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POLSKA BANDERA NA TAMIZIE

ORP „SĘP"

W lipcu przyszedł do Greenwich, pod Londy
nem, zespół trzech okrętów polskich: ORPP „Błys
kawica", „żbik" i „Sęp" z oficjalną wizytą do Royal 
Navy. Honory gsopodarzy czynił Royal Naval Col

lege w Greenwich. Okręty stanęły na beczkach na 
wysokości warsztatów naprawczych należących do 
TUbury Contracting and Dredglng Company, trochę 
powyżej samej szkoły.
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ORP „BŁYSKAWICA"

Podczas czterodniowego pobytu rozegrano mecz 
piłki nożnej z drużyną Royal Navy, 4:0 na korzyść 
gości, wydano dwa przyjęcia, dla podoficerów na 
„żbiku", dla oficerów na „Błyskawicy". Delegacja 
z okrętów złożyła wieńce na grobie brytyjskiego Nie
znanego żołnierza w opactwie westminstersklm i 
pod pomnikiem lotników polskich w Northolt. Nie 
odbyło się też bez wizyty w sekretariac e SMW

Okręty otwarto również dla publiczności, czyli 
nas — takie to już czasy. Specjalnego zaproszenia 
nie dostaliśmy Wysłałem więc natychmiast sygnał 
do Tadzia Budzyńskiego, który stawił się „na gra
natowo" i w pełnym uzbrojeniu czyli z parasolem 
lecz bez melonika. Dołączył do nas Jerzy Lisowski 
z żoną i samochodem i tak samoczwart wzięliśmy 
kurs na Greenwich.

Tu i ówdzie w Londynie spotkać można było 
marynarzy zwiedzających miasto. Pełno ich było w 
Ognisku i u Dakowsklego. Ale Greenwich było po 
prostu okupowane przez Marynarkę Wojenną. Na 
ląd wysadzono patrole, nieustannie krążące po 
mieście. Między nabrzeżem a okrętami chodził ku
ter admiralicji, przewożący za darmo wszystkich 
kto tylko chciał.

Co tu dużo mówić, byliśmy wzruszeni wchodząc 
na pokład „żbika", do którego burty kuter dobił. 
Ruszyliśmy zaraz na „Błyskawicę", stojącą w środ
ku pomiędzy „żbikiem* ’ a „Sępem". Na „Błyskawcy" 
już było sporo naszych. A więc Olszewski, Moczuls
ki, Zubkowski, spotkaliśmy dr Danilewicza, Hobota . 
Czelustę nawet komandora Wrońskiego z rodziną; 
komandor Morgenstern został na lądzie.

„Błyskawica" trochę się zmieniła. Zdjęto jeden 
aparat torpedowy, zmieniono nieco maszt, oblepio
ny nowymi antenami radarowymi. Poza działami, 
tymi z czasu wojny, lżejsze uzbrojenie, urządzenia 
elektronowe i nawigacyjne są produkcji rosyjskiej. 
Nie pytaliśmy skąd biorą amunicję do dział, które 
są przecież kalibru angielskiego. Może kupuje się 
ją za bigos i inne przysmaki, jakimi zajadamy się 
w Londynie. A że działa są w użyciu świadczy nag
roda za strzelanie zespołowe floty, umieszczone na 
śródokręciu przy dzwonie i tablicy z nazwiskami 
poległych na „Błyskawicy" członków załogi. Tadzio 
Budzyński bardzo przeżywał zmianę wejścia do ka
biny nawigacyjnej z prawej na lewą burtę. Podej
rzewam że przypisał to względom politycznym.

Na „Sępa" nie wpuszczano — tajemnica, ma
nia pokutująca jeszcze z czasów przedwojennych. 
Wtedy też nie wpuszczano nikogo na O.P. Czyżby 
w obawie, aby ktoś ze zwiedzających nie ukradł 
torpedy? A może chodziło o szpiegostwo? Jeżeli tak 
to jaka jest różnica między O.P. a okrętami na
wodnymi? Zamiast drżeć, żeby któryś z wycieczko
wiczów nie policzył min. trzeba było lepiej dopil
nować tajemnicy szyfrów, które Niemcy znali, jak 
wynika z operacji O.P. we wrześniu 1939 roku. 
Wreszcie jaką szkodę można wyrządzić na starusz
ku 23-letnim, nie zanurzającym się z obawy, że 
mógłby się już nie wynurzyć.

„Żbik" jest okrętem siostrzanym „Bobra" i 
„Morsa", traulerów, które oglądaliśmy dwa lata te
mu w Portsmouth. Zbudowany w stoczni gdyńskiej, 
o ładnej sylwetce, posiada uzbrojenie i urządzenia 
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pokładowe jak na każdym okręcie tej klasy. Jest 
również przystosowany do stawiania min. Poza tym 
ma on nowe urządzenia godne uwagi. Otóż pióra 
śrób są ruchome, tak jak pióra śmigła nowoczes
nych samolotów śmigłowych. Na pomoście, oprócz 
normalnych telegrafów maszynowych, są dwa inne 
z pozycjami „normalnie", „wprzód" i „wstecz". Prze
suwając rączkami tych telegrafów zmienia się kąt 
wychylenia piór śruby do wału, w ten sposób, nie 
zmieniając biegu maszyny, która powiedzmy idzie 
całą naprzód, można iść całą wstecz, przy czym 
zmiana następuje błyskawicznie, bez porównania 
szybciej niż zmiana biegu maszyny. Razem z tele
grafami maszynowymi daje to możliwości niezli
czonych manewrów, nie do pomyślenia przy śrubie 
o piórach stałych. Urządzenie jest szczególnie przy
datne na okrętach właśnie tego typu, które muszą 
posiadać duże zdolności manewrowe.

Jak dwa lata temu w Portsmouth tak i teraz 
uderzyła nas prezencja marynarzy, ich świetna 
kondycja fizyczna, umundurowanie a ponad wszyst
ko inteligencja. Wielu marynarzy ma wykształce
nie średnie. Mundury mają niezmienione, za wy
jątkiem mata nadterminowego i zawodowego, któ 
rzy noszą teraz mundur bosmański, wszyscy podo
ficerowie mają trochę liści dębowych przy orzełku 
na czapkach.

Tym samym kutrem wróciliśmy na ląd, szcze
rze żegnani i zapraszani na następną wizytę. Byliś
my tylko parę godzin na znanych sobie okrętach, 
nie różniących się zupełnie od Innych okrętów wo
jennych, a właściwie byliśmy w Polsce. Cl którzy 
nie byli, niech żałują.

Alfred B. Piechowiak

MIECZYSŁAW WASILEWSKI

KARTKI Z PAMIĘTNIKA (i)
1939-1942

O.R.P. „Wilia",
Casablanca, 

30 lipca 1939.

Wilia przycumowana rufą do kamiennego mo
la „Grand Jetee" stanowi obiekt zainteresowania 
dla różnobarwnego tłumu, zwabionego naszą nies
kazitelnie czystą pokaźnych wymiarów banderą 
wojenną. Obserwacja jest zresztą dwustronna. Wi
dać raczej nielicznych Europejczyków w bla’ych 
ubraniach, bez marynarek i noszących ogromne 
okulary słoneczne; większość ciekawskich to jed
nak Arabowie, puszczający nam raczej ponure 
spojrzenia spod nawiniętych prawie że na nos tur
banów.

Rzucają się w oczy kontrasty. Ogromny nowo
czesny port, wysokie budynki administracyjne, nie
prawdopodobnej długości mola, o które się łamie 
fala rozpędzona z pełnego oceanu, setki dźwigów 
ładujących, czy też władowujących statki przyby
łe z całego świata... a tuż przy nich wąskie uliczki 
miasteczka arabskiego, o białych, rozpalonych w 
słońcu kredowych murach z dominującą nad nimi 
brudną kopułą meczetu.

Jesteśmy trochę rozczarowani. Nie ma ani 
palm z obwisającymi pękami bananów, ani widoku 
pustyni z karawaną wielbłądów, ani roju łodzi z 
tubylcami nurkującymi za rzuconą im złotówką... 
(widzieliśmy taką właśnie Afrykę na filmie w Gdy
ni w kinie Kadry Floty).
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Nasza starszyzna okrętowa, a nawet tutejszy 
„stary bywalec" por. Jur Mende odradzają nam sa
motnych wycieczek na ląd (była mowa o strasznym 
sztylecie arabskim i o turbanie-dusicielu chwyta
jącym za gardło zza straganu sprzedającego dywa
ny... zastanawiamy się czy brać to poważnie czy 
jest to nowy „kawał dla podchorążych").

Nasza pozycja dziobem do Office Cheriffien 
jest tylko chwilowa i jutro idziemy w głąb portu, 
do mola. Z pomostu widać główne wyjście z Casa
blanki na pełny ocean — gdyż jest to port ot
warty i chroniony tylko przez Grandę Jetee od 
gniewu żywiołów. Jak na razie Atlantyk jest sie
lankowo spokojny...

O.R.P. „Wilia", 
Casablanca, 

5 sierpnia 1939

Upłynął zawrotny „zagraniczny" tydzień.
Byliśmy na przyjęciu u Gubernatora, ubrani w 

nasze śnieżno-białe tropiki, gdzie po części oficjal
nej uraczono nas świetnym obiadem w ogrodzie. 
Siedzieliśmy przy bogato obładowanych stołach, 
obsługiwani przez marokańskich mesowych, którzy 
ochoczo napełniali nasze głębokie kieliszki mocnym 
czerwonym winem. Do towarzystwa posadzono z 
nami oficerów marynarki francuskiej i... uperfu- 
mowane studentki z Paryża. Rozmowy toczyły się 
na tematy naszej podróży. Maroka, kuchni fran
cuskiej, wydarzeń politycznych oraz literatury 
pięknej i były ponownie „afrykańskim kontrastem" 
naszego realizmu życia „kanaka-podchorążego".

Po obiedzie dancing aż do północy na parkiecie 
gubernatorskim, z „przewidzianymi" spacerami po 
tonącym w świetle księżyca ogrodzie z powiewnie 
lekko ubranymi partnerkami, co, w dodatku do 
wina zupełnie nam zamroczyło głowy. Niestety o- 
ficer kursowy dbały (sans doute o naszą trzeź
wość i niewinność rozesłał wieści, że: ..Podchorą
żowie mają natychmiast się pożegnać z gośćmi, 
podziękować za przyjęcie (baiser la maln de Ma
dame la hostessę) i... ustawić się do zbiórki przy 
wyjściu z rezydencji aby zdążyć na 003C na okręt! 
Otóż i przewaga galonu! Stwierdziliśmy, że macon 
nie pomaga w trzymaniu kroku w naszym prze
marszu, dwójkami, z miasta na nasz wierny korab 
(łajbę wściekłą) O.R.P. „Wilia".

O.R.P. „Wilia",
Casablanca, 

6 sierpień 1939

Wycieczka „autocarem" do Marakeschu. Zaj
mujemy miejsca bez względu na wiek i stopień: 
marynarze, podoficerowie i młodzież oficerska czy 
raczej 5 cywilów (bez krawata), panowie J. Choj
nowski, Limonienko,, Anczykowski, Różański i Jur 
Mende. Droga prowadzi przez Marakesch, Fedalę, 
Meknes, Fres i Rabat. Słońce grzeje bez litości i z 
radośicią witamy laski drzew oliwnych i gaje pal
mowe, ocieniające coraz częściej drogę w miarę 
zbliżania, się do świętego miasta meczetów...

Pisze na kalanie w autobusie. Obok mnie „Ba
ba Jaga" — Marek Ołdakowski. z przodu por. Choj
nowski po cywilnemu, z tyłu Reabourg (podobno 
mój „sobowtór" i Leszek Kwapiszewski. Marakesch 
nas olśnił! Pałac sułtana z kolosalnymi malowid
łami na ścianach, o sufitach z rzeźbionego cedru, 
pełen salonów, haremów, ogródków z fontannami, 
tonący w powodzi kwiatów o kontrastowych bar
wach, dziwacznych krzewów, rozłożystych palm*!  
przepełniony zapachem drzewa sandałowego.

Wyszliśmy odetchnąć na ogromny rynek, gdzie- 
„charmeurs des serpents" wygrywali kobrom na 
flecie niesamowicie szybkie melodie. Węże słania 
ły się „z burty na burtę", gotowe do uderzenia, ale 
dziwnie obezwładnione tą czarodziejską muzyką. 
Wycofaliśmy s|ię przezornie w stronę „sukków". 
gdzie można było nabyć „autentyczne arabskie 
pantofle" wyszywane ręcznie złotymi nićmi, różne
go wymiaru ozdabiane sztylety z kamieniami w 
głowicach. Wojtek stuknął mnie pod bok pokazu
jąc za sukkiem jakieś dwie śliczne Arabki strzygą
ce w naszą stronę rzęsami zza czarmaków i muśli
nów...

„Zapomniałeś o sztylecie i turbanie-dusicielu" 
— syknąłem hipokryzyjnie zgorszony tą niemą su
gestią. „To zaproś mnie do Mamouni na herbatę" 
— zgodził się szybko oportunista Wojtek, wspo
minając jeszcze coś o rewanżu za moules z Bre- 
stu...

Zamiast herbaty chłodziliśmy się pilzneńskim 
piwem na luksusowym tonącym w zieleni terasie 
w towarzystwie kilku Polaków z Legii Cudzoziems
kiej w okrągłych, białych kaszketach. Do takiego 
samego daszka salutował (dwoma palcami!) Gary 
Cooper, żegnając się „pour l‘eternite“ z Marleną 
Dietrich, przed wymarszem na samobójczy patrol 
na pustyni...

Przed odjazdem ze świętego miasta rzuciliśmy 
raz jeszcze okiem na jego kopulistą panoramę i na 
rysujące się na horyzoncie góry Atlasu, którego 
szczyty tonęły we mgle i chmurach...

Casablanca, 
9 sierpień 1939

Robimy duże zakupy, które uratują niechybnie 
celników w Gdyni. Do naszych marynarskich wor
ków wędrują ręcznie haftowane makaty z Fezu, 
tłoczone skóry na pufy i okładki, serwisy do kawy 
na mosiężnych podstawkach, różnego typu sztylety 
i kindżały, branzolety, ornamentacyjne pierścienie.

„Nasi" z Nalewek powinni tu przyjechać na 
kurs repetycyjny, bo Arabowie są mistrzami niez
równanymi do „kupić nie kupić, potargować można", 
a sam widok naszych morskich mundurów wprawia 
ich w marzycielski trans „d‘une grandę affaire 
anticipee".

Targujemy się o każde 10 centymów, czasem 
tylko dla sportu, chociaż Marokańczycy nie znają 
się na humorze i rzucając swoje „sukki" drepczą 
nam po piętach, nalegając „venez voir, venez voir“, 
spuszczając nieznacznie cenę co sto metrów prze
marszu za naszą niechętną „rufą".
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Eryk Sopoćko paraduje z aparatem fotograficz
nym gotowym do strzału. Za nim grupka małych 
■chłopców arabskich próbujących mu sprzedać nie
przyzwoite obrazki, własne siostry w Bus Birze lub 
pałac Hassana w Rabacie. Rój much towarzyszy tej 
grupce. Zrozpaczony Eryk na próżno stara się odgo- 
nić i dzieci i muchy, aby uchwycić z dobrego kąta 
jakiś egzotyczny portyk, zaułek czy fragment fol
klorystyczny do przypuszczalnie projektowanego ar
tykułu w polskiej prasie p.t. „Uroki Marokka" ...

Uczymy się po arabsku, naśladując dość nieźle 
ich chropowate, gardłowe dźwięki. Moim „profeso
rem" jest 8-letni Ihn Abd-Darani (czy coś w tym 
rodzaju), który po nieudanych próbach sprzedania 
mi swej siostry (12-letniej, je suppose) przystał na 
lekcje arabskiego po franku za godzinę... Lekcje są 
na widoku publicznym; ja „wisząc" niesłużbowo na 
burcie z notesem w ręku, a on siedząc po turecku 
na kamiennym molo. Ihn twierdzi że robię dobre 
postępy, ale kto wie czy nie jest to podstępne wy
ciąganie przedwczesnego franka (musi mu być 
twardo na tych kamieniach).

„Chcesz zarobić dodatkowo 2 franki?"
Ihn przytakuje entuzjastycznie głową. Kompo

nuję z trudem długie zdanie, tłumacząc z polskiego 
na francuski: „Jakie jest najstraszniejsze przekleń
stwo, jakim wy sami odpędzacie natrętnego sprze
dawcę, co drepcze po piętach?" Ihn od razu zrozu
miał o co chodzi — inteligentna szelma — szczerzy 
zęby i mówi bez zająknienia: „Ma f tern tek chi!".

Notuję w zeszycie i każę sobie poprawiać wymo
wę aż imituję go tak dobrze, że Ihn ogląda się prze
rażony, czy ktoś z jego ziomków szwendających się 
po molo, mnie nie słyszy. Interes dobity. Daję mu 2 
franki, lekcja skończona, a ja mam straszliwą broń 
w ręku, czy raczej żądło w języku.

O.R.P. „Wilia".
Casablanca, 

13 sierpień 1939.

Upływa nasz drugi tydzień w Marokku. Zamro
czeni urokiem tego barwnego kraju zapomnieliśmy 
na chwilę o odległej Gdyni i dla „uspokojenia su
mienia" słuchaliśmy w skupieniu wieczornego ko
munikatu radiowego z Warszawy. Treść jego i ton 
były wręcz niepokojące. Po niemieckich otwartych 
groźbach pod adresem Polski, odpowiedź nasza nie 
zawierała już zwykłych dypomatycznych zwrotów. 
Marszałek przemawiał krótko i wyraźnie, podkreślił, 
że wszelkie zakusy na nasze terytoria włącznie z 
Gdańskiem będą odparte siłą zbrojną.

Nie były to już tylko aluzje, czy pogróżki; z tego, 
co było do niedawna możliwością konfliktu, zamie
niło się już teraz na pewność. Pytamy się wzajemnie, 
którędy wrócimy do kraju o ile Morze Północne 
zostanie nam odcięte. Przez Grecję i Bałkany? Mo
rze Czarne i Rumunię? Po komunikacie wychodzę 
na pokład. Gwiaździste niebo, miła chłodząca po
liczki bryza i odległy, beztroski gwar tłumu, space
rującego po molo. Trudno uwierzyć w realizm wojny 
gdy tu wszystko tchnie takim spokojem...

O.R.P. „Iskra".
Casablanca, 

20 sierpień 1939.

Przeokrętowanie na „Iskrę" przeszło błyska
wicznie; zaledwie zdążyliśmy powitać naszą alfa
betyczną „górną połowę" kursu i zamienić parę 
dobrych kawałów (nasze ekstrawagancje w Breście. 
za ich w Pireusle) — gdy nasi nowi przełożeni za
pędzili nas do szorowania pokładów i sldolowanla 
luminatorów, jako że żaglowiec to nie „taksówka 
Wilia" i że szkuner kocha wodę, mydło 1 ... podcho
rążych !

W piątek stawiamy żagle 1 kurs na Las Palmas. 
Rozpoczęliśmy już „rozdzieranie serc niewieścich1, 
przez pożegnalne uwertury na melodię „że już ni
gdy nie zobaczę twych oczu za mgłą..."

O wojnie nie mówi się przez dyskrecję — co ma 
być to będzie — próżno gubić się w domysły!

Do Iskry dobiła motorówka Marinę Nationale; 
depesza z Polski... dla mnie. Otwieram zdumiony 
niebieski świstek i czytam: „POZDROWIENIA PEŁ
NOLETNIEMU NANA". Istotnie ukończyłem dziś 21 
lat, a ta „Nana" to francuskie przekręcenie „Ma
ma", polska pamięć matczyna dosięga nas aż na 
Atlantyk. I znowu, nolens volens, myślę o kraju. 
Nawet ta krótka nieobecność wydealizowała go we 
wpomnieniach i park Łazienkowki wygląda piękniej 
od ogrodów Hassana, pochyłe wierzby na łąkach za
cierają tutejsze palmy, proste polskie wioski o pobie
lanych ścianach,na tle malw, wonnych groszków i 
dumnych słoneczników przelicytowuj ą z nadwyżką 
afrykański splendor co wabi oko, ale nie chwyta 
za serce.

Pisząc te słowa słyszę wrzaskliwy głos Gucia 
Plecaki sprzeczającego się z Jurkiem (mułkiem) Pa
włowiczem. Sprawa idzie o folklor i egzotyzm. Mu- 
łek spokojnie tłumaczy Guciowi, że nie tylko miesza 
on oba pojęcia, ale tacy jak Gucio Poleszucy nie 
mogą się poznać na marokańskim egzotyzmle. Cze
kam na ripostę. Falsetowy głos Gucia:

„A ty już zapomniałeś jak to w Nouvelle Medina 
dwóch Arabów zemdlało na widok twojej ponurej 
gęby i w szpitalu musielilm białka oczu z powrotem 
nastawiać na orbit..."

Stanowczo, ii y a tres peu de gentilleśse entre 
les aspirants! Gucio ma szczęście, że dobroduszny 
Mułek nie wykorzystuje swej oczywistej przewagi 
bicepsów, gdyż Jurek ma samsońskie barki J poło
żyłby na łopatki każdego aspiranta w Casablance, 
a gdyby żył w czasach rebelii Chmielnickiego, to by 
zgniótł jedną ręką jak muchę sławnego harcownika 
kozackiego Pułjana...

O.R.P. „Iskra", 
Casablanca, 

25 sierpień 1939.

Ostatnie dni w porcie spędzamy na szorowaniu 
(na bosaka) pokładów — godziny ranne — i balach 
pożegnalnych (już w butach i skarpetkach) — go
dziny wieczorowe, zasłaniając się dyskretnie od zaz
droszczącej nam sąsiadki Wilii, dekoracją flagową. 
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Wilianie zresztą twierdzą, że jest to im na rękę, 
gdyż nasze poukładane liny w słoneczku rażą ich 
w oczy...

Wesołość nasza jest raczej wisielcza, gdyż wia
domości polityczne są dla nas po prostu groźne. 
Niemcy podpisały pakt nieagresji z Rosją Sowiecką 
i dokonały „putchu" socjalistycznego w Gdańsku. 
Jesteśmy otoczeni pogańskim kręgiem swastyki i 
młota z sierpem...

Nie widzimy jak ta „Wielka Francja" czy „Po
tężna Anglia" może nam realnie pomóc. Jesteśmy 
więc zdani tylko na własne siły. Pomiędzy tym re
alizmem a muzyką taneczną na pokładzie Iskry 
jest jednak wyraźny dysonans. Paru „fragonardzis- 
tów" odkryło, że przez luki na pokładzie można 
podglądać strój pod-spódniczkowy zaproszonych na 
Navire Polonais i nie spodziewających się tej zdra
dzieckiej obserwacji Francuzek.. Wygląda, jak gdy- 
byśmy chwilowo stracili zmysł krytyczny i za wszel
ką cenę odwlekali chwilę poważnego zdania sobie 
sprawy z powagi sytuacji, choć w podświadomości 
już wiemy, że słono przyjdzie za to płacić! Wkrótce 
alarm manewrowy...

O.R.P. „Iskra", 
średni Atlantyk.

1 wrzesień 1939.

Byliśmy od dwóch dni w morzu z dziobem wciąż 
na Las Palmas posuwając się na południe pomiędzy 
Mogadorem i Safi po lewej burcie, gdy przyszła de
pesza (przez Paryż i Casablankę), że jesteśmy w sta
nie wojny z Niemcami. Ta sama depesza poleciła 
nam rozpocząć „działania zaczepne". Dowódca po 
krótkiej odprawie oficerskiej zdecydował powrót do 
Marokka, gdyż sprzyjający faszystom Hiszpanie mo
gliby nas internować i zmusić do... budowania ka
nałów na Gran Canaria.

Po zwrocie na Casablankę ćwiczyliśmy rolę a- 
larmu bojowego i po pochwyceniu nielicznych kara
binów skradaliśmy się z dziobu na rufę, chowając 
się po piracku za falszburtę. żagle zwinięte leżą 
na dolniakach. Litery giną mi z oczu, gdyż jest już 
dawno po zachodzie... piszę jak zwykle, w motorów
ce, a i ta dorzuca mi tylko cienia.

Iskra, skrawek walczącej Rzeczypospolitej, po
suwa się do swego przeznaczenia na motorze idącym 
całą naprzód, przezwyciężając boczną falę. Gdzieś 
na polskiej granicy leje się krew. Mimo że jesteśmy 
na Atlantyku, nie mówimy o wojnie na morzu, ale 
o żołnierskim obowiązku wypędzenia wroga za Odrę.

Muszę kończyć te notatki, zapada już zupełna 
noc i zaczyna wiać chłodny wiatr z północy. Przebu
dzenie przyszło z brutalną nagłością; po niereal
nym lecie nagle przyszła brzemienna w wypadki je
sień i huk dział od Bałtyku po Karpaty rzuca nam 
wszystkim konkretne wyzwanie. Czy zdążymy na 
czas? Jak i kiedy będziemy dobierać się do Szwa
bów? Czy też oni pierwsi nas dosięgną torpedą?

Idę do hamaka choć wiem, że tak jak wielu 
z nas nie będę spał tej nocy...

O.R.P. „Iskra", 
Casablanca, 

12 wrzesień 1939.

Po powrocie bez incydentów do Casablanki 
wpadliśmy w jakiś niewytłumaczalny marazm słu
chania radiowych komuniktów z krawiącej się Pol
ski, przerywanych roztargnionymi posiłkami i pra
cami pokładowymi. Po wypowiedzeniu (3 września!) 
wojny Niemcom przez Anglię i Francję, Casablanca 
przestała być dla nas portem zagranicznym i za
mieniła się w bazę aliancką na średnim Atlantyku. 
Przyznam się, że przez te 12 dni nie mogłem się zdo 
być na napisanie nawet jednej linijki... echa nalo
tów lotniczych na centra obronne i większe miasta 
Polski, przesadne sukcesy wroga, milczenie Warsza
wy (czasami zamiast normalnych komunikatów chór 
żołnierski śpiewał piosenki wojskowe) przyczyniło 
się do jakiegoś odrętwienia, w którym poruszaliśmy 
się jak automaty, jakby wzajemnie się nie widząc, 
pogrążeni w swoich myślach.

Jasio Wańkowski, który prowadzi również pry
watny dziennik, zwierzył mi się, że też nie mógł 
żadną miarą opisać swoich myśli podczas pierw
szych dni polskich wrześniowych zmagań.

Wściekła bezsilność, że nie możemy dopomóc 
naszym kolegom, zmagającym się z przemożnym 
wrogiem już gdzieś na przedmieściach Warszawy, 
paraliżowała nam ręce, które by za bagnet czy 
szablę chętnie się chwyciły, ale trzymanie pióra 
uważały za niegodne chwili. lak samo prace pok
ładowe, a szczególnie szorowanie pokładu, choć poz
walające się nam „wyładować1, miało w sobie piołun 
banalności i wymagało większego wysiłku dyscypli
narnego, aby wykonać jak dotychczas normalne dla 
nas rozkazy. O ile zewnętrzna dyscyplina jeszcze 
pozostała, to nasz wewnętrzny balans psychiczny 
poważnie ucierpiał.

Przy kolacji, przed komunikatem sympatyzu
jącym z ,,brave Pologne" Radio Maroc. mieliśmy 
istny „sejmik kanacki" (tak musiały wyglądać ob
rady w starej Rzeczypospolitej...). Padło wiele pro
jektów co należy robić dla „ojczyzny ratowania", 
ale żaden z nich nie był praktycznie wykonalny.

Dwa polskie szkolne okręty w Casablance to 
mało użyteczny pionek w rękach admiralicji fran
cuskiej, a dla będącego już pewno pod pełnym na- 
porem niemieckim dowódcy floty na Helu nasza 
„absence" to raczej kłopot z głowy. Utworzyliśmy 
jednak tak zwany „Oddział Detaszowany" (załogi 
Wilii i Iskry), którego dowódcą został komandor 
Mirosław Kownacki. Nasz nowy wódz ze straszli
wym szabliskiem u boku przyjmował honory wojs
kowe na molo i roiło się od „prezentuj broń", na 
„prawo i lewo patrz!" ku uciesze dzieci arabskich, 
które się jakoś przedostały do strefy wojennej i 
przyglądały się nam z nabożeństwem (widziałem 
nawet Ihn‘a szczerzącego zęby w moją stronę, ale 
był za daleko, abym mu mógł syknąć „ma ftemtek 
chi").

Kończę, bo rozgłośnia woła podchorążych na 
zbiórkę do... szermierki na bagnety.
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O.R.P. „iskra", 
Casablanca, 

13 wrzesień 1939.

W trzynastym dniu wojny przeżyliśmy dziś nie
spodziewany chrzest ogniowy, widząc rannych, za
bitych, wybuchy i pożary i to wszystko bez żadnego 
kontaktu z nieprzyjacielem...

Program prac pokładowych przewidywał skro
banie lin stalowych i miniowanie masztów. Mat 
Wolny wyciągnął „z lamusa" pokaźne ilości zardze
wiałych cum (wstyd je używać na żaglowcu, twier
dzi Adaś S.) i rozłożył je na dziobie do użytku uz
brojonych w metalowe szczotki podchorążych, żurek 
wywindował żmudę-Trzebiatowsklego na stołku bos
mańskim na przedni maszt i zasilał go czerwoną 
minią z magazynu dziobowego. Jasiek Wańkowski 
atakował bez entuzjazmu grubą linę, używając jako 
oparcia kluzę kotwiczną; przysiadłem koło niego na 
czarnym polerze i bez słowa „głaskaliśmy" liny, 
strącając krople potu, padające z czoła na skórzane 
rękawice. Robota nie paliła się w rękach a milczenie 
było symptomem jakiegoś niedobrego przeczucia.

Tuż przed nami czerniał przycumowany do mo
la transportowiec GOLO, zasłaniając groźną sylwet
kę krążownika minowego PLUTON, który właśnie 
brał prowizję przygotowując się do wyjścia ria mo
rze. Pluton przybył nie dawno 1 zapominając o 
przedwojennej kurtuazji zabrał nam nasze miejsce; 
musieliśmy przekotwiczać, ciągnąć liny 1 odbijacze 
przy akompaniamencie czarnych bluźnlerstw burty 
służbowej (la mienne, gauche, blen sur!). Jedyną 
kompensatą była dostępna dla naszej obserwacji, 
paradoksalnie operetkowa zmiana warty przy rufo
wym dziale Plutona, gdy „fusiliers marlns" parado
wali jak marionetki w takt sygnałówki trąbiącej 
niepoważną melodię. Widok ten bawił naszych „sta
rych i młodych", a gonitwa dookoła działa nie miała 
w sobie niczego z wojskowej defilady...

O godz. 10,30 żmuda-Trzebiatowski miał dość 
malowania i po dłuższej dyskusji uprosił żurka, aby 
go opuścił na pokład, nie bez różnych dobrodusz
nych, i nie, pogróżek pod adresem „dzielnego kota", 
który udawał, że nie może odwiązać węzła. O godz. 
10,37 wstrząsnął nami gorący ruch powietrza, po 
którym nastąpił głuchy, groźny wybuch.

Pierwsza myśl, że to salut armatni, nie trzymała 
się; przestrzelanie dzlat lotniczych? Wysunąłem się 
za dziobaki i poprzez nadbudówki Golo zobaczyłem 
straszny widok: z rufy Plutona buchał w niebo 
przeraźliwy płomień, w którym poszczególne moc
niejsze błyski wyglądały jak fajerwerki w noc świę
tojańską. To leciały w powietrze miny!

żar pędzącego powietrza dmuchnął mi ponow
nie w twarz i zmieszał mi myśli: A może to nie mi
ny, ale artyleria i Francuzi, zdrajcy, strzelają do nas 
z baterii rufowej! Po nadbudówkach i spardekach 
Iskry coś zadzwoniło, zatrzeszczało 1 zaświstało. 
Schyliłem się ochronnie (kadeckie wyszkolenie ple- 
chocińca) i skulony pobiegłem na rufę, gdzie była 
nasza jedyna broń: karabiny. Biegnąc uświadomi
łem sobie, że Francuzi nie strzelaliby do nas przez 

swojego Golo, a więc to jednak był wybuch ich 
własnych min.

Tymczasem eksplozje trwały jeszcze kilkanaście 
sekund i urwały się nagle wśród złowrogiej ciszy. 
Widziałem wędrujące prawie że pionowo w powiet
rze płyty stalowe z pokładów Plutona i cięższe, nie
określone przedmioty wirujące w powietrzu i nikną
ce w błękitnym niebie nad basenem. To żelastwo 
musi gdzieś spaść — uświadomiłem sobie... lepiej 
zejść na pomieszczenie... ale właściwie powinien być 
alarm bojowy, pożarowy, wodny, odkotwiczenia? 
Przechodząc koło pomieszczenia młodszych oficerów 
gdzie był park amunicyjny i stały stojaki na kara
biny, zobaczyłem kłębowisko ciał „kanackich": jedni 
z moich kolegów chcieli się chować pod pokład, już 
wiedzą co się święci, a frtni wyrywali się po schod
niach na górę zobaczyć co się dzieje... ominąłem 
więc to wejście i skierowałem się do mesy oficer
skiej, gdzie natknąłem się na kpt. Biskupskiego, 
który na mój salut i meldunek „krążownik francuski 
wyleciał w powietrze" krzyknął mi: „alarm pożaro
wy!" 1 wybiegł na śródokręcie. Biegłem za nim klnąc 
na mój los, gdyż w alarmie pożarowym moją fun
kcją było manipulowanie toporkiem, który był scho
wany w magazynie na dziobie. Przy dziobakach nie 
było już żywej duszy i ze wstydem zauważyłem 
drżenie kolan gdy złaziłem po drabince do ciemnego 
magazynu, szukając po omacku mego toporka. Co 
gorsza, pokrywa włazu opadła za mną 1 przez chwilę 
myślałem jak Zagłoba,że , zdechnę ja i pchły moje"; 
strach dodał mi sił, wypchnąłem jakoś z powrotem 
ciężką pokrywę 1 wydrapałem się na pokład. Obok 
poleru, na którym z Wańkowskim skrobaliśmy liny, 
odłamek stali szerokości dłoni przebił ukośnie wiet- 
rznik pomieszczenia marynarskiego, kilka odłamków 
pancerza spadło na łódź i przebiło ją na wylot, 
drobniejsze odłamki powyrywały drzazgi w deskach 
pokładu, na którym pracowaliśmy minutę temu... 
motorówka miała rysy szponów stalowych, co śmig
nęły niewidzialnie wzdłuż Iskry. Rola pożarowa na
kazywała zbiórkę na śródokręciu, ale żadnego poża
ru na Iskrze nie było. Opatrzność najwidoczniej nas 
faworyzowała, gdyż nikomu z załogi okrętu włos nie 
spadł z głowy.

Na sąsiadce Willi był jednak mały pożar na 
dziobie i został ranny por. Mende. Tymczasem z Plu
tona unosił się już słup dymu, rozszerzający się 
z każdą chwilą. Pożar krążownika przenosił się na 
krypy ropowe; paliwo szybko mieszało się z wodą 
basenu i rzeka ognia zaczęła się posuwać w stronę 
polskich okrętów. Z Plutona dolatywały jęki ludzkie, 
ktoś krzyknął donośnie: „tam ludzie toną! Moto
rówka, odbić do Plutona z pasami ratunkowymi!" 
Posypały się łodzie, koła ratunkowe i korki, sternik 
krzyczał: bosakowy! bosakowy! Byłem podwachto- 
wym i wahałem się czy wskoczyć do motorówki mi
mo roboczego ubrania, gdy wbiegł zdyszany „oficjal
ny" bosakowy Mietek Woźniak, zawiązując poś
piesznie granatowy kołnierz.

W momencie, gdy nasza motorówka podchodziła 
do palącego się krążownika Iskra była już prawie 
odcięta od wyjścia z portu rzeką płomieni. Wiatr po
garszał sytuację i nie tylko my i Wilia, ale i reszta 
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okrętów i statków francuskich w głębi portu była 
narażona na ogień.

Posypały się sprzeczne sugestie: Odkotwiczać! 
Nie odkotwiczać! Opuścić okręt! Komandor Umecki 
stanął za sternikiem. Swąd palącej się ropy drażnił 
już nos.

Odkotwiczać do cholery ciężkiej! Ja tu roz
kazuję! — wybuchnął zarzucany projektami przez 
oficerów dowódca.

Pierwsze objawy paniki. Ciąć liny! Motor bacz
ność!

Nie ciąć lin! — krzyknął kpt. Tymiński. Ten 
ostatni rozkaz podziałał uspokajająco: jeżeli się na
wet liny oszczędza, sytuacja nie jest jeszcze kry
tyczna...

iskra drgnęła na „mała naprzód" komandora 
Umeckiego, którą nastawiłem „avec empressement" 
jako przekaźnlczy telegrafu manewrowego.

Wachta służbowa Wilii, unieruchomionej przy 
molo (tym razem chcieliby mleć motor Dieslowy) 
pomagała bohatersko zdjąć trap i zrzucić cumy 
mimo że sami nie będąc pod parą musleli zostać w 
basenie na łasce losu.

Michał Blałowski sprawnie odplątał nasze cumy 
dziobowe i sygnalizował nam rękami, że burta 
czysta. Iskra porwana wiatrem zaczęła robić szybką 
cyrkulację w prawo opierając sie rufą o Wilię, mając 
za punkt biedną jolkę trzeszczącą w najlepsze; po 
chwili pękł jej jeden łańcuszek i zwisnęła bezładnie 
za rufę...

Nikt na to jednak nie zwracał uwagi wszystkie 
oczy były zwrócone na płonącego Plutona, którego 
mijaliśmy z lewej burty pod groźbą nowej eksplozji 
parków amunicyjnych. Na twarzach malowała się 
wyraźnie jedna chęć wyjścia stąd jak najprędzej 
i jak najdalej. Przez chwilę widać było naszą moto
rówkę poprzez dym Plutona, ale po chwili i ta znik
nęła nam z oczu.

Iskra przeszła strefę niebezpieczną i skręciła na 
redę. Za nami statek duński „dreptał nam po pię
tach" bucząc co chwila na syrenie, aby nas pospie
szyć. Tuż za nami wychodziły w zespole okręty 
podwodne, zakotwiczając w pobliżu na redzie. Rzu
ciliśmy kotwicę, ale po ostatnich emocjach wydawa
ło się, że to za blisko nieszczęsnego basenu; po paru 
minutach ukazała się nasza motorówka z rannymi: 
było ich około pięciu. Twarze osmolone i pokrwa
wione, ale na pierwszy rzut oka spokojne.

Jeden z Francuzów — podoficer — śpiewał Mar- 
syliankę. Jednocześnie z drugiej burty Iskry ukazał 
się brudny holownik arabski, którego sternik krzy
czał do nas przez tubę: „Nous avons des blesses a 
bord! Nous avons des blesses a bord!" Dowódca 
polecił im dobić do naszej burty.

Wiatr podniósł stan morza na redzie i fala 
utrudniała przenoszenie rannych przez naszą wy
soką falszburtę. Była to dla nas nowa i trudna rola 
trzymania jedną ręką lin odbijaczy (nasza farba 
mimo wszystko) a drugą przenoszenia spalonych tu
łowi ludzkich, przezwyciężając odrazę zapachu świe
żej krwi i widoku otwartych ran. Uraziłem nie
chcąco spalone prawie na węgiel ramię francuskiego 

matelota, którego jęk z bólu dręczy mnie aż do tej 
chwili... śródokręcie zamieniło się w szpital: pach
niało lekarstwami, jodyną, krwią i ropą; młodsi 
ranni płakali, ale starsi trzymali się bohatersko. 
Lekarz i sanitariusze uwijali się wśród nich, zastrzy
ku jąc morfinę. Wojna, której odległe refleksy sły
szeliśmy przez Radio Maroc, dała nam realistyczną 
demonstrację...

Piszę po kolacji, którą ledwo dotknęliśmy, poza 
podwójną porcją herbaty. Większość z nas jest już 
w hamakach, ale rozmowa się nie klei... Mietek 
Woźniak opowiada tylko o hazardowym dobiciu mo
torówki do płonącego Plutona. Gaszenie świateł na 
pomieszczeniach...

O.R.P. „Iskra", 
Casablanca,.

19 wrzesień 1939.

Upłynęło 5 dni od chwili, gdy kostucha poświe
ciła nam zielonym kosturem. Na Plutonie zginęło 
przeszło 200 oficerów i załogi. Wielu z „naszych" 
rannych, co przeszli przez Iskrę do miejskiego szpi
tala, już jest na nogach 1 przyszli nam dziękować... 
inni... poszli do raju.

Wrócił dziś nasz obecny wódz: kmdr. Kownacki 
z Paryża przynosząc rozkaz „zacisnąć zęby 1 czekać!" 
Spoglądaliśmy bezradnie po sobie, gdyż ten pasywny 
rozkaz był wynikiem 2-tygodniowych obrad z na
szym morskim attache we Francji, kmdr. Lasockim. 
Ale nieuzbrojeni i oddaleni o 2 tysiące kilometrów 
od frontu co innego mogliśmy przedsięwziąć?

Tymczasem Niemcy, pławiąc się w polskiej krwi, 
idą wciąż w głąb kraju —■ Warszawa jeszcze się 
broni — a zdradziecko sprzymierzona z nimi Rosja 
atakuje nas od wschodu, paląc i mordując. Trudno 
określić nasze myśli po każdym coraz bardziej bez
nadziejnym komunikacie. Coraz uporczywiej powta
rza się wersja, że nasz „oddział detaszowany" będzie 
przemundurowany do piechoty i że we Francji już się 
formuje armia polska. Jest więc możliwość natych
miastowej odsieczy przez linię Zygfryda. Znajdują 
się u nas entuzjaści tej idei, choć większość z nas 
instynktownie sprzeciwia się temu opuszczeniu po
wołania morskiego.

Por. Różański dał nam pierwszą lekcję artylerii 
morskiej na... Wilii!

Z kall No. 3 wydobyto 2 działa kalibru 75 mm. 
i umocowano je na dziobie. Dysproporcja naszych 
sił wprowadziła nas znów wisielczy humor", wy
konywaliśmy „do pokrowca!", „zdjąć pokrowiec!" 
„ładuj!" i „pal!" — jakby to była najlepsza zabawa. 
Ochłodziło to jednak trochę nasze nadzieje, że bę
dziemy skutecznie gromić Niemców na morzu, szcze
gólnie jeżeli staruszka Wilia będzie szukała guza z 
Scharnhorstem!

O.R.P. „Iskra". 
Casablanca. 

19 wrzesiń 1939.

W Polsce agonia. Warszawa otoczona, milczy. 
Broni się jeszcze Modlin i Hel. Odpychamy z myśli 
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nieubłagany wniosek, że fronty niemiecki i rosyjski 
już się zetknęły i że kapitulacja jest tylko kwestią 
dni...

Nasza nadzieja na ofensywę francuską też u- 
padła, a front na linii Zygfryda został zniesławiony 
przez niewytłumaczalny brak aktywności. Kmdr. 
Kownacki wyjechał do Londynu, gdzie formuje się 
polski ośrodek morski; mamy tam wkrótce (?) do
łączyć i gonić Szwaba pó morzach...

Jak to wszystko odbywa się powoli! A nieprzy
jaciel. wykorzystując chwilową przewagę, robi nam 
dożynki...

O.R.P. „Iskra",
Casablanca. 

2 październik 1939.

Piszę nienawistną sobie treść, pragnąc aby to 
wszystko było tylko strasznym snem, bo myśl nie 
może sobie przyswoić, że Niemcy i Rosja, nasi od
wieczni i nieubłagani wrogowie, zetknęli się na linii 
Wisły, pobili dumę nowej Polski — odrodzone siły 
zbrojne — i podzielili się nikczemnie ciepłym jesz
cze trupem naszej Ojczyzny.

Piszę to nie dla efektów żałobnych nokturnów 
czy nastrojów — jeżeli nie rzuciłem jeszcze pióra to 
na dowód że nie wyzbyłem się jeszcze tej prawie 
już dziś obłąkańczej nadziei, że jeszcze „Nie Zgi
nęła", że to tylko jedna faza wojny co się dopiero 
rozpoczyna i że w tym samym zeszycie będą karty 
opisujące nasz odwet i słuszną kontrakcję, uwień
czoną powrotem na swoje ziemie!

Kiedy padła Warszawa — wiadomość ta doszła 
tegoż dnia przez polski komunikat radiowy z Lon
dynu — coś nas chwyciło za gardło i zgrupowani 
koło głośnika nie mogliśmy się zdobyć na żaden 
komentarz. Triumfalna defilada żołdactwa niemiec
kiego w męczeńskiej stolicy była dla nas jakby oso
bistą torturą. Myśli nasze obejmowały troskę o naj
bliższych, teraz na łasce wroga i w milczeniu ślu
bowaliśmy, że każda chwila 1 wysiłek będzie teraz 
skierowany do odrobienia czasu straconego, a do po
nownego wyzwolenia naszych ziem od najeźdźców. 
Pozostało jeszcze poboczne pytanie: Dlaczego? Ta 
błyskawiczna wojna, to raczej przemarsz wojskowy, 
tym bardziej upokarzający dla nas gdzie była mowa 
o mocarstwowej i niezłomnej postawie i „nie od
daniu ani jednego guzika..." Ale nie sądźmy, abyśmy 
nie byli...

O.R.P. „Iskra", 
Port Lyautey, 

13 październik 1939.

Skończono z marynarką — przynajmniej na 
razie. Iskra ma być rozbrojona a nasza grupa... 
zasilić szeregi armii polskiej we Francji. Wracamy 
więc do mentalności piechoty (szkód a, że nie ma tu 
bosmana Grabana!), do czyszczenia karabinów, 
szermierki na bagnety, czat, szpic, placówek i „pod 
stawy wyjściowej do natarcia"...

Dzisiejszy dziennik radiowy wspomniał o od
działach polskich, które są już na linii Maginota.

Ale dlaczego nie chce nas ośrodek morski w Lon
dynie?

Dziś (znów trzynastego!) Iskra przeżyła innego 
rodzaju emocję, niż 4 tygodnie temu z Plutonem. 
Port Lyautey to nasz Puck w marokańskim wydaniu 
-■ aparaty lotnictwa morskiego lądują unikając „au
tentycznych" wielbłądów. Wejście do portu stanowi 
ujście rzeki l‘Oued Sebou. Nie wiem czy można dać 
wiarę ..detaszowanej" kaczce okrętowej, że na widok 
sygnału flagowego z francuskiego P.O. (w głębi lą
du) któryś z oficerów zameldował dowódcy, że może 
odczytać „Bienvenue a Port Lyautey"..

Iskra zachęcona tym sympatycznym zaprosze
niem weszła do rzeki na całą naprzód, ale nie zaszła 
za daleko (była niska woda, „danger, basse maree", 
mówił de facto sygnał flagowy... i tak trzynastego 
października wjechaliśmy na mieliznę, aż zgrzytnął 
z oburzenia nasz stateczny kil.

Trudno opisać wszystkie sceny na pokładzie 
Iskry przez te pamiętne 35 minut „de naufrage en 
Afriąue". Skuner uwięziony chwilowo w mulistym 
dnie był na łasce fal, które toczyły się bezkarnie po 
obu burtach, czasami zalewając nas z głową. Woda 
wnikała przez otwarte na nadbudówkach iluminato- 
ry, a dostawszy się do pomieszczeń buszowała tam 
w najlepsze ku przerażeniu mesowych, ucinających 
tam niesłużbową drzemkę... Od czasu do czasu Iskra 
uwalniała się z uchwytu dna i wędrowała na po
wierzchnię, kołysząc masztami, jak gdyby po wypi
ciu stu saganów burgunda tylko po to, aby znów 
uderzyć o dno, wstrząsając przy tym wiązaniami, 
wantami i łańcuchami w sposób raczej deprymujący.

Nasz smętny los zaobserwowali rybacy arabscy 
i kilka zwrotnych łódek zbliżyło się do nas podając 
nam liny i gestami wskazując, że będą nas holować 
w stronę skalistego brzegu, gdzie miał być głębszy 
nurt. Dowódca niechętnie przystał na tę propozycję; 
miałem gotowe „ma fremtek chi", ale nikt się nie 
pytał kto mówi po arabsku...

Kazik Szymalski podszedł do mnie z propozycją 
czy popłynąłbym z nim na ochotnika do wioski, aby 
zaalarmować tam Francuzów i sprowadzić holownik. 
Kilka domków widniało rzeczywiście na horyzoncie 
o parę kilometrów od wejścia do rzeki. Spojrzałem 
na spiętrzone, mętne wody Sebou. czując się trochę 
jak Poniatowski pod Elsterą, ale skinąłem głową na 
znak, że jak on się nie boi udawać Tarzana, to może 
na mnie liczyć...

Widziałem jak Kazik meldował po chwili kmdr. 
Umeckiemu, rozkraczonemu na ogromne „morskie 
spocznij" za kołem sternika, że „ochotnicy są do 
zaniesienia wpław meldunku do władz portowych..." 
Tym razem mój francuski wyjdzie mi bokiem, myś- 
lałem rzewnie czekając decyzji dowódcy. Komandor 
Umecki tylko się żachnął na propozycję Kazika, ma
chając ręką jakby odganiał muchę Tse-Tse i o- 
detchnąłem z ulgą że nie będę musiał robić popisów 
Weissmuellerowsklch. gdyż, entre nous, pływam jak 
siekiera...

Tymczasem z.d.o prowadził karkołomny manewr 
zawożenia kotwicy werpowej. Sześciu bohaterskich 
(?) kanaków starało się z trudem utrzymać rów
nowagę na zwisającej ukośnie łodzi, gdy sekcja 
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służbowa opuszczała nierówno malinówkę. Manewr 
ten nie miał wielkich szans powodzenia, gdyż z poś
piechu zapomniano załadować do łodzi manilę kot
wiczną, a sam werp poszedłby w najlepsze na dno... 
bezpowrotnie.

Z.D.O. noszący dla dobrego przykładu korki ra
tunkowe był wciąż wzywany gromkim głosem ko
mandora Umeckiego na rufę i basowe „kapitanie!" 
mieszało się z szumem wiatru, odległym harkotem 
arabskich wioślarzy, co w dalszym ciągu nalegali na 

' ściągnięcie nas wiosłami, łącząc swe łodzie w „łań
cuch szczęścia". W końcu szóstka znalazła się na 
wodzie z werpem 1 grubą manilówką, obłożoną sta
rannie na windzie kotwicznej, ale kabestan wstrzą
sany periodycznie tańczącą kozaka Iskrą zaciął się 
na mur. To okazało się być naszym ratunkiem. 
Jakaś potężna siódma fala podniosła nas na parę 
metrów do góry i... przesunęła w stronę nurtu. 
Wstrząsy ustały.

Dowódca od razu zorientował się, że ma wodę 
pod stępką i przekazał mi „motor baczność", potem 
„mała naprzód". Nastawiałem z ulgą te zbawienne 
rozkazy na telegrafie maszynowym. Iskra zaczęła 
odpowiadać sterowi i na „cała naprzód" wywinęła 
się tuż koło skał z powrotem na otwarty ocean. 
Podebraliśmy naszą heroiczną szóstkę i tym razem 
czekaliśmy cierpliwie na pilota, nie zwracając uwa
gi na wielokolorową gamę flagowych sygnałów, pod
noszonych co chwila na naszą cześć (ou bien au- 
trement!) na francuskim P.O.

O.R.P. „Iskra", 
Port Lyautey, 

16 październik 1939.

Ostatnie chwile w Marokku, jako „zawodowy 
Francuz" wydekowałem się z okrętu w roli listo
nosza do „Monsieur le Controleur Clvil“, z którym 
pertraktowaliśmy szczegóły administracyjne zosta
wienia Iskry i Wilii na czas wojny pod jego opieką 
i mimo kategorycznego „podchorąży ma natych
miast wracać na okręt!" przysiadłem na kamiennej 
ławce w malowniczej alei, wśród aromatycznie pach - 
nących krzewów mandarynkowych i chłonę urok 
marokańskiej jesieni...

Mat Wolny pogania teraz moich towarzyszy nie
doli ściągając nadliny, magazynując żagle i.t.p., a 
tu taka błoga cisza podkreślona jeszcze brzęczeniem 
nieznośnych much arabskich. Zdałem Wolnemu mo
je pamiątki marokańskie — serwis miedziany do 
kawy, stare arabskie sztylety i makatki, podając ad
res na Kurów pod Lublinem — może choć ten unik
nął bombardowania i stoją tam jeszcze wszystkie 
domy...

Czeka nas wkrótce Istotna podróż w nieznane, 
gdyż jedynie nam zakomunikowano, że idziemy do 
Casablanki, a dalsze losy to „tajemnica wojskowa". 
Nasze morale jest nieco lepsze, wojna trwa, a nasi 
alianci obiecują wyzwolić Polskę; z drugiej strony 
równoległa nieczynność na froncie nie zapowiada 
szybkiej ofensywy (czyjej?).

Zniszczenie Plutona i świeża jeszcze w pamięci 
awaria iskry nie odstraszyły nas od morza... prze

ciwnie, z małymi wyjątkami słuchamy z oburzeniem 
propozycji odesłania nas do Piechocińskiego Coet- 
ąuidana, gdy tyle osobistego zaparcia trzeba nam 
było, aby utrzymać aż do dziś dnia naszą „morską 
rezolucję". Nasz porachunek jest z niemiecką 
Kriegsmarine za sponiewieranie Gdyni i Helu. Te 
ostatnie reminiscencje przypomniały mi Kamienną 
Górę i Krysię Krzyżanowską „o oczach jak bła
watki", dziś wydaną na łaskę i niełaskę szwabskich 
zejmanów... — na to zacząłem bezwiednie i szyb- 
zębami, prysnął urok jesiennego popołudnia i szyb
kim krokiem skierowałem się na okręt, gdzie spę
dzamy naszą ostatnią noc przed podróżą...

S.S. „Marakesch". 
Zatoka Biskajska.

21 październik 1939.

Przedwczoraj w nocy dobił do Iskry holownik 
„Texel“ i zabrał cały rocznik podchorążych i resztę 
„detaszowanej grupy" na pokład.

Pożegnaliśmy ostatnim spojrzeniem nagą Iskrę, 
ogołoconą z lin. wysokich masztów i innych jej od 
lat należnych morskich przyległości. Na osieroco
nym okręcie został Mat Wolny „et les siens".

Iskra oświetlona, mimo już obowiązujących w 
porcie przepisów zaciemniania, błyskała do nas 
smutne „bywajcie" przez luki i iluminatory i... 
choć okręt był już w trzeciej rezerwie, bez bandery 
i znaków zdawał się być nam o wiele bliższy, niż 
w okresie jego flagowego splendoru, a naszego na 
nim „kanactwa".

Z Lyautey do Casablanki przeniósł nas szybko 
elektryczny pociąg zatrzymując się tylko w ma
lowniczym Sale i znanym już Rabat. Les aspirants 
Polonais — jadący na front — otrzymali przedziały 
1 klasy i rozpierając się na wygodnych poduszkach 
odczuwaliśmy paradoks istotnego celu naszej niez
nanej wyprawy...

Stara Casablanca (paradis d‘amour?) żegnała 
nas deszczem i przemową francuskiego admirała, 
wyliczającego nasze niezliczone walory bojowe (?) 
i rokującego nam wspaniałe sukcesy w walce z nie
przyjacielem.. Na dworcu morskim nie brakowało 
wielu znajomych twarzy z naszego „przedwojen
nego" pobytu w Casablance, a szczególnie wyma
chiwały chusteczkami nasze rodaczki z Polonii Za
granicznej, wśród których odróżniała się blondyna 
o oczach „koloru skórek od winogron", którą odbi
jali sobie nawzajem nasi młodsi oficerowie.

I oto jesteśmy znów na morzu, choć w odróż
nieniu od Iskry mieszkamy z honorami oficerskimi 
w wygodnych kabinach tego pasażera C.G.T., posia
dając własne umywalki z lustrami, lampy do czy
tania przy kojach, ciepłą wodę z kranu, co według 
Jaśka Wańkowskiego jest dowodem, że nas tym sło
dzą w ostatnim momencie, a chwile nasze są poli
czone. Ten ostatni luksus nie wpłynął pozytywnie 
na dyscyplinę, a zbiórka poranna trwająca 50 minut 
zanim się wszyscy panowie les aspirants wygrzebali 
z koj, była parodią wybitnie nie pasującą do byłych 
adeptów Kadry Floty na Oksywiu; Michał Bia- 
łowski (pierwszy na pokładzie) oburzał się na „ko
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leżków legionistów" (tych co chcą iść do „Koczko- 
dana" — nowa nazwa Coetąuidan — po „francuskie 
franki"). Jasiek Wańkowski i niżej podpisany zga
dzali się z nim en principe, gdyż piechota i opor
tunizm nam nie imponowały i postanowiliśmy trzy
mać się marynarki coute que coute... wciąż nie tra
cimy nadziei, że ośrodek morski w Londynie nie za
pomni o nas (komandor Kownacki jest tam wciąż) 
a i że nasz morski attache w Paryżu: kmdr. Lasocki 
nie odda nas za łatwo piecfiocfńskim pędziwiatrom, 
ani „lotnikom-zalotnikom". (była podobno mowa o 
utworzeniu z nas „eskadry śmierci", źródło „dzielny 
kot".

Landenau, Bretania, 
25 październik 1939.

Dojechaliśmy do Bretanii, jak „koty w worku" 
wciąż nic nie wiedząc o naszym dalszym losie. 
S/g Marakesch pożegnaliśmy w Bordeaux, gdzie 
przycumowaliśmy się po ciemku, nie widząc nawet 
zaciemnionego miasta, tonącego już w jesiennej 
mgle.

Podróż przez malowniczą Girondę dała nam 
dużo przeżyć estetycznych, a nasze „Wszystkie na
sze dzienne sprawy" odbijające się echem od sta
rych, obrośniętych zielenią zamków, były historycz
ną rewelacją, którą nasza marynarka wojenna za
niosła niespodziewanie w te strony...

Z dworca morskiego na kolejowy przewiozły nas 
wygodne autokary. Pociąg w kierunku na Brest 
wchłonął bez trudu naszą grupę wciąż „detaszo- 
waną". Minęliśmy Rochelle pochłonięci bridgem 
(Kazik Grocholski ograł nas oczywiście) i poprzez 
Nantes dojechaliśmy do miasteczka Landernau, 
gdzie znaleźliśmy się na kontrastowo prymitywnej 
kwaterze w szpitalu francuskiej marynarki, gnież
dżącym się w zarekwirowonym, ale wciąż jeszcze 
czynnym żeńskim klasztorze... o tempora! o mores!

19 listopad 1939. 
Landarnau,

Przeszły trzy tygodnie uciążliwego oczekiwania. 
Dnie spędzamy na marszach wojskowych po fran
cuskich szosach II klasy, wijących się wśród żółk- 
niejących w jesieni pagórków. Parowy porosłe pa
prociami przypominały nostalgicznie Szwajcarię 
Kaszubską, brakło tylko naszych lasów pełnych 
grzybów, poziomek i czarnych jagód...

śpiewaliśmy piosenki legionowe i zamiast burt, 
byliśmy podzieleni na plutony służbowe. Przyzwy
czajamy się do kuchni francuskiej — verslon na- 
vale... posiłki przeważne rybne, ale z dodatkiem vin 
ordinaire, między nami doskonałym, i zagryzane 
smacznym Chlebem kształtu węgorza w ciąży.

Tymczasem obrady w Paryżu i w Londynie 
zdecydowały wreszcie o naszym losie. W Plymouth 
tworzy się nowe centrum wyszkolenia floty na O.R.P. 
„Gdynia" (Ex Pułaski) gdzie wkrótce mamy się sta
wić na szybkie doszkolenie aby znaleźć się na po
kładzie naszych okrętów, które są już w pełnej 
akcji' przeciw Niemcom na Morzu Północnym!

Czujemy się moralnie odrodzeni! Lekarz okrę
towy por. Limonienko — w pogadance zatytuło
wanej „Higiena psychiczna" (nous en avons besoin!) 
zaczął wykład na temat ćwiczeń umysłu, dawkowa ■ 
nia obciążeń pamięci, treningu matematycznego itp. 
ale wkrótce zaczął mówić o tym co nam najbardziej 
leżało na sercu- o przedostaniu się do W. Brytanii 
„Burzy", „Groma" 1 „Błyskawicy", o epopei „Orła" 
i „Wilka" ściganych przez całą flotę sowiecką i 
Kriegsmarine, o polskich ścigaczach w Portsmouth 
(słuchając tego Jasiek Wańkowski z podniecenia 
tak mnie zaczął szczypać w łokieć, że wrzasnąłem z 
bólu i lekarz rzucił na mnie pytająco okiem czy nie 
mam perturbacji psychicznej, albo czy poprostu nie 
trzeba mi dać gorączki...)

W Londynie już operuje Kierownictwo Mary
narki Wojennej (słuchamy o tym jak bajki o że
laznym wilku) i podobno polska marynarka jest 
bardzo ceniona przez Anglików. Francuzi też nam 
dali dowód uznania. Mietek Woźniak, skromny bo
sakowy naszej motorówki idącej na ratunek „Plu
tona", jest dziś kawalerem Legii Honorowej! (to 
odznaczenie dostała cała załoga łodzi. W cytacie 
było powiedziane, że bez żadnego wahania dobili 
oni do burty płonącego krążownika i ściągali z za
parciem ludzi z pokładu mając o kilkanaście metrów 
płonącą rzekę ropy, a rozpalone do czerwoności 
parki amunicyjne groziły co chwila wybuchem. (Tuż 
po powrocie motorówki na „Iskrę" ponowne wybu
chy amunicji „Plutona" brały krwawą brankę na 
„Grand Jetee" i w pobliskim miasteczku arabskim.)

W ostatnią niedzielę byliśmy w miejscowym ko
ściele na Mszy św. z kazaniem dla nas raczej niż 
dla cheres paroissiens. Ksiądz — stary pomarsz
czony Bretończyk znał dziwnie dokładnie naszą 
historię... w prostych słowach rozwinął przed nami 
wizję dawnej Polski chroniącej własną piersią całą 
cywilizację Zachodu, podkreślił jej charakter tole
rancyjny i katolicki, wstręt do służalstwa i poddań
stwa obcym, rozbiory Polski nazwał „grzechami 
śmiertelnymi Europy", których owoce dzisiaj właśnie 
wszyscy kosztują. Potem mówił z rosnącym wzrusze
niem o napadzie hitlerowskim na nas i o honoro
wym zmaganiu się z przemożnym wrogiem o każdą 
piędź ziemi, o chwalebnej śmierci polskich żołnierzy 
na nowych polach bitewnych, których przelana krew 
jest niezawodną gwarancją że powstanie znowu 
wskrzeszona i wolna Ojczyzna...

śpiewaliśmy „Boże coś Polskę" pełną piersią u- 
żywając po raz pierwszy przedrozbiorowej zwrotki 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie..."

Komentowałem potem Michałowi B. trudniejsze 
ustępy kazania, któremu również przypadł do serca 
ten stary, pomarszczony Francuz mówiący tak 
wzniośle o Polsce.

O ile kazanie sędziwego księdza ujęło nas dla 
indywidualnej wielkoduszności Francuzów, marazm 
na froncie i „s‘enfoutisme“ wojenny naszego rze
komo Wielkiego Alianta napełnia nas wciąż nie
chęcią graniczącą z goryczą. Gdzie ta ofenzywa? Na 
co czekają? Cały kraj tu wygląda jakby w Europie 
panował święty spokój!

Za dwa dni jedziemy do Anglii przez Cherbourg.
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Zostawiamy we Francji część naszych kolegów, któ
rzy mimo wszystko zdecydowali się wstąpić do armii 
polskiej walczącej u boku Francuzów i doszkolić w 
specjalnej podchorążówce polsko-francuskiej w 
Coetquidanie. Zapomnieli o sporach która droga 
szybciej do uwolnienia kraju prowadzi: czy przez 
..Koczkodan", czy przez O.R.P. „Gdynia" znajdziemy 
się wkrótce w pierwszej linii i przypomnimy Szwa
bom, że z Polakami jeszcze nie skończyli!

Do armii przechodzą „Kasza" Małachowski, Ja
nek Bielecki, Stach „Hrabia" Krasicki, Kłoniecki, 
Morański (co prześcignął na Oksywiu mata Gre
chutę), Gołębiowski (co się admirałowi Unrugowi za 
Fritza przedstawił), Jurek Krasucki (będą szalały 
Francuzki za tym naszym Ramonem Novarro!), Jan 
Majewski... było pożegnalne porto na którym moi 
..morscy" kompanii obdarzyli mnie zaszczytem wy
głoszenia pięciu zdań pożegnalnych (i tylko pięciu 
gdyż czasu mało, a porta dużo!). Trzymając czer
wony trunek z egzaltacją dopingowaną dzisiejszą 
wiadomością o mianowaniu nas na matów podcho
rążych (drugi pasek kupimy sobie w Anglii) wygło
siłem rekordowo krótką mowę o rezolucji szybkiego 
powrotu na naszą uwolnioną ziemię „czy przez góry 
czy przez morza" zakańczając: Niech żyje Polska!

Le Mans,
21 listopad 1939.

Pociąg zatrzymał się na parę godzin na tej 
dużej stacji węzłowej. Jesteśmy już w drodze do 
Anglii, Landernau pożegnaliśmy bez żalu, chociaż 
miły romański kościół w którym pod egidą Polka 
Daaba śpiewaliśmy na chórze Sanctissimę, zostawił 
trwałe wspomnienie. Zdzisiek Pleśniak który przy
tył w Landeranu „100 funtów" (wciąż był w kuchni 
po repetę) widząc mnie na korytarzu z notesem, 
wyciągnął mnie na zwiedzenie miasta. Le Mans 
puste, zaciemnione — jest już po północy gdzie 
niegdzie palą się tylko dyskretnie niebieskie latar 
nie. Boulevard Levasseura doprowadził nas do pom
nika tego lokalnego bohatera, nie wiemy czym on 
się odznaczył ale imponuje nam że jednemu czło
wiekowi miasta robi taki honor; dziś tworzy się 
szybko nowa historia i nam również przypada w u- 
dziale dopisanie w niej kilku stron, ale wątpię aby 
nam później stawiano pomniki, chyba, że „niezna
nego marynarza" — o ile taki będzie zainstytuowa- 
ny...

S.S. „Parts",
Kanał La Manche, 
22' listopad 1939.

Przez Cherbourg przemaszerowaliśmy w pośpie
chu na statek o francuskiej nazwie, ale pod bry
tyjską banderą, śniadanie — już angielskie (co za 
ilości!) jedliśmy w mesie, gdy padły nam dziwnie 
brzmiące komendy manewru odbijania od mola. Co 
znaczy „let go aft?" słownik nam zupełnie nie po
mógł. Ktoś twierdził, że to nie „aft", ale ,,daft“ 
czyli głupi, a cały sens zdania był , poście tego wa- 
balonową, ponad nią eskadra samolotów myśliw

skich wykonująca w najlepsze ataki ćwiczebne.
Dalej widać było zaprawę baterii przeciwlot

niczych. Otwieramy oczy. Wyjechaliśmy z Francji 
w której jest pokój i wjeżdżamy do Anglii będącej 
riata". Ale i ta wersja nie wiele tłumaczyła! Pod 
Southampton zwolniliśmy aby przyjąć holownik z 
pilotem, który ma nas prowadzić przez pola mino
we. Widać już ogromny port z gigantyczną zaporą 
w pełni pogotowia wojennego. Brytyjczycy traktują 
wojnę na serio! Jakby zgadując moje myśli mówi 
to samo zdanie, stojący koło mnie Jasiek Wańkow- 
ski. Schodzimy pod pokład gdzie znajdujemy Mi
chała Białowskiego z samoukiem, uczy się języka... 
francuskiego. „Lepiej późno niż wcale", puszczam na 
próbę, a Jasiek marszczy swój tapirowski „tarano- 
wiec". Michała nie łatwo zbić z tropu: „zrobiłem 
18 lekcji i zostały mi 2 do dokończenia, tylko wy 
szastacie pieniędzmi na nieczytane samouki", a do 
mnie z uśmiechem pokazującym złoty ząb: „ a ty 
wiesz jak jest po francusku robotnik huty ołowia
nej?"

Wycofujemy się, pobici, na rufę gdzie jakiś 
Anglik próbuje z nami uciąć rozmowę. Ani Jasio, 
ani ja nie rozumiemy ani słowa (prof. Szczepkowski 
zbyt odległy w pamięci) ale aby nie być nieuprzej
mym mówię „o yes! he, he, he“. Mam nadzieję, że 
to było dobrze strzelone i że nie wypadało raczej 
powiedzieć. Oh, no! no! no! tak czy inaczej Insular- 
ny mieszkaniec patrzył na nas trochę jak na waria
tów, gdy w odwrocie spowrotem drapaliśmy się na 
górny pokład i tym razem wiatr doniósł mi nowe 
angielskie słówko, które bez wątpienia brzmiało 
„daft".

O.R.P. „Gdynia", 
23 listopad 1939.

Pod nami znów dno morskie. Po wyjściu z po
ciągu w Plymouth zostaliśmy zaproszeni na kolację 
w mesie oficerskiej koszar marynarki: RN. Bar- 
racks. Kontrast z tym co widzieliśmy dotychczas w 
różnych jadłodajniach, był przytłaczający. Ogromny 
„wardroom" o ścianach wykładanych rzeźbionym, 
ciemno brunatnym dębem.

Rzeźby reprezentowały bitwy morskie z XVI 
wieku, całe floty wspaniałych żaglowców ziejące na 
siebie ogniem broadsajdowym z dział lub zwarte 
w abordażach. Obok tych scen wyryte daty i miej
sca. Stoły bogato zastawione wielodaniowym posił
kiem podanym w srebrnych naczyniach.

Milczący mesowi stojący za naszymi plecami, 
zmieniali nam sprawnie talerze. Wydawało się nam, 
że to jakiś sen na jawie, lub że jesteśmy w kinie 
sami grający role, ale nie przestając być widzami...

Poddani temu nastrojowi mówiliśmy półgłosem, 
lub po prostu chłonęliśmy uroczyste milczenie prze
rywane tylko dyskretnym chrzęstem usuwanycń 
dań i trunków. Po wejściu na okręt otrzymaliśmy 
dość wygodne 2 osobowe kabiny, ale wobec rychłego 
przejścia na okręty (nie-beczkowe) nie upajamy się 
tym. Nie zastaliśmy żadnego programu szkoleniowe
go, nie powtarza się mowa o jakichkolwiek przy
działach na okrętach. Ktoś zażartował że mamy 
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zapomnieć o froncie i gotować się na prace pokła
dowe „aż do końca wojny" — trudno było uwierzyć 
po co więc ten pośpiech podróżny?

O.R.P. „Gdynia". 
Devonport,
29 listopad 1939.

Święto podchorążego obchodziliśmy zapijając 
„cup of tea“ naszą „beczkową rewolucję", a raczej 
obustronny wybuch nerwów, gdy wbrew sobie sa
mym wplątaliśmy się w dyscyplinarny cykl przyczy
nowo-skutkowy. W momencie tej rozterki „co jest 
naszym obowiązkiem", brakło nam bardzo jakiejś 
pogadanki i statecznego głosu por. Limonienki. 
który na pewno rozproszył by nasze „kompleksy 
psychiczne" i wskazał właściwe wyjście z impasu

Ale co się stało nie odstanie, w solidarności ko
leżeńskiej urośliśmy jednak o parę cali (wbrew 
swego czasu nam podstępnie polecanej bezwzględnej 
rywalizacji) i gdy Adaś Pilarz, najwyższy nieborak 
w pierwszym szeregu wziął na swoje barki decyzję 
odmowy kontynuowania prac pokładowych (skroba
liśmy „po kanacku" Pułaskiego od tygodnia), jak 
jeden mąż poparliśmy jego „nie" z sercem w butach, 
przeklinając los że musieliśmy to robić sympatycz
nemu oficerowi kursowemu, który sam musiał wy
konywać te rozkazy i tracić czas z nami, zamiast 
gdzieś już błyszczeć na flocie...

O.R.P. „Gdynia", 
15 grudnia 1939.

Przyszły wreszcie nasze instrukcje i odchodzimy 
wkrótce na praktykę na kontrtorpedowcach i okrę
tach podwodnych!

Nasze rosnące morale podniósł jeszcze wyżej 
por. Limonienko, dając nam już szczegółowy opis 
walk na polękim wybrzeżu, zniszczenia pułku SS 
w Orłowie, którego pogromcy dobrali się później do 
pułku austriackiego i też go w puch roznieśli, ci 
pogromcy... to nasz batalion morski z Kadry Floty! 
Potem była mowa o skuteczności naszych urządzeń 
obronnych, pól minowych, zapór czołgowych na 
Helu, wysadzaniu mostów, obrony aż do końca nie 
zdobytych gniazd karabinów maszynowych.

Ale najbardziej słuchaliśmy o operacji Pekin, 
przejściu tuż pod nosem niemieckim „Burzy", „Gro
mu" i „Błyskawicy", o walkach O.R.P. „Wilka" z 
eskorterami nieprzyjaciela i o tym jak bomby mu 
zgniotły rufę na 60 m głębokości, gdy na okręcie 
nikt „nie mrugnął okiem". Zwycięskie spotkanie 
„Gryfa" i „Wichra" z kontrtorpedowcami niemiec
kimi (pierwsza salwa Kowalskiego), nieprawdopo
dobna przygoda ..Orła" w Talinie i w przesmykach. 
W dziedzinie planowania prawie cała marynarka 

handlowa pozostała poza niemieckim zasięgiem. 
Łączność marynarki Hel, Warszawa, Pińsk — była 
jedyną pracującą więzią na usługach naczelnego 
dowództwa sił zbrojnych. Piękna karta dla naszej 
młodej marynarki wojennej!

Po wyjaśnieniu nieporozumienia co do naszego 
przeszkolenia, wykonujemy znów entuzjastycznie 
prace pokładowe (jak się macie panie macie, 
zmieńcie gacie, żartuje z nas „dzielny kot"), a nawet 
malowanie farbą bojową starej „Gdyni" nie było po 
tych wiadomościach obrzydliwe...

Flota brytyjska przeszła do ofenzywy i wysyła 
coraz to więcej Niemców na dno — podziała to na 
nich lepiej niż propagandowe rzucanie ulotek z sa
molotów. Z „pokojowymi" Francuzami piliśmy tylko 
wino i płakaliśmy nad losem Polski i Francji (co 
musi się bić), a tu z Anglikami zaciągamy wiaro- 
godne braterstwo broni, a nasi wyspiarscy alianci na 
wojnę się aż oblizują.

Nasza pierwsza wyprawa na ląd zakończyła się 
zaproszeniem na... rewię Royal Navy, zorganizowa
ną przez kompozytora szlagierów Viviana Ellis, dy
rygującego orkiestrą morskich strzelców w Globe 
Theatre, choć sam w mundurze porucznika rezerwy 
marynarki R.N.V.R.

Nie bardzo wydawało się to poważne śpiewać 
nasze „czerwone pasy", „kum brym brym" i „tylko 
te czarne oczy", ale gdy Polek Daab (nasz dyrygent) 
dostał sążniste brawa i gwizdy (po angielsku „wy
gwizdanie" jest na dowód uznania) uznaliśmy że 
stanowi to takie same panaceum naszej higieny 
psychicznej, jak pacykowanie naszego polskiego de- 
potu szkolnego — zanim poczujemy pod sobą twar
de pokłady skrawków wciąż walczącej ziemi polskiej. 
Kampania wrześniowa wygląda już w innej per
spektywie, a straty niemieckie w Polsce to tylko 
drobne preludium do tego co będą musieli zapłacić 
za ten zdradziecki napad!

O.R.P. „Burza" 
Chatham, 
24 grudnia 1939.

A więc stało się! Wigilię spędzamy już na pol
skim okręcie wojennym, wśród swoich „morowych 
chłopów" przygotowujących się do święcenia tra
dycyjnej choinki, podczas gdy okręt przechodzi 
drobne poprawy, przed patrolem na Morzu Północ
nym. Komandor Nahorski przywitał nas opłatkiem, 
marynarze śpiewali już „Bóg się rodzi" i „Przybieżeli 
do Betlejem", a przy suto zastawiony stołach za
siadali oficerowie, podoficerowie i marynarze, bez 
różnicy stopnia, gdzie kto znalazł miejsce...

Mieczysław Wasilewski



14 NASZE SYGNAŁY

EUGENIUSZ ROMISZEWSKI

BUNT WE FLOCIE CZARNOMORSKIEJ*)
Mój ojciec pływał przez kilkanaście lat jako 

lekarz na okrętach floty czarnomorskiej. Podczas 
wojny rosyjsko-japońskiej został przydzielony do 
załogi wysłanej z Sewastopola na morze Bałtyckie, 
do Libawy, gdzie załoga miała obsadzić nowonabyty 
krążownik i dołączyć do wyprawy admirała Rożdiest- 
wienskiego. Ale — jak mi ojciec opowiadał — krą
żownik nie urzeczywistnił się, bo misja rosyjska, 
mająca przeprowadzić transakcję w Argentynie, u- 
lotniła się wraz z pieniędzmi. Podejrzewam, że to 
była zmyślona pogłoska, którą „czarnomorcy" po
kwitowali złośliwie decyzję admiralicji odesłania 
ich z powrotem do Sewastopola. Istotnym powodem 
były panujące wśród nich nastroje rewolucyjne. 

życiu, że kochankowie rozstali się dobrowolnie, cho
ciaż ich wzajemne przywiązanie było dozgonne. 
Katarzyna odsunęła Patiomkina od dzielenia z nia 
łoża, ale nie od władzy w imperium, a kniaź nie
jednego trwałego dzieła dokonał. On właśnie ut
wierdzając panowanie Rosji nad morzem Czarnym 
założył port wojenny w Sewastopolu.

A pływający „Kniaź Potiomkin Tawriczeskij" 
— tak brzmlała jego pełna nazwa — był wśród 
ósemki pancerników floty czarnomorskiej najmłod
szym i najpotężniejszym olbrzymem. Podobnie jak 
w życiu historycznych kochanków serce „Jekatie- 
riny 11“ biło żywo dla „Patiomkina" i w krytycznej 
chwili buntu dodało mu otuchy.

Po niepotrzebnej wyprawie nad morze Bałtyc
kie ojciec został przydzielony, jako starszy lekarz, 
na pancernik „Jekatierina II (Katarzyna II) “. Jak 
na okręt była to dama nie pierwszej młodości — 
liczyła sobie 19 lat służby na morzu. Wypornością 
10.000 ton ustępowała młodszym pancernikom, ale 
potężne 12'-calowe i 6-calowe działa prężyły się 
także na straży jej majestatu.

Obie Katarzyny — i caryca, i okręt — miały 
słabość do Patiomkina. Wielki kochanek, mocna in
dywidualność, natura bujna i zmienna, do takiego 
stopnia burzył spokój monarchini w intymnym po-

*) Opowiadanie to ukazało się we „Wiadomoś
ciach" literackich pod tytułem „Dowodzę flotą — 
Szmidt". Przedrukowujemy je tutaj w skróconej 
formie, za łaskawym zezwoleniem redakcji. (Red.)

Ciekawy szczegół, że w okresie przygotowywa
nia buntu we flocie czarnomorskiej agitatorzy partii 
socjal-demokratycznej mieli największe sukcesy na 
pancerniku „Jekatierina II", gdy tymczasem załoga 
„Patiomkina" była jakby nieczuła na ich elokwen
cję. Obojętność najsilniejszego okrętu floty niepo
koiła spiskowców. Konspiratorzy na „Patiomkinie". 
z podoficerem Matuszenko na czele, zdwoili swoje 
wysiłki wśród marynarskiej załogi, liczącej siedmiu
set chłopa.

Bunt we flocie miał rozpocząć się w lipcu 1905 
podczas manewrów eskadry ćwiczebnej w okolicy 
bezludnej mierzei Tendra, między Krymem a Odes
są. Socjal-demokraci spodziewali się, że na tym 
pustkowiu marynarze usłuchają wezwania 1 wszyst
kie okręty staną w ogniu czerwonych chorągwi.

Nikt nie mógł się spodziewać, że inicjatywę 
przejmą — robaki w mięsie.
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Pancernik „Patiomkin" mając przy sobie do po
mocy łódź torpedową nr 267 przybył o tydzień 
wcześniej na miejsce ćwiczeń, aby odbyć próbne 
strzelania, w czasie tych zajęć łódź torpedowa uda
ła się po prowiant do Odessy. Wróciła wieczorem, 
i na drugi dzień (27 czerwca) wczesnym rankiem 
marynarze na ,,Patiomkinie“ zobaczyli zawieszone 
na pokładzie połcie mięsa przeznaczonego do ich 
kotła. Mięso śmierdziało, i wylęgły się w nim robaki. 
Wiadomość obiegła okręt i wzburzyła załogę. Przy
szedł starszy lekarz Smirnow, obejrzał mięso i w o- 
becności zebranych przy nim marynarzy orzekł, źe 
świetnie nada je się na barszcz; wystarczy tylko 
zmyć robaki octem.

Zanim barszcz ugotowano, agitatorzy nie próż
nowali. Lekarz Smirnow uprościł ich zadanie. Teraz 
wystarczyło już tylko zaprosić marynarzy na 
barszcz. Marynarze odmówili jedzenia, dowódca pan
cernika Golikow zwołał zbiórkę załogi, powiedział 
kilka słów o dyscyplinie, powiadomił że mięso zos
tanie ponownie zbadane przez komisję lekarską i 
spokojnie wrócił do swojej kabiny. Wtedy Jego zas
tępca Giliarowskij postanowił na własną rękę za
prowadzić porządek.

— Kto nie zechce jeść barszczu — zawołał — 
zostanie rozstrzelany za odmówienie wykonania roz
kazu!

Okazało się że jest grupa niezłomnych. Zastęp
ca prowadząc dalej niebezpieczną grę kazał po
czynić przygotowania do egzekucji. Karabiny były 
naładowane. Padły strzały, ale nie w zamierzonym 
kierunku. Siedmiu oficerów straciło życie, w tej 
liczbie dowódca Golikow i dwaj główni winowajcy: 
Giliarowskij i Smirnow. Jedenastu oficerów uszło 
śmierci —- większość skacząc do morza i dostając 
się na łódź torpedową, którą wprawdzie buntownicy 
wzięli do niewoli, ale już w chwili, kiedy minął szał 
mordowania. Sami stracili tylko jednego zabitego. 
Dowództwo objął podoficer Matuszenko, i nad „Pa- 
tiomkinem" powiała czerwona chorągiew.

Kiedy ojciec opowiadał mi tę historię orzecze
nia lekarskiego Smirnowa, wciąż nasuwała mi się 
myśl, jaki obrót przybrałaby sprawa, gdyby nie on 
ale mój ojciec był starszym lekarzem „Patiomkina". 
Niemal widziałem tę scenę: zalany słońcem pokład, 
wzburzona grupa marynarzy, słusznego wzrostu o- 
ficer z conradowską bródką, w białym mundurze. 
Zebrani życzliwie rozstępują się przed nim wymie
niając między sobą wymowne spojrzenia: „No, on 
im pokaże",.. Lekarz ogląda mięso, i jego otwarta 
polska twarz wykrzywia się z obrzydzeniem, a w 
ciemnych oczach (po matce Gruzince) zapala się 
ostry błysk gniewu. Rzuca groźnie: „Kto jest od
powiedzialny za zakup tego ścierwa?". I wiem na 
pewno, że nie licząc się z tym, czy się to komuś 
podoba, czy nie .kazałby odesłać „ścierwo" dostaw
com, a marynarze w tym dniu otrzymaliby zastęp
czy prowiant.

I nie byłoby wtedy sławnej historii „Patiom- 
kina". Można nawet wątpić, czy załoga w ogóle 
przystąpiłaby do buntu. Uświadomienie polityczne 
na pancerniku było słabe, co odbiło się na dalszych 
wydarzeniach. W każdym razie nie polałaby się 

krew, bo rewolucja we flocie nie była skierowana 
przeciw oficerom, a dowódca „Patiomkina" Goli
kow nie zasłużył na los, jaki go spotkał. Większość 
zabitych oficerów również straciła życie nie za swo
je grzechy. A co ważniejsze — „Patiomkin"' nie 
sprowokowałby straszliwej masakry w Odessie i nie 
popsułby szyków kierownictwu spisku, niwecząc 
przedwczesnym zrywem szansę zdobycia całej es
kadry.

W Odessie „Patiomkin" odegrał niesławną rolę. 
Kiedy zawinął do portu, w mieście już od tygodni 
narastała rewolucja, tłumy demonstrowały i docho
dziło do starć z policją i kozakami. Przybycie potęż
nego okrętu pod czerwoną chorągwią jeszcze bar
dziej rozkołysało nastroje i dało tłumom poczucie 
siły. Marynarze „Patiomkina" nieopatrznie podsy
cali tę wiarę nie zdając sobie sprawy, że działa 
pancernika są bezużyteczne w walkach na ulicach 
własnego miasta. Tymczasem rewolucjoniści odescy 
prawie nie mieli broni, prócz pałek i kamieni, a 
kiedy doszło do decydującego starcia z oddziałami 
Kozaków zamykających dolny wylot wielkich nad
brzeżnych schodów Rlchelieu, na których ginęli de
monstranci wzięci w ogień z dwóch stron, z góry 
i z dołu. Kilka tysięcy trupów — nie brakło wśród 
nich starców, kobiet i dzieci — zasłało schody dy
wanem. jakiego chyba jeszcze świat nie oglądał.

Ale niebawem , Patiomkin" miał także przeżyć 
swoją wielką chwilę, która zapewniła mu wieczną 
chwałę. Pancernik wypłynął odważnie na spotkanie 
eskadry pościgowej wysłanej z Sewastopola. Wśród 
jej okrętów nie było pancernika „Jekatierina II". 
Na odprawie przed wyruszeniem w pościg dowódca 
tego okrętu zameldował admirałowi, że jego mary
narze nawet nie ukrywają swoich nastrojów re
wolucyjnych, bo po wspólnej modlitwie odmówili 
odśpiewania hymnu „Boże, caria chrani...". Admi
rał zrezygnował z użycia „Jekatieriny II" przeciw 
„Patiomkinowi" i tak dalekim echem jeszcze raz 
zatryumfowała miłość historycznych kochanków, a 
mój ojciec jeszcze raz — po nieudanej wyprawie li- 
bawskiej — ustrzegł się od wzięcia udziału w kom
promitującej akcji. Okręt jego pozostał w Sewas
topolu.

W pościg wyruszyły Inne pancerniki: „Rostis- 
ław", „Sinop", „Tri Swiatitielia", „Dwienatcat' Apos
tołów" i „Gieorgij Pabiedonosjec" — w towarzystwie 
mniejszych okrętów.

Nieobecność „Jekatieriny II" upewniła załogę 
„Patiomkina", że nie jest odosobniona. Z tym więk
szą odwagą pancernik popłynął na spotkanie, li
cząc że na okrętach przeciwnika zjawią się także 
czerwone chorągwie. Na próżno admirał dowodzący 
eskadrą wezwał „Patiomkina" do poddania się. Po
tężny pancernik przepłynął przez szpaler skierowa
nych na niego dział, a dowódca eskadry był na tyle 
roztropny że nie wydał rozkazu otworzenia ognia. 
Gdyby to uczynił, prawdopodobnie — na o ileż groź
niejszą skalę! — powtórzyłaby się historia z Gilia- 
rowskim na „Patiomkinie". w tej jednak sytuacji 
marynarze na jego okrętach ograniczyli się do wzno
szenia okrzyków na cześć pancernika pod czerwoną 
chorągwią, i jedynie „Gieorgij Pabiedonosjec" wy
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łamał się z szyku i dał sygnał, że staje po stronie 
buntowników. Eskadra odpłynęła jak niepyszna, a 
tryumfujący „Patiomkin" prowadząc nowo pozys
kanego towarzysza skierował się z powrotem do 
Odessy.

Tryumf okazał się krótkotrwały. W Odessie 
..Gieorgij Pabiedonosjec" rychło opadł na duchu — 
przeważyły nastroje kapitulacyjne. Chciał wyruszyć 
w ekspiacyjną drogę powrotną do Sewastopola, a 
powstrzymany przez ,,Patiomkina“ groźbą użycia 
dział, wykonał niespodziewany manewr i — osadził 
się na przybrzeżnej mieliźnie.

Był w tym czasie jeszcze jeden zbuntowany ok
ręt — transportowiec „Prut", ale ten w ogóle nie 
zdołał spotkać się z „Patiomkinem" i stwierdziwszy 
że bunt we flocie spalił na panewce wrócił do Se
wastopola i zdał się na łaskę i niełaskę sprawiedli
wości carskiej.

Na pokładzie pancernika zaczęły się ciężkie dni. 
Nawet dla ludu Odessy stał się on uciążliwym goś
ciem. Rozczarowany, nie wiedząc co z sobą począć, 
popłynął po zaopatrzenie do rumuńskiego portu 
Constanza, a spotkawszy się tam z odmową skiero
wał się z powrotem do Rosji sądząc że będzie mógł 
zdobyć węgiel w Teodozji na Krymie. Nadzieje oka
zały się płonne. W Teodozji kompania piechoty og
niem karabinowym odpędziła od węgla desant „pa- 
tiomkinowców" i zadała mu duże straty. Jeszcze raz 
działa pancernika okazały się bezradne jak kły lwa 
wobec żądła muchy. W dalszej, rozpaczliwej już 
drodze „Patiomkin" znów wziął kurs na Rumunię.

Przez dwanaście dni swojej gorzkiej wolności 
najpotężniejszy okręt na morzu Czarnym paraliżo
wał żeglugę i szerzył strach we wszystkich portach, 
a rząd carski nie mógł poskromić buntownika. Wys
łany w pościg kontrtorpedowiec „Striemitielnyj" z 
ochotniczą załogą oficerską, na próżno, jak zady
szany ogar myśliwski, uganiał się za grubym zwie
rzem i nie mogąc go odnaleźć wyzionął ducha — 
pękły mu kotły z przeforsowania. „Patiomkin", nie
świadom pościgu, był także u kresu sił i ponownie 
zawinął do Constanzy. Załoga uzyskała azyl w Ru
munii, a okręt zwrócono Rosji. Pancernik zhańbiony 
buntem utracił swoją dumną nazwę i otrzymał no
wą, chłopską — „Pantielejmon".

Historia raczej smętna, bo pomijając niezbyt 
liczną uświadomioną grupę rewolucjonistów wśród 
załogi, jest to historia bohaterów mimo woli, ludzi, 
którzy nie chcieli jeść barszczu z robakami. Ale le
genda „Patiomkina" stała się natchnieniem do dal
szych zmagań z caratem, a na szerokim świecie — 
sensacyjnym opowiadaniem powracającym na łamy 
prasy i strony książek. Do utrwalenia rozgłosu przy
czynił się wznawiany wciąż w kinach świetny film 
sowiecki Eisensteina „Pancernik Patiomkin". Po dziś 
dzień temat ten jest żywy, skoro w r. 1960 ukazała 
się książka „The Potemkin Mutiny" pióra Richarda 
Hough. Odświeżyła ona w mojej pamięci opowia
dania ojca i dostarczyła nowych szczegółów. Ale też 
ta nowo opracowana relacja może służyć za jeszcze 
jeden przykład, że „Patiomkin" mówiąc z angielska 
..ukradł widowisko". Jego bowiem czerwcowy bunt 
i związane z nim przygody przysłoniły całość dzie

jów rewolucji we flocie czarnomorskiej w r. 1905. 
Autor-Anglik w swoim opisie dalszych losów okrętu 
także nie wspomniał ani słowem o jego drugim 
buncie, w listopadzie tego samego roku. Stwierdził 
nawet, że po kilku — spudłowanych zresztą — wys
trzałach ze swoich dział w czasie zaburzeń rewolu
cyjnych w Odessie „już nigdy potem nie wystrzelił 
w gniewie". To prawda, ale dlaczego nie wystrzelił, 
kiedy przecież jesienią w tym samym roku znów 
„poczuł gniew' ?

O tym także opowiadał mi ojciec. Całość wido
wiska składała się z dwóch aktów. Pierwszy już poz
naliśmy. Akt drugi rozegrał się w Sewastopolu i jest 
znany w historii jako „bunt Szmidta". Występują 
w nim nie tylko okręty i bezimienne tłumy, ale 
także wysuwająca się na plan pierwszy postać przy
wódcy, przypominająca najpiękniejsze postaci na
szego powstania styczniowego.

W listopadzie 1905 mój ojciec był nadal star
szym lekarzem na pancerniku „Jekatierina II". Po 
wyrokach sądowych i przetasowaniu ludzi we flocie, 
w związku z buntami na pancernikach „Patiomkin" 
i „Gieorgij Pabiedonosjec' oraz na transportowcu 
,Prut“, zmienił się także skład załogi marynarskiej 
„Jekatleriny II". Nie było już na okręcie jawnych 
przecwników śpiewania „Boże, caria chrani". Na 
zewnątrz wszystko wyglądało normalnie, ale który 
dowódca mógł wtedy wiedzieć kto pali pod kotłami 
jego okrętu.

Szary listopad. Pancernik stoi w szeregu licz
nych okrętów na wielkiej redzie sewastopolskiego 
portu Bunt wzbiera w mieście, w bazie marynarki 
na lądzie i na pływających jednostkach. Maryna
rze, żołnierze, robotnicy tłumnie gromadzą się na 
bulwarach nadbrzeżnych i chłoną słowa mówców o 
wolności politycznej i sprawiedliwości społecznej 
Strajki i rozruchy są wymierzone we władzę abso
lutną cara, którego system rządzenia uosabia w o- 
czach marynarzy znienawidzoną postać głównodo
wodzącego flotą czarnomorską, wiceadmirała Czuch- 
nina.

Na kalendarzu jest 11 listopada. Przez ilumi- 
natory na pancerniku „Jekatierina II" widać zatokę, 
a na tle wzgórz, w ciszy napinającej się do granic 
wytrzymałości przy warowało miasto i port wojenny 
Sewastopola. Właśnie nadeszła wiadomość, że padły 
tam pierwsze strzały i chociaż zaraz ucichły, rewo
lucja stała się faktem dokonanym. Strzały z karabi
nu oddał marynarz zabijając oficera piechoty i ra
niąc admirał Pisarewskiego. Stali oni na czele uzbro
jonych oddziałów, które miały rozpędzić wielkie zeb
ranie uliczne. Demonstranci uwolnili zamachowca — 
okazało się że władza jest w ich rękach. Może już 
bunt dojrzewa także na pancerniku „Jekatierina H“? 
W każdej chwili w dzwiach messy oficerskiej mogą 
zjawić się uzbrojeni marynarze i zawołać: „Panowie 
oficerowie, prosimy nie stawiać oporu! Oddajcie 
broń! Jesteście aresztowani!".

Oficerowie jeszcze wtedy nie wiedzieli, że pod 
pokładem rzeczywiście jeden z marynarzy, Isakow, 
namawiał kolegów, aby opanowali pancernik, aresz
towali oficerów i przyłączyli się do buntu.

Noc na 12 listopada nie nadawa się do spania, 
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ale ani jeden wystrzał nie zakłócił ciszy. Z rana na 
wezwanie rewolucyjnego lądu przybyły delegacie 
marynarzy z okrętów na zebranie, wyłoniło ono 
władzę wykonawczą p.n. Komisja Marynarzy. Nowa 
władza zaczęła czuwać nad porządkiem w mieście. 
Przeciwnik przyczaił się — czekał na oddziały wojs
kowe z innych garnizonó.w

W tym dniu zebranie delegatów ogłosiło żądania 
marynarzy i żołnierzy. Lekarz „Jekatieriny 11“ prze
chował jeden z tych druków i po przeszło dwudziestu 
latach pokazywał synowi. Różne tam poruszono pot
rzeby, i ważne, i zbyt błahe, aby występować z nimi 
w tak gorącej chwili. Utkwiło mi w pamięci, że ma
rynarze żądali m. in., aby zaprzestano zadręczać 
ich niepotrzebnym spuszczaniem i podnoszeniem ło
dzi, a także morderczym wiosłowaniem naokoło o- 
krętu. Ten sadyzm dowódców pod przykrywką ćwi
czeń wydawał mi się dalekim zabytkiem czasów, 
kiedy na galerach przykuwano niewolników do wio
seł.

Obok codziennych trosk i potrzeb marynarskich 
ulotka zawierała żądanie tajnych wyborów, zgroma
dzenia konstytucyjnego i ośmiogodzinnego dnia pra. 
cy. A w tym już był zapach prochu.

Prawdziwą groźbę dla obu stron, rządowej i re
wolucyjnej, stanowiły ciężkie działa okrętów i baterii 
obrony wybrzeża. Admirał Czuchnin, niepewien ani 
jednej ze swoich załóg, kazał pozbawić wszystkie 
ciężkie działa nieodzownych części urządzeń zamko
wych i złożyć je w strzeżonym miejscu w porcie. 
Potem oczywiście obie strony czatowały, aby na
tychmiast po wyjaśnieniu się kto-z-kim-i-przeciw- 
komu dorwać się do tego skarbu i uruchomić swoje 
działa.

Nie wszyscy jednak poddali się zarządzeniu. 
Zbuntowana załoga ciężkiego krążownika „Oczakow" 
(marynarze podobnie jak na ,,Patiomkinie“ mieli ob
rzydliwe jedzenie!) nie dopuściła do rozbrojenia swo
ich dział. Następnie powstańcy zdołali zagarnąć w 
porcie urządzenia zamkowe pancernika „Pantielej- 
mon“ (przemianowany „Patiomkin").

Pancernik „Jekatlerina II‘ oddał swoje urzą
dzenia zamkowe, chociaż orędownik rewolucji, mary
narz Isakow, zaklinał kolegów, aby wzięli przykład z 
„oczakowców". Ofuknął go starszy bosman, na co 
Isakow doradzał kolegom, by wyprosili bosmana z 
pancernika. Z pewnością niejeden czytelnik wyczuje 
w tych słowach styl sądowego aktu oskarżenia, z któ
rego rzeczywiście zaczerpnąłem ten szczegół

Przedstawiciele rewolucyjnej Komisji Marynarzy 
agitowali wśród dołów floty, a jej dowódca Czuch
nin — wśród oficerów. Zwołał delegatów mess ofi
cerskich do Klubu Morskiego w Sewastopolu, ale 
jałowe gadanie przerwał i dramatycznie zakończył 
portier tego lokalu podnosząc alarm że budynek klu
bowy jest podminowany i lada chwila może wylecieć 
w powietrze. Tak upłynęła niedziela.

Poniedziałek 14 listopada zarysował podział kto- 
z-kim-i-przeciw-komu. Nie było to łatwe. Historia 
morska chyba niewiele zna przykładów tak wielkiej 
rozterki, jaką przeżywali marynarze na redzie se- 
wastopolskiej. Wystarczy powiedzieć, że na flagowym 
pancerniku „Rostisław“ czerwona chorągiew podno

siła się i zjeżdżała z masztu aż sześć razy! Po tak 
gwałtownych wahaniach ,,Rostisław“ pozostał wier
ny, otrzymał z powrotem urządzenia zamkowe 
swoich dział i skierował je przeciw buntownikom.

Na pancerniku „Jekatlerina 11“ dowódca — 
twardy lecz sprawiedliwy wilk morski — polecił za
łodze zwołać zebranie i swobodnie, bez udziału ofi
cerów, powziąć decyzję. Sam z oficerami zszedł do 
kabin. Po naradzie delegacja marynarzy powiadomi
ła dowódcę, że załoga wyraziła zaufanie do niego 
i reszty oficerów i nie ma zamiaru łamać przysięgi. 
Znów marynarz Isakow miał swój czarny dzień.

Dalszy ciąg przerwanego zebrania oficerów odbył 
się na pokładzie panceriika „RostisławMój ojc ec 
z pewnością nie przeczuwał jak to zebranie wpłynie 
zasadniczo na całe jego dalsze życie. Tym razem ad
mirał Czuchnin nie przewodniczył, atmosfera była 
swobodniejsza 1 grupa oficerów poczuwających sie 
do odpowiedzialności za bieg wydarzeń wystąpiła z 
wnioskiem, aby zastanowić się nad sposobami niedo
puszczenia do rozlewu krwi. Większość jednakże opo
wiedziała się za zgnieceniem buntu siłą. Wobec tego 
wnioskodawcy odłączyli się od zebrania i opracowali 
petycję do cara Mikołaja II.

— Eugeniuszu Władysławowlczu, — zwrócił się 
potem jeden z oficerów do lekarza „Jekatieriny II", 
— może pan także podpisze tę petycję?

Treść była następująca:
„Zebranie połączonych mess oficerskich okrętów 

czarnomorskiej eskadry ćwiczebnej postanowiło 14 
listopada 1905:

— oświadczyć, że oficerowie marynarki nie chcą 
przelewu krwi i proszą, aby eskadra pozostała na 
redzie;

— zwrócić uwagę na niewłaściwe postępowań e 
miejscowego wyższego dowództwa morskiego wobec 
oficerów, co poderwało zaufanie do nich wśród załóg;

— domagać się natychmiastowego załatwienia 
słusznych żądań marynarzy w sprawie poprawy ich 
bytu;

— prosić o łaskę cara, aby winnych za n epo- 
rządki w Sewastopolu nie oddawał pod sąd wojenny, 
lecz przekazał głównemu sądowi marynarki z do
puszczeniem adwokatów w roli obrońców;

— zwołać zebranie ogólne oficerów wszystkich 
stopni, aby rozpatrzyło naglące sprawy w celu dal
szej poprawy stosunków we Flocie Czarnomorskiej".

Ton tej oficerskiej petycji do monarchy nie był 
łagodny. Lekarz sięgnął po pióro, umaczał w kała
marzu i ładnym, równym pismem — podpisał. 86 o- 
ficerów złożyło podpisy pod tą petycją. —

W nocy na 15 listopada urządzenia zamkowe 
wróciły do dział okrętów, których załogi nie opowie
działy się za buntem.

Nadszedł historyczny dzień. Na krążownik „O- 
czakow“, na zaproszenie zbuntowanej załogi, przybył 
zdymisjonowany porucznik marynarki *),  i podniósł 
sygnał:

*) Szmidt otrzymał dymisję zaledwie przed ty- 
ogdniem i przy tej okazji został awansowany na „ka
pitana 2-ej rangi", ale „lejtienant" związał się z naz
wiskiem i tak też pozostało w historii.
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„Dowodzę flotą — Szmidt".
Wkrótce potem z flagowego okrętu floty rewo

lucyjnej w Sewastopolu pomknęła do Petersburga 
depesza skierowana do Mikołaja II:

„Okryta chwałą Flota Czarnomorska zachowując 
niezłomną wierność swemu narodowi żąda od Ciebie, 
Monarcho, natychmiastowego zwołania zgromadze
nia konstytucyjnego i wymawia posłuszeństwo Two
im ministrom".

Podpisano: „Dowodzący flotą obywatel Szmidt"
„Trzeba go będzie nieodzownie rozstrzelać11 — 

napisał potem car w liście do matki, a matka cara 
odpisała: „Z takimi szubrawcami nie ma co robić 
ceremonii"...

Mój ojciec nie znał osobiście por. Szmidta i jego 
opinia o tym koledze z floty czarnomorskiej była 
uproszczona i zniekształcona przez krążące wówczas 
pogłoski. Sam urodzony demokrata, choć całym ser
cem był za postępowymi reformami, jednak z re
zerwą odnosił się do zapaleńców rewolucyjnych. O 
przywódcy buntu w Sewastopolu mówił nie bez sym
patii, ale i nie bez dyskredytującej pobłażliwości. 
Dla niego Szmidt był przedwcześnie zdymisjonowa
nym oficerem marynarki, którego osobiste niepowo
dzenia w życiu zagnały na burzliwe wody buntu. 
W rzeczywistości było odwrotnie: nieustanne bunto
wanie się przeciw złu stało się źródłem osobistych 
nieszczęść Szmidta.

Według mego ojca za jeden z dowodów nieodpo
wiedzialności tego człowieka miał służyć fakt, że 
swego niepełnoletniego syna, którego bardzo kochał, 
naraził niepatrzebnie na nlebezp!eczeństwo zabie
rając z sobą na zbuntowany krążownik „Oczakow" 
1 to w chwili, gdy dowiedział się o uruchomieniu 
ciężkich dział przeciwnika.. Ale argument z chłopcem 
nie trafiał mi do przekonania, bo zazdrościłem mu 
tej wielkiej przygody morskiej. W czasie rozmów 
z ojcem miałem 16 lat, akurat tyle ile syn Szmidta 
na „Oczakowie", byłem również uczniem szóstej 
klasy gimnazjalnej, a co więcej — nosiłem to samo 
imię Eugeniusz, (Jego nazywano zdrobniale żenią). 
Te zbieżności stanowiły dla mnie dodatkową więź 
uczuciową z dziejami buntu w Sewastopolu. Nasi 
ojcowie, żeni i mój, byli prawie rówieśnikami; mój 
ojciec ożenił się zresztą o 20 lat późn'ej.

Trzeba tu powiedzieć że Schmidt zabrał syna na 
pokład „Oczakowa*  z konieczności. Nikt z rewolucjo
nistów nie przypuszczał że los krążownika będzie aż 
tak tragiczny. Przykład „Patiomkina" również na to 
nie wskazywał. Natomiast Żenią pozostając na lą
dzie mógł się stać zakładnikiem w rękach żandar
merii carskiej. Wydarzenia potoczyły się błyskawicz
nie i Schmidt nie miał możności poszukać dla chłop
ca bezpiecznego schronienia.

Troska o los osób drogich pogłębiała dramat 
osobisty tego człowieka. Mój ojciec nie wiedział że 
w życiu Schmidta była wtedy jeszcze jedna miłość, 
romantyczna, uduchowiona, zmarnowana, zanim 
zdołała wyjść z kręgu tęsknot i nieśmiałego plano
wania przyszłości. Kiedy delegacja załogi „Orczako- 
wa“ zjawiła się u Schmidta z prośbą, aby objął do
wództwo nad okrętem, miał on już spakowaną waliz
kę Był zapaleńcem, który jednak chodził nogami po 

ziemi. Rozumiał, że lokalny bunt nie może mieć 
powodzenia bez poprzedniego sparaliżowania ruchów 
przeciwnika, a więc bez strajku powszechnego. W 
tym celu wybierał się na objazd innych ośrodków, 
aby zorganizować szeroką akcję. Był jeszcze jeden 
p0Wód — u tego ofiarnego patrioty zawsze uboczny 
— dlaczego jego serce tak rwało się do podróży. 
Na planowanej trasie dwukrotnie znajdował się Ki
jów, a w Kijowie mieszkała kobieta, którą kochał. 
Nie widział jej od kilku miesięcy, i oto nareszcie 
pociąg miał go unieść do Kijowa. Wtedy właśnie 
zjawiła się delegacja z „Orczakowa". Walizka była 
spakowana. Wziął ją i skierował swoje kroki za
miast na dworzec kolejowy — do portu. Do Kijowa 
wysłał depeszę:

„Zatrzymały mnie wydarzenia, pieniądze wysy
łam natychmiast telegraficznie. Proszę jechać przez 
Odessę do Sewastopola. Może już nigdy się nie spot
kamy".

Niejasność depeszy tym bardziej zaalarmowała 
adresatkę. Pomyślała że Schmidt jest śmiertelnie 
chory. Rzuciła się do pakowania walizki, następnie — 
na dworzec kolejowy. Lecz tam nowy cios: wszyst
kie pociągi unieruchomione — strajk kolejarzy!

Kiedy Schmidt podniósł na „Oczakowie" sygnał 
„Dowodzę flotą", nie wiedział jakimi siłami rozpo
rządza. Rankiem 15 listopada dołączyło do buntu 
kilka mniejszych jednostek z kontrtorpedowcem 
„Swiriepyj" na czele. Na redzie stało z pół setki 
okrętów, wśród których wypiętrzały się cielska pan
cerników. Jaka będzie ich odpowiedź na wezwanie 
Schmidta? W czerwcu sytuacja była dogodniejsza. 
Wtedy eskadra miała powziąć decyzję na odludziu, a 
nie jak teraz, pod lufami portu wojennego. W czerw
cu była silniejsza siatka konspiracyjna na okrętach 
i świeża wiara w zwycięstwo. Po nieudanym zrywie 
„Patiomkina" admirał Czuchnin surowo rozprawił 
się z buntownikami, którzy trafili w jego ręce. Jesz
cze wielu z nich przebywa na transportowcu „Prut" 
zamienionym na pływające więzienie. Ale już świta 
nadzieja — Schmidt pamięta o nich.

świetny mówca, uwodziciel tłumów na bulwa
rach Sewastopola, wierzył w magnetyzm haseł wol
nościowych. Oczywiście Inaczej trzeba przemawiać 
do — okrętów. O pomysłowości Szmidta świadczy 
fakt, że zawczasu pomyślał o użyciu orkiestry. Zab
rał ją z sobą na kontrtorpedowiec „Swiriepyj", kazał 
grać „Boże caria chrani" i popłynął wzdłuż redy 
zbliżając się do poszczególnych okrętów i wzywając 
załogi do przyłączenia się do buntu. Szmidt dekla
rował się zawsze jako socjalista i republikanin, ale 
nie był doktrynerem i w monarchii konstytucyjnej 
także widziałby rozwiązanie. Przed skrajnymi lewi
cowcami tłumaczył się, że naród jeszcze nie dojrzał, 
aby występować przeciw tronowi, co mu bolszewicy 
dc dzisiaj mają za złe.

Ale nawet jego muzyczna deklaracja lojalności 
wobec tradycji monarchistycznych nie zrobiła więk
szego wrażenia. Okręty nie odpowiadały podniesie
niem czerwonej chorągwi, wprawdzie tu i ówdzie od
zywało się marynarskie „Urra!“, lecz tylko pancernik 
„Pantielejmon ‘ nie mogąc zapomnieć że był „Pa- 
tiomkinem" opowiedział się za buntem. Na pancer
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niku „Jekatierina 11“ uparty marynarz Isakow na 
próżno wzywał kolegów, by wzięli przykład z „Pan- 
tielejmona“. Na wielu okrętach marynarze w ogóle 
nie zjawili się na pokładzie, stali tylko oficerowie 
demonstrując wrogi stosunek do Szmidta. Dowódca 
krążownika „Pamiat*  Mierkurja" przywitał wodza 
buntowników stekiem niewyszukanych przekleństw.

Mimo dość żałosnego przeglądu „dowodzący flo
tą" nie stracił jednak ducha. Skierował swój kontr- 
torpedowiec do transportowca „Prut", aresztował o- 
ficerów, uwolnił więźniów, a oficerów z „Pruta" i 
„Pantielejmona" zabrał jako zakładników na krą
żownik „Orczakow". W tym momencie Szmidt miał 
po swojej stronie jeden pancernik, jeden krążownik, 
kilka kontrtorpedowców i mniejszych bojowych jed
nostek oraz trochę wojskowych transportowców. 
Wcale pokaźna eskadra, lecz nlezorganizowana, a co 
najgorsze pancernik „Pantielejmon" był bezbronny, 
bo wprawdzie urządzenia zamkowe jego dział znaj
dowały się już w rękach rewolucjonistów, ale wciąż 
jeszcze na lądzie.

Tymczasem gen. Meller-Zakomielskij, wyznaczo
ny przez cara na pogromcę buntowników sewasto- 
polskich, uzyskał liczne oddziały wojska z innych 
garnizonów i obsadził nimi kluczowe punkty w mieś
cie i porcie.

Wciąż jest ten sam dzień 15 listopada, wypeł
niony po brzegi wydarzeniami. Zbliża się 2' pp.

Na pancerniku „Jekatierina II", postawionym 
także w stan pogotowia bojowego, starszy lekarz ze 
swoim personelem kończą przygotowania na punk
tach opatrunkowych...

Na krążowniku „Orczakow" Szmidt wpatruje się 
w wybrzeże portowe, czekając niecierpliwie na kuter, 
którym mają być dostarczone części zamków dla 
dział „Pantielejmona". Jeśli nadejdą w porę, działa 
byłego „Patiomkina" będą mogły jeszcze raz zmrozić 
zapał przeciwnika do walki ogniowej...

Szmidt należał do warstwy uprzywilejowanej. 
Przy swoich zdolnościach i umiłowaniu morza mógł 
wspiąć się wysoko po drabince awansów w mary
narce wojennej. Urodził się w r. 1867 w Odessie, 
w rodzinie szlacheckiej, nie pozbawionej utytuło
wanych koligacji. Po ojcu — oficerze morskim — o- 
dziedzlczył powołanie 1 mając niespełna dwadzieścia 
lat sam został oficerem. Ale ojciec spędzając więk
szość czasu na morzu był rzadkim gościem w domu 
i nie miał wpływu na wychowanie syna. Chłopiec 
wyrastał pod czułą opieką matki, której zaintere
sowania nie ograniczały się do spraw domowych, 
oraz starszych sióstr. Kobiece otoczenie z pewnością 
przyczyniło się do wrażliwości Piotra na krzywdę 
ludzką i do jego skłonności do idealizowania kobiet. 
Szmidt od młodych lat z egzaltacją, dziś już mogącą 
wydawać się naiwnością, kochał prostych ludzi pra
cy i w czasach carskiej niesprawiedliwości społecz
nej widział dla nich zbawienie w socjalizmie, który 
wyobrażał sobie jako nową religię miłości bliźniego. 
Będąc prawosławnym odnosił się z rezerwą do cerkwi 
zajmującej się chwaleniem Boga a obojętnej na 
krzywdy człowieka.

Szmidt nie znosił stosunków panujących w ma
rynarce wojennej i aby należeć — jak sam powia

dał —. do „pracuj ącego proletariatu" przeniósł się de 
floty handlowej. Powodziło mu się dobrze, osiągnął 
stanowisko kapitana dalekiej żeglugi i ze swoim upo
sażeniem sięgającym 6000 rb rocznie nie bardzo 
mógł uchodzić za członka proletariatu. Stawał jednak 
zawsze w obronie praw człowieka pracy. Był jednym 
z założycieli związku zawodowego marynarzy floty 
handlowej w Odessie.

Pływanie na statkach oceanicznych miało dla 
niego jeszcze tę dobrą stronę że mógł całymi miesią
cami przebywać z dala od żony. Ożenił się mając 
19 lat. Wydawało mu się że spotkał anioła. Złudzenie 
trwało przez pierwszych dwanaście dni — następnie 
przez piętnaście lat Piotr we własnym domu przeży
wał piekło. Jego małżonka potrafiła mu robić dzikie 
sceny za to, że miał tylko jeden skromny medal, gdy 
mundury innych skrzyły się od orderów. Ale szczy
tem wszystkiego była nienawiść, jaką Szmidtowa ży
wiła do własnego syna żeni. Kiedy małżonkowie 
wreszcie się rozeszli, chłopiec pozostał przy ojcu.

Wojna rosyjsko-japońska zburzyła życie kapita
na floty handlowej. Został powołany do czynnej 
służby w marynarce wojennej, w stopniu porucznika. 
Przydzielony do Sewastopola, odbywał niedalekie pły
wania ćwiczebne. Mógł mieszkać w mieście, gdzie 
upodobał sobie mieszkanko z widokiem na morze i 
dokąd sprowadził żenię. Mieszkanko stało się miejs
cem spotkań politycznych ojca i zebrań samokształ- 
cenionych uczniów gimnazjalnych, kolegów żeni, 
wśród których jego ojciec cieszył się wielkim autory
tetem. Szmidt lubił młodzież, żywo interesował się jej 
sprawami, a W dniach rewolucji doprowadził do usu
nięcia dyrektora realnego gimnazjum w Sewastopo
lu, który był tępym służką samodzierżawia

Szmidt nie należał do żadnej partii politycznej 
i na własną rękę usiłował wciągnąć korpus oficerski 
marynarki w ogólny nurt zmagań z ustrojem, który 
prowadził kraj do katastrofy. Po klęsce pod Czuszimą 
zaczął organizować Związek Oficerów-Przyj aciół Na
rodu i apelować do uczuć patriotycznych dowódców 
morskich i kolegów. Ta jego legalna działalność 
rychło osiadła na mieliźnie obojętności lub bojaźni 
obezwładniającej ogół oficerów. Prawdopodobnie — 
brak na to danych — współdziałał także z socjalde
mokratami w przygotowywaniu buntu we flocie, któ
ry zakończył się Indywidualnym wystąpieniem „Pa
tiomkina".

Kiedy Szmidt przebywał z dowodzonym przez 
siebie minowcem w Izmalle, w delcie Dunaju, przy
darzyło mu się nieszczęście. Wezwany nagłymi spra
wami swojej zamężnej siostry do Kerczi, wyjechał 
w pośpiechu bez przepustki wojskowej 1 w czasie 
podróży koleją został okradziony z pieniędzy służbo
wych. Stracił sporą sumę — 2500 rb. Nie mógł nawet 
zaalarmować żandarmerii, bo za samowolne opusz
czenie okrętu w czasie wojny groził wyrok trzylet
niego zamknięcia w twierdzy. Dalszy szlak tej nie
fortunnej podróży Szmidta prowadził do Kijowa, 
gdzie mieszkała jego siostra. Miał nadzieję, że uda 
mu się tam pożyczyć pieniądze, ale nic z tego 
nie wyszło.

Aby rozproszyć dręczące go myśli Szmidt poszedł 
w Kijowie na wyścigi konne i zobaczywszy wśród wi
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dzów nieznajomą młodą damę zapomniał o Bożym 
świecie. Tego samego dnia przypadek zdarzył ze 
Szmidt z tą samą nieznajomą znalazł się w pociągu 
odchodzącym z Kijowa. Dobrze wychowana niewiasta 
nie była skora do zawierania znajomości z przygod
nym sąsiadem w przedziale kolejowym, lecz sama się 
nie spostrzegła, kiedy wciągnął ją w rozmowę nie 
pozbawioną zwierzeń. Jechała niedaleko, tylko czter
dzieści minut, a przed opuszczeniem pociągu zgodzi
ła się na dalszą wymianę myśli drogą koresponden
cyjną 1 podała nieznajomemu swój adres. Nosiła 
również nazwisko niemieckiego pochodzenia — Riz- 
berg. Ważniejsze było imię: Zenaida, które w os
tatnich listach Szmidta do niej miało zamienić się 
w Zinę, Zinoczkę, Aidę, Idę... Z rozmowy Szmidt do
wiedział się, źe jest również samotna jak i on, ro
zeszła się z mężem, ma skromne środki utrzymania, 
stara się ułożyć sobie spokojne, rozsądne życie...

Korespondencja, najpierw oporna z jej strony, 
przekształciła się z czasem w rozmowę coraz bliż
szych sobie osób. Szmidt od pierwszego wejrzenia 
zakochał się w Zenaidzle, ale trzeba było dopiero 

cenie wyliczyć się z pieniędzy w ciągu dwóch ty
godni, Inaczej sprawa zostanie skierowana na drogę 
sądową. Szmidt usilnie starał się w bankach o po
życzkę — potrzebną kwotę zdołał wykołatać dopiero 
w październiku. Od stawienia się do sądu uchylał się 
zasłaniając chorobą. Lecz odwołany z powrotem do 
Sewastopola rzucił się w wir działalności rewolucyj 
nej.

Aby uspokoić wrzenie w kraju, car ogłosił 17 
października manifest obiecujący rozszerzenie praw 
i swobód obywatelskich, Następnego dnia Szmidt 
przemawiał na wielkich zgromadzeniach na bulwa
rze Przymorskim w Sewastopolu. Okazał się pory
wającym trybunem. Zażądał wypuszczenia na wol
ność więźniów politycznych i poprowadził tłumy pod 
więzienie. Nieoczekiwanie, wbrew ustępliwemu sta
nowisku władz, straż oddała trzy salwy do demon 
strantów, zabijając ośmiu 1 raniąc wielu.

19 października Szmidt biorąc udział, jako jeden 
z delegatów ulicy, w obradach dumy miejskiej, wzbu
dził entuzjazm u członków dumy, i obrady skończyły 
się gromkim „Urra!“ na jego cześć. Władze wojskowe

wielkich wydarzeń politycznych (manifest Mikołaja 
II), aby ciesząc się pierwszym, zwodnym powiewem 
wolności wyznał otwarcie swoje uczucie. Zenaida 
z listów coraz bliżej poznawała autora — patriotę 
przeżywającego głęboko losy narodu, marynarza ko
chającego swój żywioł morski, czułego ojca, przyja
ciela młodzieży, człowieka, który pomimo wielu trosk 
umiał odczuwać piękno i radość źyc’a.

Pisał też o nieszczęsnej sprawie skradzionych mu 
pieniędzy. Szmidt zameldował w dowództwie, że zgu
bił je w czasie przejażdżki rowerem. Otrzymał pole- 

ustąpiły przed żądaniami dumy, ściągnęły patrole 
z ulic, a pieczę nad bezpieczeństwem w mieście obję
ła milicja obywatelska. Pogrzeb ofiar zajść przy 
więzieniu zgromadził na cmentarzu niezliczone tłu
my (według raportu żandarmerii 12.000, według źró
deł rewolucyjnych 40.000 osób). Szmidt przemówie
niem swoim nad grobem porwał za sobą tłum, który 
powtarzał za nim słowa przysięgi: „Przysięgamy życie 
oddać w walce o wolność człowieka!", żądając w tej 
mowie równouprawnienia dla mnie;szości narodo
wych Szmidt wymienił również Polaków.
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Przemówienie rozeszło się szeroko po Rosji. 
Szmidt stał się bohaterem. Ludzie na ulicach witali 
go owacjami, nieznajomi przechodnie obejmowali go 
i całowali. Na drugi dzień został wezwany do admira
licji 1 — aresztowany. Bohater Sewastopola znalazł 
się pod kluczem w pozbawionej światła kabince na 
pancerniku „Tri Swiatitiela". Ponieważ w swoich 
wystąpieniach politycznych Szmidt nie naruszył zła
godzonych w owych czasach przepisów wojskowych, 
jako powód aresztowania podano sprawę utraconych 
pieniędzy.

Postępowanie władz wzburzyło opinię publiczną. 
Robotnicy Sewastopola demonstracyjni wybrali 
Szmidta swoim dożywotnim przedstawicielem. Oba
wiając się ostrzejszych wystąpień admirał Czuchnin 
obiecał delegacji, która się u niego zjawiła, że wpły
nie na przyśpieszenie pozytywnego załatwienia zło
żonej swego czasu przez Szmidta prośby o przed
terminowe przeniesienie go w stan spoczynku. Zaw
sze gorącym pragnieniem Szmidta było jak najprę
dzej uwolnić się od służby wojskowej, toteż opinia, 
szerzona przez czynniki rządowe, że został „wyrzuco
ny" z marynarki, była nieprawdziwa.

Admirał Czuchnin wypuszczaj ąc Szmidta na 
wolność, ostrzegł go, że zostanie znów aresztowany, 
jeżeli nie zaprzestanie swej działalności rewolucyj
nej. W obliczu tego ostrzeżenia Szmidt nosił się z 
zamiarem zniknięcia z Sewastopola aby pod innym 
nazwiskiem organizować strajk powszechny. Strajk 
uważał za zasadniczy warunek powodzenia rewolu
cji Ale Komisja Marynarzy miała też swoją rację 
śpiesząc się z wywołaniem buntu we flocie. Wróg 
przecież nie spał i ściągał z Innych garnizonów wier
ne oddziały wojsk lądowych.

Szmidt poddał się woli większości 1 stanął na 
czele buntu. Nie należy — powiedział potem — 
uchylać się od mniejszej roli uważając, że się jest 
powołany do większych zadań.

Takie właśnie drogi zaprowadziły Szmidta na 
pokład „Oczakowa".

Zbliżyła się 2 pp. Od wybrzeża portowego odłą
czył się kuter „Prigodnyj" i wypłynął na wody za
toki. Kuter dostarczał zaopatrzenie okrętom Szmidta, 
a teraz przypadła mu kluczowa rola: miał na pokła
dzie urządzenia zamkowe dla dział byłego „Patiom
kin a".

I wtedy się zaczęło... Kanonierka „Tierec" pod 
banderą św. Andrzeja 1 ze starannie dobraną załogą 
— pierwsza otworzyła ogień. Celny pocisk ugodził 
kuter. Wraz z nim poszła na dno nadzieja rewolu
cjonistów uruchomienia dział najpotężniejszego 
okrętu floty. Taka była przyczyna, dlaczego sławny 
pancernik już nigdy po swoim pierwszym buncie 
„nie wystrzelił w gniewie", jak bez wyjaśnienia 
stwierdził angielski biograf tego okrętu w swojej 
książce „The Potemkin Mutiny".

Wystrzały z kanonierki „Tierec" stały się sygna
łem dla strony rządowej. Wybrzeże zagrało ogniem 
dział polowych i karabinów maszynowych rażąc sto
jącą w pobliżu kanonierkę „Uralec", transportowiec 
„Dniestr" i inne mniejsze jednostki opanowane przez 
buntowników. Pod ogień dostał się także niepozornie 
wyglądający transportowiec „Bug" — w rzeczywi

stości pływający wulkan. W jego lukach znajdowało 
się 300 torped bojowych. Gdyby to wszystko wyleciało 
w powietrze, znaczna część miasta uległaby znisz
czeniu. Toteż załoga natychmiast opuściła czerwoną 
flagę i sama zatopiła okręt .

Odważny buntownik-kontrtorpedow'ec „Swirie- 
pyj“ strzelając z wyszystkich dział ruszył pod pełną 
parą w kierunku pancernika flagowego „Rotisław", 
aby zaatakować go torpedami. Dostał się jednak pod 
jego silny ogień oraz znajdujących się obok krą
żowników „Kapitan Sakien" i „Pamiat*  Mierkurija" 
„Swiriepyj" walczył do ostatka, póki pociski nie za
mieniły go w bezwładny kadłub, pozbawiony wszyst
kich nadbudówek.

W obronie bratn ego okrętu odezwały się działa 
„Oczakowa" mierząc w „Rostisława" i w jedną ze 
strzelających baterii nadbrzeżnych. Lufy zdołały 
wyrzucić zaledwie 6 z 260 pocisków, znajdujących 
się w magazynach. Działa samodziedżawia były sta
rannie wymierzone we flagowy okręt rewolucji. Po
ciski z pancerników „Rostisław" i „Tri Swititielia", 
z krążownika „Pamiat*  Mierkurija", a także z baterii 
nadbrzeżnych zaczęły rozwalać „Oczakowa". Na 
krążowniku gęsto padali zabici i ranni, wybuchł 
pożar, a wkrótce potem panika ogarnęła załogę. 
Jedni skakali do morza, inni zbili się w przerażone 
sław" zatrzymał go swoimi pociskami. Szmidt, 
usiłował dodać odwagi swoim ludziom i przywrócić 
porządek. Korzystając z zamieszania aresztowani 
oficerowie z „Pantielejmona" i „Pruta" wydostali 
się na pokład i wyciągnęli na maszt biały obrus 
zabrany ze stołu.

„Oczakow" poddał się. Kanonada ucichła. Szmidt 
już nie miał nic tu roboty. Musiał uchodzić. Zrzucił 
mundur i skoczył do wody. Z nadwyrężoną nogą, 
skostniały w listopadowej wodzie, zdołał dopłynąć 
do łodzi torpedowej nr 270, na której znajdował się 
Żenią. Torpedowiec próbował ucieczki, ale „Rosti
sław" zatrzymałg o swoimi pociskami. Szmidt, 
wyczerpany, chory, w marynarskim płaszczu, który 
ktoś narzucił mu na mokrą bieliznę, dostał się wraz 
z żenią w ręce przeciwnika. Ten marynarski płaszcz 
pozwolił autorom aktu oskarżenia wysunąć zarzut, 
że Szmidt usiłował zbiec w przebraniu marynarza.

Tymzczasem znów rozpoczęło się ostrzeliwanie 
płonącego „Oczakowa". Rewolucjoniści oskarżali 
potem stronę rządową o rozmyślne okrucieństwo. 
Olicjalne natomiast raporty tłumaczyły się, że po
mimo wywieszenia białej chorągwi, działa „Ocząko- 
wa“ otworzyły ogień. Szmidt zaprzeczył i wysunął 
przypuszczenie, że wybuch spowodowany pożarem 
mógł wydawać się wystrzałem. Jakkolwiek było, nie 
ulega wątpliwości, że z „Oczakowa" zabrano tylko 
oficerów — byłych zakładników, a przedłużające 
się i zaciekłe ostrzeliwanie zupełnie już bezbronnego 
okrętu miało na celu wybicie jego załogi.

Wreszcie działa umilkły. Zapadła wczesna noc. 
„Oczakow" płonął jasnym ogniskiem na śrcdku 
czarnej zatoki. Ludzie na brzegu wsłuchiwali się ze 
zgrozą w dochodzące stamtąd wołania o pomoc. O 
świcie z pięknego okrętu pozostała wytrawiona 
ogniem skorupa. Odholowano ją i zatopiono. Gen. 
Meller-Zakomielskij wyliczył w raporcie do cara 
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tylko 8 zabitych i 18 spalonych. Ale z przeszło 400 
marynarzy, którzy w tym dniu znajdowali się na 
„Oczakowie" przed sądem stanęło niespełna 40.

Bunt w Sewastopolu został ostatecznie zdławio
ny dopiero na drugi dzień rano, kiedy oddziały 
lądowe przełamały opór marynarzy broniących się 
w koszarach marynarki.

Obu Szmidtów, ojca i syna, zamknięto w twier
dzy na wyspie noszącej tę samą nazwę co niesz
częsny krążownik. Mój ojciec powtarzając krążące 
w owych czasach wieści opowiadał, że uczeń gim
nazjalny podzielił tragiczny los swego ojca. Byłem 
tym poruszony do głębi. Teraz wiem, że zaraz po 
Bożym Narodzeniu żenię wypuszczono na wolność i 
że sprawę przeciw niemu umorzono. Prokurator po 
ludzku potraktował także samego Szmidta. Szmidt 
twierdził, że prokurator czyni to z wdzięczności za 
rozgłos i awanse, których spodziewał się po proce
sie. Jeżeli trafił w sedno, to należy przyznać, że pro
kurator potrafił być wdzięczny. Dzięki niemu Szmidt 
mógł nareszcie, po tamtych czterdziestu minutach 
w pociągu, znów zobaczyć swoją ukochaną.

Zenaida zamieszkała w pobliskim miasteczku 
i w ciągu niemal miesiąca mogła codziennie odwie
dzać Piotra i rozmawiać z nim w celi w obecności 
oficera żandarmerii, żandarm choć rygorysta, za
chowywał się kulturalnie i starał się możliwie naj
mniej krępować ich rozmowy swoją obecnością. Po
zwalało to im uzupełniać rozmowy dyskretną wy
mianą „grypsów".

Szmidt panował nad sobą i był przygotowany na 

najgorsze, chociaż obecność Zenaidy wzmagała w 
nim pragnienie życia. W tych ostatnich tygodniach 
przed wyrokiem nieraz dawał się unosić marzeniom 
o ich wspólnym życiu, może gdzieś daleko, na sybe
ryjskim odludziu, na przymusowym osiedleniu. Rów
nie nierealnie przywoływał siebie do porządku wąt
piąc, czy może żądać od Zenaidy takiej ofiary. Rów
nocześnie uświadamiał sobie, że te nadzieje i ma
rzenia są nlezlszczalne — ostatnie światełka w po
głębiającym się cieniu ostatecznego rozstania.

Na rozprawie przed trybunałem morskim który 
przybył do miasteczka, aby sądzić pierwszą grupę 
buntowników — potem były jeszcze trzy wielkie 
procesy — Szmidt ostatni raz wystąpił w roli trybu
na. Nie bronił się, lecz oskarżał, wyraził też gotowość 
oddania życia za sprawę. Są świadectwa, że gdyby 
wtedy na sali sądowej zawołał „Do broni!“, nawet 
marynarze z eskorty oddaliby się pod jego rozkazy.

Wyrok był z góry przesądzony — śmierć na 
szubienicy. Szmidt poprosił o rozstrzelanie. Prośba 
musiała być uwzględniona, bo w owym czasie, w o- 
bawie przed zemstą, nikt nie ważył się podejmować 
funkcji kata-wieszatiela.

W marcu 1906 Szmidt wraz z trzema maryna
rzami stanął przed plutonem egzekucyjnym. Przed
tem wyspowiadał się i przyjął komunię. Nie pozwolił, 
by zawiązano mu oczy. Plutonem dowodził jego ko
lega ze szkoły morskiej. Szmidt krzyknął do niego, 
by marynarze strzelali celnie. Krzyknął też: ,Nie eh 
żyje Ros;a!“. Miał 38 lat.

Eugeniusz Remiszewski

M. A. KOSIAKOWSKI-LORENZ

NA WOJNIE POD ŻAGLEM )

Nasza robota była na nieporównanie mniejszą 
skalę, niż w filmie w którym pokazano centralny 
sztab admiralicji. Ale jednak obowiązek ułożenia 
konwojów, przydzielenia im eskorty, obliczenia czasu 
podróży, powiadomienia wszystkich portów i wszyst
kich okrętów znajdujących się na trasie mającej być 
użytą przez formujący się kowój — wymagał bardzo 
ostrego napięcia nerwów, dobrej pamięci, szybkiej 
orientacji, no i mocnego zdrowia. Nigdy bowiem nie 
było wiadomo, czy noc spędzi się w łóżku, czy też 
przy telefonach, przy plastycznym stole-maple Mo-

*) Dalszy ciąg wspomnień komandora Kosia- 
nowskiego; por. nr 2/61 „Naszych Sygnałów". Do
kończenie w jednym z następnych numerów. 

rza śródziemnego usianym mnogą ilością miniatu
rek, przedstawiających sobą znajdujące się na mo
rzu statki handlowe idące w konwoju, okręty eskor
tujące te konwoje, lub „statki ryzykanty" próbujące 
szczęścia, (przedzierając się przeważnie nocami) od 
portu do portu samodz elnie.

Do takich „samotników" należały też przez dłuższy 
czas statki żaglowe, należące do prywatnych wła
ścicieli, kupców lewantyńskich, egipskich i in
nych. żaglowce te robiły bardzo piękną robotę wo
jenną. Przewoziły bardzo dużo materiału wojenne
go, szczególnie ważny był transport benzyny w kil- 
kogalónowyqh bańkach blaszanych, tak bardzo 

potrzebnych i wygodnych w użyciu, różnym forma
cjom motorowym na różnych odcinkach frontów 
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basenu Śródziemnomorskiego. Nawiasem mówiąc, 
statki te były bezlitośnie topione przez nieprzyja
cielskie okręty podwodne. Do tego tematu powrócę, 
gdy będę mówił właśnie też i o swoim żaglowcu.

Nikt chyba mocniej, niż my właśnie, w sztabie 
operacyjnym — nie przeżywał wiadomości o jakimś 
nieszczęściu jakiegoś z konwojów. Bo te konwoje, to 
były nasze konwoje. Jasne jest, że jakieś nieszczę
ście konwoju nie było w granicach naszej odpo
wiedzialności, lecz odczuwało się ostrzej, i przeży
wało boleśnie stratę jednostki, gdy się wiedziało, ze 
ona była w konwoju przez nas formowanym.

Nigdy nie zapomnę wypadku, kiedy los sprawił 
iż widzieliśmy na własne oczy tragedię małego zre
sztą konwoju. Pomieszczenie naszego sztabu opera
cyjnego było w gmachu stojącym na wzgórzu. 
Z okien był wspaniały widok na otwarte morze, na 
kierunek wschodni. Pamiętnego dnia w roku 1942 
wyszedł z portu Bejrutu mały, ale bardzo pilny, po
śpieszny konwój. Był w nim statek „Caspia" wiozący 
do wschodniej części morza śródziemnego gwałtow
nie potrzebne tam zapasy paliwa płynnego. Eskorta 
była mizerna. Nie rozporządzaliśmy wieloma jedno
stkami okrętów wojennych. Eskortującym okrętem 
był „Viking“, okręt eskortowy marynarki wojennej 
Wolnych Francuzów.

Konwój wyszedł z Bejrutu pod wieczór, z takim 
obliczeniem, aby iść po ciemku i przybyć do miej
sca przeznaczenia o dogodnej porze. Właśnie ko
mandor d’Arcy i ja byliśmy bardzo zajęci, a była to 
już późna godzina wieczorna. Ja ustawiłem na stole- 
mapie okręciki i stateczki, według zbliżonej ich po
zycji na godzinę 22-gą.

Gwałtowny huk eksplozji wstrząsnął moim prze
ogromnym stołem-mapą, bo cały budynek się za
trząsł od bliskiego wybuchu. Odruchowo rzuciliśmy 
się do okien. Ujrzeliśmy na tle ciemnego morza i 
nieco jaśniejszego nieba czerwony kłębuszek ognia. 
Masa dymu przysłaniała ten ogień. Nie zdążyliśmy 
uprzytomnić sobie co to może być, gdy powietrzem 
i naszym budynkiem wstrząsnął ponowny wybuch. 
W kilka sekund później w niedalekiej odległości od 
widzianego przez nas kłębowiska ognia i dymu do
strzegliśmy drugi ogień i znowu kłęby dymu zmie
szanego w tym wypadku z parą.

Już wiedzieliśmy co to jest. To była storpedowana 
„Caspia", na której ogień rozrastał się coraz sze
rzej i szerzej, oraz storpedowany i szybko tonący 
francuski okręt eskortujący — „Viking“.

Tragedia rozegrała się w bardzo niewielkiej odle
głości od portu i w odległości zaledwie kilku mil od 

brzegu, na którym stał nasz budynek sztabów mor
skiego i lotniczego .

Komandor d’Arcy rzucił się do telefonu. Wezwał 
port i nakazał natychmiastowe wysłanie dyżurnych 
jednostek morskich, które by mogły zaatakować 
bombami głębinowymi znajdujący się gdzieś w po
bliżu nieprzyjacielski okręt podwodny oraz jednost
ki ratownicze dla wyławiania rozbitków.

Patrzeliśmy bezradni już teraz na coraz mocniej 
rozpalający się ogień na „Caspli“ i ze ściśniętymi 
sercami myśleliśmy o ludziach, którzy tracili życie 
na niej i o załodze okrętu eskortowego, który już 
pogrążył się w falach. Biedny „Viking“ dostał torpe
dę w przedział maszynowy. Zatonął w przeciągu 
kilku minut.

Za kilka minut przybył samochodem „Noic" — 
komandor Rex Arnot, ówczesny „Naval Officer in 
Charge" Bejrutu, czyli brytyjski morski komendant 
naszego odcinka morskiego.

Był to człowiek nadzwyczajny. Dzielny, energicz
ny. Znający zdaje się na wszystkim. Poczynając od 
swego fachu wojenno-morskiego do literatury i 
sztuk pięknych. Był gorącym przyjacielem Polski i 
Polaków. A więc cieszyłem się jego sympatią w po
dwójnej że tak powiem mierze — bo 1 jako Polak, 
i jako oficer we francuskim mundurze, pracujący 
nie szczędząc swoich sił w jego sztabie.

Komandor Arnot wydawał rozkazy przez telefon 
i odbierał sytuacje meldunkowe. Gdy było wiadome, 
że pomoc w postaci paru jednostek morskich wyru
szyła, a ambulansy szpitalne wyjechały do portu, 
pojechał też tam, aby spełnić swoje obowiązki 
zwierzchnika wojenno-morskiego, odpowiedzialnego 
za wszystko, co się tylko działo na terenie i na akwe
nie znajdujących się w jego kompetencji.

My zaś — „sztab operacyjny" — to znaczy koman
dor d’Arcy i ja, musleliśmy łamać głowy nad tym, 
co teraz zrobić. A więc powiadomić Tripolis i 
Latakiję o tym, że paliwo nie nadejdzie. Gwałtow
nie szukać możliwości wysłania innego transportu. 
Błagania „dobrych sąsiadów" — a więc port Fama- 
gusta na Cyprze, albo aż Port-Sald w Egipcie — o 
jakieś okręty wojenne dla eskorty.

Another headache (nowy kłopot) — mamrotał 
przemęczony, lecz uparcie wytrwały D‘Arcy.

Tam do diabła. Przecież ja mam już trzy roboty — 
myślał piszący te słowa.

Bo rzeczywiście już postanowiono, że jednak ja 
nie będę „gnił" przy biurkach, gdyż przyjechałem 
na wojnę. Na wojnę prawdziwą. Na funkcję liniową, 
bojową.

W. A. KOSIANOWSKI-LORENZ
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RECENZJE Z KSIĄŻEK

Wereszczyński J. Analiza map morskich Wy
brzeża Polskiego na tle stosowanych urządzę*!  
nawigacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki 
Łódzkiej. Nr 43. Zeszyt specjalny Nr 1. Łódź 1962. 
Str. 83.

W lipcu 1962 roku został wydany 1-szy zeszyt 
w serii „Specjalnych Zeszytów Naukowych Nr. 43 
Politechniki Łódzkiej".

Zeszyt ten zawiera artykuł Dr. inż. Jana We- 
reszczyńskiego, kierownika Pracowni Geodezyjnej 
na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 
Łódzkiej, pt. „Analiza map morskich Wybrzeża Pol
skiego na tle stosowanych urządzeń nawigacyjnych".

Zaznaczyć tu wypada, że autor artykułu należy 
do młodszego pokolenia naukowców polskich. Przed 
ostatnią wojną, jako młody człowiek, był zaokręto
wany na okręcie hydrograficznym i wówczas już 
bardzo żywo i intensywnie interesował się sprawami 
naszej hydrografii morskiej. Zamiłowanie do tego 
,fachu" nabrzmiewało w nim z biegiem lat powo
jennych i w rezultacie napisał ten ciekawy artykuł, 
wzbogacając nim naszą skromną literaturę o ma
pach morskich oraz naszą wiedzę o tych mapach 
tak pod względem historycznym jak i współczesnym.

Dr. Wereszczyński, prócz swych normalnych za
jęć na Politechnice Łódzkiej, wykłada Astronomię 
Ogólną na Uniwersytecie Łódzkim oraz Hydrografię 
Morską na Politechnice Warszawskiej.

W ostatnich latach prowadził ze mną ożywioną 
korespondencję głównie na temat naszej hydrografii 
morskiej przedwojennej oraz w sprawach związa
nych z jego pracami naukowymi w tym zakresie.

Dr. Wereszczyński nawiązał swój artykuł do 
słów profesora E. Romera, wypowiedzianych na ła
mach „Polskiego Przeglądu Kartograficznego" w 
kwietniu 1931 r„ a mianowicie: .... własna kartogra
fia jest pierwszorzędnym instrumentem politycznym 
każdego państwa i narodu, a dostęp do morza i jego 

rozbudowa, nie tylko gospodarcza i polityczna, ale 
też i narodowa stwarza, prócz rozlicznych korzyści 
materialnych, najlepsze warunki propagandy naro
dowej."

Artykuł, obejmujący okrągło 80 stron druku, 
został podzielony na 3 główne części oraz zawiera 
na końcu obszerną literaturę (48 prac) i streszcze
nia pracy w językach rosyjskim i angielskim.

Część I-sza nosi tytuł „Wstęp" i omawia zabez
pieczenie żeglugi morskiej, istotę mapy morskiej, 
problemy nawigacyjne i hydrograficzne na Bałtyku 
w czasach najdawniejszych oraz problemy nawi
gacyjne i mapy morskie w okresie średniowiecza.

Część Il-ga zawiera analizę nowożytnych map 
morskich Wybrzeża Polskiego, omawiając w szcze
gółach rozwój nawigacji, stan oznakowania nawi
gacyjnego, podział map morskich i ich odwzorowa
nia kartograficzne, zasady pomiarów wybrzeża i po
miarów głębokościowych morza, zasady kartowania 
map morskich, ocenę przydatności współczesnych 
map morskich Wybrzeża Polskiego, cechy map mor
skich Wybrzeża Polskiego odpowiadające potrzebom 
nawigacji w warunkach ograniczonej widoczności, 
oraz wytyczne do opracowania map morskich Wy
brzeża Polskiego.

Część III-cia jest zakończeniem, które omawia 
w szczegółach ogólne przewidywania kierunków roz
woju nawigacji na Bałtyku, podstawę geodezyjną 
dla operacji nawigacyjnych i prac hydrograficznych 
w rejonie południowego Bałtyku, problem zwiększe
nia informacji o dnie morskim, problem kontroli 
pozycji oznakowania nawigacyjnego i zmian w to
pografii wybrzeża, oraz kierunki rozwojowe karto
grafii morskiej w zakresie Wybrzeża Polskiego.

Praca powyższa jest nie tylko bardzo ciekawa 
i wartościowa, ale bezsprzecznie jest pracą pio
nierską z polskiego punktu widzenia.

A. L. Reyman
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Callao, 4 grudnia 1962

Mimo zachęt ze strony Pana Komandora ostat
ni raz pisałem o mojej ciągle marynarskiej pracy 
temu bodaj 6 lat z M/S Christer Salen. Również 
wpaść do centrali nie udało mi się, mimo że byłem 
tak blisko ■— jak Dagenham, Bristol, Cardiff

Przez ten czas zdążyłem przemustrować przez 
chłodniowiec M/S Arawak, drobnicowiec M/S Reine 
Astrid, chłodnicowiec M/S Atlantide, tankowiec A- 
gneta Billner i obecny tankowiec Seven Skies. Na 
tym ostatnim przeskoczyłem 60-kę. A tu do emery
talnego świtu jeszcze 5 lat. Jak przetrzymam ich, 
to będę miał zaliczonych 17 lat z 30 potrzebnych do 
pełnej emerytury. Dokładniej 1/3 średnich poborów 
z ostatnich 10 lat, za każdy przepracowany miesiąc. 
Pełna emerytura zaś wynosi jednak 65% tych po
borów.

Na podtrzymanie starości powinno mi to wys
tarczyć, tym bardziej, że zdążyłem dotychczas so
bie kupić dobrą 4-pokojową chałupę plus 15 ha. 
rębnego lasu wokół w znanej sportowo-letniskowej 
miejscowości koło Goteborgu-Hindas. Mam więc 
gdzie jagody i grzyby zbierać i rąbać co grubsze 
lub gęsto stojące na dodatkowe wydatki.

Praca na efektywnych okrętach, bo za takie 
uważam te na których pływam — staje się coraz 
bardziej dokuczliwa. Winne temu: konkurencje 1 
dzięki temu różne racjonalizacje, braki w obsadzie, 
pijaństwo. Jednym słowem kiedy zdrowie dopisuje, 
to idzie jeszcze wytrzymać, lecz ochota ku temu co
raz słabsza.

Ze znajomych marwojowców nikogo nie udało 
mi się spotkać i słuchy teraz o nich coraz słabsze. 
A tu na stare lata człek bardziej tego ciekawy. 
Dlatego też tak sobie cenię ./Sygnały" — bo zawsze 
cos ujawnią.

Na polskim wycinku w Szwecji szykuje się w 
1964 roku koleżeński zjazd: 2'5-lecie szwedz
kiego Chleba. Gdyby nie cienie tragicznych wypad
ków poza, no i mało co odmieniająca się rzeczy
wistość to ta gromada winna czuć się dobrze. Ku
pa zdrowych i dorodnych dzieciaków, uczących się 
chętnie, nie mówiąc o tak spowszednialych rze
czach jak dobra praca, własne domy i samochody 
świadczy o tym wymownie.

Tylko ci w Kraju są nadal okradani systema
tycznie.

Rok obecny zbliża się szybko ku końcowi, ślę 
więc razem Wszystkim, świąteczne — wszelkiej po
myślności !

T. Farbisz

Ottawa, 4 grudnia 1962

...Piszesz dalej na temat przybywających nam 
lat z czym trudno się nie zgodzić. Niestety lecą 
one, jak satelici dokoła ziemi. Lecą i nie zostawiają 
za sobą nawet wspomnień, wartych pamiętania i 
nawet tych jest bardzo mało. Jak człowiek pływał, 
to w ciągu roku przeżył, ucieszył się światem i tymi, 
którzy, a może które, go zamieszkują więcej, niż 
przez dziesięć lat siedzenia na lądzie. A szczególnie, 
gdy jeszcze wyznaczony mu przez los kawałek tego 
lądu nosi nazwę Ottawa. Bezduszna dziura. Nawet 
nie dostąpiła zaszczytu znalezienia się nad jakimś 
kawałkiem powierzchni wodnej, choćby nawet słod
kiej.

Oprócz braku czasu, ostatni rok przyniósł nam 
trochę nieprzyjemnych zaskoczeń. Obniżyli nam na
szego dolara, wprowadzili wyższe taryfy celne na 
importowane towary, przez co wszystko poszło w 
górę. Najgorzej, jak się pastuchy zabierają do rzą
dzenia krajem przy pomocy tego, co nazywają u 
siebie mózgiem. Namacalny dowód na to, że kraj 
musi pożyć parę stuleci samoistnego istnienia za
nim wyprodukuje drogą ewolucji i doświadczeń lu
dzi, nadających się do takiego zajęcia. W pańs
twach totalitarnych łatwiej to przychodzi. Ludzie 
są wyznaczeni, myśleć im nie wolno, muszą tylko 
trzymać się dokładnie linii partyjnej. Jak się źle 
dzieje, winnego nie ma między nimi, nie trzeba się 
przed narodem usprawiedliwiać, zresztą i tak jest 
trzymany w ciemnym ciele i nie wie co będzie nas
tępnego dnia.

Pogodę tego lata mieliśmy też kiepską, zimno 
i mokro. Znów umarł jeden z najbardziej przyjem
nych przedstawicieli emigracji politycznej w Otta
wie. Niejaki p. Maliński. Bardzo go szkoda.

Sprawy polityczne parę tygodni temu wyglą
dały dosyć ostro. Myślę jednak, jestem w tej chwili 
odosobniony, że Kennedy miał wszystko z góry u- 
łożone. przepuścili przez komputory wszystkie moż
liwe kombinacje i zaryzykowali wprowadzenie re
zultatów w życie. Nie wiadomó co z tego wyjdzie, 
ale może nareszcie Zachód weźmie inicjatywę w 
swoje ręce.

W ostatnich Sygnałach znalazłem zaproszenie 
do wypowiedzenia się na temat opinii o Waszej 
działalności. Bardzo ją pochwalam i załączam czek.

Spotkała mnie dzisiaj bardzo przyjemna nies
podzianka. Wróciłem do domu i znalazłem książkę 
„Polskie Siły Zbrojne". Nadawca Pollsh Naval Asso- 
ciation. Przyznam się, że się wzruszyłem. Ktoś miał 
bardzo dobry odruch serca. Nawet jeśli to nie jest 
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prezent, jeśli otrzymam za parę dni invoice do 
uregulowania, będę wdzięczny.

Wbrew normalnemu biegowi spraw zima pró
bowała już parę razy dać znać o sobie, ale się gdzieś 
po drodze poślizgnęła i jak dotąd jest ciepło i su
cho. Rozwinął się taki wyż, jakiego nikt się zdaje 
nie spodziewał i jeszcze nie przeżył w tej części 
Kanady. Mnie to niewymownie cieszy. Zima tutaj 
jest przekleństwem. Im mniej jej widzę i znoszę, 
tym jestem szczęśliwszy.

Zasyłam bardzo serdeczne życzenia wesołych 
świąt i pomyślnego Nowego Roku.

S. Rowiński

Ottawa, 4 grudnia 1962 
Freeport, 6 grudnia 1962

...Właściwie wybierałem się z napisaniem tego 
listu i załączeniem czeku już miesiąc temu, ale jak 
zwykle, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. 
Tym bardziej, że nasz port, będący w stadium roz
budowy i poszerzenia, ciągle nie jest jeszcze zao
patrzony w należytą Ilość personelu, a więc i pracy 
przypada na jednostkę więcej niż to ma miejsce 
w państwowych o dłuższej tradycji portach, w 
przeciwieństwie do naszego prywatnego.

Moi „Ajaxi“ jak mawiał śp. Adam Mohuczy — 
mam na myśli Felka i Jura też mają lwią porcję 
extra obowiązków. Jur jest już cokolwiek przemę
czony i zamierzam wysłać go na urlop do Londynu 
w przyszłym roku.

We wrześniu wybraliśmy się z Jadwigą na ur
lop do Stanów 1 Kanady. Spędziliśmy 24 dni po
dróżując samolotami, autobusami i samochodem. 
Córę naszą, która pracuje w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, odwiedziliśmy w New Yorku po 
dwakroć. Po jedenastu latach niewidzena się, od
wiedziliśmy mego brata z rodziną w Detroit. W Ot
tawie spędziliśmy kilka miłych chwil z Konradost- 
wem Namieśnlowskimi i z Jerzostwem Koziołkowa- 
kiml. Z Kawernińsklm i Łukaszewiczem zdołałem 
tylko porozmawiać przez telefon. W przelocie przez 
Montreal zjedliśmy obiad z Tadeuszem Gorazdows- 
kim i Willem Pacewiczem. W Bostonie, Waszyngto
nie, Norfolku odwiedziliśmy polsko-amerykańsko- 
pakistańskich przyjaciół — i urlop się skończył.

Mieliśmy co prawda świeże wiadomości z Samo
pomocy i o Londynie od Felka Minkiewicza, ale 
tych wiadomości jest zawsze mało. Będzie nam za
tem bardzo miło otrzymać uzupełnienie do Felko- 
wych opowiadań, w postaci paru słów od Pana Ko
mandora no i oczywiście „Naszych Sygnałów".

Od mojej rodziny 1 od siebie łączę dla Pana i 
Jego Małżonki oraz dla wszystkich koleżanek i ko
legów najlepsze życzenia świąteczne i Noworoczne.

Szczerze oddany

R. N. Tymiński

Lutry, 8 grudnia 1962

...Przyszedł również numer 102 „Naszych Syg
nałów" z interesującym artykułem kmdr. Podjazd- 
Morgensterna oraz świetny opis wojny na żaglowcu 
na bliskim wschodzie Kmdra Koslanowskiego. Jak 
zwykle czytam nowy numer od deski do deski. W o- 
kresie świątecznym będę się widział z moim „są
siadem" w Belgii Zenkiem Mosakowskim; mamy 
rendez-vous w Genewie na „Wigilię — 1" ponieważ 
nie widzieliśmy się od przeszło 10 lat... będę go 
witał na lotnisku z biało-czerwonym goździkiem w 
butonierce. Wciąż wybieram się wrócić do „domu" 
to jest do Anglii, ale jako że już nie jestem mło
docianym porucznikiem co skakał w pyjamie poa 
mundurem z Gambii do Belfastu, a obciążony ro
dziną, meblami i podatkami, trudno wykonać ten 
manewr w odpowiednim czasie, o ile „odpowiedni 
czas" w ogóle dla kogoś istnieje... Tak czy inaczej 
będę w Londynie w lipcu 1963 na zjeździe rocznika 
1938-41 i może wtedy wybadam możliwości zrobie
nia „bridgehead" na terytorium W. Brytanii zanim 
żona i dzieci zupełnie się nie „zeszwajcarzeją".

Z okazji zbliżających się świąt załączam wszy
stkim Kolegom najserdeczniejsze życzenia Wesołej 
Gwiazdki.

M. Wasilewski

Remuera, 11 grudnia 1962

...Mieliśmy bardzo trudny okres gdyż córka 
zdawała końcowe egzaminy i to terroryzowało nas 
bardzo dokładnie. Dzięki Bogu zdała 1 ma już swój 
bachelor of art w kieszeni. W ten sposób dobiliśmy 
do końca wychowywania dzieci. Chłopcy obaj są w 
Australii w Adelajdzie. Starszy jedzie za pół roku 
do Kalifornii gdzie go tam potrzebują na dwa lata, 
ale Australia puszcza go tylko na rok. Jeśli teraz 
córka wyjedzie co jest bardzo możliwe, to się tutaj 
sami zostaniemy.

U nas już dawno nikogo z Marynarki nie było. 
Rok temu był Plewako, tak że czekam może ktoś 
znowu przyj edzle.

Przesyłam wiele serdeczności dla Pana i całej 
Samopomocy oraz łączę życzenia świąteczne i No
woroczne.

W. Francki

Ottawa, 14 grudnia 1962

Im bardziej się starzeję tym bardziej więcej 
sobie kłopotów nabawiam. Używając żargonu an
gielskiego zostałem „kićked upstairs" i przeniesiony 
na stanowisko kierownika wydziału wyszkoleniowe
go w Min. Sprawiedliwości w Ottawie. Przypomina 
ml to „wuja Łuszczą" w Dowództwie Floty, jako że 
mam także samo pulchną i uroczą sekretarkę. Wios
ną i latem jeździłem poprzez przestrzenie Kanady 
od Atlantyku do Pacyfiku, na urzędowych inspek
cjach naszych instytucji. Zwiedzać Kanadę na 

koszt podatników to wcale miłe zajęcie, wożę z so
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bą listę adresową naszych Kolegów 1 próbuję od
wiedzać gdzie się da. Będąc w Vancouver odwie
dziłem państwa Pławskich i państwa Pulchnych 
Kmdr. Pławski jest w swoim żywiole, gdyż jest waż
ną osobistością w rozruchach w Kolumbii Bryt., po
wodowanych przez ex-rosyjską sektę Dołkoborców 
(Biczowników?...) Nie płacą podatków, nie służą w 
wojsku, nie oddają dzieci do szkół, a za lada pre
tekstem protestują i rozbierają się do naga, pry
watnie i publicznie. Kmdr. Pławski służy nie tylko 
jako tłumacz, ale jako „uspokajacz" — gdyby chciał 
tć mógłby zostać ich prorokiem gdyż patrzą na nie
go jak na rodowitego „papasze".

Pulchny sprawił mi ogromną radość zaprasza
jąc na film „Krzyżacy" — popłakałem się na nim 
jak bóbr 1 siedziałem przez 2 programy.

W Montrealu odnaleźliśmy się z Gorazdowskim 
i Pacewiczem, obaj trzymają się mocno i zdrowo 
Nie wiem czy pisałem poprzednio — gdy byłem 
Kitimat, Alex Kadulski sprawił mi inną niespo
dziankę: wizytę u bosmana Olesińskiego z ORP 
„Wilk" i „Dzik" zlikwidowaliśmy przy okazji 
cały bar w lokalnym Canadian Legion...

Niespodziankę zrobił nam w Ottawie kmdr. Ty
miński z żoną odwiedzając w podróży po kontynen
cie. Planowaliśmy „walny zjazd" z tejże okazji, ale 
nie wyszło.

Tęskno nam za Europą, za Londynem, za Kra
jem, za Kolegami z Londynu... jak to zawsze ckni 
się na Gwiazdkę.

Serdeczne pozdrowienia i życzenia świąteczne.

J. Koziołkowski

KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z karty żałobnej

W dniu 20 listopada 1962 zmarł w Plymouth i tamże 
został pochowany ś.p. kpt. mar. Józef Małkiewicz.

Cześć Jego pamięci.

Członkowie Dożywotni

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
członkostwo dożywotnie wpłacił:

kol. B Cwej £10.10.0

Odwiedzili S.M.W.

W ostatnim okresie odwiedzili SMW następujący Ko
ledzy:

K. Hess pływa na statku hydrograficznym pod flagą
U.S.A.
P. Minkiewicz — Bahamy,
Ks. Jośko — Australia,
Z. Pleśniak — Anglia,
P. Cieślak — U.S.A.,
Inż. T. Szczerbik z Małżonką — Argentyna,
Dr W. Zabroń — Anglia,
St. Kince — po dłuższym okresie pływania,
W. Śliwiński — Irlandia,
B. Biskupski — po dłuższym okresie pływania,
Inż. P. 'Bukraba — w drodze powrotnej do U S A.

Dary na S.M.W.

Przekazane przez Stowarzyszenie Weteranów Mar. 
Woj. a zebrane w Dniu święta Morza przez Okręgi I-szy 
i 6-ty Ligi Morskiej w Ameryce 150 doi.

Stanisław Kamuda (brat ś.p. kpt. mar. w. Kamudy)
£10.10.0

W ciągu roku 1962 Zarząd Główny S.M.W. prze-

Donacje

znaczył i wypłacił następujące sumy na 
reczne:

cele spo-

Kościół św. Andrzeja Boboli £ 100.—
Zjednoczenie Polskie (składka) 
Pomoc Dziecim Polskim w Austrii

21—

i Niemczech 28.—
Macierz Szkolna 8—
Związek b. więźniów (Kacetowcy) 5—
święto żołnierza 10—
Tow. Pomocy Polakom (gwiazdka) 5—
Harcerstwo Polskie 20—
Teatr Polski dla Dzieci 10—
Muzeum Polskie w Rappersvill 2.—
Loteria na Kościół 2—
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZU IM. GINSBERTA

W związku ze świętami Bożego Narodzenia — nastę
pujące dary wpłynęły na fundusz im. Ginsberta:

£. sh. d.
D. Szczerbik 10. 0.0
A. Górscy 1. 3.0
Hess 8.17.4
W. Zaziemski 1. 0.0
J. Giertych 10.0
A. Cieszkowska 1. 0.0
W. Szwec 1. 0.0
J. Wańkowski 1. 0.0
T. Hermaszewski 10.0
T. Farbisz 11.16.5
Z. Mossakowski 2. 0.0
M. Swirska 150
W. Lasek 1. 0.0
L. Ziembicki 1. 0.0
Z. Tatarka 1. 0.0
A. Trzyna 1. 0.0
J. Klamt 5.6
P. Bukraba 3.10.0
A. Kwaśnica 1. 0.0
K. Łowczynowski 10.0
J. Hofman 2. 0.0
S. Rowiński 5. 0.0
M. Kadulski 1.15.0
L. Zdanowicz 3.10.0
M. Wasilewski 2. 00
j. Sojak 2. 0.0
W. Zajączkowski 3.10.0
S. Pohorecki 7. 0.0
R. Tymiński 5. 0.0
B. Gawęcki 2. 0.0
C. Wnorowski 3.10.0
E. Pławski 1. 0.0
I. Stróżniak 2. 6.0
R. Haberlau 3. 0.0
B. Iwaszkiewicz 10.0
j. Krasowski 10.0
J. Piór 1. 0.0
J. Starzycki 2. 0.0
R. Dulla 5. 5.0
A. Cwalina 2. 0.0
H. Chwalibóg 10.0
J. Koziołkowski 5. 0.0
Z. Kiciński 40. 0.0
Liga Morska Oddział 8 3.10.0
Liga Marska Oddział 5 50 doi
Liga Morska Oddział 7 75 doi

Zamiast życzeń:

J. Busiakiewiczowie
B. Wrońscy
W. Nadratowski
F. Balicki
E. Krutol
F. Pitułkowie
j. Tchórzniccy

2. 0.0
2. 0.0

’ 2. 0.0
3. 0.0
3.12.0
2. 0.0
1. 0.0

B. Biskupscy 1. 0.0 j

Wszystkim wyżej wymienionym ofiarodawcom -- Zfrr
rząd Główny SMW składa serdeczne podziękowańiie za
ich dary i pamięć o naszych chorych. I

•

Bridge

Nasza Komisja Klubowa urządza od czasu do czasu 
w kancelarii SMW niedzielnego brldge’a. Ponieważ nie 
tym wziąć udzi...ał, zawiadomienia o tym są wysyłane 
wiemy którzy z Kolegów chcieliby ewentualnie w bridge’u 
jedynie do znanych nam bridgistów. K...ol...edzy którzy 
by chcieli zawiadomienia o ...bridge’u były im wysyłane 
są proszeni o podanie swoich nazwisk do kancelarii 
SMW.

Ogłoszenie

Jerzy Pertek, znany pisarz marynistyczny w 
kraju, zwrócił się do nas z prośbą o użyczenie mu 
zdjęć ORP „Burzy" z okresu wojennego do książki 
o tym okręcie, która niedługo ukaże się w kraju. 
W związku z tym zwracamy się z prośbą do kolegów, 
którzy zdjęcia takie posiadają aby łaskawie przy
słali je do SMW. Zwrot zdjęć zapewniony.

A w i z o

Polska firma wydawnicza Orbis Ltd. wydała 
około roku 1945-46 trzy książki, a mianowicie;

Najszczęśliwszy rejs -- J. Papuga
Wierny okręt — J. Bartosik
Dokąd idziemy — S. Majak
Ponieważ do dziś dnia nie wszystkie te książki 

zostały rozsprzedane, a firma musi się ich pozbyć, 
ofiarowuje je po cenie 7/6 za komplet to znaczy za 
trzy książki. Koledzy, którzy chcieliby ewentualnie 
skorzystać z tej okazji proszeni są o zwracanie się 
do firmy Orbis (Londyn) Ltd., 38 Knightsbridge, 
S.W.l. względnie do nas.
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