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POLSKA MARYNARKA WOJENNA 
W LITERATURZE

j eśliby się ktoś pokusił o sporządzenie zestawie
nia utworów literackich, osnutych na tle dzia

łalności flot wojennych, z akcją rozgrywającą się na 
morzu w toku działań bojowych, to nawet gdyby 
ograniczyć interesujące nas zagadnienie do wieku 
XX-go, otrzymana Usta byłaby bez wątpienia im
ponująca i to nie tylko pod względem ilościowym, 
ale także jakościowym. Literaturę bowiem tego ro
dzaju posiada każde państwo morskie, a wiele dzieł 
tego gatunku zdobyło sobie uznanie i rozgłos na 
całym świecie. Utwory Konstantego Staniukowicza i 
Borysa Ławrieniewa, „Cuszima" Aleksego Nowikow- 
Priboja i „Port Artur" Aleksandra Stieuanowa, ksią
żki Claude Farrere‘a, Paul Chacka i Andre Thoma- 
zi‘ego, „Kulisi cesarza" Teodora Pliviera 1 „Diabeł 
morski" Feliksa Lucknera, powieści Cecila Scotta 
Forestera, „Krążownik Ulysses" Alistaira MacLeana, 
„Okrutne morze" Nicolasa Monsarrata 1 „Bunt na 
okręcie" Hermana Wouka zyskały sobie setki tysię
cy jeśli nie miliony czytelników różnych narodowoś
ci na obu półkulach ziemskich.

Oczywiście także i w Polsce te i wiele innych 
książek marynistycznych należą do chętnie czyta
nych. świadczy o tym jedno przedwojenne i trzy 
(a może już cztery?) powojenne wydania „Cuszimy" 
czy też błyskawiczne rozejście esię nakładów „O- 
krutnego morza" i „Buntu na okręcie", jak zresztą 
w ogóle powodzenie wszelkiego rodzaju publikacji 
na ten zawsze ogromnie atrakcyjny temat — dzia
łalności flot oraz przebiegu bitew i wojen morskich.

Ale wymienione wyżej utwory to przekłady z ję
zyków obcych, rosyjskiego i francuskiego, niemiec
kiego i angielskiego, a nas interesować winna w nie 

mniejszym stopniu literatura rodzima. Jak przed
stawia się sytuacja w tym zakresie? Czy istnieją 
godne uwagi, rozchwytywane przez czytelników ksią
żki polskich autorów, czy też właśnie ich brak jest 
przyczyną tym większego powodzenia utworów ob
cych pisarzy? Próbę odpowiedzi na te pytania ma 
dać niniejszy szkic, w którym autor chciałby po
krótce omówić literaturę osnutą na tle działalności 
współczesnej Polskiej Marynarki wojennej, stano
wiącej naturalne i najbliższe sercu tworzywo dla 
naszych pisarzy marynistycznych.

Nie potrzeba tłumaczyć, dlaczego pierwsze, dość 
nieudolne jeszcze utwory marynistyczne, w drob
nej lub większej mierze poświęcone Polskiej Mary
narce Wojennej, powstały dopiero w drugiej połowie 
międzywojennego dwudziestolecia. Z górą dwa wieki 
braku własnej floty wojennej, sto pięćdziesiąt lat 
odcięcia od dostępu do morza, sto dwadzieścia trzy 
lata zaborów — stanowią wystarczające wytłuma
czenie takiego stanu rzeczy. A wprawdzie istnieje 
wiele dowodów świadczących o tym, że świadomość 
korzyści, jakie państwu i narodowi daje możliwość 
korzystania z dostępu do morza, bynajmniej nie za
nikła, a może, wprost przeciwnie, wzrosła w okresie 
porozbiorowym, to jednak z natury rzeczy możliwoś
ci powstania w tym czasie literatury marynistycznej 
były bardzo ograniczone. Wspomnienia żeglarskie 
Mariusza Zaruskiego czy Edwarda Milewskiego nie 
zyskały większego kręgu czytelników, czemu nie 
można się wcale dziwić, gdyż pojęcie sportu żeglar
skiego, pracy, czy w ogóle życia na morzu, były 
wówczas dla społeczeństwa niezmiernie odległe. 
Wprawdzie we flotach państw zaborczych służyło 



a NASZE SYGNAŁY

wielu Polaków i niektórzy z nich, jak np. wicead
mirał rosyjskiej marynarki Henryk Cywiński, lekarz 
okrętowy Florian Hłasko, czy oficerowie marynarki 
austrowęgierskiej Stanisław Bobelak, Czesław Pete- 
lenz i inni opublikowali swe wspomnienia ze służby 
wojenno-morskiej, ale sam fakt, że była to służba 
pod obcymi banderami niwelował w pewnym stop
niu zainteresowanie dla tych wspomnień i poru
szanych w nich spraw. Oczywiście nie można się 
dziwić, że 1 pierwsze powstałe jeszcze w okresie nie
woli literackie utwory o interesujących nas moty
wach wojenno-morskich osnute były na tworzywie 
zaczerpniętym z żyda 1 działalności obcych flot. 
Wystarczy tu wymienić ubeletryzowaną relację z 
dziejów wojny peruwiańsko-chilijskiej Józefa Sie
miradzkiego, zatytułowaną „Admirał Grau“, a za
mieszczoną w książce pt. „Pod obcym niebem" (Szki
ce i notatki, Kraków 1954), oraz dwie książki Stefa
na Żeromskiego. Autor „Wiatru od morza" już do 
akcji „Urody życia" wplótł motyw wojenno-morski, 
każąc wyratowanemu z morza Piotrowi Rozłuckiemu 
znaleźć się na pokładzie niemieckiego pancernika. 
Ten drobny epizod potraktowany jednak został zu
pełnie marginesowo jeśli chodzi o realie techniczne 
przedstawionej sceny, natomiast opowiadanie o ka
pitanie cesarskiej marynarki wojennej Ottonie von 
Arffbergu, komendancie — jak pisał Żeromski — 
łodzi podwodnej „U-72", wymagało już od autora 
dokładnego, przynajmniej teoretycznego zapoznania 
się z konstrukcją i działaniem okrętu podwodnego, 
co też potwierdzają pozostawione przez niego no
tatki.

„Uroda życia" pisana była w 1912 roku, a „Wiatr 
od morza" dziesięć lat później, kiedy istniały już 
zaczątki Polskiej Marynarki Wojennej, ale jej histo
ria zaczynała się dopiero tworzyć i upłynąć miało 
jeszcze następnych dziesięć lat, nim ten nowy temat 
marynistyczny pozyskał sobie pierwszych pisarzy. 
Zresztą nawTet i wtedy lepszym, a może raczej ob
fitszym i bogatszym tworzywem były dzieje flot za
borczych z okresu I wojny światowej, i nic dziwne
go, że najlepszą polską książką wojenno-morską lat 
międzywojennych okazał się „Samotny krążownik" 
Ta książka powstała z gawęd, jakie komandor Wło
dzimierz Steyer opowiadał w gronie kolegów z Mary
narki Wojennej na temat swej służby i przygód na 
krążowniku rosyjskim „Askold" w latach 1914/15, a 
opublikowana pod pseudonimem Brunon Dzimicz 
stała się prawdziwym bestsellerem owych czasów — 
drukowana dwukrotnie w czasopismach doczekała 
się też dwu wydań książkowych. Wybuch wojny 
w 1939 roku uniemożliwił rozpowszechnienie wydru
kowanej już drugiej książki tegoż autora, pt. „Es
kadra niescalona", zawierającej dalszy ciąg dziejów 
wojennych „Askolda". Przewidziana też była trzecia 
książka cyklu, „Przez morza i oceany", ale nigdy 
nie została napisana.

Jak już wspomniano, w drugim dziesięcioleciu 
okresu międzywojennego powstało kilka książek poś
więconych w części lub całkowicie Polskiej Mary
narce Wojennej. Z wyjątkiem jednej, osnutej na 

tle działalności flotylli pińskiej (były to „Figle diab- 
lika błot pińskich", które napisał kapi. mar. rez. 
Karol Taube), książka Kornela Makuszyńskiego pt. 
„Radosne i smutne", w której mowa jest o flotylli 
wiślanej, i „Skazy marynarskiej" Brunona Dzimicza, 
w której jedno z opowiadań przedstawia zagon ka- 
nc.nierki „Komendant Piłsudski" w 1923 r. do Kłaj
pedy — pozostałe nie czerpią wprawdzie z historii 
tej najświeższej, ale nąwiazują do aktualnych prze
żyć na pokładzie okrętu szkolnego Marynarki Wo
jennej „Iskra", bądź nawet wybiegają w przyszłość. 
Książki o „Iskrze" ukazały się dwie; generała Za
ruskiego „Na pokładzie Iskry" oraz spółki autors
kiej Zbigniew Gadomski — Franciszek Możdżer 
„Pięć lat na żaglowcu". Fabuła pozostałych książek, 
przeważn'e o niezbyt wielkiej wartości literackiej, to 
już fikcja, choć nie najczystszej wody, gdyż zarówno 
w „Nowej Atlantydzie" Antoniego Marczyńskiego, 
jak „Pannie Wodnej" i „Loreley, czyli o kobietach 
na morzu" Jima Pokera oraz w najlepszej z nich, 
nagrodzonej na konkursie „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego" powieści żeglarza i poety Zbigniewa 
Jasińskiego pt. „Biczmen" — przedstawione zostały 
postacie dowódcy floty i innych oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej, niekiedy nawet pod niezmie
nionymi nazwiskami, w innych przypadkach bar
dzo sugestywnie sportretowane.

Powieść Jasińskiego drukowana w odcinkach na 
łamach „I.K.C.", edycji książkowej się nie doczeka
ła 1 w tej sytuacji dużą poczytnością, zwłaszcza 
wśród młodzieży, cieszyła się jedyna obok niej od a 
do z o Polskiej Marynarce Wojennej traktująca po
wieść, wspomniana już „Panna Wodna" Jima Poke
ra, a właściwie inż. Juliana Ginsberta. Jako zago
rzały przedstawiciel idei morskiej w Polsce, propa
gujący konieczność posiadania silnej floty wojennej, 
współtwórca akcji zbiórkowej na jej budowę — póź
niejszego Funduszu Obrony Morskiej, Ginsbert roz
winął bardzo ożywioną i skuteczną działalność pub
licystyczną. a ponadto pod pseudonimem wydał rów
nież kilka powieści, w których dominował pierwias
tek morski, jak np trzytomowy cykl „Pod trójko
lorową banderą" czy powieść „Zdobywca Gibralta
ru". Były to typowe „romans d‘aventures" i podobny 
charakter miała „Panna Wodna". W powieści tej 
autor nakreślił wizję wojny morskiej pomiędzy 
Niemcami a Polską, a chociaż przyszłość miała oka
zać, że nie wiele z pomysłów strategiczno-taktycz- 
nych Pokera znalazło swe potwierdzenie w rzeczy
wistości, to jednak zrealizowana została zasadnicza 
intencja tej książki. Polska Marynarka Wojenna 
wzięła chlubny udział w obronie przed zalewem 
teutońskim*  od pierwszego dnia wojny zapisując nad 
wyraz chlubne karty swych dziejów.

Nie było niestety dane polskim marynarzom 
zwyciężać na szarozielonych wodach Bałtyku, gdyż 
i Westerplatte, i Oksywie, i Hel, okazały się placów
kami straconymi. Część okrętów polskich zginęła w 
walce, kilka przedostało się do Szwecji, gdzie zostały 
internowane, dwa okręty podwodne przedarły się 
z Bałtyku na Morze Północne i dołączyły do jednos
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tek wysłanych do Anglii przed wybuchem wojny. W 
ten sposób powstał zalążek floty polskiej na zacho
dzie i epos walk bałtyckich mógł być kontynuowany 
w znacznie już korzystniejszej dla naszych maryna
rzy sytuacji. Nie zabrakło też sukcesów, które sze
roko rozsławiły polskich marynarzy, a czyny bojowe 
„Orła", „Pioruna" i innych polskich okrętów zajęły 
poczesne miejsce w historii minionej wojny. One też 
stały się tematem licznych utworów literackich: re
portaży i wspomnień, ubeletryzowanych opowiadań 
i wreszcie powieści o fikcyjnej fabule, opartej na 
wydarzeniach z dziejów wojennych naszej floty.

W latach wojny — obok zawodowych dzienni
karzy czy korespondentów wojennych — siłą rzeczy 
szczególnie predystynowani do zabrania głosu byli 
ci, którzy brali czynny udział w działaniach pols
kich okrętów wojennych, i z relacji pełnych nie- 
kłamliwego autentyzmu, bo powstałych z osobistych 
doznań, przeżyć i doświadczeń, zaczęła powstawać 
polska literatura wojenno-morska. Na uwagę zas
ługują: nagrodzony na konkursie „Wiadomości Pol 
sklch" pamiętnik kapitana marynarki Bohdana 
Wrońskiego pt. „Listy z morza", reportaż Bohdana 
Fowłowicza z rejsu na „Garlandzie" do Murmańska 
reportaże Stanisława Strumh-Wojtkiewicza z pod
wodnego patrolu na ORP „Sokół" i z rejsu na „Pio
runie", a zwłaszcza utwory Eryka Sopocki, młodego 
podchorążego marynarki, który zdołał opublikować 
dwie tłumaczone na język angielski książki: o słyn
nym patrolu norweskim „Orła" oraz o akcji przeciw 
„Bismarckowi" 1 przygotowaną miał trzecią, zbiór 
reportaży z akcji niszczyciela „Orkan", kiedy stor
pedowanie i zatonięcie tego okrętu położyło kres 
karierze pisarskiej 1 życiu utalentowanego mary- 
nlsty.

Już po zakończeniu wojny ukazało się w Anglii 
kilka dalszych polskich książek poświęconych na
szej Marynarce Wojennej. Były to „Opowiadania 
marynarskie" Domiczka, wspomnienia ze służby na 
„ślązaku" marynarza Henryka Mayaka oraz wydany 
później także w Polsce „Wierny okręt" Józefa 
Bartosika, osnuty na tle służby autora na „Garlan
dzie" i „Błyskawicy". W dziesięć lat później również 
w Anglii ukazały się wspomnienia Jędrzeja Gierty
cha pt. „Wrześniowcy", zawierające obszerny opis 
przeżyć autora jako podporucznika marynarki re
zerwy w czasie obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 
na Helu, oraz „Granatowa załoga" Wincentego Cy
gana, członka załogi „Błyskawicy" a potem krążow
nika „Dragon", nazwana przez Zofię Kossak- 
Szczucką najlepszą polską książką wydaną na emi
gracji.

Także i dwaj angielscy pisarze za temat swych 
powieści obrali działalność polskich okrętów wo
jennych. Pierwszy z nich, Thomas Olsen, opubliko
wał w 1942 r. książkę pt. „Taste of Death" („Smak 
śmierci"), której akcja przypomina nieco bałtyckie 
przygody okrętu podwodnego „Orła", chociaż zawie
ra dużo dowolności. Książka ta nie przysporzyła au
torowi sukcesu i zapewne nie podbiła brytyjskich 
czytelników, a polskich zraziła horendalnym prze

inaczeniem rzekomo polskich nazwisk, imion i nazw, 
była jednak jednym ze świadectw dużego zaintere
sowania społeczeństwa brytyjskiego działaniami 
Polskiej Marynarki Wojennej w latach wojny. Drugi 
z wymienionych pisarzy, jeden z najbardziej zna
nych marynistów angielskich, Cecil Scott Forester, 
wydał przed pięciu laty powieść „The Good Shep- 
herd" („Dobry pasterz"), która doczekała się już 
sześciu (a może nawet więcej) wznowień w Anglii 
i wydania w Niemieckiej Republice Federalnej pod 
nazwą „Konvoi 1943". Jej treścią jest opis rejsu 
konwoju alianckiego, złożonego z 37 statków i och
ranianego przez słabą eskortę w sile czterech nisz
czycieli. Jeden z nich, okręt dowódcy eskorty, jest 
amerykański, i opisując przebieg akcji konwojowej 
autor patrzy na nią oczyma dowódcy i oficerów tego 
niszczyciela. Drugi okręt eskorty to niszczyciel an
gielski, trzeci kanadyjski, a czwarty polski. W po
wieści okręt ten nosi nazwę „Ylctor" i ginie storpe
dowany przez U-Boota — można się domyślać, że 
autor posłużył się tu sylwetką i dziejami niszczycie
la „Orkan", który rzeczywiście został zatopiony przez 
torpedę U-Bota w akcji konwojowej w 1943 roku.

Gdyby do wszystkich wymienionych książek do
dać jeszcze liczne drobniejsze utwory rozproszone po 
czasopismach i prasie codziennej w Anglii i w ogóle 
na Zachodzie, to można by sądzić, że Polska Ma
rynarka Wojenna z lat 1939—1945 ma bogatą litera
turę, odpowiadającą jakościowo i ilościowo wielkie
mu wkładowi naszej siły zbrojnej na morzu w alian
ckie zwycięstwo nad hitlerowską Kriegsmarine i jej 
satelitami, i że epos bojowy okrętów spod białoczer- 
wonej bandery został należycie uwieczniony i —- co 
najważniejsze — rozpowszechniony w drukowanym 
słowie. Niestety, pogląd taki byłby zupełnie mylny. 
Literatura musi służyć narodowi, a książki muszą 
trafić do społeczeństwa, dla którego zostały przez 
naczone. Fakt zaś, że z wymienionych pisarzy pols
kich tylko jeden, Stumh-Wojtkiewicz, powrócił, pi
sze i wydaje w kraju, a z zacytowanych utworów 
tylko „Wierny okręt" miał kilkanaście lat temu kra
jowe wydanie, świadczy najlepiej o tym, że powstała 
na emigracji zarówno podczas wojny jak i po jej za
kończeniu literatura wojenno-morska w szerokim 
swym przekroju przeciętnemu czytelnikowi w Polsce 
nie jest znana, że nie mogła kształtować jego mor
skich zainteresowań i nie mogła zapłodnić krajo
wych pisarzy marynistycznych. Literatura, która 
by spełniała te wymogi, musiała powstać na gruncie 
rodzinnym. I chociaż z pewnym opóźnieniem, pow
stała.

Jedną z przyczyn tego opóźnienia był fakt, że 
wielu uczestników zmagań Polskiej Marynarki Wo
jennej z hitlerowską Kriegsmarine nie powróciło po 
wojnie do kraju. Drugą przyczyną był dotkliwy brak 
materiałów archiwalnych w postaci ksiąg okręto
wych, kronik bojowych, relacji świadków i tym po
dobnych źródeł, jak również trudności z korzysta
niem z fachowej literatury przedmiotu. Innymi sło
wy brakowało bazy, na której mogliby się oprzeć 
potencjalni autorzy wspomnień z okresu wojny, i 
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tworzywa dla tych pisarzy, którzy nie będąc uczest
nikami i świadkami wydarzeń, chcieliby wziąć je na 
swój twórczy warsztat. W takim stanie rzeczy pow
stawały na razie utwory drobniejszego kalibru jak 
np. „Przygody mata Moreli". Wznowione też zostały 
najpierw na łamach czasopism a potem w książce 
pt. „Na Atlantyku" reportaże wojenne Stanisława 
Strumh-Wojtkiewlcza. Ten sam autor przedstawił 
jeden z epizodów bojowych polskiej floty, a miano
wicie zatopienie okrętu podwodnego „Jastrząb" w 
swej powieści pt. „Emigranci". Ukazały się również 
dwa większych rozmiarów utwory literackie, czer
piące fabułę z przeżyć polskich marynarzy: „Spot
kamy was o świcie" i „Błyskawica".

Autorem pierwszej był Jerzy Lipiński, w latach 
wojny oficer marynarki. W swej książce będącej 
„powieścią morską osnutą na tle służby na kontr- 
torpedowcu w czasie wojny" Lipiński przedstawił 
wiele autentycznych przeżyć zarówno własnych jak 
i swych towarzyszy broni z różnych okrętów (przy 
czym scena zatonięcia powieściowego „Mazura" 
przypomina ostatnie chwile „Orkana") i na tym 
polega jej zasadnicza wartość. Natomiast pod 
względem literackim książka jest słabsza; fabuła 
dość uproszczona, dłużyzny, dialogi „rozgadane", a 
język w ogóle jest niedopracowany. Ale pomimo tych 
usterek debiut Lipińskiego wywołał swego czasu 
na ogół usprawiedliwione zainteresowanie czytelni
ków. Nie darmo była to pierwsza po wojnie powieść 
z życia i działalności Polskiej Marynarki Wojennej.

Wydana w 1949 roku ubeletryzowana „opowieść 
marynarska" pt. „Błyskawica", napisana została 
przez Józefa Kowalskiego w oparciu o relację jedne
go z członków załogi tego okrętu, bosmanmata Zdzi
sława Dutkiewicza. Również 1 ta książka cieszyła się 
znacznym powodzeniem i spopularyzowała działał 
ność jednego z najsłynniejszych polskich okrętów 
wojennych, który w 1947 roku powrócił do Polski. 
Słabszą stronę książki stanowi tawerniano-knajpiar- 
ski klimat, w jakim autor kazał obracać się boha
terom powieści, członkom załogi „Błyskawicy", w 
czasie portowych postojów, co była zapewne odprys
kiem dawniejszego, dziś zdezaktualizowanego spoj
rzenia na „morową marynarską wiarę", która 
„w noc się bawi a w hamaku we dnie śpi".

istniejącą lukę w materiałach do dziejów na
szej floty starała się tymczasowo zapełnić książka 
autora niniejszego szkicu, zatytułowana „Wielkie dni 
małej floty", którą senior naszych marynlstów Je
rzy Bohdan Rychliński nazwał „najpiękniejszym 
pomnikiem marynistyki polskiej", co oczywiście jest 
hołdem złożonym uczestnikom owych wielkich dni, 
współtwórcom eposu bojowego małej floty, a nie te
mu, który jej czyny zwyczajnie postarał się utrwalić. 
Ta „kronika batalistyczna" zgromadziła najbardziej 
godne uwagi epizody działalności polskich okrętów 
w latach wojny, a w swych dalszych wydaniach 
stała się czymś w rodzaju namiastki dotąd jeszcze 
nie opracowanej historii Polskiej Marynarki Wo
jennej w latach 1939—1945. Ostatnio „Wielkie dni 
małe floty" zostały poniekąd uzupełnione serią dwu

dziestu zeszytów poświęconych poszczególnym okrę
tom polskim, i w sumie obie te prace zawierają 
stosunkowo obszerny materiał historyczny, w któ
rym jest wiele wątków i epizodów mogących służyć 
za podstawę do opracowań literackich. Prawdopo
dobnie w pewnej mierze korzystali z niego także au
torzy opublikowanych w ostatnich latach wspom
nień, nieżyjący już dziś kontradmirał Steyer oraz 
komandorzy Wieńczysław Kon i Bolesław Roma-, 
nowski.

Wspomnienia admirała Steyera, kartki z ob
rony Helu zatytułowane „Samotny półwysep", uka
zały się już po śmierci autora. Ujęte pednak w for
mę gawędziarską pokazały ten ważny epizod walk 
na wybrzeżu w 1939 roku raczej od strony anegdo
tycznej 1 dlatego obrona Helu czekać musi jeszcze 
na swego piewcę. Inny nieco charakter mają nato
miast książki obu wymienionych komandorów, u- 
czestników walk na Zachodzie.

„Atlantyckie patrole" Wieńczysłwaa Kona to 
bardzo ciekawy opis wojny morskiej widzianej z po
kładu „Błyskawicy", na której autor służył w latach 
1939—41 jako oficer wachtowy i sygnałowy, a potem 
także hydrolokacyjny. W książce została dobrze od
dana atmosfera, w jakiej żyli i •— z dnia na dzień 
nabierając doświadczenia bojowego w obcych dla 
siebie warunkach nawigacyjnych, atmosferycznych 
i klimatycznych — walczyli polscy marynarze. W in
teresujący sposób przedstawione zostały z natury 
rzeczy silne kontakty polsko-brytyjskie, ale nade 
wszystko przemawiają do czytelnika doskonałe sce
ny bitewne, a niektóre z nich, jak również opis zma- 
agnia się załogi „Błyskawicy" z zablokowanym ste
rem podczas szalejącego sztormu, swą sugestywnoś- 
cią kojarzą się nam z „Okrutnym morzem" Monsar- 
rata.

„Torpeda w celu" Bolesława Romanowskiego to 
dla odmiany wojna przeżyta w kadłubie okrętu pod
wodnego i widziana w wizjerze jego peryskopu. Są 
to, nie licząc wydanej tylko po angielsku pracy So
pocki o „Orle", pierwsze polskie wspomnienia bojo
we podwodnika, co książce tej nadaj e szczególną 
rangę, zwłaszcza jeśli się zważy, że polskie okręty 
podwodne „Orzeł", „Wilk", „Sokół" i „Dzik" zapi
sały nie jedną chlubną kartę w dziejach minionej 
wojny. Przyznać trzeba, że sposób napisania „Tor
pedy w celu" całkowic'e usprawiedliwia duże zain
teresowanie, jakie książka wywołała, i szybkie ro
zejście się jej dwu dotychczasowych wydań. Ciekawe 
przygody, jakich podczas służby na „Wilku", „Soko
le", „Jastrzębiu" i „Dziku" autor doznał, na dwu 
ostatnich okrętach jako dowódca, przedstawione są 
w bardzo interesujący sposób i przede wszystkim 
zupełnie przystępnie, jak na opis służby na pełnym 
precyzyjnych i skomplikowanych urządzeń okręcie 
podwodnym. Wszystkie zaś trzy wyżej omówione 
książki napisane zostały z tak cennym, dość zresztą 
marynarzom właściwym zmysłem humoru, co do
datkowo uprzyjemnia ich lekturę.

Mówiąc o publikacji polskich wspomnień z woj
ny morskiej trzeba jeszcze odnotować wznowienie 
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reportażu z ciekawej, jedynej w swoim rodzaju przy
godzie Stanisława Strumh-Wojtkiewicza, który jako 
korespondent odbył bez wiedzy wyższego dowódz
twa rejs bojowy na okręcie podwodnym „Sokół", a z 
dopełnieniem potrzebnych formalności — na słyn
nym walką z „Bismarckiem" niszczycielu „Piorun".

I wreszcie pozostają do omówienia trzy książki 
c charakterze beletrystycznym. Jedna z nich, Sta
nisława Biskupskiego „ORP Orzeł zaginął", oparta 
została wprawdzie na dziejach tego okrętu, ale fa
buła dodatkowa: życie członków załogi na pokładzie, 
ich przygody na lądzie, zarysowane wątki konflik
tów, dialogi — jest fikcyjna. Natomiast w znacznie 
większej mierze — fikcją literacką są: „Banderę 
podnieść" Bogusława Sujkowskiego i „Przygoda 
śródziemnomorska" Janusza Meissnera, chociaż w 
pierwszej z nich domyślamy się niektórych przygód 
naszych okrętów podwodnych, a autor drugiej wy
korzystał z dziejów minionej wojny ciekawy epizod 
w postaci działalności Polskiej Misji Morskiej w Gi
braltarze, która dokonywała potajemnego przerzutu 
uchodźców wojskowych i cywilnych z okupowanej 
Francji na tereny brytyjskie.

Debiut morski Sujkowskiego, niezwykle płodne
go autora powieści historycznych, ostatnio laureata 
bydgoskiej nagrody literackiej, uznać należy za zu
pełnie udany. Podobnie jak kiedyś Żeromski, tak i 
Sujkowski, toute a proportion gardee, musiał dobrze 
zapoznać się z funkcjonowaniem współczesnego ok
rętu podwodnego, obsługą jego mechanizmów, tech
niką manewrów za- i wynurzenia, trybem życia i 
pracy załogi, no i dodatkowo zaznajomić się z wo
jennymi przygodami polskich okrętów podwodnych 
w minionej wojnie, aby powieść o macie Piotrze Ro
li i działalność ORP „Rosomak" sprostała wszystkim 
wymogom zarówno z literackiego punktu widzenia, 
jak i od strony ścisłości realów technicznych i po
niekąd historycznych, które w tego rodzaju książce 
muszą odgrywać wielką rolę. A choć wiemy, że 
Sujkowskiemu służył pomocą najbardziej kompeten
tny doradca w osobie wymienianego już komandora 
Romanowskiego, to jednak zasługa autora jest nie
zaprzeczalna. Nie łatwo niemarynarzowi napisać do
brą morską powieść.

Również i Janusz Meissner nie jest człowiekiem 
morza ale w dorobku literackim tego najlepszego w 
Polsce autora powieści lotniczych i przygodowych 
marynlstyka zajmuje poczesne miejsce. Możemy 
przypuszczać, że zainteresowanie to przejął Janusz 
Meissner od swego brata, kapitana żeglugi wielkiej 
Tadeusza Meissnera, zresztą autora: książki o rejsie 
„Daru Pomorza" wokół świata i tłumacza książek 

morskich, i w nim też znajduje fachowego doradcę 
przy pisaniu morskich powieści, z których pamięta
my przedwojenny „Skok przez Atlantyk" i powojen
ne; „Sześciu z «Daru Pomorza*"  i „S/t Samson wy
chodzi w morze" oraz trylogię przygód korsarskich 
Jana Martena. Najnowszą, „Przygodą śródziemno
morską", cechują te same zalety, co i inne książki 
tegoż autora, żywo tocząca się wśród ciekawych przy
gód akcja, interesująca topografia terenu na jakim 
się rozgrywa, przyjemnie nakreślony wątek miłosny, 
no i sporo morza, zarówno w partiach dotyczących 
działalności kutra „Galano" (ciekawa scena rozbicia 
się kutra), jak i ścigacza artyleryjskiego „Vogue“, 
którego autor przedstawił i w bitwie morskiej i w es
korcie konwoju.

Tak przedstawia się w krótkim zarysie literatura 
powstała na kanwie działalności Polskiej Marynarki 
Wojennej. Chociaż ogromna większość pozycji doty
czy jej dziejów z lat 1939—1945, temat ten zapewne 
nie raz jeszcze każę wziąć pióro do ręki zarówno 
uczestnikom wojennych działań naszej floty, jak i 
literatom, których zapłodni bogactwo wojennych 
czynów oraz różnorodność przeżyć 1 doznań współ
twórców tego eposu. Ale na wykorzystanie przez pi
sarzy czeka jeszcze inny, nowszy i najnowszy frag
ment dziejów, tworzonych przez ludzi w granato
wych mudurach: powstanie i historia Morskiego Ba
talionu, zaczątki naszej nowej floty wojennej, długo
letnia, żmudna a nader niebezpieczna akcja oczysz
czania z min basenów portowych, torów wodnych, 
wód przybrzeżnych i szlaków żeglugowych, prowa
dzona przy wydatnej współpracy okrętów i maryna
rzy sowieckich, lata rozwoju floty, rejsy szkolne na 
morza Północy i Południa, jednym słowem wszystko 
co składa się na służbę Marynarki Wojennej Pols
kiej Rzeczypospolitej Ludowej na straży naszych 
morskich granic. Są to tematy ruszone dotąd tylko 
piórem publicystów, i tu przed literatami otwierają 
się jeszcze liczne, niewykorzystane możliwości.

Jerzy Pertek

Przypisek Redakcji: p. Jerzy Pertek przebywa
jący i piszący w Polsce jest znanym autorem całego 
szeregu wydawnictw marynistycznych, które cieszą 
się obecnie w Polsce b. dużym powodzeniem, w 
książkach, które wydał i opisał działalność i udział 
Polskiej Marynarki Wojennej w 2-ej wojnie świato
wej ze specjalnym naciskiem na udział Mar. Woj. 
pod dowództwem brytyjskim. Artykuł Jego nadesła
ny nam uprzejmie do Naszych Sygnałów zamieszcza
my bez zmian.
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DZIEJE
Zapieram się sentymentałizmów jako nawyków 

pozbawionych logicznych podstaw. Tylko po to chyba 
by niespodziewanie przyłapać się na ich uprawianiu. 
Bo jak inaczej wytłumaczyć przechowywanie pewnych 
szpargałów czy szmat przez 26 lat? Praktyczna przy
datność ich — żadna. Szmata taka jednak, jak doku
ment, albo jak rzecz, której nie można zreprodukować, 
a jest na wyczerpaniu, nabiera wartości. Gdyby to 
były żyjące istoty, możnaby też mówić o ich przeży
ciach i z nich wywodzących się doświadczeniach. Nie 
przesądzę jeśli stwierdzę, że muzealna ta pamiątka 
przez lata była dosłownie najbliższą mej skóry. Prze
chowywanie i wreszcie przywiązanie się do pewnych 
rzeczy, i to w warunkach najmniej temu sprzyjających, 
w moim wypadku posłużyć by mogło jako miara mi
łości do wszystkiego, z czego rzecz ta wywodziła się 
i z czym była związana. A więc do rzeczy. Otóż owego 
roku w lutym otrzymałem je, pachnące naftaliną, z 
całym zestawem worka marynarskiego. Przejęty na 
całego instrukcjami o konieczności oszczędzania prze
pisowo przyszywałem patki z pieczęcią. Nazw|isko, 
imię i numer 42/37. Układałem w kostki i wysuwałem 
na półki szafki.' Szkoda mi było je używać. Nawet 
zimą w trzaskające mrozy zadawalałem się po prostu 
spodenkami gimnastycznymi, koloru ciemno-niebie- 
skiego i po kolana. Wojna pokrzyżowała plany milio
nom, a między innymi i mnie. Podpisałem służbę nad
terminową na 4 lata, a zatrzymano mię przez 10 lat. 
Dziś mógłbym wysunąć pretensje o tak zwany naleś
nik mundurowy, bo według przepisów jeśli części 
umundurowania nosiłem dłużej niż ich przewidziana 
trwałość zamiast wydawania nowych — wypłacano 
forsę.

Obawiam się, że w marynarce przepisy obecnie 
mogły się zmienić, a ja mimo chudoby, stałem się 
wspaniałomyślny i niezależny. Pretensji wnosić nie 
będę. W zastosowaniu pełnej oszczędności danej części 
umundurowania stanął mi na przeszkodzie młody i 
dowcipny podporucznik. Było to jeszcze w porcie 
ojczystym ostrą zimą. Dwuszereg wolnej burty prze
glądany był przed wyjściem na ląd. Podporucznik u 
jednego zainteresował się paznokciem, u innego wło
sami, a mnie — spuścić spodnie! — rozkazał. — Co? 
czy do kąpieli idziecie? — zadrwił. — Ubrać się prze
pisowo według pory roku i zameldować się powtórnie.

Może to i lepiej, że zostałem zmuszony do ich 
wdziania. Bez używania ich byłyby tylko bezduszną

WORA
materią, a tak nastąpiło zbliżenie i poufałość. Mój pot 
i zapach wsiąkał w materię, a ta opinała mię i grzała.

Już w koszarach kadry floty działy się różne figle, 
które upewniły mię, że roztrwonię zestaw worka zanim 
noga moja stanie na pokładzie okrętu. Jeden z instruk
torów, mat, miał paskudny zwyczaj. Po północy, kiedy 
wracał z lądu, a nie powiodło mu się tam, wchodził 
na salę i przy pomocy jednego ze zbudzonych wysu
wał koniec ławy za okno i wychylał. Na ławie w ko
stki ułożone, leżały drelichy i bielizna 40 śpiących 
mieszkańców. Fruwało to wszystko z drugiego piętra 
i znikało w śniegu dziedzińca. Na komendę, w koszu
lach tylko, podrywaliśmy się.

— Bezwstydnicy! — wołał na bezsenność cierpią
cy mat, — okryć się kocami!

W pędzie na dół schodami, ktoś podał myśl: — 
ZaJbierać czyjekolwiek, na sali odszukamy swoje we
dług pieczęci.

W różnych odstępach czasu operacja ta powtarza
na była wielokrotnie. Szczęśliwie jednak rzeczy wra
cały do mnie. Po trzech miesiącach odbyliśmy krótką 
drogę. „Na Flotę". Ja pieszo, a worek na moich ple
cach. Tutaj w pełni stosowałem oszczędność, conaj- 
mniej jeśli chodzi o jeden artykuł: moja obecna pa
miątka — aż do wypadku podczas przeglądu na ląd. 
Role ułożyły się odwrotnie niż powinny były być. Nie 
rzeczy moim, ale ja ich stałem się sługą. Podczas 
apeli rozkładałem je, wietrzyłem, gładziłem, trzepa
łem. Po co używać? by potem prać?

O.R.P. Mazur był małym okręcikiem. Szafki nie
pomiernie szczupłe w porównaniu z pękatym worem. 
Przy przepakowywaniu za żadne skarby nie mogłem 
umieścić całego zestawu w szafce. Mundury, kołnierze, 
przyrządy do golenia musiały się zmieścić. Na bie
liznę brakło miejsca. Gdyiby to było w domu, wsunął
bym pod poduszki, albo rzucił na stół. Niestety tu nie 
było łóżek, a ze stołu nikłyby bezpowrotnie. Nosić 
na sobie po kilka par? Niemożliwe. Hamak nasunął 
mi rozwiązanie. Miał podwójne dno, między którymi 
mieścił się cieniutki materacyk. Tam też ukryłem 
bieliznę, śpiąc na niej nocą, a zawiązując ją w ha
maku na dzień. Jeszcze mi włosy nieodrosły po rekru
ckiej goliźnie, a O.R.P. Mazur już ładował ostrą amu
nicję. Nie o sobie jednak chcę pisać, a o worku. W 
wyprawie do Gdańska, by reprezentować Rzeczpospo
litą podczas oficjalnej wizyty szkolnego żaglowca 
szwedzkiego, oczywiście worek bierze udział. Przyznaję 
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— rozładowanie rzeczy, częściowo w szafie, trochę 
w hamaku, reszta na sobie — nie wiedziały o gorącz
kowych przygotowaniach ich właściciela. Ze strony 
niemieckiej przybyło 6 trawlerów. Na ewentualną za
czepkę mieliśmy gotowe działa i wodne hydranty. By 
takie i tym podobne wyprawy mogły spełniać swoje 
zadanie — tak mi przynajmniej wbito w głowę — 
zestaw mojego worka musiał być kompletny. Zda
wałem sobie zupełnie dobrze sprawę, iż O.R.P. Mazur 
nie mógłby spełnić zadania, gdyby w worku brako
wało wstążki do czapki, czy chusteczki. Wówczas nie 
spodziewałem się, że Gdańsk był zaledwie początkiem 
mojego obieżyświatctwa, a raczej obieżyświatctwa mo
jego wora, boć o worku chcę pisać, nie o sobie, — które 
skończyć się miało aż 10 lat później w Szkocji. Na 
plecach wnet worek turgałem znów na O.R.P. Bałtyk. 
Tu wystawiony był na najcwańsze zakusy i chytrości 
starych roczników i stałej załogi tego, na wieczność 
zakotwiczonego, okrętu. Sztuka uzupełniania, albo wy
mieniania pewnych artykułów zestawu przez starych 
szczurów dochodziła tu perfekcji. W pierwszych dniach 
straciłem parę butów, mimo, że na noc przywiązałem 
je sznurówkami do linek hamaku. Straciłem też czapkę 
drelichową wybieloną na słońcu do białości. Właściwie 
nie mogła to być wymiana, bo na miejscu zaginionych 
rzeczy nie znalazłem nic. Ktoś po prostu uzupełniał 
swój worek moimi rzeczami i w tej transakcji za
pomniał porozumieć się ze stroną drugą. Pewnego 
wieczoru — nie pamiętam już czy pogodnego, czy po
chmurnego - oświadczono mi dyskretnie, bo w cztery 
oczy, że dnia następnego zbudzony zostanę wcześniej, 
że udam się do Gdyni do fotografa. Że zażądam zro
bienia zdjęcia paszportowgo w półpłaszczu, z szyją za
winiętą szalem i bez czapki. Innymi słowy podobizna 
nie zdradzająca przynależności do sił zbrojnych. Bieg 
rzeczy potoczył się szybko i dokładnie według posta
nowień władzy z dnia poprzedniego. Mózg mój praco
wał zbyt wolno, by dojść do jakichkolwiek wniosków. 
Dopiero u fotografa od spotkanych kolegów dowiedzia
łem się sekretu. Jeśli zdjęcie do paszportu, to znaczy 
wyjazd zagranicę, oświadczył Balczewski. Jeśli worek 
udać się miał do obcego państwa, to właściciel, by 
móc mu towarzyszyć, musiał mieć paszport. Proste. 
Ze wstrętem, ale z konieczności ja z kolei musiałem 
uzupełnić zestaw. Nabyte przeze mnie nocą buty oka
zały się za wielkie, czapka za mała, ale stan worka 
był znów kompletny. Z pełnym worem śmiało ruszałem 
za dalekie horyzonty.

Pierwsze podróże i sztormy utkwiły w mej pamięci 
najwyraźniej i pozostaną tam najdłużej. Chyba dla
tego, że były pierwsze i rzadkie. Późniejsze, szczegól
nie w latach wojny, zbyt liczne, zlały się w jedną 
Udrękę. Piękne tylko w przyszłych wspomnieniach. 
Mordercze i wywołujące zgrzytanie zębów w czasie 
ich przeżywania. Pierwszy raz oddałem pokarm na 
Mazurze — muszę przyznać — w okolicznościach bar
dzo temu sprzyjających. Starszy marynarz Guzenda, 
magazynier, polecił mi zejść do farbiarni wysuszyć 5 
galonów nafty rozlanej na podłogę. Po otwarciu włazu 
wyziewy farb, nafty, antytfarbiny, pokostów i zidorostu 
odrazu zaczadziły mię. Zimny pot wystąpił na skronie. 
Nogi zesłabły, zachwiałem się. Nafta w żelazny pokład 

nie mogła wsiąknąć, czyli — jakby nie było — mu
siałem zejść i w kuczkach pakułami naftę zbierać i w 
wiadro wykręcać. Następnie — wiadro po prostopadłej 
drabinie wynieść na pokład i wypróżnić za burtę. Tu 
sobie pofolgowałem, przepisowo ustawiwszy się z wia
trem. Wycieczkę do farbiarni powtarzałem trzykrotnie 
i tyleż razy — nakarmiłem ryby. Po raz drugi i ostatni 
opróżnienie żołądka przeżyłem, i nie tylko z jedzenia, 
ale i kwasów, w pierwszej drodze O.R.P. Błyskawicy 
z W. Brytanii do kraju. Największy wróg człowieka, 
wybjryiki natury, darły, gięły, podrzucały, moczyły, 
miażdżyły wszystko, co na ich drodze się znalazło. 
Żułem ćwiartkę stwardniałego razowca, by było czym, 
kuląc się gdzieś pod pokrowcami. Kategorycznie za
przeczę jednak, by miało to jakikolwiek efekt na bie- 
liźnie, — przecież o niej zamierzałem pisać. Bez współ
czucia, a nawet z pogardą, patrzyłem w późniejszych 
dziejach na tych, którzy nie wytrzymymali.

Różnym ludzkim kaprysom poddawane były części 
mego ubioru. Drelichy, bielizna prane w szaflach z 
mydlikiem, w solboty, wywieszane na sznurze, roz
piętym z masztu do dziobu pokładu, półsuche wkłada
ne na ciała, gdzie parowały. Mundury sukienne prze
glądane przez oficerów z admirałem włącznie, "w po
szukiwaniu pyłu. Pod biegunem po dwie pary ubierane 
przez właściciela. Przez tegoż zapomniane na Śród
ziemnym. Porzucane po kątach pomieszczeń. Zbierane 
przez dyżurnych i szefów oddziałów. Wyrzucane za 
burtę. Wysyłane do pralni na lądzie. Miesiącami błą
dzące w poszukiwaniu okrętu, który wyszedł w morze 
i zmienił port. Doszło nawet do tego, że zakazano ich 
noszenia. Poprostu kazano je zdać. Bielizna zmieniona 
została na brytyjską, drelichy na kombinezony, a mun
dury sukienne i oznaki polskiego kroju, ale szyte w 
U.K. Jeśli chodzi o mnie, przyznać muszę, sprawa ta 
nie podobała mi się. Postawiłem się rakiem. Zasadniczo 
przepisy co do umundurowania nie zmieniły się. Gdy 
Zestaw worka był moją własnością, szczególnie te 
rzeczy, których trwałość dawno się skończyła. Zakaz 
używania jest co innego, a wyzbycie się znów co 
innego. Wara wam od mej własności. Prawdę mówiąc, 
zachowanie do dziś moich pamiątek nie zawsze mógł
bym przypisać mojej zasłudze. Nie zawsze się dało, 
Pomnę choćby o jednej podróży z urozmaiceniem, a 
było ich wiele. Na podstawie sygnału z Scapa Flow 
mam udać się drogą lądową do Plymouth. Czyli prze
być W. Brytanię na wskroś. Na sobie doświadczyłem, 
że marynarzowi nie warto przywiązywać się do jed
nego okrętu i jego załogi. Służba na innym jest rów
nież chwalebna. Sygnał radiowy, potem świetlny po
łożył kres 6-letniemu zadomowieniu się. Prysło wielo
letnie koleżeństwo.

Wrzuciłem w motorówkę hamak i wór.
„Zobaczymy się w ojczyźnie! — i — uważaj na 

stolec! Jakżeś ty wykombinował wyokrętowanie?" — 
Oto głosy pożegnania stojących na pokładzie. Odsta
wiono mię na dryfter. Odkotwiczy o 11. Zawiózł mię 
na statek-lbazę. „Ja do Plymouth chcę jechać" — 
oświadczyłem trzymającemu służbę na pokładzie.

„Tędy trapem na górę, windą w dół i do tej hali." 
./Bagażowego tu rtie madie?" — Sarkastyczne 
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spojrzenie było odpowiedzią. Tu w hali czekało ponad 
100 takich, jak ja, jadących na stały ląd. Zmęczony 
i zregynowany usiadłem na własnym hamaku koło 
wora. A góra hamaków i worów nie mała. Nadchodzi 
dryfter. „Zrzucać bagaż!" Zrzucają. Wrzucam i ja. 
Z piętra na w dole kolebiący się pokład. Mój wór byl 
78 z rzędu. Winet został przywalony. Zniknął mi z 
oczu. Spuszczają się po sztormtrapach podróżni, spu
szczam się i ja. Odbijamy. W 4 godzinach, ciemną 
nocą lądujemy w Thurso. Brytyjczycy mają to w sobie, 
że przynajmniej w takich wypadkach nie stukają bliź
niego. Bez ociągania się szybko zaczęli wyrzucać cały 
ładunek na molo. Wyrzuciłem i ja wór i hamak, bry
tyjskiego typu. Wśród rosnącej góry bagażu nie było 
mowy o odszukaniu własnego. Wszystko w ciemności, 
po omacku. Stąd przeładowanie na 2 ciężarówki. Tłu- 
moki osobno, ludzie osobno. Podwożą nas pod kościół. 
Północ. W obszernej hali na górze dziewczęta z ma
rynarki podają kolację. Kippers i sausages. Herbata. 
Stąd na stację. Znaleźliśmy hamaki i wory na kupie 
wzdłuż równolegle do siebie stojących pociągów. Stąd 
czerń marynarska rozjeżdżała się w różne strony głębi 
lądu. Odtąd muszę radzić sobie sam. Podchodzę do 
maszynisty jednego pociągu i pytam: „Jadę do Ply
mouth, — w który pociąg wsiadać?" „Oba idą w tam
tym kierunku. Tamten odchodzi pierwszy". Podchodzę 
do konduktora drugiego pociąga i indaguję: „Jadę do 
Plymouth, - w który pociąg wsiadać?" „Oba idą 
w tamtym kierunku." „Czy prawdą jest, że ten od
chodzi pierwszy?" „Tak, ale tamten jest w Perth 
wcześniej."

Kiedy się obejrzałem, ostatni wór był już wrzu
cany do wagonów. Nieco w jeden pociąg, resztę w 
drugi. W jednym z pociągów był mój bagaż, ale w 
którym? Wsiadłem i ja w jeden z nich. Podczas prze
siadki w Crew zaglądnąłem w wagon z ładunkiem.

A nuż zbiegiem okoliczności pakunki moje i ja jesteś
my w tym samym pociągu. Były. Odtąd na stacjach 
uważałem tylko, by moich rzeczy nikt inny z wagonu 
nie wyniósł. W końcu po 30 godzinach znalazłem się 
w Plymouth.

A podróż ta była jedną z wielu. Nie wolno mi 
rozpisywać się jak to worek towarzyszył mi pod bie
gun, w konwojach atlantyckich, do Gibraltaru, na 
Maltę. W Kanale La Manche. O pościgach, strzelani
nach, bombach powietrznych, hydrostatycznych, gdyż 
artykulik urósłby do tomu. Rzeczy krajowego fasunku 
zdarły się w strzępy i poszły za burtę. Z wyjątkiem 
dwóch. Nie sposób bowiem pominąć ich szczęśliwego 
ocalenia podczas inwazji na Francję, kiedy to wnętrze 
okrętu, rozprute, zalane wodą i ropą, wchłonęło wiele 
istnień ludzkich i mienia. Bardzo, a bardzo żałowałem 
moich poległych przyjaciół. Równocześnie nie mogłem 
się wyzbyć uczucia pewnego zadowolenia, że lepiej iż 
los nieszczęsny spotkał ich, nie mnie. Odkryłem wtedy, 
że człowiek z wszystkiego i wszystkich najwięcej lubi 
samego siebie.

Gdyby worek miał choć jeden zmysł, zmysł wzro
ku, odkryłby, że jest ciągniony przez właściciela, kuś
tykającego o lasce, postękującego z bólu. Został wy- 
ciągniony, a nie pozostawiony w okręcie-ruinie, gdzie 
koniec mógłby być tylko jeden. Potem wór w ciemno
ściach magazynu cierpliwie czekał przez trzy lata na 
właściciela szpitalnika. Płynęły lata. Zmieniły się wa
runki i otoczenie. W dwudziestą szóstą rocznicą fa
sunku wyciągam sweter granatowy i kalesony — wszak 
o nich pisałem, — a na nich pieczęć:

D.O.K. I
K.R.O.
Targówek 1931.

Wincenty Cygan.

MIECZYSŁAW WASILEWSKI

KARTKI Z PAMIĘTNIKA (ff/ 
1939- 1942

O.R.P. „Burza" 
w morzu

Po krótkim remoncie w Chatham, byliśmy na 
naszym pierwszym bojowym patrolu, którego zada
niem było skontrolowanie brytyjskich pól minowych 
sięgających aż po Ostendę. Niemcy otrzymują tą 
drogą surowce, często ukryte na statkach neutral
nych lub pod fałszywą banderą. Poza tym przedzie
rają się w nocy na powierzchni niemieckie O. P. do 
operacji Atlantyckich...

Patrol był nocny i w zimowym sztormie, a po 
wygodach postoju w Chatham był kontrastowym na
wrotem do realizmu wojny. Wiatr wył na trypodzie 
Burzy i chociaż świadomy swego chrztu wojennego 
patrzyłem na pewno szerszymi niż potrzeba źreni
cami jak „ciotka" stawała na uszach i brała wodę 
burtami aż do wyrzutni torpedowych; śnieżyca cięła 
bezlitośnie policzki i przenikała tuż pod szyją do 
„duffelcoat‘u“, mimo ciepłego szalika ofiarowanego 
przez jakąś nieznaną Miss Mitchell z Arlesbury. Przy
dział wachtowy, z Ludwikiem Antoszewlczem jako 
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obsada działek przeciwlotniczych 20 m/m, amery
kańskiej produkcji o groźnie sterczących czterech 
lufach, wystawił nas na bezkarne podmuchy zimo
wego wietrzyska i zaduch spalonej ropy, na zwrotach 
Burzy pod wiatr.

Po wachcie sen pod nielicznymi, tańczącymi ha
makami w naszym ,,skraplaczu* * gdzie z braku miej
sca 1 haków podwieszeniowych 10-ciu matów pod
chorążych przetrwało swą pierwszą drzemkę na fron
cie leżąc pokotem na pokładzie, tuż przy cuchnących 
zęzach i obserwując ze zgrozą obrzydliwe karaluchy 
(Polish naval cockroaches — mówi Lt. cmdr. Den- 
n’s) — dla nas już znane jako „ścigacze".

Wróciliśmy już nie do Chatham, ale do Harwich, 
naszej istotnej bazy i po krótkim postoju na beczce 
rozpoczęliśmy obecną służbę patrolową u boku an
gielskiej „flotylli śmierci**  (First Destroyer Flotylla) 
noszącą wymalowaną białą farbą na dziobach raczej 
niekomplementacyjną Uterę „G‘‘, a której dni, tak 
jak nasze, wydają się policzone...

Pomiędzy patrolami a Snem straciłem rachubę 
czasu i nie wiem nawet który raz z kolei szukamy 
guza pod brzegami holenderskimi obok Terschelling. 
Przedwczoraj, paradoksalnie tuż po otrzymaniu os
trzeżenia sztormowego, odskoczyliśmy jak oparzeni 
od beczki i pognaliśmy na pełnej szybkości, mimo 
śnieżnej zamieci, pod wybrzeża belgijskie ścigani 
przez złośliwe mewy, które kwękały złowrogo nad 
naszym topenantem oj! oj! oj! ale będzie! Wiatr 
też się śmiał szatańsko na wantach i flaglinkach...

Raz jeszcze ,,Burza“ nie zlękła się tych pesy
mistycznych ostrzeżeń i wróciła szczęśliwie z nocnej 
wycieczki obłożona lodem na relingach, bez trapu, 
z powyginanymi sztengami, ale z dumnie powiewa
jącą z gaflu swą biało-czerwoną banderą, uderzając 
pobłażliwie w beczkę No. 17 jakby jej mówiąc: „jak 
się masz stara, mnie nie tak łatwo sztormem na
straszyć!“.

Dzisiejszy patrol jest już dzienny i jakby inny...
Wyszliśmy w słoneczne popołudnie w towarzyst

wie 2 brytyjskich kontrtorpedowców (lst Flotylla 
dare-devils) mijając jak zwykle z ostrożnośclami 
sterczący z lewej burty wrak H.M.S. Gipsy. Dosięg
ła go jedna z pierwszych niemieckich min magne
tycznych i tonąc rozpoczął czarną serię tej flotylli, 
która wciąż jeszcze trwa. Widoczna była smętnie 
wystająca nad wodą platforma działa i upstrzony 
przez mewy maszt rufowy z powiewającym jeszcze 
po kawalersku znakiem dowódcy.

Prawie tuż przy wyjściu z portu pomost nawi
gacyjny meldował ukazanie się nierozpoznanego sa
molotu.

Grrua! Grrua*  Grrua! Grrua! — zaszczekał ner 
wowo klakson alarmu przeciwlotniczego. Złapałem 
szybko czapkę bosmańską 1 wełniany szal (ten os
tatni konieczny, gdyż na pokładzie dmucha przeni
kający, lodowaty wiatr) i biegnąc szperałem w kie
szeni za kartką przydziałów alarmowych — aha! 
widzę — z pierwszej wachty mam iść na działo 
No 2 (dobrze, że mnie nie przyłapał por Tumani- 
szwllli zerkającego na kartkę — mamy już znać 
wszystkie swoje przydziały na pamięć!) na śródo

kręciu, przy sztormlinie zderzam się prawie z Lud
wikiem „Antrłoszką**  Antoszewiczem, który też z no
sem w kartce przydziałów biegł „instynktownie" do 
działa No 2...

Samolot dawno już zniknął 1 tyle go widzieli. 
Porucznik Plezia nie doczekał się na obsługę Vlcker- 
sów i dziób drżał od jego soczystej rugi pod adresem 
nieszczęsnego działonowego, którego mieszał z bło
tem, albo raczej z... morską pianą.

Na pomoście nawigacyjnym widać od czasu do 
czasu starannie uczesany rozdziałek kawalera Legli 
Honorowej Mietka Wożniaka — ma odrzucony kap
tur dufflecoat‘a — oraz okrągłe policzki Zenka 
„Mossaka". Noworól i Karolek Mayer są przy rufo
wym dziale, ale stąd niewidoczni.

Na „moich" czterolufowcach jest Michał Bia- 
łowskl (co już umie na pamięć wszystkie przydziały 
alarmowe, ilość wręgów, przedziałów wodoszczel
nych, numerację grodzi,, kolory rurociągów ropo
wych, oliwnych, pożarowych, wody słodkiej itp. itp.). 
Kostek Zubkowski i Zdzicho Pleśniak mają szczęście 
piastując przydział na osłoniętej od wiatru centrali 
Thornycroftów. Jedyny bohater to Jasio Wańkowski 
wystawiony na bryzgi zmywające działo No 1, na sa
mym dziobie, a więc jak to mówi Michał na właści
wym dla niego miejscu, gdyby trzeba było kogoś 
„taranować * (Jasiek uważa, że ma piękny, męski 
nos!).

Alarm trwa w dalszym ciągu i nasz angielski 
„leader" podnosi różnobarwne flagi sygnałowe oraz 
tajemnicze języki i trójkąty, na których to szma
tach mało kto się wyznaj e, choć nasi sygnaliści 
mają; pretensję do ich biegłego czytania. Jest to 
właśnie na fale wykonawczy „Blue pendant" (nasi 
specjaliści wymawiają ,.blou-ć“ ) po którego opusz
czeniu wykonujemy normalnie zwrot o 90 stopni., 
trzymam się mocno za rygle parku amunicyjnego, 
gdyż jak tylko „leader" opuści swoją płachtę „Bu
rza*  położy się prawie na boku, aby nie wyjść na 
centymetr ze szlaku torowego brytyjczyka, a wypaść 
za burtę w styczniu nie mam ochoty. Po odboju a- 
larmu czeka mnie wachta aż do wieczora na cztero- 
lufowcach. Niemcy są wciąż nieuchwytni i mimo 
słonecznej pogody naszym nieustannym nieprzyja
cielem są zimowe sztormy — gdy piszę te słowa 
„Burza" wspina się i opada, jakby zjeżdżając z gi
gantycznych schodów. — Mimo nadrabiania miną 
widać zmęczenie z naszych zapadniętych, matowo 
błyszczących oczu. Ludwik Antoszewicz nie traci 
jednak swego dobrodusznego uśmiechu (skąd u'nie
go taki zapas pogodnego usposobienia?) i puszcza 
do mnie: „Uważaj Mietek, bo złamiesz ten hyglel!**.  
Odpowiadam mu kadeckim, wyświechtanym ze sta
rości odgryzieniem; „A znasz kawa! o nosie?" — i 
już nowym harwiczowskim „Sudden death" i Kiss 
me „tumorlo"...

O.R.P. „Burza" 
w morzu

11 luty 1940

Cały styczeń „oraliśmy" Morze Północne z małą 
przerwą na instalację kabla przeciw minom magne
tycznym (degaussing).
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Tę samą operację przeszły w Chatham „Grom ‘ 
i „Błyskawica", które są przeznaczone dołączyć do 
nas do Harwich na tą niewytłumaczoną gonitwę wo 
kół pól minowych.

Dziś znowu w typowy „harwiczowski' wieczór 
zimowy wyszliśmy z „Błyskawicą" na patrol. Dwa 
polskie okręty na Morzu Północnym, bez żadnych 
angielskich leaderów „sobie na chwałę, a Niemcom 
na zatracenie! '.

Nasi radzicy, którym Q-zety wyglądają z oczu, 
postraszyli minami naszego nawigatora i zamiast 
przez oficjalne, wytrałowane kanały (gdzie właśnie 
Niemcy postawili nowe spadochronowe „magnetycz- 
niaki") idziemy przez nieokreślone sektory wszel
kich ewentualności. Kurs średni na północ. Ran
kiem minęliśmy kilka „łajb" angielskich i holen
derskich i jednego Belga — wszystkie przepisowo 
zarejestrowane i o znajomym celu podróży. Pisze te 
słowa po wachcie, trzymając kolanami stolik, który 
zaczyna wędrować po „skraplaczu', za każdym ra
zem „Burza" zwiększa szybkość podchodząc do stat
ków, aby odczytać ich nazwę i port macierzysty.

Tym razem kołyszemy się z burty na burtę, 
z maszynami na „stop", gdyż zatrzymaliśmy rybaka 
holenderskiego, który nigdzie nie był zarejestrowa
ny. Zenon „Mossak" (Mossakowski) przebiera się 
w strój desantowy (gietry i pas z amunicją) i 
twierdzi, że tym „Dutchom" nie można wierzyć, 
gdyż skoligaceni ze szwabami szmuglują na pewno 
części samolotowe ukryte w zęzach, a zakryte śle
dziami i cebulą.

Wyszedłem na pokład widząc właśnie odbija
jącą szóstkę z naszymi „karabinier!", którym po
rucznik Tumaniszwilli komenderował: „wiosła 
chwyć!" — „wiosła!" — i „obie naprzód!" z taką 
werwą, że na pewno struchlały serca słuchających 
ze swego kutra neutralnych Holendrów. Dziwne to 
czasy, gdy Polacy rewidują „Dutchów" na Morzu 
Północnym...

Szóstka uczepiła się burty kutra pod flagą płod
nej Julianny przy nowych energicznych komen
dach: „Bosak!" — „Basta!" i „Przybij!" po czym 
obsada pryzowa znikła w czeluściach kutra i biada 
mu gdy ma co innego niż śledzie!

Dziś rano natrafiliśmy na dryfujące na po
wierzchni miny. „Błyskawica" załatwiła się prędko 
ze swoją czerwono malowaną bańką — skierowując 
umiejętnie grad pocisków małego kalibru; już po 
kilkunastu sekundach z miny buchnął ogień, potem 
czarna chmura płonącego trotylu, za nią biały obłok 
pary z wrzącej słonej wody, a potem doszedł do nas 
szum przypominający lokomotywę pędzącego eks- 
pressu.

„Burza" miała trudniejszą przeprawę ze swoją 
pierwszą miną. Zapalniki były z pewnością zabez
pieczone (konwencja Haska tego wymagała) i mi
mo, że sypała z wszystkich działek małego kalibru 
z pomostu i nawet z karabinów ręcznych z pokładu 
(nasi strzelcy wyborowi!) złośliwa piłka nie chciała 
eksplodować. Komandor Francki — obejmujący do
wódca”— przyklęknął na rufie i posyłał jej co chwi

la celne pociski, trafiając nawet zapalnik central
ny, ale nie mógł jej „fuknąć “.

Po dłuższych nieudanych wysiłkach efektow
nego rozprawienia się z miną, zaczęła ona sama 
tonąć od dziur na linii wodnej i w końcu spoczęła 
majestatyczne na dnie. Artylerzyści mieli „niedo
bry" dzień i broń podwodna nie szczędziła im szy
derstw, że „lepiej szóstką podjechać i nożem ją 
zadźgać!".

Gdy po tych emocjach przyszła pora obiadowa, 
zanim łyżka się zanurzyła w kapuśniaku, klakson 
wygonił nas znowu na pokład na drugi z kolei a- 
larm przeciwlotniczy. Zza zamglonego niskiego pu
łapu wysunęły się nagle 3 bombowce w formacji 
ataku i zanim rozpoznano czy to „friend or foe" roz
płynęły jak we mgle.

Pomost jednak twierdził, że były to angielskie 
Blenhelmy, a artyleria podobno zrobiła swój mel
dunek, że „działa gotowe!" w 30 sekund po klakso
nie, a więc honor był uratowany...

Nową niespodziankę sprawiła nam nasza flo
tylla ścigaczy, przecinająca nam nieprzepisowo kurs 
przed dziobem' — ale tym razem rozpoznanie przy
szło łatwo, gdyż Union Jack! powiewały łobuzersko 
z maleńkich gafli.

„Mossak" widząc mnie z notesem raczy mnie 
uśmiechem jak księżyc w pełni i opowiada swe 
ranne przygody (mrugając jednym okiem do Miet
ka Woźniaka, który był na pomoście i myśląc, że ja 
tego nie widzę). „Ty wiesz, że ten Holender miał 
w zenzach beczki z trotylem z zamocowanymi za
palnikami minowymi?" W odpowiedzi chrząkam o- 
bojętnie O.K,! O.K.!... i, prowadzi dalej Zenek skła
dając i rozkładając pas amunicyjny, że wzięliśmy go 
na hol i ciągniemy do Harwich?

Tym razem ubodło to niespodziewanie Jaśka 
(Tapira) Wańkowskiego.;

„Co? na hol! to my ze dwa dni tam nie doj
dziemy!". Kiwałem mu głową aby się nie dał złapać, 
ale popędził jak opętany sprawdzać na rufę. Przed
tem zwierzał się, że ma randkę pod pomnikiem kró
lowej Wiktorii z jakąś „gorgeous Peggy" (angielskie 
słówko ze słownika Jana Stanisławskiego) i nosi się 
ze słodką nadzieją, że patrol wkrótce się skończy, 
a jutro jego burta będzie miała wyjście na ląd...

O.R.P. „Burza" 
Harwich

15 luty 1940
Zamiast rozkoszy lądowych siedzimy w „skrap

laczu" rysując szematy artyleryjskie niezbędne do 
nadchodzącej poprawki z zawalonego egzaminu (mi
mo wojny jesteśmy studiującym, średnim roczni
kiem!).

Nazwanie „skraplaczem" naszego pomiesicze- 
nia ma odzwierciedlić paradksalnie małą skrytkę 
przerobioną z łazienki izby chorych i czegoś bardziej 
intymnego. Czy w dzień czy w nocy jesteśmy bom
bardowani z góry skroploną parą kapiącą z ruro
ciągów wody słodkiej, a śpiąc po wachtach na ka
miennej posadzce ź nosem w pobliżu ścieku, obser
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wujemy jednym okiem czy nie wpełzają na nas 
zdradziecko skubiące „ścigacze", a karaluchy „Bu
rzy" przypominają dobre, przedwojenne czasy...

Ta pseudo-kabina z jednym wentylatorem nig
dy nie była obliczana na jakichkolwiek mieszkań
ców, a ulokowanie w niej 10 podchorążych było nie 
wątpliwie rozwiązaniem „in extremis‘‘. Nie mniej, 
mimo utyskiwania między sobą, wiemy doskonale że 
nie zamienilibyśmy się nigdy z własnej woli na 
wygodne kabiny na O.R.P. „Gdynia" i gdy przyjdzie 
nam wreszcie odejść na gotujący się tam kurs teo
retyczny, nie łatwo będzie się nam rozstać z tym 
okrętem, do którego już jak ślimaki przyrośliśmy.

Klęska egzaminacyjna z artylerii miała w kon
sekwencji dla nas (80 procent) zakaz opuszczenia 
okrętu, w skróceniu z.o.o., czyli podchorążacklego 
ogrodu zoologicznego (quel horreur!), a na ląd wy
szli tylko dwaj szczęśliwcy Zdzicho Pleśniak (zdraj 
ca, sto funtów żywej wagi!)', i Tadek ((„zaciemnie
nie okrętu") Noworól, którzy zdali na celująco.

Ale wróćmy do artylerii: Problem No 4: jaką 
trzeba dać poprawkę na odchylenie, jeżeli celownik 
jest 7.200 metrów a wiatr boczny 30 km/godz. do 
celu poruszającego się V - 25 węzłów, kursem praw
dziwym 135 stopni, o własnym kącie biegu lewo 70, 
aby uzyskać nakrycie w pierwszej salwie?

Heaven help us all!
O.R.p. „Burza" 

Harwich
20 luty 1940

Całą noc staliśmy u wejścia do portu roztapia
jąc się we mgle. Z dziobu nie można zobaczyć rufy. 
Po nocnym patrolu z „Błyskawicą" wracaliśmy na 
ślepo, po omacku nawiązując między polami mino
wymi, szukając często na próżno orientacyjnych bo
jek...

Tuż przed portem nowy wódz wołał rzucić kot
wicę, niż ryzykować prawie że pewną mieliznę lub 
kolizję; tym bardziej, że wczoraj rano uszkodziliśmy 
w podobnych warunkach naszą dziesiątkę, stukając 
się z „War Mehtarem ‘. Patrol wczorajszy przyniósł 
nam spotkanie z innego rodzaju nieprzyjacielem.

Spałem spokojnie w dyżurce artyleryjskiej obok 
chrapiącego „Taplra", gdy niespodziewanie puknęło 
coś pod okrętem.

Po pierwszym wstrząsie otworzyłem jedno oko. 
które spotkało się również z jednym tylko otwartym 
u Wańkowskiego; na górze zimno, może to złudze
nie: nie chciało się ruszać; ale drugi stuk był już 
nieomylnym hasłem. Spłynęliśmy z Jasiem na pok
ład, on naturalnie nie zapomniał owinąć szalem 
(moim!) swego cennego gardła (śpiewał sopranem 
w Globe Theatre, Plymouth) a ja włożyć jego 
płaszcza...

Rzuciliśmy, jak się okazało, bomby głębinowe, 
atakując na zliczenie peryskop zauważony przez 
czujkę działa No 2.

Nieprzyjacielski okręt podwodny przechodził 
ram na 50 m z prawej burty, na kącie kursowym 
prawo.80 i tak jak my błądził we mgle...

Nie wiem kto z nas się bardziej emocjonował. 
W każdym razie niemiecki korsarz zanurzył się w 
mgnieniu oka i pewno jak diabeł Twardowskiego 
„jak czmychał tak czmycha". „Burza" wykonała po
nowną cyrkulację na prawą burtę i robiła drugi 
atak zllczeniowy tym razem z wyrzutniami Thorny- 
crofta. Bomby wzniosły się z moździeży, jak na 
mustrze, symetrycznie z obu burt, wpadły w spokoj
ną toń znacząc miejsca krążkami piany; po chwili 
wytrysły na wysokość nadbudówek imponujące fon
tanny słonej wody, opadając kaskadami. Wstrząs 
był potężny, rufa podskoczyła niespodziewanie tak 
wysoko, że na pewno pobladły oblicza „tych naj
groźniejszych". Na pomieszczeniu oficerskim popę
kały lampy, prysło jedno lustro i uszkodzony był 
iluminator.

Kot okrętowy wywiał ze swego 3-pokojowego 
mieszkania 1 nigdzie nie można się go było do
szukać. Rezultat ataku niewiadomy. Może po woj
nie Niemcy napiszą do nas list polecony. Była mowa 
o niewypałach francuskich zapalników (oczywiście 
historia od artylerzystów!).

Wróciliśmy do szyku za „Błyskawicą", która 
nawet nie zauważyła „patyka". Potem przyszła ta 
obecna mgła, co już od boi „rough" owinęła w wa
tę całą widoczność i sparaliżowała nas na redzie. 
Mimo, że staliśmy na kotwicy nie było odboju 
wachty bojowej, bo wywiad (?) podał zaobserwo
wane o 60 mil od Harwich 2 niemieckie kontr- 
torpedowce, osłaniające ciężki krążownik.

Dyndając tak na kotwicy bez ochrony portowej 
stanowimy piękny cel dla ścigaczy; c‘est pour cette 
raison głaskałem z sympatią uchwyt naszych czte- 
rolufowców, przeprowadzając co pewien czas ima- 
ginacyjną serię, raczej dla rozgrzania się niż dla 
istotnego treningu, co budziło pobłażliwy uśmiech 
u Ludwika Antoszewicza, choć przedtem zgodził się 
ze mną, że ta mgła jest „zhadliwa* .

O.R.P. „Burza" 
w morzu 

23 luty 1940
Zamiast do portu poszliśmy na nowy patrol. 

Oramy morze na zmiennych kursach, tym razem na 
północ od Harwich. Jak dotychczas było już 5 alar
mów przeciwlotniczych (znam już na pamięć wszy
stkie przydziały, trudno by nie!), podobno Anglicy 
wykonali poważny nalot lotniczy na Heigoland i 
stąd taki ruch na górnych pułapach .

Zatopiliśmy parę nowych, zerwanych z kotwic 
min; tym razem poszło to szybko, z bliskiej odleg
łości dziurawiąc je jak sito bronią małego zasięgu. 
Już drugi tydzień nie postawiliśmy nogi na suchym 
lądzie i chociaż niczego w Harwlch nie ma do zo
baczenia (poza pomnikiem Wiktorii) nasze mary
narskie, znużone, półwachtowo-bojowe serce zaczy
na marzyć o terra ferma...

Jesteśmy na przede dniu wiosny. Morze jest 
gładkie, jasno niebieskie i nastraja do rozmarzania 
się o migdałach o tym samym kolorze. W nocy mia
łem niezliczonego już z kolei „pieska" (brr‘ zimna 
wachta), wiatr dmuchał z trawersu wygwizdując na 
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czterech lufach Bethowenowską sonatę moonjatę a 
bardzo a propos księżyc świecił nawet romantycznie 
ukazując się od czasu do czasu zza dziwnie spię
trzonych 1 osrebrzonych jego światłem chmur, przy
pominających średniowieczne zamki, turnieje ry
cerskie, a nawet rozwiane włosy białogłowej Aldo
ny... (musi być przedwiośnie!) i nagle zdałem sobie 
sprawę, że zaledwie pół roku temu byliśmy to na 
Wilii, w pokojowym świecie, pod dowództwem tegoż 
komandora Franckiego, którego donośny głos bur
czący na „ospałych" sygnalistów, dochodzi aż tu z 
pomostu bojowego...

Tu właśnie Władek Szukszta złamał na sztor
mie nogę i odstawialiśmy go do Dover; przypomniał 
mi się Fara imponujący nam angielskim, potem 
wejście do Brestu, nieszczęsną płomienicę Wilii, ba
nany na Rue de Slam, niewdzięczną Jeanette z 
Brasserie de la Marinę... potem pamięć przyniosła 
Casablancę, Iskrę, Las Palmas (niedoszły) radio 
Maroc i tragiczne komunikaty z Warszawy, Port 
Lyautey 1 mata Wolnego ściągającego z obnażonej 
Iskry nadliny... Ocknął mnie głos Michała Białow- 
sklego: „Sleg Heli! Za pięć czwarta. Anything 
new?" Błogosławiona zmiana wachty i „gentle- 
mański*  Michał przyszedł na parę minut przed 
czasem. Przede mną słodka perspektywa gorącego 
kubka kakao w „skraplaczu" a potem sen spra- 
wdiedliwego w hamaku, już podwieszonym — za- 
szwejsowano nam dodatkowe haki i nikt już nie śpi 
na pokładzie — ąuel luxe!

O.R.P. „Burza" 
Harwich 

10 marca 1940
Chodzimy w dalszym ciągu w „polską dwójkę" 

„Grom" ma nadejść lada dzień z Chatham; stwo
rzymy wtedy pełny, przykładowy i bezkonkurencyj
ny dywizjon pod śwleżbiącą ręką Captain a Cre- 
asy...

W środę byliśmy w Dover z „Błyskawicą' stojąc 
całą noc na redzie na kotwicy, osłaniając około set
kę statków handlowych z flagami chyba z całego 
świata, czekających cierpliwie na konwój Royal 
Navy...

O świcie dołączyły się do nas 2 brytyjskie des- 
troyery i „minowiec", przerobiony z promu i ru
szyliśmy na stawianie nowego pola minowego pod 
brzegami francuskimi. Do towarzystwa w powietrzu 
otrzymaliśmy 5 samolotów, które krążyły nieustan
nie dookoła horyzontu, zapewniając ochronę 1 dys
krecję naszej niecnej roboty. Artyleria nie oddała 
ani jednego strzału nie było żadnych ostrzegaw
czych pendantów na flaglinkach, Niemcy się zu
pełnie nie interesowali naszymi ruchami; „mino- 
wlec" po wyrzuceniu wszystkich swych „jajek" i 
starannym naniesieniu granicznych sektorów na 
mapie, podniósł czworokątną flagę na „operation 
completed".

W drodze powrotnej oficer sygnałowy por. Łos- 
koczyński, znany przez mieszkańców skraplacza ja
ko „Napoleon*  ćwiczył swoją ekipę, tym razem bar
dzo rozbudzonych sygnalistów w podnoszeniu zes

połowym rzutów flagowych, które były sprawnie 
zrywane o parę sekund wcześniej od „sueskiego 
krążownika" „Błyskawicy", a ktokolwiek słyszał głos 
sygnałowego, nie mógł się nadziwić, skąd w takim 
pozornie „małym rycerzu" rodzi się taki tubalny 
grzmot, co musi biednych sygnalistów razić wibra
cyjnym dreszczem, a nas, matów podchorążych na- 
pe.nia „przeczuciem złowieszczym" (tylko ci co zda
dzą egzamin z flag polskich i angielskich będą 
mieli wyjście na ląd, a Michał Białowski odkrył w 
hotelu Aęxandra dancing, gdzie według jego tezy 
„the girls are willing*  ...).

O.R.P. „Burza" 
w morzu 

22marea 1940 
Wielki Piątek

Sprowadzamy do Harwich... Francuzów. Po 
spotkaniu francuskiego dywizjonu okrętów pod
wodnych — szli straceńcy na przełaj naszego nie 
dawno postawionego pola minowego — skierowa
liśmy ich na dobrą drogę 1 poprawnymi kanałami 
wleczemy się w stronę naszego Alma Mater... W do
datku do trzech francuskich „Wilków" idzie z nami 
ich okręt-baza „Jules Verne", wyglądający raczej 
na smętnego transportowca.

Za wcześnie powiedziałem, że nie ma Q-zetów. 
Francuzi musieli się pochwalić Niemcom, że idą do 
Harwich, bo właśnie przyszedł meldunek o precy
zyjnie postawionym „magnetyczniaku" tuż przy 
wejściu do portu, wyraźnie na naszą cześć. „Klub 
walecznych * włożył natychmniast korki i nadął pa
sy ratunkowe (normalnie mamy je wszyscy nosić 
na patrolach, ale zdaje się to ujmować naszej sła
wie mołojeckiej). z wiarą w niezatapialność „Bu
rzy" kładę się do hamaka jako że już 10 wieczo
rem, a o 4 rano idę na wachtę na cztero-lufow- 
cach... W Harwich czeka nas „Grom", zaczniemy 
wreszcie dawno zapowiadane mącenie wody na 
jeszcze większą niż dotychczas skalę; mowa jest 
nawet o przygotowaniach alianckich na wiosenną 
ofensywę i optymiści mówią, że w lecie zobaczymy 
Polskę... Wiara w ten powrót nie jest niestety po
parta ani jedną skuteczną akcją aliancką, lub oka
zaniem słabości ze strony nieprzyjaciela. Niemcy 
sprzymierzeni z Rolją Sowiecką, ofensywa więc 
spod lini Maginota aż po Pacyfik......Burza" wcho
dzi w kołysankę z burty, zwolniliśmy szybkość pod
chodząc blisko lądu; liczę że nasz kabel magnetycz
ny jest pod prądem 1 z tym pobożnym życzeniem 
zamykam powieki jako że według doktora Pauchet 
(Le chemin du bonheur) godziny snu przed północą 
„reposent doublement...".

O.R.P. „Burza" 
w morzu

29 marca 1940
Jaki piękny widok; idą, w szyku torowym 

„Grom", „Błyskawica", „Burza", HMS Granadę i 
Ghurka. Polacy prowadzą tę szajkę, szybkość 26 wę
złów; maczamy pokład na zwrotach. Pogoda sło
neczna, długa spokojna fala pozostałość po mar
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cowych sztormach i gdyby nie świadomość że jest 
wojna, można by uwierzyć, że to tylko manewry 
floty...

Niemcy się w dalszym ciągu nie pokazują; mo
rze należy do nas, czujemy, że rośniemy w siły i 
doświadczenie, a może to tylko podniecający wpływ 
słońca wiosennego i efekt wypitego tuż przed wach
tą dużego kubka czarnej kawy?

Nasza grupka podchorążych wrosła już całko
wicie w życie okrętu, „skraplacz" nas nie razi, na
zywamy go obecnie „pullmanem", gdyż wyprano 
nam w Harwich firanki przy iluminatorze (ład
niejsze niż w mesie oficerskiej, twierdzi nasz oficer 
kursowy).

O.R.P. „Burza" 
w morzu

1 kwiecień 1940
Po powrocie z szybkiego patrolu stanęliśmy na 

beczce z HMS Granadem (wymiana wizyt oficers
kich, gwizdki, świsty, a potem lały się strumieniami 
gin i whisky — bez naszego udziału, heureusement, 
gdyż do naszych nadchodzących egzaminów niez
będne jest dziewictwo... żołądka, a zresztą podcho
rążowie wchodzą do messy tylko na oficjalne uro- 
czytości. Dla kompensaty urządziliśmy w pullmanie 
wyścigi (z nagrodami), w których zamiast koni 
wzięły udział uprzednio wspomniane Polish Naval 
Cockroaches. Wygrał na cztery długości „śćlgacz" 
Karolka (do dyspozycji) Majera, przy akompania
mencie takich wrzasków radości czy rozpaczy ha
zardujących się midshipmenów, że pokazała się na 
chwilę przy wejściu zdziwiona twarz porucznika 
Tumaniszwillego, który przyszedł sprawdzić czy 
„podchorążowie nie zwariowali".

Zanim była okazja na rewanż, wylecieliśmy 
znowu jak opętani na morze. Captain Creasy po
dobno nie może spać, zanim co najmniej 10 kontr - 
torpedowców nie hula gdzieś pomiędzy Harwich a 
Kontynentem; a więc na Prima Aprilis jesteśmy 
znów na morzu, w słońcu i z humorem!

Było już parę alarmów „plot" — potrzebnych 
lub „dla formy"; Tapir właśnie wrócił z pomostu 
(sondowali biedakowi żołądek, ale nie stracił ani
muszu ani apetytu) i opowiada, że biedny łączniko
wy Cmdr. Dennis jest trzymany w szachu przez na
szą młodzież oficerską (biedak po libacji z Grana
dem odszyfrowywał Q-zety i nie spał od 40 godzin) 
i jak tylko zwali się bez ducha na koję d. o. aby 
choć zmrużyć oko,przez tubę głosową krzyczą mu: 
„Get up George! Enemy aircraft approachlng!" i 
jak tylko „George" wydrapie się przeklinając „What 
the heli! What the heli!" na pomost bojowy, po
rucznik Plezia strzela z procy do mew rozpozna
nych jako Heinkle, a wszyscy mu chórem wrzeszczą; 
„April fool! April fool!"

Jasio czaruje teraz bosmana podchorążego 
Brodzkiego (co przebił się z Flotylli Pińskiej z gen. 
Klebergiem) że widział w kabinie nawigacyjnej 
kurs wykreślony na Helgoland (jutro mamy tam 
wysadzić naszych „karabinier!". Brodzki co brał 
udział w zwycięskich atakach na bagnety, szedł na 

odsiecz Warszawy a potem był na krótko w nie
mieckiej niewoli, ocenia nasz harwiczowski humor, 
ale znając lepiej od nas Niemców twierdzi: że je
żeli to prawda (o Helgolandzie) to on „wysiada".

Zwiększyliśmy nagle szybkość, jakby goniąc za 
czymś „nawodnym"; „Burza" położyła się niespo
dziewanie na burtę i pozostała w tym przechyle — 
ster musi być zablokowany na 35 stopni... Michał 
Białowski komponujący jakiś „psychologiczny" list 
do smashing Phyllis, którą poznał w Majestic‘u w 
Chatham (gdy nasza cuma zaplątała się w prawą 
śrubę i tylko suchy dok mógł nam pomóc) zrolował 
ze stołu na kaloryfer potem na Mietka (Gburka) 
Woźniaka (przekleństwa, asteryski, wykrzykniki) 
Wojna powinna być zabroniona w dniu pierwszego 
kwietnia...

O.R.P. „Burza" 
Rosyth, Szkocja 
7 kwiecień 1940

Zmieniliśmy bazę, gdyż nareszcie coś się święci 
w nieoczekiwanym kierunku odległej Norwegii

Pożegnaliśmy opustoszałe Harwich, mijając 
wśród świstu kilku mohikanów pierwszej flotylli — 
potem rzut oka na Dovercourt z nadmorską prome
nadą, którą tak rzadko mogliśmy dotknąć stopą; 
lśniący dach Cllff Hotelu, prawie niewidoczny pom
nik Victorii Reginy, pod której purytańskim, „not 
amused" spojrzeniem umalowane i od przyjazdu 
Francuzów pachnące Chaneiem harwiczanki wo
dziły matów-podchotrążych przez manowce kisso- 
wych dreszczy...

Grom był naszym leaderem, dyktując dużą 
szybkość, tuż za boją „rough", kurs na północ, z 
zimnym wiatrem w oczy, podobno „naprzełaj" przez 
pola minowe. Ląd ukazał się o 5-tej rano po lewej 
burcie; Ludwik Antoszewicz zanim przekazał mel
dunek na pomost (była jego kolejka na łączność) 
upewniał się u mnie czy to nie chmura, aby nie 
skompromitować rosnącego dla nas na okręcie u- 
znania, jako adeptów wojennej praktyki na kontr - 
torpedowcach...

Dopiero około południa mogliśmy podziwiać po 
raz pierwszy szkocki krajobraz: zalesione pagórki, 
parę zamków, czyste domki, lepsza niż na południu 
widoczność. Było trochę emocji podczas przejścia 
pod mostem na First of Forth, ale nie złamaliśmy 
topenantu — było nawet dużo miejsca między wią
zaniami mostu, a naszą sztengą flagową.

W nowej bazie jest parę krążowników pięknie 
zamalowanych ochronną farbą i koncentracja 
kontrtorpedowców na o wiele większą skalę niż w 
Harwich.

Wkrótce przed odjazdem, gdy wbrew obyczajom 
zostaliśmy nieco dłużej na beczce „dopadł" nas ko
mandor Zajączkowski. Siedzieliśmy ubrani na gra
natowo, całą pochorążowską jednostką (10 matów i 
bosman podchorąży Brodzki, który okazał się prze
miłym kompanem i niewyczerpanym źródłem na
szych wiadomości o polskim wrześniu 1939).

Komandor Zajączkowski sondował nasze wia
domości, puszczając krzyżowe pytania z R.S.O., wie
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dzy okrętowej i nawet ogólnej; czuliśmy się jak 
grzeczne dzieci na „cenzurowanym", w obcej dla 
nas atmosferze masy oficerskiej, policzki płonęły 
lekko, jakby je ktoś podmalował minią, a oczy 
błyszczały jak na egzaminach teoretycznych z daw
nych „kujońskich" czasów; przypuszczalnie był to 
wpływ straszliwej przewagi galonu i zmęczenia pa
trolowego.

Odpowiedzi nasze były rzadko trafne, ale humor 
nie opuszczał naszego interlokutora, który w końcu 
dał za wygraną, przemierzył nas dookoła wzrokiem 
i przybrawszy już nieoficjalną pozę, zapalił papie
rosa — „podchorążowie mogą też kurzyć" — 1... 
odsłonił kotarę naszego przyszłego losu. Czeka nas 
podwójna próba: kurs teoretyczny na O.R.P. „Gdy
nia" w Plymouth i praktyka morska (starszy rocz
nik) u Anglików. Mamy więc iść na ich krążowniki 
i pancerniki, zdać egzaminy po polsku i angielsku 
1 znów powrócić na polskie okręty już jako... pod
porucznicy.

Przebycie tych nowych, odległych etapów wy
dało się nam w tej chwili mniej realne, niż zapo
wiedziana aliancka ofenzywa od linii Siegfrieda aż 
po Władywostok!

O.R.P. „Burza" 
w morzu
9 kwiecień 1940.

Wyszliśmy z Rosyth na spotkanie eskadry nie
mieckiej, która podobno podchodzi pod Norwegię. 
Nasza grupa składa się z 2 krążowników lekkich i 
kilkunastu kontrtorpedowców. Z tego co możemy się 
zorientować od łącznikowego, jesteśmy tylko awan
gardą właściwego zgrupowania morskiego Home 
Fleet, która prawie w całości idzie z nami na północ. 
W nocy trzymamy wachtę bojową; w dzień — pół- 
wachty. Zaczynamy już odczuwać znużenie, choć 
właściwie to dopiero początek...

2 dzień.
Jesteśmy w kontakcie wzrokowym z Home Fleet. 

Widok imponujący. H.M.S. Nelson wyróżnia się wiel
kością i agresywnymi działami na dziobie wśród 
10 pacerników idących w szyku torowym. Na jed
nym z tych kolosów powiewa trójkolorowa francuska 
bandera: to ciężki krążownik Emil Betin.

Dookoła „big boys‘‘ na zmiennych kursach ich 
osłona z 40 kontrtorpedowców. Nie wątpię, że zrzed- 
ną miny Szwabom ,gdy nas zobaczą w takiej sile. 
Jeżeli już mowa o minach, spotykamy często dry
fujące bańki, które już z pewną wprawą puszczamy 
na dno (robota ostatniego w szyku). Grrua! Grrua! 
Grrua! Alarm okrętu podwodnego! Biegniemy po
trącając się na nasze przydziały — słyszę nosowy 
głos komandora Dennis „what the heli! what the 
heli!" drapiącego się na pomost nawigacyjny.

Będąc w takim potężnym zgrupowaniu, dziwi
my się bezczelności Niemców, że śmią nas mimo 
wszystko podglądać spod wody. Peryskop z krzy
żakiem (?) został ponownie pierwszy zaobserwowany 
przez czujkę działa No. 2 (mat Matyklewicz, „naj
czujniejszy podoficer na flocie").

Rzuciliśmy 16 bomb głębinowych, co wygnało 
z „pulmana" naszą zaspaną podwachtę, co spała 
tak twardo, że nawet nie słyszała klaksonu...

W tym ataku współpracował z nami KT angiel
ski, dorzucając jeszcze parę serii bomb głębinowych 
„for good measure".

3 dzień.
W miarę posuwania się na północ, pogoda się 

pogarszała i Burza ze swoim sławnym „bałtyckim 
metacentrem" zaczynała robić taką kołysankę, na 
uszach", że nawet stare zeemany zaczęły chorować 
włącznie z kucharzami. Nie było więc ani obiadu, 
ani kolacji i tym „co mogli jeszcze patrzeć na je
dzenie" dostały się jajka na twardo z ryżem; stop
niowe opróżnianie się zbiorników nie polepszyło 
sytuacji naszej i tak wątpliwej stateczności, a nasz 
„pulman" przedstawia smutny widok jakby przez 
niego przewiał tajfun z Morza Chińskiego.

Z hamaka, który zachowuje względną neutral
ność wobec przechyłów, a więc jakby spokojnego 
„oka sztormu" obserwuję nieregulaminowe spusto
szenie pod moją „stępką", gdzie kubki, noże, kołnie
rzyki bosmańskie, stołki i tajne instrukcje spacerują 
w najlepszej komitywie pławiąc się bezkarnie z 
w niedopitej z kolacji herbacie. Od przemokłej do 
nitki wachty, co przed chwilą wskoczyła do „pul
mana", zamykając z trudem wodoszczelne drzwi 
dowiedzieliśmy się, że już opuściliśmy flotę i idziemy 
wprost na brzeg norweski w czwórkę; trzech Pola
ków i jeden Anglik, z radia wiemy że Niemcy za
atakowali Norwegię i wkraczają do Oslo i Bergen...

Musimy iść z dużą szybkością, bo fala rozbija się 
o dziób z takim hukiem, że wydaje się że strzela 
działo No. 1, a rozpryski sieką po każdym takim 
„wybuchu" po nadbudówkach jak deszcz tropikalny.

4-ty dzień.
Widać Norwegię! Słońce już wstało i odkryło 

ośnieżone szczyty gór. Od lądu idzie mroźny powiew. 
Idziemy w wachcie bojowej, gdyż lada chwila może 
być atak z powierzchni , z pod wody lub powietrza. 
Mam łączność z pomostem i informuję Ludwika 
Antoszewicza co znaczą rzuty sygnałowe, gdyż sły
chać w telefonie głos „Napoleona" na pomoście na
wigacyjnym. Przed nami ten sam nieprzyjaciel, co 
wtargnął bezkarnie do Polski we wrześniu, a które
go macki widzieliśmy tylko oczami wyobraźni słu
chając Radia Maroc; tym razem stoimy na pokła
dzie naszego okrętu wojennego i mamy przed sobą 
konkretne zadanie; Fala bryzga aż pod nasze czte- 
rolufowce. Odległe wydają się czasy jesiennego 
Landernau i skąpanej w słońcu Casablanki. Wojna 
na morzu jest już dla nas konkretną rzeczywisto
ścią; zbieramy rezerwy woli do nadchodzącej roz
prawy — będziemy mieli niejedną pewno okazję 
niszczyć wroga, a i samemu dostawać cięgi, zabijać 
i gdy potrzeba umieć po marynarsku umierać.

Jedno jest pewne; idziemy po drodze obowiązku 
i nie możemy się mylić w słuszności naszego postę
powania, dopóki z gafla powiewa postrzępiona zimo
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wymi sztormami, ale wciąż nieujarzmiona biało- 
czerwona wojenna bandera...

* * *

Na tym kończą się notatki, nieoficjalny dziennik 
podróży naszego rocznika pisany gorącą ręką w 
polskim jeszcze, liniowanym zeszycie.

Upłynęło prawie ćwierć wieku. Inne wiatry Wle
ją dziś nad Atlantykiem, zmieniły się koncepcje, 
przewaloryzowały poglądy...

Innymi drogami poszła historia i choć Niemcy 
zostali z Polski wyrzuceni, nie oznaczało to dla nas 
powrotu do Kraju. Obraliśmy tułaczkę na wolnym, 
ale obcym dla nas zachodzie, gdzie więcej jeszcze sił 
wewnętrznych i hartu potrzeba, aby nie dać umrzeć 
w sercu naszej „marokańskiej rezolucji", niż w roz
terce dni października 1939...

Nie wiemy kiedy nasz „osobisty okręt" znajdzie 
się na kursie do prawdziwie wolnej Polski — będzie 
to jeszcze naszym udziałem? naszych dzieci? na
szych wnuków?

Czyżby wszystko co nam zostało to te różne 
wspomnienia z naszych ,morskoich czasów", wyide
alizowane woalem czasu, drogie jak dawne wizje o 
Oksywiu, Jastarni, Kamiennej Górze, ale niemniej 
należące już tylko do domeny fikcji i emigracyjnej 
literatury?

Rozsypały się po świecie sylwetki „szczurów lą
dowych Kadry Floty", co w pogoni za szwabem 
ujarzmili 5 oceanów i przyrośnięci jak muszle do 
pomostów polskich okrętów przez przeszło 4 lata, wi
dzieli jak w końcu przechyla się na ich stronę szala 
przewagi i nieśli już pewną, doświadczoną ręką słusz
ną karę zdemoralizowanej 1 uciekającej na sam ich 
widok „Kriegsmarine"...

Wielu trzeba by tomów, aby opisać historie i 
wszystkie wyczyny tej garstki podchorążych, co 
zgrupowana w Casablance pod głośnikami rozgłośni 
„WUii" i „Iskry", słuchała tragicznych ech krótkiej 
ale brzemiennej w skutki polskiej kampanii; może 
znajdzie się jeszcze jakiś polski pisarz, co godnie od
tworzy tę morską odyseję; pamięć już nie sięga, ja
kie były koleje losu każdego z nich, służących bez 
wytchnienia na tylu okrętach na teatrze wojny 
morskiej o rozpiętości zmagań od północnego Koła 
Polarnego aż po Krzyż Południa...

* * *

Wkrótce po powrocie średniego rocznika na O.R. 
P „Gdynia" padła Norwegia a niedługo po niej 
Francja. Rozpętała się burza nad Europą o nasileniu 
nieznanym w całej historii starego kontynentu.

Nasz harwiczowski leader „Grom" tonie pod 
Narwikiem, osłaniając operację, w której się wsła
wiła nasza Karpacka Brygada.

Janek Bielecki ginie pierwszy na polach bitew
nych słodkiej Francji. Na zimnym, grudniowym pa
trolu tonie od lotniczej torpedy „Pomerol" i na nim 
traci życie Stach „hrabia" Krasicki, co po powrocie 

z Francji i kursie na „Gdyni" pływał na ex. Medocu 
jako podchorąży rezerwy...

Gdy „Orzeł" nie wrócił z patrolu, zatonął z nim 
razem nasz miły kompan z „Burzy", bosman pod
chorąży Brodzkl — słyszę jeszcze jego plastyczne 
opowiadanie o epopei flotylli pińskiej, gdy już ran
ny niemieckim granatem zakopywał się na próżno 
w sianie, gdy pociski z upartej 150-tki rozbijały w 
w drzazgi jego kwaterunkową stodołę...

Nasz staż u Anglików — to drogo życiem opła
cony „starszy rocznik". W maju 1941 wielu z nas 
znalazło się w Scapa Flow, gdzie wiedzenl koleżeń
skim Instynktem odwiedzaliśmy się wzajemnie na 
brytyjskich kolosach. Podczas jednej z takich wizyt 
na H.M.S „Hood1 przez naszą grupkę z H.M.S. ,,Exe- 
ter"; Jasiek Wańkowski, Michał Białowski, Piotr 
Surzyn i niżej podp'sany byliśmy goszczeni w „gun- 
roomie" przez mldshipmanów: żurka, Szymalskiego, 
Czernego i Trzebiatowskiego.

Po wypiciu tradycyjnego „cup of tea, to end ali 
cups of tea“ wyruszyliśmy na zwiedzanie uzbrojenia 
tego sławnego dreadnought‘a; mit Hooda szybko się 
rozwiał, gdy „dzielny kot" Kazik żurek pokazywał 
nam centralę artyleryjską i wnętrze wieży staro
modnych (1916) i ręcznie ładowanych dział (!) tego 
pancernika... bez pancerza.

Pamiętam ostatni uścisk dłoni z Kazikiem 
(Szympansem) Szymalskim, moim kompanem z 
przedwojennych czasów, uśmiech optymistycznego i 
ambitnego Staszka Czernego, ciężkie klepnięcie w 
plecy ogromnego wzrostem, ale o złotym sercu Leona 
żmudy-Trzebiatowskiego... a w dwa tygodnie póź
niej, gdy oba okręty rozdzielało tylko 200 mil Pół
nocnego Atlantyku, jak elektryzowała nas wiado
mość, że „Enemy (Bismarck) In slght‘; a potem 
tragiczny sygnał „Norfolka": „Hood sunk in posi- 
tlon... proceeding to plck up survlvors“ (uratowano 
tylko 3 Anglików).

Po zatopieniu „Bismarcka" przez Home Fleet, 
udowadniającym supremację nawodną aliantów, roz
pętały się jeszcze straszniejsze zmagania pomiędzy 
eskortą konwojów zaopatrujących Anglię — w tym 
momencie „wyspę wolności i nadziei" — a podwodną 
flotą Doenitza (nur mit Unterseeboote man kann 
der Krieg gewinnen) znaną sumarycznie jako bitwa 
o Atlantyk.

Dosłużyliśmy się wreszcie podporucznlkowskiego 
paska 1 pełniliśmy służbę częściowo u Anglików, a 
częściowo „przenikając1 już na polskie kontrtorpe- 
dowce i okręty podwodne. Gdy pewnej nocy został 
storpedowany przez U-boata eskorter H.M.S. Culver, 
ginie na nim nieodżałowany towarzysz lat podchorą- 
żackich ppor. mar. Wojciech Piotrowski, głęboko 
myślący i niezawodny w potrzebie kolega.

Potem nowy cios: znów od zdradzieckiej torpedy 
tonie duma naszej szybko rosnącej marynarki O.R.P. 
„Orkan" i mimo rozpaczliwych prób ratowania roz
bitków tracą życie: bohaterski Adaś (Apek) Pilarz, 
nasza sława literacka, „Demostenes" z kadeckich i 
bretońskłch czasów Eryk Sopoćko, pogodny szope- 
nista i dyrygent naszego chóru z „kanackich" dni 
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Landernau 1 Plymouth Polek Daab, obiecujący oficer 
korpusu technicznego (ex Keyham) Maciek Drabiń- 
ski, sympatyczny znawca morskiej księgowości Jó
zek Fajkowski...

W końcu przychodzi operacja G.erlord, bitwa 
o Atlantyk już wygrana, ostateczny porachunek, 
atak na fortecę europejską!

W „najdłuższym dniu“ ginie na polskim krążow
niku O.R.P. „Dragon' drugi absolwent kolegium 
technicznego w Keyham: Karolek Marks.

Nawet po wojnie Morze Czerwone wydarło nam 
Władka Szuksztę, co w marynarce handlowej kon
tynuował tułaczkę na obczyźnie...

Nie zadali nam tych strat Niemcy bezkarnie. Ci 
co zostali przy życiu opłacili z nawiązką 1 czy w 
polskich czy w angielskich formacjach nieśli wro
gom nieustannie zniszczenie i śmierć.

Na okrętach wszystko odbywa się pracą zespo
łową — nawigator tyleż przyczynia się do rozbicia 
nieprzyjaciela co artylerzysta. Krzyże walecznych, 
odznaki za rany, krzyże zasługi, okucia na medalach 
morskich i angielskie „kampaignery" były widoczną 
miarą poświęcenia wszystkich sił,, aby jak najdłu
żej zostać w kampanii i jeszcze jednego Niemca 

strącić lub posłać na dno... Niektórym z nas przy
padła jednak indywidualna satysfakcja rażenia bez
pośrednio wroga.

„Maślak" Kawernlński słyszy na niemieckim 
„hedache‘u“ efekt własnej trafnej torpedy i kon
sternację głosową nieprzyjaciela. Rysiek Fitz, na 
„Sokole", obserwuje przez peryskop nędzny koniec 
celu, co mu się niespodziewanie pod wyrzutnię pod
winął. Dawny bosakowy motorówki, co ratowała 
„Plutona", Mietek (salwa co 5 sekund) Woźniak 
wygarnia! i obserwował trafienia z głównej baterii 
„Błyskawicy" do dywizjonu kontrtorpedowców nie
mieckich na „D 4- 2“, próbujących na próżno przer
wać inwazję Normandii...

Jurek Pawłowicz słyszy w azdyku szasujący 
główne balasty śmiertelnie uszkodzony przez „Burzę" 
niemiecki okręt podwodny.

Dziś to już wszystko należy do historii — nam 
„młodym" przyprószyły się skronie, niektórym pod- 
rastają już córki zdolne do zamążpójścla — zosta
niemy więc wkrótce „dziadkami"... z mego oddale
nia przesyłam kolegom-weteranom serdeczny uścisk 
dłoni. Si Deus nobiscum, quld contra nos?

Mieczysław Wasilewski

WITOLD WOJCIEOHOWSKI-PORAY

KRATA
Wydaje mi się, że każdy z nas dochodząc do czerst

wych lat rad jest spojrzeć poza siebie i sęgnąć 
pamięcią lat tych które bezpowrotnie przeminęły. 
Coraz częściej pojawiają się w Sygnałach artykuły 
zawierające wspomnienia młodości, mocno kontra
stujące i w tonie 1 w motywach z listami naszej braci 
marynarskiej, która się była rozsypała po świecie, 
i, jak można sądzić z jędrnych reportaży, zda się 
ten świat zdobywać.

Czytając z radością wspomnienia kolegów piszą- 
cych o przeszłości nie mogę się wprost oprzeć poto
kom myśli wyzwolonych jak woda ze stawideł czy to 
artykułami kolegi Pławskiego na temat początków 
Floty Polskiej, czy też nawet jednym zdaniem lub 
nawet pojedyńczym słowem użytym przez Innych. 
W ostatnim numerze Sygnałów kolega Wasilewski 
dodaje pęk wspomnień barwnych jak łąka w maju, 
między innymi na temat Koszar Racławickich w 
Toruniu.

Czytając jego wspomnienia, zda ml się że słyszę 

specyficzny dźwięk kraty leżącej u wejścia do bu
dynku szkolnego, kraty metalowej i luźno zmonto
wanej, a bombardowanej częstotliwie niecierpliwymi 
nogami podchorążych. Był to dla mnie dźwięk nie
muzykalny, pozbawiony harmonii tonów, a skojarzo
ny z Kownackiego równaniem loksodromy, Bocheń
skiego niezrozumiałym wywodem heliocentrykl Ko
pernika, czy też Majewskiego równie zawiłymi docie
kaniami w sferze Mechaniki Teoretycznej.

A że koło kraty stała stara śnńgownlca „Acht 
Coma Acht“ zdjęta swego czasu z poniemieckiego 
pudełka do sardynek rodzaju starego Kujawiaka, 
wspomnienia dźwięku kraty kojarzą się także ze 
wspomnieniami o piekielnym bólu goleni, kolan i 
innych części ciała obrażanych dotkliwie, gdy się 
w pośpiechu na drugie śniadanie czy też po silentium 
podchorążowie wysypywali jak rój pszczół, wbrew 
wyraźnym rozkazom Oficera Kursowego, poprzez 
kratę 1 acht coma acht na dziedziniec.

Z drugim śniadaniem znów kojarzą sfę „szneki z 
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glancem" 1 „sznekl" zwykłe, które to sznekl stano
wiły ważne uzupełnienie równoważnika żywnościo
wego skąpo wymierzanego przez Płatnika Szkoły, a 
kupowane przez podchorążych przy akompaniamen
cie zwykłych zapytań:

„Czy panu podchorronżnemu zapisać, czy pan 
podchorronżny zapłaci?"

Panowie „podchorronżne" zwykle kazali zapisywać, 
gdyż gotówki bywało zawsze skąpo, chyba że zaraz 
po wypłacie żołdu lub w parę dńi po każdym pierw
szym, kiedy to Rodziciele dawali znać o sobie w spo
sób uznania godny...

Otóż pamiętniki Wasilewskiego nasunęły mi tego 
rodzaju luźne wspomnienia o nieważnych szczegó
łach, jednakże bez wysiłku wydobywane z pamięci. 
I to mnie ciekawi z punktu psychologicznego, dla
czego właśnie krata, acht coma i sznekl, takie try
wialne szczegóły, śmieszne banalności rozsiane tu 
i ówdzie na kanwie solidnego trzyletniego wysiłku, 
tak jaskrawo i wyraźnie się w pamięci rysują. Przy
puszczam wszelako że teoria Pawiowa o odruchach 
razem z Freuda teorią o podświadomości mogą istot
nie zawierać ziarenka naukowej prawdy.

Koszary Racławickie z ich grubymi murami daw
nego cekhauzu krzyżackiego wraz z unowocześnio
nymi dodatkami były od pierwszej chwili zetknięcia 
z nimi symbolem powagi. Zresztą Toruń był miastem 
nakazującym szacunek, pomimo ciekawych nazw 
ulic, jak Szeroka, Piwna, Rybacka, co dawało nam 
niewyczerpane źródło taniego humoru, gdyśmy po 
nazwach ulic zaczęli dodawać „cztery litery", bez 
zamiaru obrazy dla wdzięcznych Torunianek. War
szawiacy spośród nas bili Toruń na głowę doborem 
nazw ulic, chwaląc się tak ml jak Chłodn j, Polna, 
Złota, Ciasna, Miodowa itp. Istotnie Warszawa miała 
i wyższość i wybór.

Ale wykładowcy W budynku szkolnym nie mieli po
jęcia dlaczego po niewinnym słowie, np. „Cicha" lub 
„Niecała" wybuchały homeryczne śmiechy wtajemni
czonych. Wujcio I...ski, który z pieczołowitością wy
ry sowywał na tablicy swoje ukochane Mechanizmy 
Okrętowe, nieraz spuszczał głowę na dół badając czy 
garderobę ma w porządku.

W Koszarach Racławickich za czasów Komendan
tury Komandora Podj azd-Morgensterna działy się 
rzeczy i wielkie i małe. Do wielkich należała nauka, 
egzaminy i cały skomplikowany cykl przemiany 
„biologicznej" z larwy cywila na motyla oficera ma
rynarki. Komandor zapewne dziś pamięta jako żywo 
te właśnie wielkie rzeczy, gdyż strzegł ich sam jak 
oka w głowie i nie dawał najmniejszego luzu w pro
cedurze tej przemiany. Wasilewski udowodnił to 
niezbicie pisząc o listach eliminacyjnych, ja zaś 
dodam, że w moim czasie na dwieście kilkadziesiąt 
zgłoszeń kandydatów siedemnastu szczęśliwców zo
stało przyjętych, a z tej liczby tylko jedenastu o- 
trzymało promocje.

Ale w Koszarach Racławickich działo się wiele 
rzeczy mniejszych 1 bardzo małych, dostrzegalnych 
tylko dla wtajemniczonych.

Jeden ich rodzaj tyczył tradycji Szkoły, z absolut
nym pominięciem oficjalnego Regulaminu — w 
sferze stosunków pomiędzy rocznikami. Starszy 
rocznik miał, oczywiście, przewagę pasków 1 funkcji. 
Mógł gnać „kota" wszystkim młodszym od siebie, 
musiał to jednak robić bardzo dyskretnie, średni 
rocznik próbował ujarzmić Rocznik Młodszy, ale w 
obronie tychże stawał Starszy, nienawidzący podzia
łu prerogatyw tak, że wszelkie zakusy przywłaszcze
nia autorytetu były ucinane w zarodku. Ogólnie 
biorąc Młodszy Rocznik był w niełasce, plebs, czarna 
masa, której przedstawiciele posiadający jeden 
skromny galonlk na rękawie wyładowywali nabyte 
kompleksy niższości na strzelcach 1 kanonlerach od
działów wojskowych stacjonowanych w Toruniu.

Pomimo różnic w starszeństwie i związanych z 
tym przywilejów do stołu, gdzie smakowitą kaszę 
gryczaną ze skwarkami zgarniało się z półmiska z 
zachowaniem wszelkich manier ale po starszeństwie, 
ogół podchorążych występował zwartą masą gdy:

a) zjawiała się jakaś niepopularna persona, 
b) dla robienia kawałów praktycznych.
Jeśli niepopularną personą był podchorąży, decy

dowała masa jak i kiedy dać „koca", co było najra
dykalniejszym środkiem na mazgajstwo, wazeliniar- 
stwo ltd.

Jeśli zaś personą tą był niedowarzony podporucz
nik marynarki przydzielony do pomocy Oficera Kur
sowego i podkreślający na każdym kroku głęboką 
przepaść między sobą i podchorążymi, w myśl zasady 
że im mniejszy piesek tym głośniej szczeka, wtedy 
wiara na zimno decydowała jak dać naukę takiemu 
synowi. Zaczynało się zazwyczaj od tego, że „Kiedy 
ranne wstają zorze" lub „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy" były rozpoczynane ze zgrzytem, z dysonan
sami bardziej krew mrożącymi niż gerszwinowskie, 
z nadmiarem synkopacji, ale zato z fantazją i głośno. 
Pełniący wtedy służbę Oficera Dyżurnego Szkoły pod
porucznik, bez drgnienia powieki „wściekał się" 1 
zazwyczaj zapowiadał dodatkowe ćwiczenia po kola
cji, lub „mścił się" trzymając podchorążych sztywno 
siedzących przy stołach w jadalni, zwracając naj
drobniejszą uwagę na maniery całej masy 1 poszcze
gólnych jednostek.

W pierwszym wypadku od razu wpadał w potrzask. 
Masa wykonywała wszelkie marsze, zwroty, czołgania 
się, biegi z regulaminową precyzją, ale jak przyszło 
do śpiewu, wówczas zgodnym i silnym unisonem 
wzlatywała na dziedzińcu pieśń Wyspiańskiego 
„Miałeś chamie złoty róg", z gromkim akcentem na 
„chamie1, i tłukła się echem o mury starego cek 
hauzu krzyżackiego.

W drugim wypadku maniery były jaknajściślej za
chowane, a pewne wykroczenia przeciwko etykiecie 
były robione rozmyślnie z widokiem na naładowanie 
żołądka. Podporucznik oczywiście baczną uwagę 
zwracał na sposób w jaki podchorążowie składali no
że i widelce po zakończeniu posiłku. Po wielekroć 
Kince i Kowalski umyślnie krzyżowali te instrumen
ty na talerzu. I po wielekroć podporucznik rozkazy
wał obsłudze przynieść „dokłacfkę", uważał bowiem, 
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że w ten dystyngowany sposób nauczy podchorążych 
jak składać odpowiednio noże i widelce. Naturalnie 
Kowalski, zawodowy głodomór mógł Igrać w ten 
sposób ad mortem... Człowiek ten będąc na Iskrze 
zjadł 40 jaj sadzonych, bochenek Chleba, ćwierć kilo 
masła i wypił dzbanek kawy. Zrobił na zakład 1 za
kład ten przegrał, gdyż nie miał po prostu siły zje
dzenia ostatnich dwóch jajek. Wobec takiego talentu 
podporucznik zwykle dawał za wygraną, tymbardziej 
że Karge dbał o to aby porcja dokładek była zniko
ma. Istotnie, niepopularne osoby albo szybko znikały 
z horyzontu szkoły, albo dostosowywały się do usta
lonej Tradycji i dynamiki masy podchorążowskiej.

Kawały zdarzały się niezbyt często, ale zazwyczaj 
były przygotowane z precyzją. Ofiarą bywał zwykle 
łubiany, ale „miękki" wykładowca lub oficer przy
dzielony na staż. Za czasów mego pobytu w Kosza
rach Racławickich częstą ofiarą kawałów padał 
Wójcio I...ski, któregośmy wszyscy bardzo lubili, ale 
że trzeba było się wyładować, ożywić monotonię ru
tyny dzlenniej. wyostrzyć zbiorowy dowcip, przeto 
usprawiedliwienie dla tych kawałów znajdowaliśmy 
szybko, tymbardziej, że Wójcio nigdy się nie mścił 1 
nigdy nie chował urazy w sercu.

Bardzo jestem ciekaw czy ówczesny Komendant 
Szkoły Komandor Morgenstern był poinformowany 
o incydencie z kaczką?

Otóż w 1934 roku były w Szkole tylko dwa Roczniki. 
Starszy i Młodszy. Pozwoliło to młodzlakom na bry
kanie, tymbardziej, że Starszy Rocznik przygotowy
wał się przed Wielkanocą do ostatecznych egzami
nów.

Gdy przypadły Rekolekcje, pierwszy ich dzień był 
dla nas wszystkich powitany z uczuciem niewypo
wiedzianej wolności od rutyny szkolnej. Służbę dnia 
tego miał Wójcio, więc sprawa była jasna jak zorza, 
że musi być kawał w dobrym tonie i na daleką metę.

Zwyczaj chciał, że choć do kościoła szedł oddział 
szkolny zwartym szykiem, z kościoła wracali podcho
rążowie indywidualnie, w miarę zaspokojenia ich 
duchowych potrzeb, przyczem mieli się meldować 
Oficerowi Służbowemu.

Zaczęło się od ś.p. Cześka Kuleszy. Gdy meldował 
swój powrót Wójcio z dobrego serca zapytał, czy 
Czesiek się modlił. Czesiek na to melduje że tak, 
bardzo nawet. Na to Wójcio:

„A kiedy podchorąży wyszedł z kościoła,"
„Około trzy godziny temu."
„A co podchorąży robił przez trzy go zlny.“ 
„Byłem u narzeczonej."
„A co podchorąży tam robił" pytał niedyskretnie 

Wójcio.
„Byłem proszony na kolację" łgał Czesiek.
„A co podchorąży jadł na kolację?"
„Kaczkę."
„A czy dobra była ta kaczka?"
„Doskonała" odpowiedział Czesiek myśląc o czym 

innym.
„Może podchorąży odejść. Dobranoc".
Wójcio był naprawdę zacnym w sercu człowie

kiem i po ojcowsku traktował podchorążych. Po Ku
leszy w czas jakiś meldował się Kince, po nim ś.p. 
Hernes, ś.p. Dąbrowski, ś.p. Sadowski, Szul, ś.p. Bro- 

niewicz, ś.p. Mokrsk!, Hedlnger, Wojciechowski, Ko
walski, Węglarz i Szuster. I każdy z nas, niezależnie 
od czasu powrotu, składał meldunek Wójclowi, iż był 
w kościele, modlił się, potem czas spędził u narze
czonej na proszonej kolacji, jadł kaczkę, która była 
bardzo dobra, itd.

Młodszy rocznik był podówczas nieliczny i pewno 
dlatego Wójcio niezbyt szybko połapał się że coś jest 
nie w porządku, że każdy z nas miał narzeczoną, lub 
coś w tym rodzaju, Wójcio mógł uwierzyć i przyjąć 
jako rzecz samo przez się zrozumiałą. Natomiast na 
Kowalskiego zaczął już podejrzliwie patrzeć swymi 
czarnymi oczami przy jego meldunku o kaczce. Bodek 
Kowalski wszelako umiał meldunki składać głosem 
pewnym, nabytym w Korpusie Kadetów, nie budzą
cym cienia wątpliwości, więc mu jakoś uszło. Węglarz 
oczywiście znany był w Szkole z małomównej praw
domówności, więc i jemu meldunek o kaczce uszedł. 
Szuster natomiast wsiąkł, bo przy meldunku o kaczce 
poplątał mu się język i jak to Wójcio zauważył: 
„Dziwnie się podchorążemu oczy świecą". Szuster 
tedy został zapisany w Książce i miał raport u Ofi
cera Kursowego dnia następnego.

Nieodżałowany nasz Wiluś Kamuda rozprawił się 
z nami po swojemu. Najpierw się regulaminowo zży
mał, stroszył, zapowiadał zbiorowego „koszarniaka", 
ale gdy cała historia wyszła na jaw, śmiał się aż mu 
łzy ciekły.

Podobna sytuacja powstała też przed egzaminem 
z Mechanizmów Okrętowych. Byłem wówczas na 
średnim Kursie, a że Starszego Kursu podówczas nie 
było, średni Kurs pełnił służbę Szkoły i w tym dniu 
Podchorążym Służbowym był Staszek Kince.

Wójcio lubił robić inspekcję mniej więcej w pół 
godziny po zgaszeniu świateł. Ja miałem dyżur rocz
nika i obowiązkiem moim było czekać na inspekcję, 
jednakże nie w oficjalnym ubiorze dziennym.

Umówiliśmy się wszyscy aby zainteresować Wójcla 
naszymi wysiłkami nad Mechanizmami, a jednocze
śnie osłonić to tak aby wyszedł „kawał".

Stałem akurat w gatkach w sypialni, gdy posłysza
łem dźwięk szabliska Wójciowego i mocne kroki 
Staszka. Obaj weszli do sypialni mieszczącej cały mój 
rocznik. Gdy Staszek pstryknął kontakt, zameldo
wałem Wójciowi, jak stałem w gatkach, stan sali, 
nieobecnych itd. Zrobiłem to bardzo cichym głosem 
dla stworzenia „atmosfery". Nim skończyłem meldu
nek, ś.p. Tadek Dąbrowski zapiał strasznym głosem-

„Yarrow, Yarrow!..."
Każdy ze śpiących miał twarz przykrytą poduszką 

i koce ułożone tak, że wyglądały z pod nich nożyska 
od kolan po stopy. Krzyk Tadka z pod poduszki 
brzmiał strasznie. Z drugiego kąta sypialni odpo
wiedział mu bas Szula zniekształcający nazwę jakie
goś pomocniczego mechanizmu okrętowego. Przez 
kilka minut słychać było zduszone okrzyki podchorą
żych, rzucających się na wązkich sprężynowych łóż
kach, jakoby w marach sennych. Brak ludzkich 
twarzy oraz kikuty wierzgających nóg czyniły istot
nie niesamowite wrażenie.

Bez pytania o pozwolenie pstryknąłem kontaktem
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i w sali zrobiła się ciemność. Wójcio stał jakby wy
kuty z kamienia. Po dłuższej chwili, widać komplet
nie zaskoczony zwrócił się do Kincego:

„Co to jest, co to za hałasy? Dlaczego podchorą
żowie nie śpią?" Staszek udając sam zaskoczonego 
sytuacją, odpowiedział, że nie wie i że jest to sprawa 
dyżurnego rocznika, to znaczy moja. Zwrócił się tedy 
Wójcio do mnie;

„Proszę zapalić światło."
„Tak jest" odrzekłem 1 pstryknąłem kontaktem.
„Co to jest? Dlaczego nogi wystają podchorążym?" 
„Melduję panie kapitanie, że koce okazują się za 

krótkie".
„To niemożebne" stwierdza Wójcio. „Wszystkie 

koce w szkole są jednakowe. Ja mam takie same w 
pokoju Oficera Służbowego. Dlaczego podchorążowie 
mają zakryte twarze?"

„Melduję panie kapitanie że światło przeszkadza."
„A dlaczego podchorążowie tak krzyczą?" Wójcio 

zrobił groźną minę i łypnął czarnemi ślepkami. „W 
Regulaminie Szkoły jest wyraźnie powiedziane, że 
po zgaszeniu świateł na sali sypialnej obowiązuje 
cisza."

Tu się człowiek rozsierdził nie na żarty. „Ja napiszę 
raport w książce Oficera Służbowego. Dowie się o 
tym Pan Komendant Szkoły" Wójcio panicznie bal 
się władzy.

Tego się nikt nie spodziewał. Oświadczenie Wójcia 
zabrzmiało jak zgrzyt. Brak twarzy i wierzgające 
nogi mogły były jeszcze ujść. Ale dyszkant Tadka, 
piwniczny głos Szula oraz zgiełk towarzyszący tym 
solistom przeciągnęły strunę i wyprowadziły Wójcia 
z równowagi. Sytuacja stała się poważna i mogło 
być niedobrze. Trzeba było coś zaimprowizować i to 
natychmiast.

„Melduję panie kapitanie, że podchorąży Dąbrow
ski i podchorąży Sźul cały dzień spędzili nad Mecha
nizmami Okrętowymi. Cały rocznik nie robił nic 
innego, tylko kuł do jutrzejszego egzaminu. Melduję, 
panie kapitanie, że wszyscy jesteśmy przepracowani 
i pewno dlatego niektórzy mają mary senne."

Wójcio patrzał na mnie dziwnie. Jego czarne oczkl 
świdrowały mnie przez dłuższą chwilę. Widziałem w 
tym wzroku nieufność, badanie. Sytuacja stała się 
napięta, jak przy pokerze. Starałem się nadać memu 
wzrokowi i całej facjacie wyraz lojalnej tępoty 
szczerej ufności że mój meldunek zostanie przyjęty. 
Czułem jednakże przez skórę że mi Wójcio nie wierzy 

i że za chwilę posłyszę kilka cierpkich uwag i 
wzmiankę o raporcie.

Ale widać „uśpieni" koledzy zrozumieli sytuację 
w lot. Znowu zapiał straszny dyszkant Tadka:

„Yarrow, Yarrow."
Zawtórowali mu Szul i inni. Wójcio słuchał przez 

chwilę. Docierały doń nazwy ukochanych mechaniz
mów, typy kotłów okrętowych, przekładnie sterowe, 
pompy hydrauliczne, a wszystko przytłumione, dziw
ne, niecodzienne, przy wtórze wierzgających nóg i 
braku ludzkich twarzy. W tym harmidrze poczęła 
topnieć nieufność Wójcia. Czarne oczka straciły 
ostrość wyrazu, wąsik nad górną wargą ułożył się 
znów w dobrotliwą linię. Dał więc znak aby zgasić 
światło, potem razem z Kincem wyszli cicho z sy
pialni. Staszek wrćclł po chwili i zdał nam relację 
z reakcji Wójcia. Otóż był on kompletnie przejęty 
reakcją średniego Rocznika na egzamin z Mech. Okr. 
Bardzo uprzejmie życzył Staszkowi „dobrej nocy".

Podobno w raporcie Of. Służb. Szkoły dnia tego 
była wzmianka o krótkich kocach oraz sugestia aby 
światła w sypialniach były zaopatrzone w słabsze ża
rówki.

Egzaminu nie zlał nikt. Co więcej, prawie każdy 
z nas dostał albo dziewiątkę albo dziesiątkę.

Wspominając dzisiaj ten Incydent, przypuszczam, 
że Wójcio podejrzewał „kawał'’. Może jednak nie 
chciał nam odbierać radości z udanej reżyserii. Być 
może również iż rzeczywiście był przekonany żeśmy 
„kuli" jego ukochane Mechanizmy Okrętowe.

Oficerom Kursowym żadnych kawałów nie robili
śmy. Wszyscy oni byli to stare wygi wobec których 
nie Stać nas było na odpowiednie pomysły, które 
przeszłyby ogniową próbę.

Wspomnienia o koszarach Racławickich będą chyba 
towarzyszyły nam zawsze. Pamięć o dużych i małych 
sprawach przeszłości, gdy śniło się sen o szpadzie 
może drzemać pod powierzchnią codziennych doznań. 
Jednakże wspomnienia Kolegów piszących w Sygna
łach orzeźwiają, otrząsają z tej codzienności i poma
gają wydobyć na wierzch szczegóły z przeszłości, a 
razem z nimi także i najlepsze myśli o tych z którymi 
dzwoniło się o kratę u wejścia do Budynku Szkolnego, 
baraszkowało przy Acht Coma Acht i wbijało szneki 
z glancem aby mleć zapas kalorii 1 energii na naukę 
i do robienia „kawałów".

Witold Wojciechowski-Poray
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RECENZJE KSIĄŻEK
Potter, E. B., Nimitz, C. W„ THE GREAT 
SEA WAR. Harrap, 1962. 42 s.
Roskill, S. W., A MERCHANT FLEET IN 
WAR, 1939-45. Collins, 1962. 25 s.

W roku 1962 ukazało się na półkach księgarskich 
sporo ciekawych książek na wszelkiego rodzaju tematy 
związane z morzem. Mam głównie na myśli książki 
angielskie i amerykańskie, bo te są zwykle łatwo do
stępne, i najlepiej opracowane, z uwagi na bogactwo 
źródeł, i najpiękniej, najstaranniej, wydane.

Nas marynarzy interesują najbardziej prace doty
czące marynarek wojennej i handlowej, oraz nie wąt
pliwie także wyczyny (piechoty morskiej, lotnictwa 
morskiego i pojedynczych jednostek morskich w czasie 
wojny.

W ramach krótkich recenzji nie sposób omówić 
wszystko, co na te tematy napisano, ani nawet wy
mienić, tylko wszystkie książki, to wydaje się być 
samo przez się zrozumiałe, wybrałem więc dwa poważ
niejsze dzieła, którym warto parę wierszy poświęcić.

Otóż w marcu 1962 ukazała się książka zatytuło
wana: WOJNA MORSKA: opowiadanie o akcji mary
narki wojennej w 2-giej Wojnie Światowej.

Dziesięciu wydawców i autorów tej książki — z 
Admirałem Floty Amerykańskiej Nimitz’em jako ich 
doradcą — przedstawiają sobą bogactwo doświadcze
nia, staranności i umiejętności, których rezultatem 
jest pożyteczna kompilacja i arcydzieło zwięzłości w 
ujęciu ogólnej historii o wojnie na morzu. Praca ta 
została oparta na ostatnim rozdziale, który nota bene 
poważnie rozszerzono, historii pod tytułem „Sea Po
wer" (Potęga Morska), opublikowanej w roku 1960 
przez grupę amerykańskich historyków w Annapolis.

Dla przeciętnego oficera marynarki wojennej, 
oraz dla studenta, który zajmuje się tym tematem 
ogólnikowo, „The Great Sea War" zastąpi całkowicie 
obszerną oficjalną historię na której się opiera. Jest 
to praca monumentalna, napisana bezstronnie i rzetel
nie podzielona na działania na Atlantyku (6 rodzialów) 
i na Pacyfiku (9 rozdziałów).

Pomimo wszystkich walorów tego dzieła zaklasy
fikować je można tylko jako kompilację, a nie dzieło 
sztuki bo, chociaż współpraca autorów stoi na wyso
kim poziomie, żaden zespół, najlepiej zgrany, nie po
trafi wycisnąć to samo piętno, co pojedyńczy autor. 
I właśnie dzięki temu, że jest pracą zespołową, „Wiel
ka Wojna na Morzu" ma swoje braki i wady, a w 
szczególności brak w niej refleksji. To znaczy, autorzy 

byli zbytnio zajęci ściskaniem, kompresją posiadanego 
materiału, zapominając o tym, jaki zamiar dana akcja 
miała lub jaki wynik dała.

W jednakowy sposób zostały potraktowane obie 
marynarki — brytyjska i amerykańska.

Podstawowe zagadnienia wojny na morzu obejmu
ją stosunek sił angażowanych, pozycje baz, wynikają
ce stąd odległości, operacyjny zasięg jednostek, okrę
tów i samolotów, techniczne wyposażenie i skuteczność 
dowodzenia. Jeżeli się tu opuści intelektualną stronę 
i ucieknie do map bez podziałęk, to praca traci na Za
interesowaniu i wartości. Historia jest również niekom
pletna, jeżeli nie zawiera wniosków w odniesieniu do 
sztuki wojennej, ulepszeń technicznych i logistycznych 
etc. Te rzeczy właśnie zostały niestety pominięte przez 
autorów „Wielkiej Wojny na Morzu", jak gdyby one 
ich nie interesowały, i w ten sposób rezultatem ich 
dużej pracy jest informacja, a nie historia.

W jesieni tego roku ukazała się ciekawa książka 
pod tytułem „A Merchant Fleet in War" FLOTA 
HANDLOWA W WOJNIE, napisana przez komandora 
RoskilFa.

Praca obejmuje flotę statków handlowych tylko 
jednego towarzystwa okrętowego —- a mianowicie 
Alfreda Holt’a — ale to co o niej opowiedział dotyczy 
równie dobrze całej Marynarki Handlowej Zjednoczo
nego Królestwa, która na przestrzeni lat 1939-1945 
straciła 24.000 ludzi.

Na początku wojny A. Holt posiadał 87 statków, 
a kiedy wojna się skończyła 52 z nich leżały na dnie 
różnych mórz świata. Ale straty w ludziach wynosiły 
zadziwiająco mało, bo tylko 460 — co nie wątpliwie 
było wyłączną zasługą dobrych, wytrzymałych, stat
ków i dobrze zgranych załóg. Komandor Roskill opi
suje, bez wszelkiej dramatyzacji i dzięki temu bardzo 
skutecznie, doświadczenia, tragedie i zwycięstwa cy
wilów morskich nękanych przez pięć lat przez pociski, 
bomby, miny i torpedy.

Nic nie wystawia człowieka na jróbę wytrzyma
łości tak jak atak, przeciwko któremu ma małe możli
wości obrony lub zgoła niema żadnej. Dwa razy W 
ciągu naszych czasów cierpliwść i wytrzymałość ma
rynarzy była u kresu granic, należy więc się spodzie
wać, że przy ewent. 3-cim razie niedociągnięcia i błędy 
się nie powtórzą. Że nie powtórzą się takie epizody jak 
tego doświadczył statek pasażerski „Chillian Reefer" 
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(1739 ton i 14 węzłów szwbkości). którv — uzbrojony 
w jedno eks japońskie 4-o calowe działo z 1914 r. — 
sam jeden stawiał mężnie czoła niemieckiemu krążow
nikowi pancernemu „Gneisenau" (32.000 ton i 28 wę
złów).

W. Brytania została ocalona od głodu i nędzy w 
pierwszej wojnie światowej przez dość późne odkrycie 
i zastosowanie konwojów, a druga wojna światowa 
rozpoczęła się z pewnymi uporami i wątpliwościami 
co do ich wartości. Na początku tej ostatniej wojny 
było tak mało eskort okrętów wojennych, że należyta 
ochrona statków handlowych była mocno opóźniona, 
i — jak na dobitek złego — bez dwóch żywotnych baz, 
oddanych lekkomyślnie Irlandii na krótko przedtym.

Przez wiele ponurych tygodni brytyjski marynarz 
handlowy mógł przeciwstawić okrutnemu wrogowi tyl
ko błahą pogróżkę pięścią — wszak w roku 1940 eskor
ta konwoju 44 statków składała się z jednego fran

cuskiego kontrtorpedowca i jednego francuskiego okrę
tu pomocniczego. Nic zatem dziwnego, że Holt poniósł 
poważną stratę w tym konwoju, który zaatakował okrę
ty podwodne.

Następnie w ciągu dwóch lat, japońskie uderze
nie zniszczyło lądowe urządzenia tego towarzystwa na 
Dalekim Wschodzie, a tylko mała garstka obsad wy
szła cało z niewoli.

W ciągu 5-ciu dni, kwietnia 1942 Japończycy za
topili 28 statków na Oceanie Indyjskim, a w konwojach 
na Maltę nie działo się lepiej, bo z 38 statków w 4-ch 
konwojach, tylko 10 dobiło do celu, ale 3 z nich zostały 
zatopione w porcie.

Straty Aliantów w tym fatalnym roku wyniosły 
1664 statków handlowych o łącznym tonażu prawie 
8 milionów ton.

A. L. Reyman

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Vancouver, kwiecień 1963

Bardzo przepraszam, że dotychczas nie podzięko
wałem za „Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Świato
wej".

Za ten piękny dar serdecznie dziękuję Stowarzy
szeniu Marynarki Wojennej, a w pierwszym rzędzie 
pozwalam sobie wyrazić szczere i najgłębsze słowa 
uznania komandorowi B. Wrońskiemu za tak pięknie 
wykonane dzieło.

Muszę się przyznać, że już od lat dręczyła mnie 
obawa, że okres narodzin i lata pieluszkowe naszej 
marynarki mogą pójść w niepamięć, chociażby dla
tego, że nawet najmłodsi świadkowie i aktorzy z po
czątkowego okresu są to panowie w moim wieku, nie 
mówiąc już o tym, że losy historii rozpędziły nas po 
całym Bożym Świecie.

Okres wojny i lata bezpośrednio przed wybuchem 
wojny są znane wielu kolegom, ale moje obawy doty
czyły specjalnie pierwszych lat po roku 1918. Obawa 
ta w dużym stopniu przyczyniła się do tego, że wzią
łem się do pisania wspomnień osobistych — by po
zostawić następnym pokoleniom chociażby garść na
zwisk i faktów dotyczących tych „pierwszych", któ
rzy mając najlepsze chęci pomagali lub przeszkadzali 
naszym zwierzchnikom w ich zmaganiach z przeciwni
kami idei morskiej wogóle, a koniecznością obrony 
naszego dostępu do morza w szczególności.

Doskonale pamiętam ten dzień, gdy z rozkazu 
Szefa KM W miałem odczyt w Wyższej Szkole Wojen
nej w Warszawie o konstrukcji i wartościach bojowych 
podwodnych łodzi (termin okręt podwodny został wpro
wadzony nieco później).

Na sali panowała cisza i raczej znużenie, aż do 
momentu, gdy jeden ze słuchaczy — major, przypu
szczalnie kawalerii, zapytał mnie o cenę „takiej łodzi". 
Odpowiedziałem, że około 12.000.000 złotych. Sala onie
miała, a major zaznaczył spokojnie, że przecież za 
takie pieniądze można sformować cały pułk szwoleże
rów. Na szczęście obecny na sali pułkownik — wy
kładowca i jak później się okazało zapalony członek 
klubu wioślarskiego stanął w obronie marynarki i w 
rezultacie dostałem rzęsiste brawa. W każdym razie 
powróciłem do KMW z uczuciem, że „odpowiedź Tre- 
viramusowi“ nie będzie zastąpiona odpowiedzią Pław- 
skiemu w postaci jeszcze jednego pułku szwoleżerów 
dla obrony wybrzeża morskiego.

Jeszcze raz za książkę, Bóg zapłać.
W ostatnich tygodniach mieliśmy moc przeżyć 

i wszystkie były przyjemne. Pierwszym przeżyciem był 
mój awans z 2-ej do 3-ej kategorii płacy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że kanadyjski „austerity program" wstrzy
mał wszelkie awanse dla urzędników, zdarzenie to by
ło naprawdę przyjemne. Superintendent zebrał wszy
stkich R.C.M. Piszczaków oraz cały personel płci pięk
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nej — razem około 80 osób, a że jest znakomitym 
mówcą, więc gadał przez 10-15 minut o tym jaki 
zaszczyt spotkał nasz dywizjon i o nadzwyczajnych 
zasługach pewnej osoby, itp., itp., a ja siedziałem sobie 
obok i absolutnie nie podejrzewałem, że mowa jest 
o mnie. W pewnym momencie obrócił się w moją stro
nę i z wysokości 6‘ 5“ jak nie grzmotnie ,,Captain Pław- 
ski I am indeed proud and happy..." i ku zdumieniu 
wszystkich obecnych wyjawił w szczerych słowach 
całą tajemnicę. Ja oczywiście tak się zmieszałem, że 
język stanął mi kołkiem, ale fakt faktem, że przez 
3 lata, 1-go kwietnia będę miał automatycznie podwyż
szane o kilkanaście dolarów-pobory. Oznacza to rów
nież, że bynajmniej nie mają zamiaru zwolnienia mnie 
ze służby po 70-tce. Aby tylko nie nawaliło zdrowie.

Drugą przyjemnością był urlop. 16-go marca wy
jechaliśmy Consulem przez granicę do Stanów. Po 
drodze wpadliśmy do pp. Białowskich — „przypadko
wo" w porze obiadowej, a po nadużyciu ich gościn
ności pomknęliśmy do Portland. Droga z Seattle do 
Portland jest tak wspaniała, że średnia wynosi dakłari- 
nie tyle ile wskazuje licznik.

Zajechaliśmy do pp. De Hackbeil — brata kpt. 
mar. Horodyskiego, akurat na kolację witani głośno 
i serdecznie przez gospodarzy, 3-c!h synów i dwóch 
piesków.

18-go wsiedliśmy do pociągu i przez góry Cascades 
pojechaliśmy do Kalifornii. Droga ta to chyba jedna 
z najbardziej karkołomnych szlaków kolejowych na tej 
kuli. Siedzieliśmy cały dzień w tzw. wagonie obser
wacyjnym podziwiając przyrodę i zręczność maszynisty 
w utrzymaniu pociągu na szynach. Wznosiliśmy się 
na wysokość 5000 stóp, jadąc wśród śniegów i wulka
nicznych pozostałości w postaci lawy i kamieni. Przez 
kilka godzin okrążaliśmy pokryty wiecznymi śniega
mi Mt. Shasta (ponad 14000 st.), a zakręty bywały 
tak raptowne, że czasem patrząc wprost przed siebie 
przez okno widzieliśmy jadące w przeciwnym kierun
ku nasze lokomotywy, a zaraz potem ukazywał się 
ogon pociągu.

Wreszcie zjechaliśmy z gór na równinę i pociąg 
nabrał szybkości, a mijając miasta i miasteczka upięk
szone palmami zawiózł nas do Oakland i San Francis
co. Centrum miast S. Francisco niczym się nie różni 
od innych miast amerykańskich, natomiast część rezy- 
dencyjna jest bardzo oryginalna i przyjemna. Czyste 
domki i pałacyki w stylu maurytańskim zacienione pal
mami i eukaliptusami przypominały mi południową 
Francję i Hiszpanię. Zwiedziliśmy dzielnicę chińską, 
murzyńską, włoską, hiszpańską i inne oraz wspaniały 
park — „Golden Gate". Trudno opisać w ramach listu 
życie San Francisco w którym nocuje 800.000 ludzi a 
pracuje 1.200.000.

Widzieliśmy co się dzieje na szosach, którymi 
pędzą z okolic te dodatkowe 400 tysięcy robotników 
i urzędników, ale przekonaliśmy się również, że po 
zachodzie słońca bezpieczniej jest siedzieć w hotelu. 
Przez całą noc ze wszystkich kierunków słychać syreny 
policyjne .wozów, straży ogniowych, karetek sanitar
nych i strzałów z pistoletów.

Z S. Francisco zrobiliśmy wycieczkę autobusem do 
Monterey, Santa Cruz i Carmel. Zwiedziliśmy Red- 
wood Forest, kolosalne pola artiszoków, widzieliśmy 
szereg siedzib jak Bing Crosbiego, J. Russel i wielu 
innych, jednym słowem użyliśmy na całego.

Teraz powróciliśmy do rzeczywistości. Dzisiaj już 
byłem w biurze. Przez dwa tygodnie nazbierało się 
tyle pracy że, będę potrzebował kilku miesięcy, by 
wyprowadzić wszystko na spokojne wody.

Widzę, że się rozpisałem, jak za dobrych starych 
czasów — widocznie urlop dobrze mi zrobił.

Moc serdecznoci od nas obojga dla wszystkich 
koleżanek i kolegów S. M. W.

E. Pławski

Toronto, 7 kwietnia 1963
W załączeniu moje upoważnienie łącznie z podzię

kowaniem za Sygnały. Zawsze mile widziane. Może 
i ja powinienem przyczynić się jakimś „artykułem, 
ale nie mam cierpliwości na wystylizowanie czegoś. 
Ale mam pewne dobre wiadomości z tego kontynentu. 
Jak Wam wiadomo zrobiłem „objazd" Kanady do Van- 
couver, włącznie z wystawą światową w Seattle, i 
jako, że jak zwykle w Vancouver przez mój pobyt 
(3 dni) lało, a rodzina na ten klimat narzekała więc 
„dodałem" słońca w formie skoku na południe włącz
nie do Los Angeles. Jednym z naszych zamiarów były 
odwiedziny starydh kolegów, co się nam w zupełności 
udało. .To są te dobre wiadomości. Zastaliśmy wszyst
kich przy zdrowiu. Niektórych zaszytych w górach jak 
kmdr. Kownacki. Nie spotkałem człowieka tak zako
chanego w górach i żony z taką abominacją do śniegu. 
Ale dobrze i zdrowo się trzymają. W Vancouver natu
ralnie kmdr. Pławski. Nic się nie zmienił. Jak zawsze 
przemiły i pełen fantazji. Korsak siedzi w Santa Cruz. 
Nic się też nie zmienił. Jak zawsze trochę cynik. W 
Los Angeles złapaliśmy z marynarzy kmdr. Żebrow
skiego, może troszkę grubszy, albo i nie. Radela u 
którego na Werandzie mieszkaliśmy. Inni byli albo 
nieobecni w tym czasie, albo tak daleko od naszego 
miejsca zatrzymania, że trudno było się spotkać. Poza 
tym ja traktowałem pobyt w Los Angeles za pewien 
odpoczynek dla siebie i samochodu. Przeciętny etap 
dzienny był 450 mil (z przyczepką).

Tutaj w Toronto kol. Gliński zwołał oficerów mar. 
z miasta i okolicy i urządził w swoim mieszkaniu 
Święto Mar. Woj. 10-go lutego. Było b. miło i posta
nowiliśmy spotkać się nawet z rodzinami. Jak tylko 
zdobędę się na odbitki fotograficzne przyślę Wam.

A teraz ściskam serdecznie dłoń, życzę powodzenia 
w Walnym Zjeździe i proszę o serdeczne pozdrowienie 
wszystkich znajomych.

J. Milisiewicz
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8 kwietnia 1963, Dayton, USA
Tylko kilka linij, żeby nie posyłać gołego upoważ

nienia. U nas po staremu, praca, nowe kursy, nowe 
przedmioty, nowe laboratoryjne eksperymenty, nowe 
rozwiązania starych zagadnień. 5 dni w tygodniu, 
pay day co dwa tygodnie, itd., merry-go-round.

Czy nikt z naszych starych przyjaciół nie wy
biera się przypadkiem do USA na wakacje albo za 
interesem? Gdybyś miał informacje o kimś podaj mu 
mój adres i „stojące" zaproszenie do Dayton jako 
nasz gość.

Co słychać u Katarzyńskiego? Czy wciąż jest w 
Plymouth? Dziękuję bardzo za przesłaną listę kolegów, 
którzy wezmą udział w dorocznym Zjeździe. Większość 
nazwisk pamiętam, i nawet żona moja pamięta wielu 
„bywszych" Plymouthczyków.

Żona i syn jadą do Anglii w czerwcu na 6 tygodni, 
odwiedzić krewnych żony na północy.

Być może, jeśli czas pozwoli, odwiedzą Londyn. 
Chcę, żeby syn spotkał kilku starych przyjaciół ojca. 
For an American boy it is terribly exotic. to have a 
father who sernred in foreign armed forces. Spotkanie 
„żywych" przedstawicieli przeszłości powinno utrwalić 
w umyśle chłopca wszystko, to co słyszał od ojca o 
Jagielle i Piłsudskim, o Sienkiewiczu i Marii Curie- 
Skłodowskiej... Psiakrew znów się rozklejam...

No, kończę już, ściskam serdecznie i życzę Weso
łego Alleluja wszystkim Kolegom i ich rodzinom.

J. Lubelfeld

Detroit, 12 kwietnia 1963
Nareszcie się obudziłem (upomnienie pomogło) i 

przezwyciężając wrodzone lenistwo, poszedłem do ban
ku, aby wypełnić ten czek, który przesyłam jako jedno
razową składkę członkowską. Przypuszczam, że w więk
szości wypadków powodem zalegania ze składkami 
nie jest brak pieniędzy, ale po prostu odkładanie za
łatwienia tego „na później". W każdym razie tak było 
ze mną. Nie byłem jeszcze tutaj w Ameryce, dzięki 
Bogu, w takiej sytuacji finansowej, aby dolar czy dwa, 
zrobiły większą różnicę. Wogóle moje, a raczej nasze 
warunki materialne uległy znacznej poprawie od czasu 
emigracji do Stanów Zjedn. Ale, jeżeli mógłbym się 
przenieść z tutejszymi zarobkami do Anglii, to wró
ciłbym natychmiast do Londynu. Życie w Londynie 
miało więcej uroku.

Dorobiliśmy się tutaj ładnego domu na pięknym 
przedmieściu Detroit, (prawdę mówiąc to Mortgage 
Company ma jeszcze wciąż 75’% własności) co 3 lata, 
jak przystało na szanujących się „Amerykanów" zmie
niamy model samochodu i tak życie płynie. Jak szyb
ko, widzę po córce, która wyjechała z Anglii jako 
5-letnia dziewczynka, a dzisiaj jest już duża panna. 
Planujemy wizytę do Angli i Francji w 1966 r„ jako 
prezent maturalny dla naszej córki.

Żona pracuje nadal jako architekt, a ja wylądo
wałem w Insurance. Nie, nie chodzę od domu do do

mu sprzedawać, mam zajęcie biurowe, jako manager 
firmy Insurance and Real Estate.

Serdeczne pozdrowienia.
Wacław Fara

Ipswich, 21 kwietnia 1963
Serdecznie dziękuję za list, „Nasze Sygnały", jak 

i za wyjaśnienia udzielone mi.
List Pana Komandora bardzo mnie ucieszył, a 

„Nasze Sygnały" przeczytałem od A do Z. A co do 
mnie to trochę chorowałem, no ale jakoś przeszło 
i znowu czuję się dobrze, pracuję i dalej buduję prze
różne cylindry hydrauliczne i przepustnice do stalowni. 
Niektóre urządzenia naszej produkcji, a raczej naszej 
fabryki idą do Polski. Dorobiłem się własnego domu 
co prawda starego, ale własnego, tak że od kilku 
miesięcy powodzi mi się nienajgorzej. Jest nas tutaj 
w Ipswich 4 marynarzy, ale każdy chodzi swoją dro
gą.

Kończąc, zasyłam serdeczne pozdrowienia.

J. Wojtyra
* sjs

18 marca 1963
Święta dawno już minęły i nowe już się zbliżają. 

Czas więc napisać parę słów — by podtrzymać łącz
ność z Centralą — jak w przysłowiu „raz do roku 
koło Wielkiej Nocy".

Jak przeszła zima — czy bez wielkich strat, bo 
sądząc z gazet i radia, był to istny dopust Boży nad 
Anglią — gdzie wszystko ponoć zamarzło — włącznie 
z przysłowiową angielską flegmą — jak twierdzą Ame
rykanie.

Tutaj na Śródziemnym Morzu, było niewiele le
piej, zima — jak normalnie bywała na Bałtyku, a błę
kitnego nieba i słońca — ani śladu, na Wezuwiuszu 
do tej pory leży śnieg. Dopiero ostatnio zaczyna się 
poprawiać, lecz wiosna jest już spóźniona o 2-3 tygo
dni. Pocieszamy się, że wszystko złe mija i może choć 
lato będzie słoneczne i suche dla wyrównania. My je
steśmy na dobre zaangażowani na włoskim „marę no- 
strum" z postojami w Neapolu — co z nastaniem 
wiosny i lepszej pogody, może być przyjemne — bo 
chwilowo nie ma wielkiej różnicy. Mamy tu być aż 
do późnego lata — a że jak słyszałem Polonia londyń
ska spędza wakacje we Włoszech i Hiszpanii — to 
może się latem zobaczymy, dla odmiany na włoskiej 
ziemi.

Piszę wcześnie bo nasza następna wizyta w Neapo
lu będzie już po świętach — więc byłoby za późno: 
nasz rozkład przewiduje 3 — 3yz tygodnia na morzu 
i 4-5 dni w porcie — czyli praktycznie raz na mie
siąc — w połowie miesiąca.

Wszelkich pomyślności wiosennych, życzę Kolegom 
i znajomym morskim.

K. J. Hess 
$ « »
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Los Angeles 1962 r.
Dziękuję uprzejmie za list 1 pamięć o tych, co 

tak daleko zawędrowali i przypuszczam zakotwiczy
li na dłuższy a może stały pobyt.

Ten rok wygląda trochę gorzej z powodu poch
murnych dni, dużych deszczy i dość zimnych okresów 
pomimo, że czerwiec — jednak mam nadzieję, że 
pogoda poprawi się (t.zn. więcej ciepła i słońca) 
a wtedy 1 humor lepszy. Pan Nowicki jest i już go 
wciągnęli do Samopomocy, gdzie pełni zaszczytną 
funkcję prezesa, pana młodszego wnorowsk ego daw
no już nie widziałem, bo zaszył się w domu i wycho
wuje potomstwo, które powiększyło się w ostatnim 
roku. Niedługo może spotkamy się, bo ma być Walny 
Zjazd Sapomopomcy.

Zapytuje Pan mnie jak mnie tu powodzi się, 
co robię i t.p.

Siedziałem 6 lat tuż koło N.Y. (10 mil w prostej 
linii) nabyłem mały domek, pracowałem w fabryce 
tekstylnej przy przeróbce surowca na fabrykat, praca 
nie ciężka i warunki zupełnie dobre, do fabryki 
miałem 10 minut piechotą. Zarobki wyglądały dość 
możliwie bo 90 - 100 dolarów na tydzień. Duży plus, 
że pracownicy to przeważnie Polacy, a nawet sta
rzy, którzy tu zawędrowali dość dawno, zupełnie nie 
znali angielskiego, nawet mój partner Szkot więcej 
znał słów polskich, niż nasi rodacy.

Pracę jednak musiałem opuścić z powodu cho
roby żony, której lekarz zalecał ciepły 1 suchy kli

mat — Więc zapakowali co dało się, resztę sprzedali 
i Fordem naładowanym drobiazgiem wyruszyli w po
dróż turystyczną ca 2.000 mil. Po pięciu dniach by
liśmy w Los Angeles, gdzie właściwie nikogo nie zna
liśmy. Ale jakoś udało się zaczepić. Mała fabryczka, 
wyrabiająca różne podkładki izolacyjne o różnych 
izolacyjnych materiałach. Płaca mniejsza i o pod
wyżce nie wspominaj, ludzie przychodzą i po paru 
dniach znikają, aby złapać coś lepszego — mnie 
trudniej bo lata (56) już nie bardzo mile widziane 
przez ubezpieczenia — no 1 sledze tu 3-ci rok, może 
coś wykluje się aby uciec. W ogóle tu co dzień 
przybywa ponad 500 osób (tak niby podają gazety), 
pracy mało i od mego przyjazdu jakoś nie widziałem, 
aby było dużo zamówień, no ale jakoś żyje się.

Człowiek w latach i bez fachu musi brać to 
co jest — lecz pomimo tego żyje i jakoś pcha się 
swój los — może byłoby jeszcze lepiej gdyby Polacy 
mogli dogadać się między sobą, żeby naprawdę tu 
tubylcom coś pokazać, ale gdz e tam. Jedynie małe 
grupy coś robią a najmłodsza emigracja to co miesiąc 
tańcząca herbatka, na której trudno z kimś poga
dać, bo chcą drygać lub zalać się ze spotkanym zna
jomym. No ale to już nasza choroba! Lubimy wska
zywać na żydów, ale sami nie potrafimy być zdyscy
plinowani w pracy społecznej.

Łączę pozdrowienia i jeszcze raz dziękuję za 
„Sygnały".

Stanisław Radel

WSPOMINKI PO-ZJAZDOWE
Wiedząc jak niecierpliwie koledzy rozrzuceni po 

najdalszych zakątkach glohu ziemskiego, oczekują na 
„Nasze Sygnały", pokonałem wrodzoną niechęć do pla
mienia bieli papieru. Pozytywna odpowiedź na tylo
krotne apele komisji wydawniczej.

Przed samym Zjazdem, urzędujący redaktor „Na
szych Sygnałów" Fred Piechowiak podzielił się ze mną 
swą słodką tajemnicą, że numer ma prawie gotowy, 
tylko chce jeszcze dać parę słów o Zjeżdzie. No osta
tecznie jeżeli chodzi tylko o parę słów to możemy spró
bować.

Ciepły i słoneczny dzień, po tak długim okresie 
złej i zimnej pogody, nastroił mnie radośnie, a per
spektywa zobaczenia dawno niewidzianych kolegów po
tęgowała ten pogodny nastrój.

W kancelarii wpadłem na roześmiane twarze dele
gacji Plymouth‘u w osobach kol. kol. Tomczaka i 
Szmidta. Szybka wymiana pytań i już wiem, że koledzy 
osiedli na tamtejszym terenie cieszą się dobrym zdro
wiem i powodzi im się nienajgorzej. Za chwilę zja
wiają się kol. Proniewicz-Załomay i komander Reyman. 
Gwar przybiera na sile. Dołączają komandor Jabłoński, 
Wiesiek Krzyżanowski, Kostek Zubkowski i Wolff. Kra
waty marynarskie i pobłyskujące odznaki Samopomocy 
w klapach marynarek — to zewnętrzny dowód przy
należności do tego klanu.

Dziesiąta godzina przesuwa nas o piętro niżej, do 
sali zjazdowej. Przy drzwiach cerberzy w postaciach 
kol. kol. Hermaszewskiego, Grodyńskiego i Pronaewicz- 
Załomaya, rejestrują przybywających, licząc skrupu
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latnie głosy. Sala zaczyna się wypełniać. Nadwyrężona 
pamięć nie pozwala mi na wymienienie wszystkich —■ za 
co stokrotnie przepraszam tych nie wymienionych — 
są Zbyszek Plezia, Andrzej Ponikiewski, Bednarz, Gu- 
luk, Żukowski, komandor O. Żukowski, kol. Ostoja- 
Starzewski, Hrynkiewicz-Moczulski, komandor Tchórzni- 
cki. Osobną grupę tworzą nasze wierne koleżanki pa
nie Julia Mackus, Halina Wójcik i czarująca pani Cie
szkowska.

Nagle gwar przycicha i na sale wchodzi mecenas 
Nadratowski w towarzystwie wysokiego i prosto trzy
mającego się pana. Generał J. Wołkowicki — pierwszy 
dowódca bazy Marynarki w Pińsku, zaszczycił tegoro
czny Zjazd swą obecnością. Ten świetni© i czerstwo 
wyglądający osiemdziesięciojedno letni generał, to je
den z tych, którzy tworzyli fundamenty Marynarki 
Wojennej.

Witając serdecznie obecnych, mecenas Nadratow
ski otwiera 18-ty Walny Zjazd Stowarzyszenia, prosząc 
na przewodniczącego kol. Krzyżanowskiego, który z 
kolei prosi do prezydium przedstawicieli Kój Sekre- 
trzem zostaje niezastąpiony Edek Liber — jeśli się nie 
mylę, to już czwartemu Zjazdowi sekretarzuje.

Porządek dzienny zostaje przyjęty bez poprawek 
(patrz sprawozdanie Zarządu Głównego za rok 1962/ 
3). Prezes, sekretarz i wice-prezesi, w krótkich prelek
cjach dorzucają trochę szczegółów, które jako może 
mało ważne nie znalazły się w sprawozdaniu, ale jed
nak lepiej malują obraz pracy Zarządu. Po nich kol. 
Tomczak zapoznaje obecnych z kłopotami i radościami 
koła w Plymouth. Kol. Wieczorkiewicz, delegat koła w
Brighton, powiada o swoim terenie. Dyskusja nad spra
wozdaniami 
kreślą linie, 
łości i jaką 
rząd.

nie wnosi nic specjalnie nowego, ale na
po jakich powinna pójść praca w przysz- 
politykę finansową ma przyjąć nowy Za-

(Przerwa obiadowa przesuwa nas na parter, gdzie 
znajduje się sala jadalna i bar. Wyschnięte i nadwy
rężone, spragnione gardła, absorbują zachłannie wszel
kiego rodzaju „mocne" płyny. Po sali jadalnej uwija 
się kol. Guluk, bacząc pilnie, by przed nikim nie brakło 
zaszroniałego kieliszka polskiej wyborowej. Atmosfera 
naprawdę rodzinna — rodziny zgranej i dobrze się 
rozumiejącej.

Sesję poobiednią rozpoczyna krótkie wspomnienie 
gen. Wołkowickiego o początkach Marynarki. Ilość 
uczestników wzrosła, i oko moje wyjawia na sali Antka 

■Wacięgę, Fonsia Górskiego, kapitana Biela, kol. Wizie. 
Następny punkt programu to referat komisji progra
mowej i dyskusja nad proponowanymi wnioskami i za
leceniami.

Dyskusja prowadzona jest żywo i zabierający głos 
o dziwo trzymają się tematu. Po naniesieniu 
poprawek, Zjazd zatwierdza program. Skład nowego 
Zarządu komisja „Matka" opracowała tak wyczerpują
co, że wniosek jej przyjęto przez aklamację. Jesteśmy 
teraz przy ostatnim punkcie programu — wolne wnio
ski. Było ich kilka, ale ja zapamiętałem tylko jeden, 
który moim zdaniem był najważniejszy. zjazd uchwalił 
wysłać list do komandora B. Wrońskiego z gorącym 
podziękowaniem za opracowa|nie książki „Mrynarka
Wojenna i obrona Polskiego Wybrzeża w Kampanii
Wrześniowej". Książka ta, pomimo, że jest par excel- 
lence dziełem historycznym, uznana została, jako 
czwarta najlepsza książka roku 1962. To jest pozycja, 
która zostanie, gdy nas już dawno nie będzie.

Tradycyjne ciastko i kawa zakończyły ten tak dla 
mnie przyjemny i pełen wrażeń dzień.

Tadeusz Budzyński

KRONIKA STOWARZYSZENIA

Święto Mar. Woj. 10-go lutego.

Z okazji 10-go lutego, odbyło się nabożeństwo ża
łobne za dusze poległych i zmarłych oficerów, podofi
cerów i marynarzy Mar. Woj. -— w Kościele Polskim 
św. Andrzeja Boboli. S. M. W. było reprezentowane 
przez łączną grupę naszych członków i Ich rodzin.

Dnia poprzedniego urządzony staraniem naszej Ko
misji Klubowej, odbył się dinner-dance w sali Klubu 
„49", który zgromadził około 70 osób z pośród człon
ków i ich rodzin. Rozrywki tego rodzaju w naszym 
wewnętrznym gronie cieszą się zawsze powodzeniem 
i stanowią miłą okazję do oderwania się od codzien
nej rutyny.

❖ ❖ ❖
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W tym samym czasie w Toronto (Kanada) z oka
zji naszego Święta w gościnnym domu pp. Glińskich 
i Kawernińskich odbyły się zebrania towarzyskie kole
gów z Mai. Woj. z Toronto i okolicy. Zebrani Koledzy 
przysłali na ręce Zarządu Gł. S.M.W. w Londynie 
najlepsze swe życzenia i wyrazy pamięci dla wszystkich 
przyjaciół i kolegów z Mar. Woj. Niechże ich pozdro
wienia i pamięć dotrą do najdalszych zakątków świata 
gdziekolwiek rzuceni przez losy przebywają nasi dawni 
towarzysze.

Oprócz uprzejmych i miłych gospodarzy w tych 
dwóch zebraniach towarzyskich uczestniczyli koledzy: 
W. Zajączkowski, K. Durski, A. Hulewicz, J. Milisiewicz, 
L. Rabenda, R. Wróbel, S. Brodzki, K. Namieśniowski, 
J. Koziołkowski, St. Rowiński, E. Miodoński, St. Wierz
bowski, O. Celiński, Dietrich, Bielawski, Przybylski i 
kilku innych.

Przypisek Redakcji: Organizatorom oraz wszyst
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy za pamięć i 
niech Ich inicjatywa w podtrzymaniu tradycji będzie 
przykładem dla innych.

Walny Zjazd S. M. W.

Doroczny Walny Zjazd Stowarzyszenia Mar. Woj. 
odbył się w niedzielę, 28 kwietnia pod przewodnictwem 
kol. inż. W. Krzyżanowskiego. Uczestnicy Zjazdu w 
wypowiedziach, dyskusjach i sprawozdaniach przewen- 
tylowali doroczną działalność ustępującego Zarządu 
pżfcfZ ’>[OJ Xzszi[qCi3u bu XoBid 11n3j.80.Kl tii[so.ił[BU t 
odbył się krótko i sprawnie i został zakończony herbat
ką towarzyską. Uczestniczyło koło 60 członków. Ilość 
głosów reprezentowanych około 180. Ustępujący Zarząd 
otrzymał absolutorium z podziękowaniem, a . nowo 
obrany ukonstytuował się jak następuje:

I-szy wice-prezes kol. B. Jabłoński, 
II wice-prezes inż. W. Krzyżanowski, 
Sekretarz — J. Busiakiewicz, 
Z-ca sekretarza — T. Budzyński, 
Skarbnik — inż. F. Biel, 
Z-ca skarbnika — S. Wolff.

Ponadto do Zarządu wybrani zostali kol. kol.:
E. Liber J. Mackus, M. Hrynkiewicz-Moczulski, S. 

Olszewski, A. Piechowiak, A. Plezia, A. Ponikiewski, 
A. Reyman B. Żukowski.

Nowy Zarząd w swoich ramach ukonstytuował kil
ka Komisji zajmujących się poszczególnymi członami 
pracy Zarządu SjM.W.

Podziękowanie.

Z okazji 18-go Walnego Zjazdu S.M.W. nadesłało 
życzenia 40 kolegów członków S.M.W. Prezydium Zjaz
du tą drogą przesyła im wszystkim serdeczne podzię
kowania za pamięć i zainteresowanie się i życzy, by 
na przyszły W. Zjazd Stowarzyszenia mieli możność 
uczestniczyć w nim osobiście.

Z karty żałobnej.

Jak nam doniesiono z Kota Plymouth zmarł tam 
nagle w dniu 6 marca bosman Marian Radomski, prze
żywszy lat 52.

Wielu z nas go pamięta jako dobrego i zacnego 
Kolegę, który się cieszył ogólną sympatią. Bliższych 
szczegółów brak.

W dniu 11 marca 1963 zmarł nagle w South Zeal 
(Okehampton) kmdr. ppor. Tadeusz Kamiński, prze
żywszy lat 55. Pochowany został na cmentarzu miej
scowym w dniu 14 marca. Pozostawił żonę i syna, któ
ry służy w Royal Navy w stopniu porucznika.

Znów ubył przedwcześnie jeden z naszych kolegów, 
którego walory charakteru, umysłu i serca ceniliśmy 
bardzo wysoko.

Pożegnali Go w imieniu S.M.W. przyjaciele z pro
mocji 1930 r. Kol. Wroński, Tclhórznicki, Busiakiewicz.

Doszło do naszej wiadomości, że w marcu b.r. umarł 
w Anglii bosmanmat Leon Korpacz. Bliższych szcze
gółów brak.

Cześć Ich Pamięci

Członkowie dożywotni.

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna
łów" członkostwo dożywotnie wpłacili:

W. Fara £10.13.1
Z. Wojewódzki £10.10.0
Andrzej Poray-Wojciechowski (syn kol.

W. Poray-Wojciechowskiego) z Koła 
Glasgow £10.10.0

Odwiedziny.

W ostatnim okresie odwiedzili S.M.W. następujący 
Koledzy: Z. Wojewódzki — po dłuższym okresie pły
wania, J. Piór — Plymouth, J. Pitułko z żoną na krót
kim urlopie.

Komisja Opieki i Fundusz im. Ginsberta.

Następujące dary wpłynęły na fundusz im. Gins
berta:

W. Pstruszeński 0.11.4
P. Cieślak £1.13.3
K. Hess £8.17.5
K. Namieśniowski • £1.00.0
A. Sitko £1.15.0
C. Wnorowski 0.11.7
Liga Morska Oddział Kwaśniewskiego £5.05.0
Koło S.M.W. New York $100
Liga Morska Oddział Gdynia $25
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Sprostowanie.

W ostatnich „Naszych Sygnałach" w liście kol. S. 
Rowińskiego z Kanady na skutek pewnych cięć i skró
ceń poczynionych przez sekretarza, czytelnik mógłby 
odnieść mylne wrażenie o opiniach autora listu o Ka
nadzie. Tenor listu przeczytany w oryginale w całości 
daje w sumie inny i pozytywny obraz opinii autora 
o Kanadzie.

Za mimowolną przykrość wyrządzoną autorowi i 
zainterysowanym czytelnikom, serdecznie przeprasza
my.

Z Royal Navy.

Prasa londyńska ostatnie kilka dni podaje, że d-cą 

3-go z kolei krążownika wyposażonego w pociski ra

kietowe i oddanego niedawno do służby H.M.S. Lon

don został Captain R.N. Józef Bartosik, dawny oficer 

polskiej Mar. Woj. Prasa podkreśla, że jest to jeden 

z najzdolniejszych i wybijających się oficerów R.N.
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