer łącznikowy 
widząc ożywioną dyskusję Dowódcy z Oficerem Arty
lerii Okrętu, podszedł bliżej.

,,Have you any trouble wlth the gunner?"
„No, no trobel, no trobel. Ewrysing is fajn. Ju sl, 

Bartosik łants łon man bak zere tu help lis szels. 
O no, no trobel."

„Ha, ha, ha!"
Drrrrrr! zabrzmiał łagodnie dzwonek radiostacji. 

Oficer Wachtowy był przy tubie w mgnieniu oka, 
pomimo gorąca.

„Ofys... olrait! ‘
„Dys is for ju" zwrócił się do łącznikowego.
„Thank you."
Dowódca poprawił pokrowiec na głowie.
„Tak panie ja schodzę do kabiny. Ten dym panie, 

matka go za nogę. Przystaje do pomostu jak łazieb- 
ny liść do d.... A jakby co, to dzwoń pan nieomiesz- 
kający."

„Tak jest, panie komandorze'.
Oficer łącznikowy skończył pogawędkę ze swymi 

radzikami i poszedł za dowódcą.
,,I go tu kabin. It is imposibel hier. Smok ju noł!
„Prawo p:ętnaścle, na kurs 110". Okręt był we 

właściwej pozycji dzięki szerokiemu zygzakowi.
„Lipiński! Kaź pan przygotować trzecią wachtę 

morską do wstąpienia. Jeszcze zostało nam pół go
dziny tego smrodu. Niech goniec zadzwoni na rufę 
aby obudzono porucznika Farę."

„Tak jest Panie Poruczniku. Goniec! proszę za
dzwonić na rufę aby obudzono Pana Porucznika 
Farę.'

W luku ukazała się głowa Oficera Łącznikowego.
„Here are some orders for us, Torps", powiedział 

i podał szyfrogram. Oficer Wachtowy z niemałą 
trudnością wysylabizował treść:

„Proceed to Haifa with SS War Sundra. Reąuest 
your ship to be available for the convoy duty in 
Alexandra without delay..."

„A n ech to jasna i nagła..." mruknął pod nosem 
Oficer Wachtowy i zwrzcił się do Łącznikowego.

„Sank ju. No Haifa dys tajm. No bajgełes, śliwo
wice, no pikled kabydż."

„I am ofraid no. Ha Ha Ha!"
Podchorąży Lipiński przysłuchiwał się rozmowie.
„To jest niesprawiedliwe, Panie Poruczniku. Po

winni nam dać choć parę dni wytchnienia. Kapitan 
Gierżod mówił..."

„Panie, znów pan zlazł z miejsca. Kręć pan w pra
wo i nie gadaj pan tak dużo."

„Tak jest ale..."
„Lipiński, powiedziałem panu abyś pan kręcił w 

prawo".
„Tak jest Panie Poruczniku."
„Prawo piętnaście, na kurs 210."

Witold Wojciechowski Poray
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M. A. KOSIANOWSKI-LORENZ

NA WOJNIE
Wspomnienia komandora Kosianowskiego dru

kujemy za uprzejmą zgodą p:sma „HORYZONTY”, 
wydawanego w Paryżu. Artykuł ten, napisany na 
zamówienie „Horyzontów", ukazał się drukiem w 
r. 1961 i jako przeznaczony dla szerokich rzesz czy
telników. z natury rzeczy musiał zawierać objaś-

POD ŻAGLEM
nienia nomenklatury marynarskiej dobrze znanej 
większości czytelników „Naszych Sygnałów". Dru
kujemy go w oryginale nie tylko ze względu na na
szych czytelników nie-marynarzy lecz także z tego 
powodu, że usunięcie ich wymaga zbyt daleko idą
cych zmian. REDAKCJA

Czytelnik otworzy pismo na tej oto stronie i 
mruknie: Tam do diaska! Znowu jakieś wspomnie
nia wojenne!

Ja zaś odmruknę: Proszę nie czytać... Kto Pana 
(Panią) zmusza? To raczej ja byłem zmuszony tę 
namiastkę „memuarów" napisać.

Eee. No nie tak już bardzo zmuszony. Ot po pro
stu była kiedyś sugestia ze strony redaktora. Ale 
nie. Ja wciąż pisałem „ciężkie" artykuły. Poważne. 
Na podstawie badań, czytania stosów fachowej wo
jennej, morskiej i politycznej literatury i publicy
styki.

A ot teraz uległem.
Jedno co sobie przysięgłem, to to, że swoimi wspo

mnieniami nie zirytuję ani żadnego najnaczelniej- 
szego wodza ani marszałka polnego, ani nawet żad
nego szanownego generała (lub admirała) — czy to 
w służbie czynnej czy w zasłużonym spoczynku.

Nie wywołam żadnych „kontrowersji" (tak myślę) 
i nie spowoduję powodzi namiętnych, burzliwych 
artykułów „za i przeciwko" mnie.

No bo te moje wspomnienia nie będą tłumaczone 
(tak przypuszczam) na dziesiątki obcych języków. 
Więc wszystko pozostanie między nami, rodakami 
A chyba jesteśmy łagodni. (Chyba żebyśmy nie byli.)

Tak. Podczas tej, ostatniej wojny światowej. 
W przededniu atomowych wybuchów zabijających 
jednym zamachem dziesiątki tysięcy luda i zwala
jących całe miasta, dowodziłem wojennym okrętem, 
którego głównym napędem były żagle. Byłoby tych 
żagli więcej, gdyby nie to że dla zamaskowania się, 
dla dostosowania się swoim wyglądem do braci ża
glowej Morza śródziemnego okręcik mój musiał wy
rzec się pięknych górnych płótnisk, po polsku 
dźwięcznie topslami zwanych.

Z tych samych względów, gwoli lepszego masko
wania się i posiadania zbyt „szlachetnego", jach
towego wyglądu, chodziłem przeważnie pod jednym 
tylko kliwrem, co jak każdy przecież czytelnik sam 
wie, jest przednim żaglem, mającym swoje zamoco
wanie na najbardziej wysuniętym, leżącym maszcie, 
— przez wielu jeszcze marynarzy, bugszprytem zwa
nym.

Owe zmniejszenie powierzchni żagli na jednostce 
morskiej, która była dużym jachtem, a która prze
mieniła się w mały okręt wojenny, ma się rozumieć 

zmniejszyło jego szybkość. A jak wiadomo, szybkość 
w sytuacji bojowej jest czynnikiem bardzo ważnym. 
Na szczęście mój okręcik posiadał zatajony, potężny 
motor spalinowy.

Okręt ten był prawdziwym moim dziecięciem. Mnie 
bowiem poleciła francuska admiralicja na środko
wym Wschodzie, w Libanie (który był wówczas na- 
wpół wolną republiką) przemienić zaniedbany jacht 
zakotwiczony w porcie Bejrutu w wojenny okręt, 
który miał za zadanie bronien e żeglugi żaglowej na 
Morzu śródziemnym przed podwodnymi okrętami hi
tlerowskich Niemiec i znajdujących się w sojuszu z 
nimi Włoch

A więc, jak widać z powyższego, — byłem we Fran
cuskiej Marynarce Wojennej. Tak. Wypożyczyła mnie 
Polska Marynarka Wojenna Francuskiej Marynarce 
Wolnych Francuzów.

U nas bowiem był nadmiar oficerów wyższych 
stopni, gdy Wolni Francuzi pod generałem De Gaul- 
lem (z dość małą Marynarką Wojenną pod dowódz
twem admirała Moseller) cierpieli na dotkliwy brak 
morskich oficerów.

Były to bardzo ciężkie i smutne czasy dla sojusz
ników. To znaczy dla W. Brytanii z osłabionymi so
jusznikami europejskimi i z dopiero zaczynającą 
gniewać się na Niemcy i na Japonię — Ameryką. 
Były więc to lata 1941, 42 i 43-cl...

DOOKOŁA AFRYKI

Koniec roku 1941-go i początek 1942-go spędziłem 
w podróży morskiej z W. Brytanii na środkowy 
Wschód.

Szliśmy w wielkim konwoju. Dla bezpieczeństwa, 
po opuszczeniu brzegów Szkocji, konwój odszedł da
leko od lądów w ocean. Okrążaliśmy Afrykę, zacho
dząc jednak do pałającego podzwrotnikowym żarem 
Freetown na zachodnim wybrzeżu Afryki.

Wraz z dwoma mo'ml nowymi kol gami z Mary
narki Francuskiej, z porucznikiem Chotard 1 z pod
porucznikiem Hommey. zaokrętowani byliśmy na 
brytyjskim krążowniku pomocniczym H.M.S. Asca- 
nia, który wchodził w skład eskorty owego dużego 
konwoju.

Moi francuscy koledzy, aczkolwiek nosili mundury 
oficerów marynarki ,nie byli marynarzami. Należeli 
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do korpusu administracyjnego. Ja natomiast posia
dałem na mundurze rzucające się w oczy szczegóły 
(kotwiczki złote na epoletach oficerskich), mówiące 
każdemu fachowcowi-marynarzowl, że należałem do 
t.zw. korpusu morskiego, czyli do tej „branży", któ
rej przedstawiciele pełnią prawdziwą morską służbę 
i mają prawo dowodzenia okrętem.

Może też i dlatego że miałem wyższy od innych pa
sażerów stopień (Capitaine de Corvette) traktowany 
byłem na krążowniku z wielką kurtuazją. Prawie 
natychmiast po zameldowaniu się u dowódcy krą
żownika, zdjęto mnie jakby ze statusu pasażera u- 
dającego się na krążowniku w daleką podróż dlatego 
tylko że jest nam „po drodze". Pozwolono mi przeby
wać na pomoście dowódczym i pomagać w pełnieniu 
wacht. A wachty w eskorcie konwoju to rzecz poważ
na. Odpowiedzialność ogromna. Bo to przecież i pil
nowanie ruchów konwoju i zmiany kursu dla zygza
kowania, mającego utrudniać ataki wrogim okrętom 
podwodnym. Byłem więc dodatkową parą oczu do 
wypatrywania nieprzyjacielskiego peryskopu.

Taka podróż na wojennym okręcie w warunkach 
stałego pogotowia bojowego ma w sobie elementy 
podniecenia, ale też i nużącego napięcia, przemienia
jącego się w nudę.

Jednak humor angielski, a także fakt że okręt był 
malutką wieżą Babel, gdyż była na nim barwna 
mieszanka narodów sojuszniczych, robiły to, że cza
sem było po prostu wesoło wojować. Zwłaszcza gdy w 
pewnych godzinach dnia lub nocy, w mesie oficer
skiej (a był to ogromny salon) zbierali się wolni od 
służby oficerowie krążownika i zaokrętowani na tę 
podróż pasażerowie w stopniach oficerskich.

Odbywały się wtedy przezabawne rzeczy. Zabawy 
„sportowe", których pozazdrościłyby szkolne dziecia
ki, chóralne śpiewy, śpiewy ilustrowane wykonywa
niem ruchów, gestów i różnych małpich podrygów 
w gremialnym marszu wszystkich obecnych; to roz
praszało motonię podróży. A podróż była długa, bo 
przecież dla uniknięcia ataku nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych, nadrabiało się w każdym dniu 
marszu konwoju, setki mil morskich. Odchodziło się 
daleko w ocean, częstym zygzakowaniem dorabiało 
się dalsze setki mil.

Zresztą nie bardzo się nudziłem dzięki temu, że 
przygotowując się do służby morskiej w środowisku 
francuskim usilnym czytaniem książek w tym języ
ku starałem się nadrobić zaniedbania językowe z 
ostatnich lat. Na gwałt też kompletowałem sobie 
różnymi sposobami zapas słów z fachowej termino
logii morskiej w języku francuskim.

I oto wreszcie kres części podróży. Jesteśmy w 
Cape Town. Wyokrętowujemy się, aby innymi już 
sposobami przedostać się w kierunku Morza śród
ziemnego. Niesamowite wrażenie sprawia zalane 
słońcem miasto podczas dnia 1 rzęsiście, kolorowo, 
błyskotliwie oświetlone podczas nocy.

Po mrocznym, prawie czarnym Londynie 1 po po- 
nuro-szarych, ciemnych miastach Szkocji kontrast 
beztrosko-błyskotliwego, pyszniącego się pięknem i 
obfitością wszelakich dóbr miasta jest wprost osza
łamiający. W Cape Town kupiłem za 10 szylingów 
butelkę prawdziwej wódki eksportowej. Prawie się 

rozpłakałem na widok butelki wystawionej w oknie 
ogromnego sklepu, butelki z charakterystyczną na
lepką Polskiego Monopolu spiryiU:ow;go. Buteleczka 
polskiej wódki, z polską etykietą, z orłem w rysunku, 
toż to jak jakaś najmilsza krewniaczka — rodaczka. 
Kazałem sobie wydać pokwitowanie, o charakterze 
prawie zaświadczenia. Mam je do dziś dnia (i mam 
tę nienaruszoną buteleczkę wódki). Na kwicie wy
raźnie wszystko widać, że to Cape Town, że to 'Po
łudniowa Afryka, że sklep jest taki a taki, że sprze
dana butelka „of Polish Wódka Luksusowa" w dniu 
takim a takim, panu takiemu a takiemu za cenę 
dziesięciu szylingów południowo-afrykańskich.

No ale jedźmy dalej. Z Cape Town koleją pojecha
liśmy pociągiem w specjalnie zarezerwowanym prze
dziale (dla naszej trójki .„francuskiej") do Durban.

Wszystko to było ciekawe, podniecające i prawie 
śliczne. Ach gdyby taką podróż odbyć, ale nie z po
wodu toczącej się wojny, od której najwięcej chyba 
cierpi Polska. Tam nie ma tych rozkoszy, jakie się 
widziało w Cape Town a później w Durban, z ich 
luksusowymi hotelami, z wykwintnym jadłem i z 
wyszukaną obsługę wykonywaną przez cichych jak 
cienie Hindusów, ubranych w śnieżyście białe długie 
szaty przepasane czerwonymi szarfami.

W Durban zaokrętowujemy się na liniowiec pasa
żerski słynnej linii okrętowej Penlnsular and Orien- 
tal Steam Navigation Company. Okręt nazywa się 
,,Viceroy of India" 1 nie jest już „pasażerem". Jest 
to „Troopship", czyli dostosowany do przewożenia 
wojsk. Ile tysięcy luda nas było na tym ,trupszypie“ 
— było to tajemnicą. Każdy jednak wiedział, że 
było ponad 3 tysiące. Owe pływające miasteczko 
dało się nie kochającym upału mocno we znaki. 
Ciasno stłoczonym przedstawicielom przenajróżniej
szych kategorii sił zbrojnych (płci obojga, a jakże) 
dostarczano rozrywek w postaci koncertów trupy 
artystów z tak zwanej „Ensy". Zarówno artyści jak 
widzowie dusili się od upału i zlewali się rzęsiście 
potem. Ale się „rozrywali". Bo to należało do „dally 
routine", czyli było tak programowe jak posiłki 1 jak 
(już mniej programowe) polewanie się wodą z wę
żów pożarniczych na wszystkich niemal pokładach 
tego pływającego „wesołego miasteczka".

Przejście przez równik (a to było moje drugie 
już w tej samej podróży) a potem przejście przez 
dusząco-skwarne Morze Czerwone mówi ostatecznie, 
jak czuli się chłopaki i dziewczyny (w mundurach) 
w tym upale. Zwłaszcza ci, których stałe miejsce 
zamieszkania było gdzieś w deszczowej Szkocji, lub 
zawsze chłodnawej Skandynawii.

A było z nami kilkudziesięciu marynarzy norwes
kich, udających się jako uzupełnienie jakiejś nor
weskiej jednostki morskiej, zabłąkanej w ciepłych 
wodach. O tym że były tysiące Szkotów i Anglików, 
— nie ma co mówić.

DYGRESJA O WSPOMNIENIACH BOHATERSKICH

Gdy zbliżam się ku końcowi krótkiego opisu części 
raczej podróżniczej i już, już będę gdzieś na terenie 
lub jak marynarze mówią — na „akwenie" opera
cyjnym. — zastanawiam się. czy to co już napisałem 
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można uważać za wstęp czy nie.
W każdym razie zatrzymałem maszynę na mart

wym biegu i głęboko się zamyśliłem.
Jak właściwie pisać te wojenne wspomnienia?
Czy o stosach trupów zalegających pokłady okrę

tów? Nie. Tego nie widziałem. Tego na moim okręcie 
— Bóg strzegł — nie było.

Czy może o morskich falach zabarwionych aż po 
kraniec horyzontu, krwią ludzką? (patrz „Krew na 
oceanie" i inne takie publikacje).

Nie. Też i tego na własne oczy nie oglądałem. 
Na szczęście.

Może więc gderać i poobgadywać jakich genera
łów, wodzów, admirałów, marszałków polnych i po 
wietrznych? Słowem zjeździć byłych przełożonych, 
albo schlastać byłych podkomendnych?

Też nie. Też nie mogę. Nie mogę, bo byli to 
wspaniali ludzie. W każdym razie ci, z którymi się 
stykałem. I przełożeni i koledzy i podwładni.

Mam widać szczęście. Nie mam szczęścia do pie
niędzy. Nie uzbierałem złotych kasztanów choć by
łem na Wschodzie, gdzie podobno złoto przelewało 
się strumieniami. Nie wygrywam na żadnych lo
teriach ani na angielskim pulu futbalowym. Ani nie 
płacą mi redaktorzy dobrych honorariów za moje 
pisania. Ale oto mam szczęście do ludzi, do otocze
nia. Miałem.

No więc jak pisać? Ponuracko, groźnie, złowiesz
czo i dreszczowato?

Nie, nie, nie. Po stokroć nie.
Pozostaje chyba mówić prawdę, i tylko prawdę. 

I to raczej w pogodnej, gawędziarskiej formie. A 
więc chyba tak, jak zacząłem?

Tym bardziej, że mam w pamięci przykład prze
żyć w czasie wojny, skreślonych przez pewnego do
ktora, mieszkającego w Londynie. Mogę nawet po
wiedzieć o kim myślę. To słynny i znakomity nasz 
polski lekarz, doktor J. Held.

Opisał on, jak to był w czasie wojny przybocznym 
lekarzem generała Sikorskiego. Ubrany był (doktór 
Held) w mundur porucznika wojsk „medycznych". 
No i dbał o zdrowie naczelnego wodza i premiera 
rządu polskiego. Pewnego razu widocznie nie bardzo 
„zadbał" o zdrowie generała, gdyż ten nabawił się 
dość znacznej gorączki. Zaalarmowany doktór-po- 
rucznik położył swego etatowego pacjenta do łóżka 
1 po zaaplikowaniu mu jakichś aspiryn wyszedł. 
W kilka godzin później, tegoż samego wieczora, po- 
rucznik-lekarz dr Held jest przypadkowo na ulicy, 
gdzieś w pobliżu kwatery generała. Widzi, że stoi 
generalski samochód. Aż tu patrzy... generał. Na
czelny Wódz... jego cierp'ący pacjent wyłazi z domu 
i chce się pakować do samochodu. Krewki dr Held 
zagniewany mocno na pacjenta, (pamiętajmy wciąż 
jest porucznikiem) nie wytrzymuje nerwowo. Pra
wie biegiem zbliża się do generała, wygrażając mu. 
w szybkim marszu wznies'onym ponad głową i po
trząsanym groźnie palcem. Na ulicy, przy świcie ge
neralskiej, przy gapiach, przy stoicko obojętnych na 
wszystko lecz wszystko widzących policjantach lon
dyńskich.

Wyobraziłem przez chwilę siebie, wygrażającym 
admirałowi świrskiemu. Szefowi Marynarki Wojen

nej... Albo chociażby nawet łagodnemu kontr-admi- 
rałowi Korytowskiemu. Brr. Lepiej nie myśleć. No, 
ale nie o to chodzi.

Będę więc pisał tylko prawdę. Prawdę raczej po
godną. Bez nadmiaru krwi i dreszczyków wojennych.

NOTRE DAMĘ D‘ETEL

Znowu zahamowałem idącą całym pędem ma
szynę.

Bo znowu postawiłem siebie w sytuacji czytelnika. 
Pomyśli może on sobie: No dobrze. Ale gdzież jed
nak te wojenne przygody?

Dobrze. Więc wybiegnę trochę naprzód. Chociaż 
jeszcze przecież nawet nie przyjechałem na miejsce 
mego przydziału w Bejrucie.

Ale opowiem już o moim okręcie. Aczkolwiek on 
jeszcze w ogóle nie istnieje. Przecież dopiero będę 
się nad nim głowił nocami, bo w dzień będę miał 
robotę. Dwie roboty właściwie. Będę jednocześnie 
francuskim „Commandant de Police de Navigatlon" 
(co po angielsku brzmi nieco inaczej: Chief of Exa- 
mination Service) i jednocześnie będę oficerem bry
tyjskiego sztabu, lokalnych władz wojenno-mors- 
kich. No ale o tym potem.

Więc aby czytelnik wiedział o jakim okręcie bę
dzie mowa, powiem już teraz, że nazywał się on 
pięknie. Dźwięczne: „Notre Damę d‘Etel“.

Nazwę tę otrzymał z decyzji głównej admiralicji 
francuskiej w Londynie. A to po powodzi propozycji 
i projektów, poczynając od ponuro-przeraźllwych 
jak „Vengeur“, lub „Vegenance“, poprzez jeszcze 
bardziej straszne „Terreur" lub nawet „La mort 
aux Boches".

Wyobrażam sobie, że gdyby polscy marynarze zo
baczyli na jakimś okręcie wymalowaną taką nazwę, 
wywołałaby ona wesoły uśmiech i sarkastyczny 
szept: śmierć frajerom.

Były i sentymentalne, lub troszkę lubieżne odcie
nie w projektowanych nazwach A więc „Chere Pa
trie", lub po prostu ..Cherie" albo „La Belle Libaneu- 
se" — czyli piękna Libanka.

Aby zrobić przyjemność Libańczykom, propono
wano tę piękną Libankę (czy Libanijkę?) wyrazić w 
ich języku ojczystym. A więc miałby się okręt nazy
wać jakoś w rodzaju „Dżamal Lebnona" czy coś w 
tym rodzaju. Nie. Francuski Londyn odrzucił 
wszystkie te propozycje. Komuś w admiralicji przy
pomniała się francuska wioszczyna rybacka o na
zwie Etel, leżąca gdz eś na atlantyckim brzegu, 
wioska ta podobno posiada cudowny obraz Matki 
Boskiej. Coś jak nasza polska Matka Boska Swa- 
rzewska.

Stało się. Z luksusowego niegdyś jachtu, a potem 
wykonującego służbę statku pilotowanego o dziwnej 
nazwie „L’Aesios II", przekrztałciła się, ta piękna 
zresztą jednostka pełnomorska w okręt wojenny, 
uzbrojony po zęby (jak na jego możliwości), noszący 
piękną nazwę „Notre Damę d‘Etel“, posiadający wy
borową załogę wszechstronnych specjalistów-woja- 
ków-marynarzy w liczbie 24 oraz polskiego dowódcę 
odkomenderowanego na dwa lata z sojuszniczej 
polskiej Marynarki Wojennej.
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Teraz, gdy wiemy dokąd podążamy i gdzie będzie
my działali w operacjach wojennych (bo przecież 
mówiłem, że udaję się na Morze śródz emne) może
my wrócić do opisu podróży.

ŻYCIE NA MORZU

Nie wspomniałem jakoś o tym, że przecież już w 
pierwszym konwoju, gdy płynąłem na krążowniku 
pomocniczym H.M.S. „Ascania" i chociaż odchodzi
liśmy od brzegów, hen w ocean, aby unikać spotka
nia z okrętami podwodnymi, nie uniknęło się wszak
że ataków lotnictwa niemieckiego.

Z tego co piszę w roku 1960-ym swoje wspomnie
nia. czytelnik widzi że nie byłem zabity. Ani wtedy, 
ani w drugim etapie podróży, ani tym gdy byłem w 
licznych patrolach i konwojach, już jako samodziel
ny dowódca okrętu.

Ale pukaniny artylerii okrętowej, świstu wybu
chów bomb wszelkiego rodzaju, wagi i wymiaru, na
słuchałem się dużo. Ognia i dymu było co niemiara.

Te rzeczy opisane już są w setkach książek opo
wiadających o marszach konwojów morskich i o 
walkach w obronie ich. dokonywanych przez okręty 
wojenne eskortujące te konwoje. Nie warto więc 
powtarzać tego wszystkiego i próbować przelicyto
wać naratorów o niebo większych niż wyżej podpi
sany.

Ciekawsze może jest wspomnieć, jak przebiegało 
życie na morzu, przy akompaniamencie tych wszyst
kich hałasów i w przerwach pomiędzy nimi.

Wracam na chwilę do pierwszego etapu podróży. 
A więc do tego ogromnego konwoju, kiedy byłem 
zaokrętowany na krążowniku eskorty H.M.S. „Asco- 
nia“.

Opowiedziałem jak monotonię (przerywaną 
wszakże wspomnianymi walkami z lotnictwem nie
mieckim), zabijano różnymi „hecami" i baraszko
waniem się w mesie oficerskiej. Trzeba powiedzieć, 
ze ma się rozumieć ogromną załogę okrętu stanowili 
nie sami przecież oficerowie.

A więc poza mesą oficerską były pomieszczenia 
załogowe, mesy podoficerskie, świetlice, no i tak 
zwane po polsku „kubryki", czyli pomieszczenia 
gdzie rozlokowani są marynarze. Wszędzie ludzie 
byli ludźmi, i wszędzie jakoś 1 coś się działo. Załodze 
dostarczano rozrywek w postaci kina (gdy to było 
możliwe) i ad hoc organizowanych koncertów, nie
odzownie składających się z t.zw. „community sing- 
ing“, co oznacza ogólny, chóralny śpiew. To była 
zawsze i wszędzie podczas wojny na Zachodzie, chy
ba najpopularniejsza forma miłego spędzania czasu.

Znane, popularne, bardzo łubiane, czasem dość 
pieprzne piosenki godzinami rozbrzmiewały przy 
akompaniamencie jednego lub kilku akordeonów. 
Troszkę sportu. A więc boks, zapasy, no i też dużo 
baraszkowania się, kawałów i ..hec".

Wspomniałem już o tym, że przekroczyliśmy rów
nik. Jak wiadomo, na całym świecie przyjął się (od 
stuleci chyba) zwyczaj robienia na okręcie czy 
statku, przekraczającym linię „najgrubszego miej
sca" (i b. gorącego) globu ziemskiego, tradycyjnej, 
wesołej, kawalerskiej ceremonii.

A więc najlepsi „artyści" czyli kawalarze z grona 
załogi, przebierają się w przenajdzlwniejsze stroje, 
z nieodzownym Neptunem, bogiem mórz i oceanów 
na czele. Odbywa się „chrzest" czyli przyjęcie pod 
opiekę Neptuna t.zw. nowicjuszy, czyli osób po raz 
pierwszy przekraczający równik.

Nieodzowną częścią składową takiego „chrztu" 
jest uprzednie „oczyszczenie" nowicjusza. Musi być 
„ogolony" i musi być „wykąpany". Dla dokonania 
golenia biedną ofiarę pędzlu je się „szwabrą", czyli 
narzędziem przeznaczonym do mycia pokładu (a 
więc rodzajem miotły) umaczanym w ogromnym 
kuble z mydlinami. Do przygotowanego na głównym 
największym pokładzie basenu zrobionego z brezen
tów a napełnionego wodą wrzuca się tę namydloną 
szczodrze ofiarę. Odbywa się to pod akompaniament 
rytualnych, zazwyczaj zaktualizowanych śpiewów, 
wykrzykiwań, komend, no i ryków śmiechu zgroma
dzonych tłumów wolnej od służby załogi i ewentual
nych pasażerów. Zazwyczaj później wydawane są 
„dyplomy" z podpisem samego Neptuna zapewnia
jącego przyjętemu w jego opiekę wszelkie łaski na 
morzu, nietykalność ze strony rekinów itp. przywi
leje.

Pewnego, upalnego, styczniowego popołudnia (pa
miętajmy jesteśmy przecież na równiku) odbyła się 
. iia naszej „Ascanii" taka ceremonia.

Z prawdziwym podziwem patrzyłem, i po dziś 
dzień z zachwytem wspominam zachowanie się wyż
szych oficerów, z samym dowódcą krążownika na 
czele. Zdaje mi się, że dowódcą był Captain (czyli 
po polsku „pełny" komandor, odpowiadający puł
kownikowi, ale chyba o większej władzy, gdyż tra
dycyjnie uważany za „pierwszego po Bogu") Captain 
Jackson.

Nie sprawdzałem ich dokumentów, ale głowę daję, 
że posiadali już od dawna w swoich biurkach czy 
walizkach te neptunowskie dyplomy. Jednak poszli 
pod pędzlowanie szwabrą, pod golenie ogromną 
drewnianą brzytwą i bez szemrania,po bohatersku, 
rycząc razem ze wszystkimi ze śmiechu, dali się 
wrzucić i zanurzyć z głowami do głębokiego basenu 
pełnego morskiej wody, wodorostów i przyniesionyh 
przez prowiantowego oficera ogromnych, zamrożo
nych w lodowni ryb.

Gdy dowódca po dokonaniu tego „chrztu" udał 
się do swej kabiny a potem bardzo szybko zjawił się 
ponownie na pokładzie, ale już jako widz, w idealnie 
świeżym i ozłoconym galonami mundurze, — otrzy
mał taką szaloną owację, jakiej pozazdrościłaby mu 
niejedna Mary lin Monroe czy Brigida Bardot.

Sam Neptun — „król mórz i oceanów" stanął na 
baczność i dziarsko zasalutował przykładając trzę
sącą się jakby od napięcia (to taki fason angielski) 
dłoń do mosiężnej korony.

Trzeba przy okazji powiedzieć, że w zasadzie — 
według zwyczaju morskiego — dowódca okrętu jest 
samotnikiem, widuje tylko tych, których spotyka na 
pomoście dowodzenia Tub wzywa do swojej kabiny. 
Jada osobno. Do mesy oficerskiej przychodzi tylko 
w wypadku gdy jest zaproszony przez prezesa mesy. 
Prezesem mesy oficerskiej jest zazwyczaj t. zw. 
„commander" zastępca dowódcy okrętu. Prezes mesy 
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zaprasza dowódcę na obiad, lub na jakiegoś oko
licznościowego „drinka" (wypitka, bez jedzenia, 
chyba z jakimiś kanapeczkami) na prośbę oficerów, 
członków mesy. Tym odosobnieniem dowódcy wzma
cnia się jego autorytet i podbudowuje się pozycję 
„pierwszego po Bogu".

Rzadkie są więc okazje gdy dowódca miesza się 
z załogą. Zjawienie się więc Captaina Jacksona i 
poddanie się przez tego „pierwszego po Bogu" gen- 
tlemena na okręcie łobuzerskim zabiegom ceremonii 
równikowej wywołało ma się rozumieć sensację i 
radość całej załogi. Autorytetu jego to nie obniżyło. 
Raczej wzmocniło jego pozycję.

Bo oto, pomiędzy jednym zbrojnym odparciem a- 
taku lotniczego a drug.m, pomiędzy jednym wyko
naniem zygzaku manewrowego a drugim — zeszedł 
ze swego wysokiego piedestału. Dzieląc z całą załogą 
niebezpieczeństwo wojenne podzielił z nią chwile 
radości, chwile beztroskiej, prawie dziecinnej, ale 
tak bardzo tradycyjnej zabawy.

Inni zaś oficerowie okrętowi, nie wyłączając com- 
mandera — zastępcy dowódcy, są zazwyczaj już 
kompletnie „ludzcy", nic nie mają wspólnego z 
„boskością". Widują się często z załogą. Kiedy trzeba 
— są rzeczowi i służbiści i nawet surowi. A gdy sy
tuacja pozwala, są takimi samymi marynarzami jak 
reszta załogi, uśmiech i żart są rzeczą naturalną 
1 codzienną. W mesie zaś, pomiędzy sobą potrafią 
być po prostu rozbrajająco dziecinni, nie rezygnują 
z żadnych kawałów i nie obrażają się za żarty lub 
czynione psikusy.

DYGRESJA O HUMORZE

Tutaj muszę pozostawić na chwilę ciepłe morza 1 
upalne szerokości geograficzne! Muszę skoczyć w 
przeszłość i do chłodniejszej, acz pięknej krainy. Do 
Polski, o Polski i o więcej niż ćwierćwiecze wstecz. 
Chodzi o Brytyjczyków i o zetknięcie się z nimi 
polskiej marynarki wojennej.

Był rok 1927. Do Polski zawitała mała eskadra 
Królewskiej Marynarki Brytyjskiej z kurtuazyjną 
wizytą. Odbywały się wszelkie zwyczajowe i prawie 
rytualne „chodzenia tu i ówdzie", mecze piłkarskie, 
zwiedzania 1 temu podobne wykonywanie programu 
jaki się układa w związku z przybyciem zagranicz
nych oficjalnych gości.

Ma się rozumieć cała polska marynarka przyglą
dała się marynarce, która zawsze miała wielki urok 
tradycyjności i wielkiej kompetencji morskiej. A 
wówczas była jeszcze wciąż najpotężniejszą mary
narką wojenną świata. A więc z zainteresowaniem 
śledzono wszelkie przejawy codziennej służby i by
cia brytyjskich gości. Ich sposób wyprawiania za
łóg (urlopników kilkugodzinnych) na ląd. Ich chwy
ty przy wiosłowaniu, odbijaniu, dobijaniu, mane
wrowaniu, podawaniu komend itp., itp., itp. Naj
większe jednak zainteresowanie wzbudziło zachowa
nie się ludzi. Zarówno marynarzy z niebieskimi 
kołnierzami, jak oficerów wszelkich stopni. Widziało 
się coś nie bardzo dostrzegalnego dla laika, obser
watora obojętnego, dla cywila powiedzmy. Coś, co 
jednak dostrzegało oko marynarza.

Trzeba przyznać się do jednej rzeczy. Niezbyt to 
wielki, w każdym razie nie żaden „śmiertelny 
grzech", ale jesteśmy, — albo raczej byliśmy troszkę 
za poważni. We wszystkich częściach sił zbrojnych, 
i na wszystkich szczeblach byliśmy raczej ponura
kami. Bonzami.

Dzisiaj patrząc z Zachodu w kierunku wschodnim 
i przekraczającym polską granicę wschodnią, — 
widzimy, że taki typ bonzów, ponuraków, poważnia- 
ków — szczególnie na szczeblach oficerskich, nie
stety zdaje się zachował się tam w całej krasie.

Brytyjczycy (tak mówię, bo przecież wśród na
szych gości byli Anglicy, i Szkoci i Walijczycy i 
Irlandczycy) byli jacyś inni. Widziało się to wszę
dzie i na każdym kroku w ciągu ich pięciodniowego 
pobytu. Lecz dopiero w dniu, w którym nasz dowód
ca floty wydal wielkie przyjęcie dla oficerów w salo
nach naszego <nieplywajvcego, a tylko zakotwiczo
nego na redzie portowej) książownika O.R.P. „Bał
tyk", zobaczyliśmy jak na prawdę są oni inni.

A więc przyjęcie. Ogromne, wspaniałe przyjęcie. 
To znaczy wspaniała kolacja z mnóstwem dobrego 
jedzenia z odpowiednią ilością napojów. Nastroje 
wspaniałe. My, oficerowie marynarki polskiej za
chowaliśmy się tak jak przystało gospodarzom.

Ale czuło się. że rej zaczynają wodzić nie gospo
darze, lecz goście. Szczególnie gdy się wstało od 
stołów i zaczęto przy wesołych pogawędkach i lek
kiej muzyce sączyć kawę, likiery i inne chłodzące, 
lub zagrzewające napoje, zauważyło się, że nasza 
sztywność, nawet łagodzona „służbowymi uśmiecha
mi" (sourire de maison' ?) jakoś odbija od swobody 
1 eleganckiej (nie rubasznej) dobroduszności na
szych gości. Wreszcie, z inicjatywy gości, zorganizo
wano wszelkiego rodzaju zabawy.

Zaczęło się od śpiewów. Brytyjczycy odśpiewali na 
cześć naszego dowódcy floty, admirała Unruga 
(jeszcze wtedy zdaje się był komandorem ale jed
nak b. groźnym) swoją odwieczną, komplimentacyj- 
ną piosenkę: „He is a jolly good fellow". My im 
machnęliśmy nasze niemniej tradycyjne „Sto lat". 
No i zaczęło się.

Teraz władzę w mesie objęli jacyś wesołkowie, 
brytyjscy porucznicy. Poszły w ruch krzesła, serwet
ki, łyżki metalowe pokrywy od półmisków z kanap
kami, puste butelki, pełne butelki. Wszystko miało 
swoje przeznaczenie, którego 8otąd nikt z nas się 
w życiu nie domyślał. A więc krzesła, osiodłane i 
„dosiądnięte" przez rozhukanych gości wszelkich 
stopni oficerskich, ustawiły się na start. Jedep z 
podporuczników za pomocą hucznego otworzenia 
butelki z szampanem dał sygnał do rozpoczęcia wy
ścigu konnego. Pierwszy bieg odbył się jeszcze w 
mundurach. Do drugiego biegu dżokeje stawili się 
już w koszulach z zakasanymi rękawami. Krzesełka 
były ciężkie. Wiadomo — okrętowe. Obciążone od 
dołu metalowymi płytami. Konny bieg na nich był 
nielada wysiłkiem dla jeźdźców. A hałas był strasz
liwy. I w trakcie galopu, a zwłaszcza na mecie, gdzie 
powstawała walka wręcz o pierwszeństwo. Zwycięz
ca bowiem miał prawo do wypicia takiego napoju, 
jakiego chciał i ile chciał.

W tym samym czasie, w jednym z kątów salonu 



jeden z komandorów brytyjskich, demonstrował 
sztukę zdejmowania kamizelki bez zdejmowania 
munduru. (Mieli brytyjczycy piękne półfraczki, tak 
zwane ,.diner-jacket", czego im zazdrościliśmy, bo 
jeszcze tego wtedy nie posiadaliśmy w swoim nie
zbędniku mundurowym.)

Po wyścigach konnych nastąpiły inne gry. Może 
jeszcze bardziej przypominające „nursery", czyli 
,,Kinderstube“, czyli salkę w żłóbku dla dzieci. Było 
to jednak najabsolutniej czarujące.

Lecz gwoździem programu była zabawa w astro
nomię. Tutaj główną rolę odegrać musiał nasz extra 
sztywny wódz. Sam dowódca floty polskiej, sam 
admirał Unrug. Poproszono go, aby zechciał objąć 
funkcję naczelnego astronoma. Postawiono go w 
środku salonu. Trzech Brytyjczyków wlazło na trzy 
krzesełka ustawione naokoło admirała Unruga. Po
proszono go aby zdjął mundur. Trzej kawalarze 
umieścili ten mundur tak, że przykrywał on głowę 
naczelnego astronoma. Jeden z rękawów był wznie
siony do góry (przytrzymywany przez jednego z 
podastronomów). W ten sposób naczelny astronom 
mógł patrzeć przez swój rękaw, jak przez ozłocony 
(galony oficerskie) teleskop na gwiazdy. W tym 
czasie czwarty podastronom pokazywał jakiś przed
miot ponad wylotem rękawa, zapytując, jaką kon
stelację gwiezdną naczelny .astronom widzi. Gdy był 
pokazany widelec admirał musiał na poczekaniu 
wymyślić jakąś dowcipną odpowiedź. Wymienić ja
kąś nazwę która by zadowoliła i rozśmieszyła oto
czenie przyglądające się tej naukowej czynności. A 
więc jeżeli „naczelnemu astronomowi" coś się udało, 
wynoszono okrzyki; „Good", „Very good”, „Splen- 
dld‘‘. Były też odezwania się po chwili milczenia: 
„Not so good", „No good at all" itp. po jednym 
takim „no good at all", czwarty podastronom nagle 
przechylił w otwór rękawa dzban zimnej wody. Na
czelny astronom wyskoczył z pod teleskopu jak 
oparzony. Dwóch ze stojących na krzesełkach przy 
nim podastronomów spadło z krzesełek. Krzykom, 
śmiechom i wiwatom nie było końca... Ociekającego 
wodą admirała Unruga chwycili goście na ramiona 
i z powtórnym pieniem „He is a jolly good fellow" 
wynieśli do kabiny dowódcy „Bałtyku" dla dopro
wadzenia toalety do jakiego takiego porządku.

Ech... Wyobrazić sobie po prostu nie mogę, abyś
my kiedyś tak na zabawie w mesie oficerskiej zlali, 
nawet i różaną wodą któregoś z naszych admirałów. 
Nie, nie myślmy nawet o takim szczęściu.

Jesteśmy bardzo, bardzo poważni.

W BEJRUCIE

Wracajmy jednak do lat wojny.
Poprzez oceany Atlantycki i Indyjski, przez Mo

rze Czerwone i Kanał Sueski, przedostałem się na 
Morze śródziemne. Ale z tak zwanej Zony Kanało
wej do miejsca przeznaczenia, do Bejrutu,, jechałem 
jeszcze lądem.

Znowu w konwoju zmotoryzowanym, jaki zastąpił 
w naszych czasach karawany wielbłądów.

W Ismaili zaokrętowaliśmy się na ogromne cię

żarówki wojskowe, które w liczbie kilku dziesiątek 
eskortowane przeze Bren-carriersy lub inne uzbro
jone samochody, przebijały się przez tumany pyłu 
i walczyły z burzami... piaskowymi.

Uciążliwa to była, acz pełna niesamowitego uroku 
podróż. Postoje w leżącym na drugim krańcu pus
tyni El Arish, — potem już w bardziej zaludn:onych 
i cywilizowanych punktach ówczesnej Palestyny, — 
w Tel-Avivie i w Haifie.

No i wreszcie Liban, a potem wreszcie i miejsce 
przeznaczenia — Bejrut. Z ostatniego punktu eta
powego pod brytyjskim wojskowym zarządem a znaj
dującego się na przedmieściu Bejrutu zatelefono
waliśmy do naszej już władzy przełożonej, do 
francuskiej admiralicji. (Pamiętajmy — ja przecież 
jestem oficerem francuskiej marynarki).

W niespełna godzinę spotkała nas bardzo miła 
niespodzianka. Przyjechał po nas samochód, w któ
rym przybył sam najwyższy na tym terenie dowódca 
morski Wolnych Francuzów — Komandor Rene Kolb 
Bernard.

Był to jak najbardziej uroczy człowiek i cudowny 
dowódca. Nie pysznił się swoim stanowiskiem. Przy
jechał po trzech przybywających pod jego komendę 
z daleka oficerów. Jego otwarta, z szerokim rozra
dowanym uśmiechem twarz od razu nas oczarowała 
i od razu poczuliśmy się jak w rodzińe.

Zabrał nas do siebie, do tak zwanej Admiralicji.. 
Był to wspaniały pałacyk, który był w czasach 
przedwojennych siedzibą francuskich admirałów, do
wodzących siłami morskimi Francji tego akwenu.

Aczkolwiek w sytuacji wojennej 1 mocno zmienio
nych warunkach politycznych i ustrojowych Fran
cja straciła swoją dominującą w Syrii i w Libanie 
pozycję, to jednak jak wiemy, w Seraju siedział i 
sprawował władzę generał francuski Catroux, a 
gmach, który się nazywał 1‘Amiraute, zachował swo
ją nazwę, aczkolwiek szefem morskiego odcinka był 
tylko kapitan fregaty. (Później zaawansowany na 
„Capltaine de Vaisseau“ — czyli na wyższy stopień 
komandora).

I ofo początek marca roku 1942-go. Sytuacja so
juszników tak zła, że zdaje się nie mogła już być 
gorsza. Wszędzie niepowodzenia, wszędzie braki. Bra
ki w sprzęcie wojennym, braki w okrętach, braki w 
składach oficerskich.

Zwłaszcza dotkliwy jest właśnie brak oficerów 
prawdziwie morskich u Brytyjczyków.

Toteż gdy brytyjski dowódca lokalny dowiedział 
się, że francuskiemu koledze przysłano „aż trzech*  
oficerów, a zwłaszcza że jeden z nich jest oficerem 
„morskiej branży" i w dodatku wysławia się po an
gielsku, wymusił na francuskim koledze „dobrowol
ne" odstąpienie mnie Brytyjskiemu Morskiemu 
Sztabowi.

Targiem „bejruckim" (bo nie można tego nazwać 
targiem krakowskim) ustalono, że będę pełnił dwie 
funkcje. Jedną we francuskim dowództwie, a drugą 
w brytyjskim.

Do francuskiego dowództwa należał obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa portu wojennego Bejrut 
w sensie nadzorowania i sprawowania kontroli 



wchodzących do portu z morza okrętów i statków. 
Raczej właśnie chodziło o sprawdzanie statków han
dlowych, gdyż wojenne okręty miały swoje możli
wości dość wczesnego zaanonsowania swego zbliżania 
się, no i przez czujne oczy obserwatorów z Royal 
Navy, dzień i noc czuwających na wieżach obserwa
cyjnych, mogły być łatwiej zidentyfikowane.

A więc ustalono, że jako szef służby „Police de 
Navigation“ (będący właśnie w kompetencji fran
cuskiej Admiralicji) będę w ciągu dnia odwoływany 
ze sztabu brytyjskiego aby wyjechać na szybko
bieżnym kutrze francuskiej Marynarki Wojennej 
na spotkanie wchodzącego na redę przyportową 
statku.

Każdy dostrzeżony na morzu zbliżający się do 
Bejrutu statek był wywoływany przez tak zwany 
„Firecontrol Post", obsługiwany — jak już wyżej po
wiedziałem — przez brytyjską marynarkę wojenną.

Może lepiej abym objaśnił procedurę. Otóż ja — 
jako chef de Police de Navigation (po angielsku 
Chief of Examination Service) miałem obowiązek 
opracować na każdy tydzień z góry, siedem, — bo 
każdy dzień osobno — „odzewów". Były to słówka, 
o znanej ustalonej z góry ilości zgłosek. Było to 
ściśle tajne. Statki handlowe były pod ścisłą kontro
lą władz wojenno-morskich. a więc w każdym por
cie statek handlowy otrzymywał różne tajne doku
menty, dyspozycje i wiadomości.

Ustalone dla każdego portu, na tydzień naprzód 
takie tajne odzewy podawane były do wiadomości 
opuszczającemu port statkowi.

Gdy więc statek zbliżał się do portu, kapitan jego 
muslał mieć w pogotowiu słówko, jakim miał się 
legitymować na „chalenge" (wyzwanie) z wspom
nianego przez mnie „Fire-control Post", bo ten po
sterunek ognlowo-kontrolny, to było coś, z czym nie 
można było żartować.

Z wieży tego obserwacyjnego punktu pytano zbli
żający się statek o jego dane i tożsamości, a po 
otrzymaniu ich o odzew czyli właśnie o to tajem
nicze słówko. Jeżeli ze statku przychodziła trafna 
odpowiedź, z wieży dawano zezwolenie wejścia na 
redę, gdzie statek musiał oczekiwać, stojąc na kot
wicy, mego i mego zespołu abordażowego przybycia. 
Jeżeli zaś odpowiedź była nietrafna, to biada temu 
statkowi. Bez pardonu otrzymałby odpowiednią ilość 
salw artyleryjskich, nakazanych przez oficera ma

jącego w tym wypadku prawo uznać statek za nie
przyjaciela i zatopić go bez najmniejszych skrupułów.

Za moich czasów taka dramatyczna historia nigdy 
się nie zdarzyła. Byłem więc za każdym razem faty
gowany. Musiałem pośpiesznie ze sztabu pędzić sa
mochodem do portu, gdzie zaokrętowałem się wraz 
z kilku uzbrojonymi podoficerami 1 marynarzami 
na jeden z dyżurnych szybkobieżnych, a mocno u- 
zbrojonych kutrów. Wchodziłem z częścią oddziału 
abordażowego na statek, gdzie sprawdzałem doku
menty, pobieżnie oglądałem (to co można było doj
rzeć) ładunek. Gdy było wszystko w porządku, jeden 
z przybyłych ze mną sygnalistów, podnosił na masz
cie statku sygnał flagowy (też na ten dzień tylko 
ustalony). To był sygnał dla oficera artylerii, na 
posterunku obserwacyjnym że może swoje działa 
odstawić na „spocznij".

Wracałem pośpiesznie do portu, wsiadałem do sa
mochodu i znowu pędziłem. Teraz, aby wrócić do 
brytyjskiej służby sztabowej.

Byłem pomocnikiem komandora D‘Arcy, który w 
bardzo trudnych warunkach — nie dosypiając i nie 
mając czasu na posiłki — pełnił swoją funkcję szefa 
operacyjnego. Doraźnie był wspomagany przez ofi
cera, który był odpowiedzialny za całą broń pod
wodną, za bezpieczeństwo podwodne portu i trudnił 
się jakże niebezpiecznym zajęciem — rozbrajaniem 
różnych wyłapywanych nieprzyjacielskich „sztu
czek" wybuchowych. A było już wtedy tego wszyst
kiego pod dostatkiem. Torpedy, bomby, miny ude
rzeniowe, magnetyczne, akustyczne.

Z tytułem ..Assistant Staff Officer Operations" 
dopomagałem komandorowi D‘Arcy w jego odpowie
dzialnej robocie, zwalniając tym samym innych, do
raźnie wyznaczonych pomocników, do wykonywania 
przez nich bezpośrednich obowiązków.

Kto miał możność oglądania brytyjskiego filmu 
„Sink the Bismarck", może do pewnego stopnia zo
rientować się w emocjonującej 1 często wyczerpującej 
robocie jaką się stale, stale i stale .odwala się w 
morskim operacyjnym sztabie.

(Ciąg dalszy w nastąpnym numerze)

Komandor podpoducznik 
W. A. Kosianowski-Lorenz 

(Londyn)

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14. Collingham Gardens, London, S.W.5. Tel.: FRObisher 2659

Prlnted by: Yeritas Foundation Press. 12, Praed Mews, London, W.2. Tel.: PAD 9734.


