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Drukujemy w tym numerze relacje wiceadmi
rała Jerzego świrskiego o początkach Marynar
ki Wojennej.

W następnym numerze podamy bardzo obszerną 
relację pod tytułem „Plany i zamierzenia rozbudo
wy Marynarki Wojennej w okresie 1920- 1936".

Zeznania te zostały wykorzystane w opracowaniu 
„Historii Marynarki Wojennej" przez kmdr. B. 
Wrońskiego. Ponieważ jednak nie zostały w „Hi
storii" przedrukowane w całości, postanowiliśmy 
opublikować je w „Naszych Sygnałach" ze względu 
na ich wielką wartość historyczną.

GENEZA DEKRETU O UTWORZENIU DEPARTAMENTU 
DLA SPRAW MORSKICH Z DN. 14 MAJA 1919

Przybyłem do Warszawy 11.4.1919 i 14.4.1919 zos
tałem mianowany Szefem Sekcji organizacyjnej De
partamentu Spraw Morskich (nie pamiętam jak to 
się dokładnie nazywało wówczas). Zdaje się, że de
kret, o którym mowa, kończył się słowami: „Na Sze
fa Departamentu wyznaczam K-Adm. Porębskiego, 
a na jego zastępcę Kontr.-Adm. Kłoczkowskiego". 
K.Adm. Kłoczkowski stanowiska tego nie objął, na
tomiast objąłem je ja 19 maja 1919.

Nie pamiętam, żebym miał coś wspólnego z przy
gotowaniem dekretu, widocznie, że kiedy byłem wy
znaczony na szefa sekcji organizacyjnej, dekret był 
już w toku załatwienia w wyższych instancjach.

Jednak mogę coś powiedz'eć o podłożu dekretu. 

Przed wyjściem tego dekretu Departament nie o- 
bejmował Mar Handlowej.

Adm. Porębski nie wierzył w możliwość istnienia, 
mar. wojennej i przez dłuższy czas nawet nosił mun
dur generała wojska. Tedy było dla niego zupełnie 
naturalną rzeczą chcieć przyłączyć do spraw mar. 
wojennej sprawy mar, handl. Zresztą wątpię, że
by w tym początkowym okresie, kiedy specjaliści od 
Mar. Handl. dopiero zaczęli się zjeżdżać do Polski, 
albo porzucać inne zajęcia, kto inny mógł lepiej 
sprawy mar. handl. puścić w ruch, niż sam adm. 
Porębski i oficerowie mar. woj.

(—) J. Świrski w-adm.

GENEZA ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN. 3 KWIETNIA 1922 
O ROZDZIELENIU SPRAW MARYNARKI WOJ. I HANDL.

oraz O UTWORZENIU KIEROWNICTWA MAR. WOJ.
Na początku jesieni 1921 ja byłem Dowódcą Wy

brzeża Morskiego (w końcu roku lub w styczniu 
1922 zostało to przemianowane na Dtwo Floty). 
Szefem Departamentu dla Spraw Morskich był 
kontr-armirał (czy może już wice-admirał) Poręb
ski, mój bezpośredni przełożony.

Słyszałem, że admirał Porębski nie jest zadowo
lony ze stosunku M-wa Spr. Wojskowych do spraw 
marynarki (czemu się nie dziwiłem), i że zwłaszcza 
niechętnie jest widziana konieczność wydawania 
pieniędzy na sprawy Mar. Handlowej.

Słyszałem też, że istnieje jakiś projekt gruntów- 
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nej reformy, z ośrodkiem ciężkości w sprawach han
dlowych.

Wkrótce potem przybył do Pucka (gdzie miałem 
swą siedzibę) Admirał Porębski na inspekcję.

Zapytałem go o co chodzi. Odpowiedział, że nie
możliwe jest dogadać się z MSWojsk. i że on poro
zumiewa się z grupą posłów z Komisji Sejmowej 
Morskiej na czele z posłem A. Rossetem, by rozpo
cząć akcję wyłączenia spraw marynarki z MSWojsk 
i wcielenia go do M. Przemysłu i Handlu (minister 
— Strassburger).

Ja powiedziałem, że ten projekt jest bardzo szko
dliwy dla Mar. Woj. W toku dyskusji uprzedziłem 
stanowczo, że ja z tym nie mogę mieć nic wspól
nego, nawet pasywnie i że będę walczył z projektem 
wszystkimi dostępnymi mi sposobami, a w razie je
żeli mi się nie uda, to wystąpię z Mar. Woj. Na py
tanie, co. będę robił, zwłaszcza, że i Minister Spr. 
Wojskowych Gen. Sosnkowski zdaje się być przy
chylnie usposobionym do tej reformy, odpowiedzia
łem, że to dla sprawy jest obojętne.

Rozpoczęła się nierówna walka. Ja pisałem z Puc
ka niezliczone memoriały do różnych osób, które 
mogły mieć wpływ na sprawę i kiedy mogłem, roz
mawiałem z takimi' o^obamir Admirał Porębski 
przeprowadzał projekt w Warszawie etap za etapem.

I tak; Minister Spr. Wojskowych, Gen. Sosnkow
ski, projekt przyjął. Rada Ministrów uchwaliła, Ko
misja Sejmowa Morska uchwaliła, czy zaaprobowała.

Sprawa się ciągnęła aż, zdaje się, do połowy lu
tego 1922, bo pierwszy projekt z podsekretariatem 
stanu złożonym z 3ch Dep-ów: marynarki wojennej, 
marynarki handlowej i ogólnego, został, na skutek 
zdaje się żądania Rady Ministrów, zredukowany 
dr Departamentu z 3-ma wydziałami

Sytuacja zaczęła wyglądać beznadziejnie. Przepro
wadzenie reformy wstrzymywał tylko brak wciąż 
jeszcze uzgodnionego rozporządzenia wykonawcze
go.

Ja nie ustawałem w pracy, właściwie przeciwko 
wszystkim, bo nawet i pośród oficerów mar. woj. byli 
tacy, którzy uważali, że tak będzie dobrze.

W lutym czy w marcu 1922 do Pucka przybył Mi
nister Spr. Wojskowych, Generał Sosnkowski, nie 
pamiętam, z jakiego powodu. Przy rozmowie oczy
wiście nie mogłem pominąć sprawy reorganizacji: 
może nawet Gen. Sosnkowski sam zaczął o tym mó
wić. Rozmowa ta miała ten rezultat, że, jak mi się 
zdawało, generał odjechał w przekonaniu, że ja mam 
rację.

Po pewnym czasie zostałem zawezwany przez Gen. 
Sosnkowsklego do Warszawy na posiedzenie Rady 
Ministrów. Gdy doszło do sprawy marynarki zają
łem miejsce przy stole i słyszałem, jak Gen. Sosn
kowski zażądał reasumpcji poprzedniej uchwały, do
konanej poprzednio na jego wniosek (może w poro
zumieniu z Ministrem Strassburgerem). Zdziwio
nej Radzie Ministrów generał oświadczył zaraz, że 
poda się do dymisji ze swego stanowiska, jeżeli 
uchwała nie zostanie cofnięta.

Uchwała została cofnięta, a sprawy Mar. Handl. 
zdecydowano wyłączyć z kompetencji M.S.Wojsk.

W ten zdecydowany sposób, i nie bojąc się nie 
tylko osobistego ryzyka służbowego, ale i zarzutów 
co do braku konsekwencji w swym postępowaniu, 
Gen. Sosnkowski uratował marynarkę wojenną.

Był to dla mnie jeden z paru wypadków, gdy z 
powodu służbowych zdarzeń czułem się całkowicie 
szczęśliwym. Ale szczęście nie trwa długo, i wkrótce 
zaczęły się uzgadniania mojego projektu o organi
zacyjnym stanowisku marynarki wojennej, a zwła
szcza kierownictwa Mar. Wojennej, wewnątrz or
ganów i dowództw podległych Ministrowi Spraw 
Wojskowych i Szefowi Sztabu Generalnego. O tym 
będzie w odpowiednim pytaniu N 3.

(—) J. świrski, wice-admirał

Na patrolu.
NOTRE DAMĘ D‘ETEL.

W alarmie bojowym.
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W. A. KOSIANOWSKI-LORENZ

NA WOJNIE POD ŻAGLEM
W 102 i 103 numerze „Naszych Sygnałów” zamieści

liśmy część pierwszą, wspomnień Komandora W. A. Ko- 
sianowskiego. Poniżej zamieszczamy drugą część wspom
nień przedrukowaną z 60-go numeru miesięcznika „Ho
ryzontów” paryskich za łaskawym zezwoleniem redak
cji.

CZĘŚĆ

Marynarka wojenna Wolnych Francuzów, posia
dała jacht, który postanowiono użyć do wojennych 
celów.

Już byłem na oględzinach tej cudownej jednostki. 
Przedstawiłem z grubsza opracowany projekt ko
mandorowi Kolb-Bernard (francuskiemu dowódcy 
sił morskich w Lewancie), — przeistoczenia tego 
jachtu w okręt-pułapkę do zwalczania aktywności 
nieprzyjacielskich podwodnych okrętów

Właśnie w obliczu tragedii jaka rozegrała się na 
naszych oczach i w obliczu gwałtownej konieczności 
dostarczenia do portów wschodniej części Morza 
Śródziemnego benzyny, ropy i smarów, — myśli na
sze pośpiesznie i z nadzieją, zwróciły się do żaglow
ców. Dodatkowym walorem przewożenia benzyny w 
bańkach na żaglowcach, było to że na nich większe 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wśród dziesiątków 
tysięcy baniek z benzyną, zazwyczaj setki były z 
mniejszym lub większym przeciekiem powstałym od 
ciągłego uderzania przy tak licznych przeładunkacłi. 
Statki parowe lub motorowe zawsze przecież miały 
jakiś „swój ogień" w postaci kotłowni lub spalino
wych motorów. Załoga statków parowych lub moto
rowych była zawyczaj liczn:ejsza niż na arabskich 
biednych żaglowcach. Palenie papierosów było ra
czej rzadkością wśród arabskich załóg żaglowców. 
Jasne więc jest, że „S.T.O." — czyli , Sea Transport 
Officer ‘ czyli urząd odpowiedzialny za morskie 
transporty, radośnie wykorzystywał prywatny pod- 
najem żaglowców dla tego rodzaju przewozów.

Ale jasne też jest że wróg czuwał. Niemcy i Włosi 
wiedzieli przez swo ch szpiegów o tym. że niewinni, 
biedni handlarze, czasem mogli być nie tak bardzo 
niewinnymi żaglowczykami. Toteż przyszedł okres, 
w którym zatapianie żaglowców — i tych winnych 
i rzeczywiście niewinnych, — stało s’ę prawdziwą 
plagą i postrachem dla żaglowców ruchu na Morzu 
Śródziemnym.

Technika zatapiania była prosta. Nieprzyjacielski 
okręt podwodny, zobaczywszy przez peryskop jakiś 
żaglowiec, po rozejrzeniu się na wszystkie cztery 
strony świata i po przekonaniu się że nie ma żad
nych groźnych dla niego okrętów, wynurzał sie i 
kilkoma salwami z działa topił żaglowiec. O załogę 
nie dbał, bo wiadomo, iż żaglowiec zbyt szybko nie 
zatonie (przeważnie), a więc załoga jakoś się tam 
może i uratuje, na łodziach, lub na jakichś bel
kach... Zresztą wróg nie był zbytnio sentymentalny.

DRUGA

OKRĘT-PUŁAPKA

Przez pewien jeszcze czas nie mogłem być zwol
niony z pracy w sztabie ani też ze stanowiska szefa. 
„Police de Navigation“ i tylko w tak zwanym wol
nym czasie zajmowałem się podniecającą mnie 
ogromnie pracą nad przygotowaniem swego wyma
rzonego okrętu.

Do sztabu do mnie przychodzili wybrani przeze 
mnie i na mój wniosek wyznaczeni jako członkowie 
przyszłej załogi okrętu, podoficerowie. Przynosili mi 
potrzebne elementy w postaci różnych wymiarów i 
innych danych jakie zbierali dla mnie, dla moich 
obliczeń i planów podczas codziennej pracy na jach
cie mającym przeistoczyć się w okręt wojenny.

Robiłem szczegółowe plany, wykresy i obliczenia, 
które — znów w wolnych chwilach — pośpiesznie 
uzgadniałem z francuskim szefem służby technicz
nej komandorem De Villeneuve i jego zastępcą in
żynierem porucznikiem Hale. Oficerowie cl całym 
sercem przykładali się do podniecającej wyobraźnię 
ciekawej pracy, odbiegającej od codziennej rutyny 
niekończących się wszelkich okrętowych remontów.

Sprawę artyleryjskiego uzbrojenia przy poparciu 
życzliwego komandora Arnota też dość żwawo uzgo
dniono z uzbrójeniowcami francuskimi i brytyj
skimi.

Wybrani przeze mnie francuscy podoficerowie byli 
naprawdę elementem doborowym, o czym będę mu- 
siał później powiedzieć obszerniej. Teraz zaznaczę, 
że pracowali tak jak i ja po jakieś 15-16 godzin na 
dobę. Wraz z robotnikami portowymi, czyścili, skro
bali kadłub, pokład i wnętrze jachtu, walczyli w ma
gazynach portowych o każdy najmniejszy drobiazg 
zaopatrzenia technicznego lub instrumentalnego, 
obmierzali płótniska żaglowe i kilometry olinowania 
żaglowego Doglądali wykonania przez najlepszych 
fachowców nowych żagli, doprowadzali do porządku 
motor i z pomocą techników portowych odnawiali 
lub przebudowywali całą elektryczną sieć przyszłe
go na~zego okrętu.

W każdej prawie porze dnia lub najpóźniej wie
czora, gdy „zaskakiwałem" na parę godzinek na 
okręt, zastawałem ich przy pracy. Wspólnie wtedy 
wyg adzaliśmy to wszystko co było do wygładzenia 
i ustalaliśmy dalsze plany robót.

Po kilku dniach stworzyły się już możliwości jako 
takiego — prowizorycznego biwakowania na okrę
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cie. Mogłem czasem tam się przespać, aby z naj
wcześniejszego rana już coś robić wspólnie z moimi 
współpraconikami, którzy niebawem zrobili się mo
imi wiernymi towarzyszami operacyjnego pływania.

Uważam że nie wolno mi pominąć nazwisk tych 
moich pierwszych, tak dzielnych pomocników, współ
twórców okrętu „Notre Damę d’Etel". Okrętu który 
na Morzu Śródziemnym oddał usługi wojennemu 
wysiłkowi sojuszników 1 który jeszcze kilka lat po 
wojnie figurował we francuskim spisie wojennych 
okrętów („Flotes de Combat") jako okręt szkolny 
,„Notre Damę d’Etel“.

Jak już wspomniałem, członków załogi dobiera
łem sobie sam.

Zezwolenie na przebieranie i dobieranie tych, któ
rych uznawałem za odpowiednich, było gestem 
wielkiej kurtuazji ze strony francuskiego dowódcy 
morskiego Lewantu wobec mnie. Było to jednak 
przede wszystkim przejawem doskonałego zrozumie
nia, że załoga tak bardzo specjalnego okrętu musi 
być też bardzo specjalna, a więc troskliwie dobrana, 
aby mogła być odpowiednio wyszkolona i aby nie 
zawiodła w chwili bojowego egzaminu.

Zanim wyliczę nazwiska najbardziej zasłużonych 
moich towarzyszy wspólnej, pięknej — czasem bły
skotliwej, często ciężkej roli żeglarsk ej — powiem 
o wszystkich bez wyjątku członkach załogi, że byli 
to naprawdę dobrze dobrani marynarze.

Muszę czytelnikom wyjaśnić (tym którzy tego nie 
wiedzą), że służba na normalnym okręcie jest zorga
nizowana w ten sposób, iż każdy członek załogi ma 
bardzo ściśle określone zadanie. Każdy musi wie
dzieć dokładnie — co ma czynić w normalnym służ
bowym trybie życia okrętowego i co ma robić w cza
sie bitwy. W naszej sytuacji było to bardziej skom
plikowane, bo otóż każdy — ale to absolutnie każdy 
członek załogi okrętu „Notre Damę d’Etel“ musiał 
być wszechstronny i musiał być zdolny zastąpić na
tychmiast w razie konieczności każdego innego 
cz.onka załogi. Jedynie może okrętowego radiotele
grafistę mata Raymonda Foury trudno było zastą
pić. Ale tenże radiotelegrafista Foury w alarmie 
bojowym był walczącym marynarzem, obsługującym 
szybkostrzelne działko lotnicze.

Każdy sternik musiał być artylerzystą, każdy ar- 
tylerzysta musiał być też i sternikiem, każdy mu
siał umieć obsługiwać żagle 1 od biedy obsłużyć 
motor. A na przykład jeden z członków załogi bardzo 
miły malutki Indochińczyk (Vietnamczyk?) mary
narz Luong Viet Thong, będąc wykonawcą wszyst
kich tych funkcji marynarsko-boj owych, był w do
datku idealnym, łubianym przez wszystkich mis
trzem sztuki kulinarnej.

Na razie wspomnę moją pierwszą, szczęśliwą sió
demkę. Tych, którzy byli przeze mnie wybrani w 
pierwszym dniu rozpoczęcia przebudowy jachtu na 
okręt wojenny, 1 którzy — za wyjątkiem jednego — 
pozostawali ze mną do ostatniego dnia mego dowo
dzenia tym okrętem.

Byli to dwaj maitres (bosmani) Karol Le- 
Moine T Le-Gauffe. bosmanmat artylerzysta Jan 
Schwartz, starszy marynarz Michał Deguehegny, 

marynarz Ferdynand Etienne oraz dwaj Llbańczy- 
cy, starszy jegomość, były kapitan własnego zato
pionego przez Niemca żaglowca, a u mnie w cha
rakterze bosmana mistrza żaglowego manewru 
Ghaby Jerzy i jego osiemnastoletni syn, marynarz 
Tomasz Ghaby.

Wyłazili ze skóry, aby jak najpilniej pchnąć robo
ty i aby wyjść na morze dla zalania sadła za skórę 
wrogowi. Przeogromnie sympatyczny śtarszawy już 
wiekiem Arab libański Ghaby miał specjalne pora
chunki z wrogimi okrętami podwodnymi. Jego 
żaglowiec „Georgette" został zatopiony kilka mie
sięcy temu. Jeden członek załogi stracił życie, ro
zerwany pociskiem, który zapalił jednocześnie ża
glowiec. On więc, i jego syn Tomasz, a później za
okrętowany też jeden z jego dawnej załogi Józef 
Rafari byli nie tylko dobrymi członkami mojej za
łogi, ale jednocześnie po prostu krwiożerczo pragną
cymi spotkania z nieprzyjacielem mścicielami za 
doznane osobiste krzywdy.

Gdybym) pisał nie to stosunkowo krótkie wspom
nienie, lecz książkę, to chyba osobny rozdział musiał- 
bym poświęcić bosmanowi Le Moine, który właści
wie pełnił w bardzo wielu okazjach i długimi okre
sami oficerską funkcję. Był więc niejako moim za 
stępcą, zanim nie został później zaokrętowany jako 
mój zastępca, porucznik Paweł Lota.

Le Moine dwoił się i troił. Był też tym, co we 
francuskiej marynarce wojennej nazywa się szefem 
załogi, oraz sekretarzem. Prócz więc roboty mary
narskiej i odpowiedzialności za załogę, wykonywał 
tak zwaną papierową pracę. A pisania było niemało, 
gdyż w ogóle spraw było dużo, a biuralistyka wojen- 
no-morska była dość skomplikowana. Bonzowie zaś 
kancelaryjni (jak ich Le Moine nazywał) byli su- 
rcwi i wymagający. No i w dodatku Le Moine był 
celowniczym przy głównym naszym dziale, którym 
był naprawdę dobry szybkostrzelny 5.6 cm. Hotch- 
kiss ustawiony na śródokręciu.

Ogromną i wielce niespodziewaną pomocą okazał 
się dla bosmana Le Moine młody marynarzyk libań
skiego autoramentu Ferdynand Etienne.

Był to chłopak z mieszanego małżeństwa francu- 
sko-libańskiego. Znał doskonale język arabski, za
równo jak i francuski. Był moim mesowym ordynan- 
sem, ale właściwie był też 1 naprawdę nieocenionym 
„sekretarzem osobistym". Jak zresztą powyżej po
wiedziałem, by! bardzo pomocny właśnie w dziedzi
nie biurowej bosmanowi Le Moine.

W alarmie bojowym mój „ordynans-sekretarz" był 
też marynarzem bojowym jako celowniczy ciężkie
go karabinu maszynowego. Kochał tę swoją bo
jową funkcję (jak zresztą wszyscy inni członkowie 
załogi) nadzwyczajnie. I rękę w strzelaniu miał do
skonałą.

Jerzy Ghaby ze swym synem Tomaszem, a potem 
przybyłym Józefem Rafari i Dymitrem Haddanem 
(też Libańczykiem) wspaniale wywiązywali się z 
zadania ożaglowania 1 olinowania okrętu, a potem 
byli nleocenieni wprost przy manewrowaniu okrę
tem pod żaglami.

Aby skończyć chwilowo ze sprawą załogi, muszę 
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wspomnieć że okręt mój „Notre Damę d’Etel“ żarto
bliwie nazywano „wieżą Babel" ponieważ było na 
nim tyle narodowości. Bo oto dowódca okrętu — 
Polak. Większość załogi — Francuzi. Kilku Libań- 
czyków, jeden Indochińczyk. Był też jeden „biały* ’ 
Rosjanin, który w jakiś sposób wydostał się z Legii 
Cudzoziemskiej i gorąco zapragnął służyć na tym 
niezwykłym okręcie. Był dobrym strzelcem ciężkiego 
karabinu maszynowego, lub w zastęsptwle Schwar- 
tza celowniczym dziobowego działa ,,Pom-Pom“.

Wspomniany wyżej „Janek" (tak prosił abym go 
nazywał) Schwartz był głównym artylerzystą, od
powiedzialnym za cały strzelający majątek okrętu. 
A uzbrojenie jego było niepoślednie.

Na śródokręciu było szybkostrzelne działo 56 mm., 
które miało dość dobry obstrzał na każdą burtę (za
leżnie od potrzeby). Na dość wysoko wzniesionym 
dziobie było szybkostrzelne działo „Pom-Pom", które 
też łatwe było do wymanewrowania na obie burty. 
Na każdej burcie było po jednym lotniczym, też 
szybkostrzelnym działku „Hispano-Suiza". Działka 
te posiadały kolejno mieszaną w taśmach amunicję. 
A więc pocisk pancerny, o znacznej mocy przebija
jącej, pocisk wybuchowy, rozrywający i wreszcie 
pocisk o świecącej linii lotu. Na nocny bój był to 
oręż wspaniały. Celowniczy z ogromną łatwością 
mógł sam widzieć skutki swoich salw i korygować 
celowanie, gdyż pociski same mu cudownie wskazy
wały, czy dobrze trafiają czy też trzeba nakryć cel 
dokładniej.

Poza tym na każdej burcie były po dwa ciężkie 
Karabiny maszynowe, których ogień na dość bliską 
odległość, na jakiej ma sens starcie z okrętem pod
wodnym, był naprawdę nie do pogardzenia.

Wszystko to było doskonale zamaskowane. Myślę że 
oez obawy posądzenia o samochwalstwo mogę po
wiedzieć, że byłem dumny z tego, iż zamaskowanie 
było mego pomysłu.

Było ono ocenione bardzo pochlebnie przez wszys
tkich przełożonych zarówno z francuskiej admira
licji jak i z brytyjskiego morskiego dowództwa. 
Szczególnie dobitnie to się ujawniło przy pewnym, 
smutnym zresztą wypadku.

Oto okazało się, że brytyjskie dowództwo urządziło 
taki sam okręt, który był w tajemnicy uzbrajany w 
porcie Latakija, tak jak ja czaiłem się ze swoim 
okrętem w Bejrucie.

Okręt tamten był dowodzony przez bardzo orygi
nalnego (przynajmniej z wyglądu, bo miał bardzo 
dziwaczne „kotlecikowate" bakobrody) oficera z; 
Royal Navy. Pewnego poranku cała moja załoga 
krzątająca się przy porannych robotach w porcie 
Bejrutu — a z nimi i ja — rzuciła się na jedną 
burtę, by obserwować wejście do portu osobliwego 
żaglowca. Miał on na pokładzie pomiędzy maszta
mi jakieś dziwne prostokąty. Gdy się temu przy
patrzyliśmy, zobaczyliśmy, że to były jakieś wielkie 
słomiane czy rafiowe „makaty* ’ czy coś takiego. 
Było to w stylu chińskim, czy japońskim.

Takie „makaty" zwane przez niektórych cynówka- 
mi(?)_ lub rogożkami używane : są na Dalekim 
Wschodzie do opakowania ogromnych, pak z her

batą. Może na Chińskim Morzu to byłoby dobre, ale 
na Morzu Śródziemnym użycie tego — i to w posta
ci jakichś prostokątnych zasłon — do ukrycia uzbro
jenia (bo to było właśnie „zakamuflowanie" dział) 
było jaskrawym błędem. Stało się to aż nazbyt oczy
wiste, gdy w drugiej swojej podróży żaglowiec ten 
(którego nawet imienia nie zdążyliśmy się dowie
dzieć) został zatopiony przez nieprzyjacielski okręt 
podwodny.

Moje zamaskowanie uzbrojenia było tak łudząco 
podobne do prawdziwego ładunku, jaki przewożą na 
pokładach żaglowce, że naprawdę nikt nie domy
ślał się żadnych „ciemnych machinacji". A dowód
ca morski Wolnych Francuzów gdy wizytował 
okręt po kompletnym już jego przygotowaniu do 
akcji, nie znajdował słów podziwu i pochwały.

Główne działo miało z frontowej części i z tylnego 
końca dwa kozły, na których spoczywał długi drąg. 
Przez ten drąg przebiegały kółka, jakich używa się 
do zawieszania ciężkich rolet-flran. Do kółek były 
przymocowane duże płachty brezentowe z naszytymi 
na nich workami wypełnionymi kapokiem (nieto- 
nący, „watowatego" wyglądu materiał, jakiego uży
wa się do pasów ratunkowych).

Gdy mocnym szarpnięciem wyciągało się z kozłów 
drąg, płachty automatycznie spadały, i ściągnięte 
przez artylerzystów na strony, stanowiły miękką 
„podnóżkę" dla obsługi działa. Gdyby okręt tonął, 
te płachty z workami wypełnionymi kapokiem, da
wałyby możność ratowania się przed utonięciem: 
mogli trzymać się lin obszywaj ących te płachty.

Wszystkie inne działka i karabiny maszynowe były 
zamaskowane w ten sam sposób. Okręt z dalekiej 
odległości, a także nawet i z bliska, wyglądał na 
prawdę jak ciężko załadowany żaglowiec, wiozący 
na pokładzie kartofle albo zboże w workach.

Ma się rozumieć, sprawa ubioru załogi była też 
drobiazgowo rozpracowana i zarządzenia w tej ma
terii były skrupulatnie wykonywane. Mundury ma
rynarskie nosiliśmy tylko na lądzie. Ubieraliśmy się 
w nie na okręcie gdy stał w swoim ukrytym od oczu 
niepożądanych gapiów zakątku portu. Wyjście na 
morze 1 cały okres patrolowania lub eskortowania 
konwoju odznaczały się tym. że byliśmy ubrani jak 
przystało załodze takiego „biednego kupczyka" ża
glowca. Ponieważ wiele miesięcy w roku to był okres 
gorący, przeważnie więc załoga świeciła golizną. Byle 
jakie „portki" 1 jakiś stary fez lub zawój o kształ
cie turbana — były najbardziej wygodnym , i „od
powiednim" strojem.

W alarmie bojowym, gdy miały grać działa i kara
biny maszynowe — to maskarada już nie była po
trzebna. Przy każdym bojowym stanowisku były 
ukryte stalowe hełmy z odznakami stopni namalo- 
wanymi na nich, oraz pasy ratunkowe.

Dwóch spośród załogi miało w rozkładzie swoich 
czynności bojowych zadanie szybkiego podniesie
nia na szczyty masztów wielkich bander „tricou- 
leur". Jedna z nich miała wymalowany na niebie
skim polu patetyczny znak de gaulle’owski: krzyż 
lotaryński. To nie było w pełni regulaminowe, lecz 
dowolność tę stosowało wielu dowódców okrętów 
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francuskich, aby w chwili bitwy wyraźnie pokazać, 
że walczący okręt jest okrętem Wolnych Francu
zów a nie jednostką podporządkowaną „Vichy-stow- 
skiemu reżimowi". Drugą dowolnością było moje 
osobiste przygotowanie do podniesienia na maszcie 
też i polskiej wojennej bandery. Miałem ją zawsze 
podczas alarmu bojowego, ukrytą na piersi pod blu
zą. Dostałem ją w prezencie od serdecznego przyja
ciela komandora por. Stanisiawa Hryniewieckiego, 
dowódcy kontrtorpedowca ORP Orkan, gdy ze Szko
cji wyruszałem do francuskiej marynarki wojennej 
na Morze śródziemne, ś.p. kmdr Hryniewiecki zgi
nął później wraz ze swoim okrętem na Atlantyku).-

Alarm bojowy na tym okręcie składał się z dwóch 
części. Pierwsza to zawołanie alarmowe całej załogi 
na bojowe stanowiska, lecz ruch ludzi absolutnie nie 
mógł być niczym zdradzony na zewnątrz. A więc na 
sygnał elektrycznego „buczka", którego „buczenie" 
rozbrzmiewało we wszystkich zakątkach okrętu — 
cała załoga rzucała się do swoich bojowych stano
wisk, ale na pokładzie wszyscy biegli kocim sposo
bem na czworakach, tak aby być ukrytymi za bur
tami („ścianki" burtowe). Każdy kto osiągnął swoje 
stanowisko bojowe — szybko nakłada stalowy hełm 
o przygotowuje swoją broń do stanu natychmia
stowego użycia.

Dopiero jeśli sytuacja już pozwala lub wy
maga rozpoczęcia boju, następuje drugi sygnał a- 
larmowy. po którym momentalnie spadają masku
jące uzbrojenie osłony. Teraz następują komendy 
wskazujące cel i rozkaz otworzenia ognia.

W sytuacji bojowej dowódca okrętu znajduje 
się na rufie okrętu, gdzie w kabinie sterowej i do
wódczej ma wszystkie elementy kierowania okrę
tem i ogólnego kierowania walką. Zastępca dowód
cy znajduje się w części dziobowej okrętu skąd kie
ruje ogniem dziobowego działa i dziobowych kara
binów maszynowych, pomagając też w razie potrze
by przy manewrach żaglowych.

No więc wiemy już chyba prawie wszystko o 
tym, w co się przeistoczył pełnomorski jacht i jakie 
miał przeznaczenie, gdy stał się wojennym okrętem.

patrole

Pożegnałem się nareszcie z moim biurkiem w 
brytyjskim sztabie morskim i już całkowicie nale
żałem do morza.

Zaczęły się długie, romantyczne, ale też i nu
żące włóczenia się po morzu. Patrole... Patrole i 
eskortowania żaglowych transportowców, które po
częto organizować w coś podobnego do konwojów. 
Ma się rozumieć zbieranina różnego tonażu, róż
nego rodzaju ożaglowania i innych cech morskich 
pływających jednostek nie mogła tak się prezento
wać jak konwój statków parowych, idący w pew
nym regularnym szyku i manewrujący w taki spo
sób, aby utrudnić nieprzyjacielskim okrętom pod
wodnym celowanie i wystrzeliwanie torped do obra
nego przez nich statku.

Jednak to były konwoje. Kapitanom żaglowców 

udzielano wskazówek i wyraźnych rozkazów co do 
czasu przybyć.a do portu docelowego, oraz obowiąz
ku posłuszeństwa w stosunku do dowódcy eskortu
jącego okrętu — „Notre Damę d‘Etel“.

Taki żaglowy konwój składał się najwyżej z pię
ciu jednostek. Mój okręt w takim wypadku był 
szóstym. Szliśmy dość dużą gromadą w tym samym 
kierunku, rozsypując się czasem na przestrzeni wię
cej niż dziesięciu mil morskich. Od czasu do czasu 
„Notre Damę d‘Etel“ zmuszała tego, lub owego ze 
zbytnio opieszałych kapitanów do podciągnięcia, 
aby nie pozostawał za nadto w tyle.

Jak z opisu wyglądu okrętu „Notre Damę d‘E- 
tel“ czytelnik wie,, — nie różnił się on prawie ni
czym od swych kompanionów wiozących wojenny 
materiał. Nieprzyjacielski okręt podwodny, patrząc 
przez peryskop, ledwie wysunięty spod wody, nie 
mógł wiedzieć — który z tych żaglowców jest jego 
śmiertelnym wrogiem.

Gdyby więc okręt podwodny nie musiał się li
czyć z istnieniem „okrętu-pułapki", mógłby po pros
tu w-ybrać sobie ten lub inny żaglowiec jako ofiarę 
swego działa i spokojnie go zatopić. Mógłby to zro
bić nie z jednym, lecz z kilkoma lub nawet ze 
wszystkimi.

Rzecz jednak w tym, że z całą pewnością — 
mimo wielkich usiłowań trzymania w tajemnicy 
faktu przygotowania takiego „okrętu-pułapki", 
— fakt ten był dawno zdradzony przez różnych a- 
gentów wywiadom nieprzyjacielskim.

Zapewne zanim jeszcze wyszliśmy w naszą pier
wszą operacyjną podróż, już wszystkie nieprzyja
cielskie okręty wiedziały o tym, jak silnie jest uz
brojony i jak dobrze zakamuflowany jeden z żag
lowców pętających się po wschodniej części Morza 
śródziemnego. W konsekwencji więc zapewne po 
prostu postanowiono machnąć ręką na zadawanie 
się z żaglowcami.

To już samo przez się było zwycięstwem. Było 
sukcesem akcji wprowadzenia „Notre Damę d‘Etel“ 
do zespołu morskich jednostek wojennych na środ
kowym Wschodzie. Zatem wszyscyśmy na tym wy
grali.

Faktem jest, że to co było przez cały czas po
przedzający wiosnę roku 1942-go, plagą — plagą 
stałego polowania przez nieprzyjacielskie okręty 
podwodne na łatwą zdobycz, na bezbronne żaglow
ce, — nagle ustało. Zdaje się, że żaden żaglowiec 
— przynajmniej właśnie w naszym akwenie, we 
wschodniej części Morza śródziemnego, nie był ata
kowany.

Jak już gdzieś, chyba na początku tej mojej 
opowieści powiedziałem, — okręt podwodny, aby 
zatopić żaglowiec, wychodził zazwyczaj na powierz
chnię i paroma salwami ze swego działa pokłado
wego, zatapiał i topił bezbronną ofiarę. W stanie 
zanurzonym mógł strzelić tylko torpedą. A torpe
da... torpeda kosztująca — nawet w dolarach lub 
nawet w funtach szterlingach — grube setki tysię
cy, mogła być przyrównana do przysłowiowej ar
maty strzelającej do wróbla...
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NIESZCZĘSNA „LILI“

Był jeden zresztą znany, och jak dobrze znany 
nam wypadek, gdy już w okresie operowania na 
morzu okręciku „Notre Damę d‘Etel‘‘, jeden, samot
ny żaglowiec został zaatakowany i zatopiony. Z wiel
kimi zresztą stratami w ludziach, żaglowiec ten 
był częścią naszej historii, dlatego o nim muszę po
wiedzieć słów parę.

Pewnej nocy podczas samotnego patrolu gdzieś 
pomiędzy brzegomi Libanu a brzegami wyspy Cypr 
otrzymałem przez radio sygnał brytyjskiego do
wództwa. Zawiadomiono mnie, że statek żaglowy, 
gdzieś pomiędzy brzegami Libanu i brzegami Turcji 
płynie przypuszczalnie pod turecka banderą. Ma na 
pokładz'e szpiegów i sabotażystów. którzy potajem
nie mają się gdzieś wyokrętować, w skromnym za
kątku, aby operować na terenie Libanu. Rozkaz mó
wił o wytropieniu tego żaglowca i schwytaniu go.

I rzeczywiście... w kilkanaście godzin później 
zauważyliśmy jakiś podejrzany żaglowiec. Zapewne 
był on zdumiony gdy zobaczył na moim maszcie 
flagowy sygnał nakazujący mu zatrzymanie się. Nie 
zatrzymał się jednak. Wtedy dostał salwę z nasze
go działa, akurat przez sam dziób. To poskutkowało. 
Zaczął pośpiesznie spuszczać żagle i... podniósł tu
recką banderę.

Nie będę długo opowiadał całej historii z ma
newrami, posyłaniem załogi pryzowej z moim zas
tępca. porucznikem Lota na czele, itp. żaglowiec 
ten zaaresztowałem 1 przyprowadziłem go do Fa- 
magusty, portu na Cyprze. Okazało sie, że właściwie 
to nie ten żaglowiec. Zdaje się pośród załogi i 
pasażerów nie znaleziono ani szpiegów ani sabota- 
źystów. Była to zresztą ciekawa i raczej smutna 
przygoda.

Byli to żydzi, którzy jakimś cudem („cudem 
pieniądza" ma się rozumieć) wydostali się spod nie
mieckiego jarzma i przemykali się ku wolności — 
kierując się do Turcji. Ponieważ jednak flaga tu
recka nie była ich flagą — pod względem prawnym, 
byli przestępcami (znaczy, kierownictwo wyprawy z 
kapitanem na czele). Słusznie więc statek został — 
podczas wojny zwłaszcza — zaaresztowany 1 dopro
wadzony do władz morskich danego akwenu.

Władze brytyjskie zrobiły z ludźmi to co nale
żało, zapewniły im ludzkie życie, statek zaś został 
włączony do pływającego taboru Sea Transport 
Officer na Cyprze.

Jacht ten, który nazywał się „Liii", zaczął pły
wać właśnie z wojskowymi transportowymi zadania
mi. Zaczął... i skończył... Bo oto tak się jakoś zło
żyło, że po miesiącach przygotowania i załadowa
nia, akurat „Notre Damę d‘Etel“ był w tej samej 
Famaguście. „Liii" wyszła dlaczegoś samotna... 
Chyba o jakiejś godzinie czwartej lub 5-ej rano. 
„Notre Damę d‘Etel“ szykował się wyjść po pod
niesieniu bandery — o godzinie 8-ej minut pięć.

Przypominaliśmy sobie wszyscy na okręcie, że 
chyba około godziny 7-ej słyszeliśmy odgłosy salw 
działowych. No ale kto by na to zwracał uwagę. 
Przecież wojna. Zawsze gdzieś są jakieś hałasy. Gdy 

po ósmej już szliśmy kanałem wyjściowym z Fama- 
gusty na morze, spotkaliśmy patrolową portową 
łódź motorową, idącą do portu. Na jej pokładzie 
leżały jakieś przedmioty przykryte brezentami. Sie
działy jakieś skulone postacie. Patrolowiec zmniej
szył szybkość. Dowódca jego krzyknął do nas: „Tu 
są zwłoki ludzi z waszej „Liii".

A więc jakiś okręt podwodny, będący widocznie 
bardzo dobrze poinformowany o sytuacji w porcie 
Famagusta, przyłapał biedną „Liii", gdy wyszła w 
swój pierwszy rejs pod znakami T.S.O. i zatopił bez
bronną jednostkę.

Jako marynarze — znaliśmy przecież możliwoś
ci tego okrętu podwodnego.

Obliczenia matematyczne mówiły, że „Notre Da
mę d‘Etel", który pojawił się na miejscu „przes
tępstwa" wkrótce po jego dokonaniu, mógł przecież 
być jeszcze w zasięgu operacyjnym tego samego 
okrętu podwodnego, który zaatakował „Liii". Krą
żyliśmy „naukowo" obliczeniowo, wiele godzin tam 
gdzie mogliśmy i musieliśmy spotkać się z drapież
nikiem, gdyby on chc.ał z nami się spotkać. Lecz 
nie. Nie spotkaliśmy się. Bo on nie chciał...

Potwierdziło to w całej rozciągłości przekona
nie, że nieprzyjaciel wie gdzie jemu grozi niebezpie
czeństwo, no i nie kwapi się do pojedynku z silnie 
uzbrojonym żaglowcem, którego jakiś „błędny" po
cisk może kosztować życie dla okrętu podwodnego, 
a żaglowcowi zaś, dzięki jego przygotowaniom tech
nicznym, znacznie mniej szkodzi ogień jednego dzia
ła tegoż okrętu podwodnego.

Znacznie później, gdy nagle zastanawiano się 
nad tym, że oto przecież jakoś nie ponawiają się 
zatapiania żaglowców, zaczęto sobie zdawać sprawę 
z tego, że okręt pułapka, aczkolwiek nie zatopił 
żadnego okrętu podwodnego .odegrał poważną rolę, 
przez sam fakt zabezpieczenia żaglowców przed a- 
takami nieprzyjacielskich okrętów podwodnych.

Odegrał więc rolę policjanta, który przez swoją 
obecność w pobliżu jakiegoś banku, odstrasza-zbrod
niarza od samej chęci dokonania zbrodni.

Tanim więc kosztem (bo jakież to może być po
równanie kosztów zorganizowania tego okręciku z 
kasztami budowy i uzbrojenia nowoczesnej bojowej 
morskiej jednostki) — dokonano dzieła zabezpie
czenia choć części wojenego transportu morskiego.

DYGRESJA O PEWNEJ WYPRAWIE

Aby dobrze uwypuklić ten fakt, fakt możliwoś
ci w pewnych wojennych sytuacjach, zastąpienia 
ciężkiej, kosztownej i ryzykownej akcji, akcją „spec
jalną", tańszą, lecz opartą na pomysłowości i zas
koczeniu nieprzyjaciela, chciałoby się przy -okazji 
opowiedzieć historię tzw. „Operation Francton", któ
ra miała miejsce mniej więcej w tym samym okre
sie wojny, ale na innym akwenie

Oto Brytyjczykom mocno dawała się we znaki 
swoboda, z jaką Niemcy, wykorzystując port fran
cuski Bordeaux, „gwiżdżąc" na raczej symboliczną 
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blokadę brytyjską, przywozili sobie z Dalekiego 
Wschodu wszelkie najbardziej potrzebne ,po pros
tu niezbędne materiały wojenne.

Planowana przeciw Niemcom operacja kombi
nowana według obliczeń sztabowych wymagałaby 
wielu dziesiątków statków transportowych dla prze
wiezienia wojsk które miałyby w jakiś (trudny) 
sposób uderzyć na Niemców w okupowanym Bor- 
deaux. Ludzi .. ludzi trzeba byłoby około 50 tysięcy. 
Trzeba byłoby mieć dziesiątki eskortujących wojen
nych okrętów. Trzeba byłoby setek samolotów. Tego 
wszystkiego W. Brytania nie miała. A gdyby miała, 
to jak operować na terenie Francji, bez spowodo
wania ogromnych strat w ludności Francji i w jej 
majątku?... Wywołałoby to staszne rozgoryczenie 
pośród tych Francuzów którzy jeszcze byli przy
chylni W. Brytanii.

Brytyjski Foreign Office stanowczo odrzucał na
wet myśli o takiej operacji. No, i jak zresztą powie
działem — po prostu nie było ani okrętów, ani stat
ków, ani samolotów. No i nie było tylu żołnierzy „na 
zarżnięcie".

Grupka szaleńców na czele z podpułkownikiem 
„mariniersów" (piechota morska) H. G. Haslerem. 
zorganizowana w „specjalny oddział" kajakowy, 
została przez brytyjski okręt podwodny H.M.S. Tu- 

na, przewieziona morzem aż do ujścia rzeki Glron- 
de. w ciemną noc, cztery kajaki z załogami po 
dwóch, wysadzone zostały na morzu. Kilka dni ci 
ludzie przedzierali się nocami przez długą rzekę. 
Dwie załogi zginęły w trakcie kajakowej przeprawy.

Dwa kajaki zdołały przedostać się do Bordeaux. 
Kilka niemieckich transportowców zostało przez 
nich zniszczonych przez „przyklejone" (magnesami) 
bomby do kadłubów tych transportowców. Załoga 
tylko jednego kajaku zdołała się wyratować, przed
rzeć się przez okupowaną Francję i wrócić do 
Anglii.

Były więc straty. Kilkanaście matek, żon czy 
sióstr opłakiwało swoich chłopców, którzy polegli 
w tej ryzykanckiej operacji. Lecz przecież gdyby by
ła podjęta wielka kombinowana operacja morsko- 
lotniczo-lądowa, zginęłoby wiele tysięcy ludzi i ja
każ masa sprzętu. Którego zresztą, jak już powie
działem — nie było. *)

Komandor porucznik
W. A. KOSIANOWSKI-LORENZ

(Londyn)

*) „Horyzonty" — Paryż, 1961.
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RECENZJE KSIAŻEK

J. H. Parry. THE AGE OF KECONNAIS- 
SANCE. Weidenfeld m Nicolson, 1963. 50 s.

Rozpowszechnienie wpływów europejskich na 
wszystkie kontynenty świata zostało niewątpliwie 
spowodowane przez wielkie odkrywcze podróże 
morskie Średniowiecza. Patrząc na te ostatnie z 
perspektywy 20go stulecia okazują się one nam ja
ko najbardziej doniosłe i także najbardziej fascy
nujące wydarzenia w nowoczesnej historii. Tworzą 
one w istocie rzeczy początek tej nowoczesnej his
torii jaką my znamy i doświadczyliśmy.

Nowe naświetlenie i ocenę tych wydarzeń w ksią
żce Dr J.H. Parry p.t. „Wiek Wywiadu" czyta a ę 
z wielkim zaciekawieniem 1 napięciem tym bar
dziej, że daje ona bogactwo wiadomości technicz
nych o mapach, budownictwie okrętów i sztuce że 
glarskiej w formie jasnej, dostępnej i łatwo zrozu
miałej nawet dla laika i — co nie jest mniej ważne 
— daje także zrównoważony i humanitarny osąd 
ludzi, pobudek i następstw. Doskonałe ilustracje są 
znakomitym uzupełnieniem książki i wielką pomo
cą dla czytelnika.

Od połowy 15-go wieku rozpoczęli Europejczycy 
serię ryzykownych wypraw poprzez wielkie oceany 
świata i w ciągu następnych 200-stu lat dotarli do 
prawie wszystkich, zamieszkałych, przez ludzi, za
kątków globu ziemskiego, oraz zmienili kompletnie 
jego mapę.

Prawda, że poza znajomością własnego kontynen
tu (czyli Europy) wiadomości ich by-y skąpe, przy
padkowe Cna chybił-trafił) i raczej szkicowe, a świat 
przez nich widziany związany był głównie i prawie 
wyłącznie z nawigacją i składał się z linii brzegów 
z grubsza ustalonych lub z rozrzuconych schronisk 
morskich, powiązanych siec ą komunikacyjną.

Hiszpanie przeniknęli w głąb Ameryki środkowej 
i Południowej a Francuzi w głąb Kanady, ale o

gromne połacie Ameryki Północnej były jeszcze nie
znane, a tylko garstka Europejczyków dotarła do 
środka Azji i Afryki. Holenderscy żeglarze ustalili 
jaką taką linię zachodniego wybrzeża Australii, lecz 
nikt nie wiedział jak poza tą Unią wygląda — Pto
lemeusza „terra Australis incognita" żyła nadal w 
świadomości ludzkiej chociaż nie było jej na ma
pach.

Osiągnięcia te, aczkolwiek bardzo ograniczone je 
szcze, były przecież zdumiewające. Wytrzymałość i 
odwaga marynarzy, którzy brali udział w tych nie
zmiernie niepewnych wyprawach muszą budzić za
interesowanie, podziw, a ten wielki wiek odkryć 
jest — pominąwszy wszystko co się stało później — 
kapitalną epoką w historii świata.
ówcześni badacze n e byli zainteresowani geografią 

jako taką; intencje ich były bezpośrednie i prak
tyczne!’ pobudki: polityczne handlowe lub religijne, 
a czasem wszystkie trzy jednocześnie. Chciell odna
leźć nowe szlaki handlowe; chcieli zagarnąć Impe
rium Tureckie ponieważ nacisk Turcji od strony lą
du i morza był najbardziej wpływowym i najbar-' 
dziej ciągłym czynnikiem w polityce Europy 15-go 
wieku; chcieli również nawiązać łączność z innymi 
środowiskami chrześcijan — jeżeli takowe można by
łoby znaleźć, lub nawrócić pogan na własną wiarę, 
to znaczy prawdziwą.

A więc mieszanina politycznych i ekonomicznych 
kalkulacyj, owianych duchem krucjaty, inspirowała 
te wielkie podróże odkrywcze przez nieznane morza, 
w dół wybrzeży Afryki lub daleko poprzez Atlantyk.

Tych wielkich odkrywców 15-go i 16-go wieku 
interesowały oczywiście głównie cele, narzucone im 
przez ich monarchów i mocodawców — powiązania 
Europy lub któregoś z państw europejskich z in
nymi obszarami, o których wiedziano lub przypusz
czano, że mogą one przynieść korzyści ekonomicz
ne. Odkrycia odległych, nieznanych wysp i konty
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nentów były zwykle przypadkiem — podobnie jak 
przypadkom zawdzięczamy wiele odkryć nauko
wych — czasem zresztą były wręcz niepożądane. 
Dla przykładu można przytoczyć Kolumba, który 
szukał Indyj lub Japonii a dotarł do Ameryki.

Mapy z początku 16-go stulecia przedstawiają czę
sto nowe odkrycia pozornie połączone z szczegółami 
istniejącymi (i tkwiącymi uporczywie) tylko w wy
obraźni kartografów, w wyobraźni opartej na sta
rych błędach.

Bardzo ciekawe są rozdziały książki, traktujące 
o technicznych urządzeniach, które umożliwiły te 
podróże; o zręczności i umiejętności improwizowa
nia na morzu, szczególnie gdy chodziło o wykony
wanie napraw kadłubów okrętowych - poważnych 
1 bardzo trudnych —- środkami wręcz prymitywny
mi i w niezmiernie ciężkich warunkach pogody.

Dr Parry opisuje wszystko w szczegółach z wiel
ką swadą, znajomością rzeczy i tak przystępnie, 
że książka może interesować każdego.

A. L. Reyman

List do redakcji

Szanowny Panie Redaktorze,
W związku z artykułem J. Pertka „Polska Marynarsa 

Wojenna w literaturze” pragnę dodać do tej bibliografii 
kilka pozycji Bohdana Pawłowicza, o którym autor 
wspomniał Jedynie jako o autorze reportażu z rejsu 
„Garlanda”.

B. Pawłowicz jest ponadto autorem powieści, nowel i 
szkiców związanych z tematyką morską.

Pozwolę sobie tu wymienić kilka prac wydanych przed 
wojną w Polsce;

„Wyspa św. Katarzyny”. „Załoga” (ostatni rejs pa
rowca „Barbara”), „w słońcu dalekiego południa” szki
ce z podróży, „córka latarnika” nowele. „Franek na sze
rokim świecie” powieść dla młodzieży. „Morze” poezje. 
„Sztorm w La Manche” szkice morskie.

W czasie wojny i po wojnie wyszły:
„Pod polską banderą” wspomnienia ze statku szkolne

go Lwów. „Przez ocean do Polski walczącej” reportaż 
morski. „ORP Garland in convoy to Russia” w języku 
angielskim. „Krew na oceanie” kartki z pamiętnika w 
konwoju do Rosji.

Łączę uprzejme wyrazy
B. Wroński

OBCHÓD ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA W GŁASGOWIE

W dniu 18 sierpnia 1963 roku odbyło się urzą
dzone łącznym staraniem SPK i SMW Święto Żołnie
rza Polskiego. Rano w niedzielę społeczeństwo polskie 
w Glasgow wysłuchało Mszy świętej w kaplicy pol
skiej, podczas której ks. proboszcz Jan Gruszka wy
głosił podniosłe kazanie o chwale oręża polskiego.

Po południu tego dnia o godz. 13-tej odbył się obiad 
żołnierski w salach Klubu Domu Kombatanta, Na 
obiad ten przybył zaproszony przez miejscowe Koło 
SPK gen. dyw. S. Maczek z Edinburga oraz zaproszo
ny przez miejscowe Koło SMW, Wice-Admirał Sir 
James Troup ze swej rezydencji w Perthshire wraz z 
małżonką. Z honorowymi gośćmi zasiedli do stołu bie
siadnego także przedstawiciele organizacji społecz
nych polskich z terenu Szkocji, a w szczególności z 
Glasgowa i okolicy, zaproszeni przez SPK i SMW 
oraz liczni członkowie obu organizacji.

Gości przywitał w języku polskim M. Brodziński, 
prezes miejscowego Koła SPK, po czym wzniósł toast 
na cześć Generała Maczka. Kpt. mar. mgr. Witold 
Wojciechowski Poray, prezes miejscowego Koła SMW 
wygłosił krótkie przemówienie po angielsku, po czym 
wzniósł toast na cześć Admirała Troupa .Po każdym 
toaście biesiadujący stojąc odśpiewali „Sto lat".

W trakcie obiadu przemówienie okolicznościowe 
wygłosił Generał Maczek, nawiązując do historycznego 
i ideologicznego znaczenia Święta Żołnierza dla Pola
ków na obczyźnie. Po Generale zabrał głos Admirał 
Sir James Troup, który w serdecznych słowach skreślił 

wkład Polskiej Marynarki Wojennej do wysiłku wo
jennego Aliantów, wymieniając po polsku nazwy okrę
tów i dowódców, biorącycb udział w ważniejszych 

akcjach morskich, podkreślając wspaniałe wyczyny
Orła, Wilka, Błyskawicy, Pioruna, Mazura, i innych 
okrętów wojennych, z którymi się zetknął bezpośrednio 
jako Flag Officer in Charge Glasgow podczas wojny 
lub historie, których przestudiował w biurze historycz
nym Admiralicji.

Admirał Troup wykazał świetną znajomość tema
tu nie tylko odnośnie Polskiej Marynarki Wojennej, 
ale także odnośnie wkładu Polski w dziedzinie litera
tury, muzyki i religii, wymieniając nazwiska i spra
wy każdemu Polakowi zawsze drogie. Z dumą pod
kreślił fakt, iż został udekorowany przez Prezydenta 
Rzpłitej Orderem Polonia Restituta.

W trakcie przemowy, Admirał odczytał, a później 
wręczył kpt. mar. mgr. Porayowi odręczne pismo 
Admirała Floty Sir Philip Vian‘a, przesłane z okazji 
święta. W piśmie tym Admirał Floty Sir Philip Vian 
podkreśla dzielność ORP PIORUN w akcji z Bismar- 
kiem na Atlantyku w maju 1943 r.

Przemówienie swoje, które przypadłe do serca 
każdemu słuchaczowi Admirał zakończył słowami wy
powiedzianymi po polsku „Niech dobry Bóg błogosła
wi wam”.

I Generał i Admirał dostali rzęsiste brawa od 
wzruszonych słuchaczy.
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Po części oficjalnej koledzy Klimowicz z SPK i 
kol. Lassa z SMW wygłosili krótkie wspomnienia 
wojenne. Klimowicz na temat cichociemnych w Polsce, 
Lassa na temat akcji Pioruna. Kol. Studziński z SPK 
pięknie zadeklamował „Alarm dla miasta Warszawy".

Kol. Żmijewski sprężyście kierował programem 
uroczystości, doprowadzając całość do pięknego finału 
w formie odśpiewania przez wszystkich „Warszawian
ki". Admirał Troup wzniósł toast ku czci Królowej 
Elżbiety II.

Wieczorem tegoż dnia odbyła się zabawa taneczna 
w salach Klubu Domu Kombatanta, która zgromadziła 
wielu członków Klulbu, ich rodzin i gości. Orkiestra 
Resmera i Motewy przygrywała tak w czasie obiadu 
jak i do tańca dając piękny repertuar polskich pieśni 
ludowych i wojskowych.

Przemówienie pana Admirała Sir James A. G. 
Troup‘a zamieszczamy w całości:

Vice-Admiral Sir James A. G. Troup, K.B.E., C.B.

Address at the Polish Armed Forces 
Memoriał Day Celebration including 
the massage from Admirał of the 
Fleet Sir Philip Vian.

My wife and I are much honoured to be present 
at this Polish Armed Forces Memoriał Day Celebra- 
tions.

I came to Glasgow as F.O.I.C. early in 1945; 
The magnificeint bearing of your officers and men was 
profoundly admired in this City (which I have known 
sińce my boyhood), and how thankful we were in 
those critical war years for your support..

We recall the gallant escape of your destroyers 
and submarines in 1939, BŁYSKAWICA, GROM and 
BURZA, ORZlEŁ and WILK. They were early in the 
midst of the conflict. There was the BŁYSKAWICA 
bravely towing to safety our HMS GREYHOUND, 
damaged at Dunkirk: towing her despite heavy air 
attacks and rescuing British Airmen shot down over 
English Channel.

GROM gave fine seryice in Narvik Fjord in 1940 
where — alas! she was sunk.

BURZA‘S ships company was honoured by in- 
spection by Mr. Churchill on return from Dunkirk. 
The first U-Boat sunk by BURZA was not her last. 
Onwards between 1939 and 1945, ever higher and 
higher in honour these brave men served in the 
destroyers — never out of peril for long.

To qiuote from the Hlstorical Section of the 
Admiralty: — The story of ORZEŁ has become an 
epic of the war for every boy to read it.

During the last war the Polish Navy manned 2 
cruisers Conrad and Dragon, and there were 10 Polish 
Destroyers, 4 submarines and the depot ship GDYNIA, 
the last, doubtless named after your beautiful harbour 
(which I always wanted to see), so ruthlessly ruined 
by the Germans.

Theśe ships solidly increased the Allies' sea-power 
at the gravest hours of the conflict, when the mainten- 
ance of sea-communications was vital.

We can glow today over the courage of the Po
lish Navy displayed everywhere. What a fine company 
manned your Mazur sunk at Gdynia but only after 
her guńners had fought back until they were knee- 
deep in water. As was written of that action: — „The 
Polish Navy fights to the last ship".

When the Submarine WILK reached Rosyth in 
September 1939, after breaking out of the Baltic 
through the German-held Danish Straits, there was 
not a drop of fuel oil in her tanks. What outstanding 
determination and skill.

Your SS WARSZAWA brought hundreds of Po- 
les to Britain from the Mediterranean and Baltic Sea 
ports — a most anxious and yaluable seryice.

On 3rd May, Polands National Day, in 1940, Gar- 
land was the first British ship to be taken over by 
the Polish Navy. In 5 months thereafter, Garland 
sank her first U-Boat.

Just in case ańyone deęs‘ńt know, PIORUN means 
Thunderbolt in English. The PIORUN took part in 
CAPTAIN VIAN'|S 4th Flotilla attack on BISMARCK 
in may 1941. You will all know that after year of 
priceless services as a fighting Admirał, Admirał 
Vian is now Admirał of the Fleet. Here is a message 
from him.

ADMIRAŁ OF THE FLEET SIR PHILIP VIAN 
sends his wąrmest greetings to those attending the 
Polish Armed Services Memoriał Day Celebrations on 
Sunday August 18.

He will ever remember and be thankfull for the 
brave services of the Polish Destroyer PIORUN led 
by the gallant Commander Pławski in the BISMARCK 
operations in May 1941.

The Polish Association may well be proud of the 
record of this fine fighting ship.

I had been writing to the Admirał of the Fleet 
on another niatter but he kindly sends his message 
separately, writtten in his own hand. Therefore I am 
proud to hand it to you for your records.

KRAKOWIAK was taken over by your Navy in 
1942 and took part in no less than 3 invasions: N. 
Africa, Sicily and France.

Ladies and Gentlemen, I have only touched upon 
the great story. Time does not permit me to speak 
of all the services rendered, for example by the nu- 
merous French ships taken over by your Navy. Nor 
to enlarge upon your Womeifs Naval Seryice. I am 
surę they were as good as they łook in their pictures 
and that‘s saying a lot. Without their zeal, their skill 
and their charm no modern Navy is complete (applaus- 
es).

During my 6 years of Serice as Flag-Officer-in- 
Charge in Glasgow, our organisation and I inyariaoly 
regarded it as a privilege to repair the damage which 
your ships got in their sea-service and, with this 
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great city, to welcome your officers and men. Their 
gallant, cheerful bearing in dire adversity madę me 
feel very humble.

I was so deeply touched to receive this high award 
in the Order of Polonia Restituta at the hands of 
President of Republic of Poland Raczkiewicz. I am 
permitted and do wear the Star on every occasion 
when decorations are worn. Hence I am e.ver sad to 
read of all Poland has endured in tlhe passionate 
pursuit of freedom which animates all noble people.

Polands history guides us to thoughts of patrio- 
tism and to the achievements of our countries in such 
realms as Religion, Musie and Literaturę. I do not 
think it is well-known that both in 1905 and 1924, 
the greatly coveted Nobel prize in Literaturę was 
awarded to Polish gentlemen.

It is 18 years sińce I noted some words by one 
włio knew the sea and wrote beautiuflly ■— himself 
the son of a Polish refugee: his name, Joseph Conrad. 
In his introduction to his masterly story „Prince Ro
man", Conrad wrote:

"It reąuires a certain greatness of soul to inter- 
pret patriotism worthily -— or else a sincerity of 

feeling denied to the vulgar refinement of modern 
thought which cannot understand the august simplicity 
of a sentiment proceeding from the very naturę of 
things and men.”

My wife and I come from families who gave three 
young lives in the cause of freedom — each aged only 
20 years. With you today, we share our memories 
and our pride.

As Conrad wrote elsewhere: “one heart speaks 
— another one listens.” In this gathering today, each 

of us thinks of our glorious Dead. We must not mourn 
too much but we can never forget.

I conelude witlh some words of the most eminent 
Cardinal Mercier‘s Xmas pastorał letter of the year 
1914. It speaks of each of those heroes who still 
light our way. The Cardinal wrote:

"Without any doubt whatever, Christ crowns his 
military valour.”

Mr. President, Mr. Chairman, Ladies and Gentle
men: -— May God bless you — each one.

(The last phrase was repeated by the Admirał in 
Polish).
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UCZCZENIE PAMIĘCI
ADMIRAŁA CUNNICiHAMA

W wieku lat 80-ciu zmarł tak dobrze nam znany ad
mirał Andrew Cunningham, który był nam życzliwy, to 
też Stowarzyszenie Marynarki wojennej uczciło jego 
pamięć składając wieniec na jego trumnie.

Na uroczystym nabożeństwie żałobnym w katedrze 
św. Pawła obecny był prezes S.M.W. Wysłano listy kon 
dolencyjne do wdowy po zmarłym admirale, oraz, na 
ręce I-szego Lorda Admiralicji Lorda Carringtona, do 
Królewskiej Marynarki.

Lord Carrington w odpowiedzi na list S.M.W. napi
sał :

Your very kind letter of sympathy on the death of 
Admirał of the Fleet Viscount Cunningham of Hynd- 
hope is greaty appreciated.

He was indeed a great Admirał, perhaps greatest 
of the last war, but he would be the first to say that 
an Admirał only sets the task, and that it is the 
determination and daring of the sailors who achieye 
it.

Many was the time when he recalled with admira- 
tion and deep affection the fine fighting ąualities dis- 
played by the offlcers and men of the Polish Navy 
and the magnificent support he receiyed from them.

ECHA XVIII WALNEGO ZJAZDU

W wykonaniu uchwały Walnego Zjazdu Zarząd SMW 
przesłał, imieniem Zjazdu, pozdrowienia do naszych 
trzech protektorów, a mianowicie gen. Andersa, adm. 
Dunbar-Nasmith’a i Sir John Lang’a oraz admirałów 
Unruga i Korytowskiego jak również do członka hono
rowego SMW kmdr. b. Wrońskiego.

Jednocześnie wysłano pozdrowienia do 1-go Lorda

Admiralicji z czasów wojny Earl'a Alexandra of Hills- 
borough.

Wszyscy wyżej wymienieni nadesłali w odpowiedzi 
bardzo uprzejme listy, a Earl Alexander of Hillsborough 
specjalnie podkreślił że: „I always retaln an affection- 
ate memory of the seryices the Polish Nayy gave during 
the War.”

EARL JELLICOE, 
PIERWSZY LORD ADMIRALICJI

W zarządzie premiera Sir Alec Duglas Home’a pierw
szym lordem admiralicji został Earl Jellicoe syn zna
komitego admirała Jellicoe, dowódcy flot alianckich 
w czasie I-szej wojny światowej, a wnuk Captaln’a 
Królewskiej Marynarki j. h. Jellicoe.

Nawiązując do tych rodzinnych tradycji morskich, 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej wysłało okolicz
nościowy list gratulacyjny, w którym podkreślono blis
kie powiązania naszej Marynarki z Marynarką Kró
lewską z czasów wojny, oraz stały życzliwy stosunek 
Admiralicji Brytyjskiej do S.M.W.

Lord Jellicoe na ręce prezesa Zarządu Głównego SMW 
nadesłał pismo, treść którego w całości podajemy z u- 
wagi na życzliwy stosunek Lorda Jellicoe do Polaków 
i uznawanie naszego wysiłku zbrojnego na rzecz Alian
tów. Ten list brzmi: „Piszę do Pana by jaknajserdeczniej 
podziękować Panu za uprzejmy list wysłany imieniem 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. List ten zrobił 

mi wielką przyjemność, tym więcej, że pamiętam jak 
bardzo Polskie Siły Zbrojne przyczyniły się do ostatecz
nego zwycięstwa Aliantów w drugiej wojnie światowej”

Dla informacji Kolegów podajemy, że Lord Jellicoe 
w czasie ostatniej wojny służył w gwardii Coldstream 
Guard i za waleczność został udekorowany D.S.O. i 
M.C. oraz Legią Honorową Croix de Guerre i Greek 
Military Cross.

Earl Jellicoe po wystąpieniu z Gwardii przeszedł do 
Foreign Office i był pierwszym sekretarzem ambasad 
w Waszyngtonie, Brukseli, Bagdadzie a między latami 
1961-1962 (ministrem Housing and Local Goyerment, 
no 1 z Izby Lordów przeszedł na stanowisko I-go Lorda 
Admiralicji.

Lord Jellicoe urodził się 4-go kwietnia 1918 roku, 
a jego ojcem chrzestnym był król Jerzy V.

Lord Jellicoe jest sportowcem 1 z zamiłowaniem 
uprawia narciarstwo.
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SIR JOHN LANG, G.C.B.
Protektor Stowarzyszenia Marynarki Wojennej
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W czwartek 20-go czerwca nasze Stowarzyszenie po

dejmowało śniadaniem Sir John Lang’a G.C.B., by na
wiązać osobisty kontakt z jednym z trzech protek
torów naszego Stowarzyszenia. W śniadaniu udzia1: 
wzięli: Sir John — nasz Gość Honorowy, Sir Cliflord 
G. jarrett K.B.E., generał Wł. Anders V.M., P.R., C.B.. 
Mr, R. S. Tizzard O.B.E., kmdr B. Wroński, V.M„ Mjr 
Z. Nadratowski M.B.E., por. mar. T. Budzyński i jako 
gospodarz prezes S.M.W. mecenas w. K. Nadratowski. 
który powitał gości krótkim przemówieniem w języku 
angielskim:

„We are greatly honoured to have Sir John, Sir 
Clifford, General Anders and all of you with us. The 
occasion of this smali gathering is to greet Sir John, 
for the first time, as Patron of the Polish Naval Asso- 
ciation.

I have a letter from the President of our Honorary 
Committee, Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmith, who 

was unable to join us, and who asked me to conyey 
his best wishes to Sir John on this occasion.

May I, on behalf of the Polish Naval Assoćiation, 
propose the toast: Sir John!

Will you honour us, gir. by accepting smali gift, 
carrying the colours of the Polish Navy”.

Dziękując za krawat S;Mw Sir John zaznaczył jak 
wielka przyjemność sprawiło mu zaproszenie na Pro
tektora SMW. a po przypomnieniu kontaktów z Pol
ską Marynarką Wojenną podczas wojny podkreślił, 
że zawsze żywo się interesował sprawami naszego 
Stowarzyszenia i zainteresowanie to zamierza utrzy
mać w przyszłości.

Wszyscy ,obecni złożyli swe podpisy na tytułowej 
karcie Albumu Marynarki Wojennej, a mecenas W. 
K. Nadratowski wręczył 20 Sir John’owi dla upamięt
nienia miłego spotkania, które mimo obecności tylu 
sławnych osób cechowała serdeczność i brak formal
ności.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Nowi członkowie SMW

Zapisali się na członków Stowarzysenia Koledzy:
W. Woliński P. Surzyn K. Zieliński

Członkowie Dożywotni
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów’’ 

członkostwo dożywotnie wpłacili:
O. Gliński £10.10.0
K. C. Idzikowski £10.10.0

Odwiedzili SMW
W ostatnim okresie odwiedzili SMW następujący Ko

ledzy :
J. Mende (Bahamas) — na urlopie,
S. Giernalczyk (U.S.) — przejazdem na urlop do Polski.
Z. Mossakowski (Belgia) — na zjazd rocznika Szkoły 

Pchor. Mar. Woj.
M. Wasilewski (Szwajcaria) — -a zjazd rocznika Szkoły 

Pchor. Mar. Woj.
F. Preisner (Plymouth; — na zjazd rocznika Szkoły 

Pchor. Mar. Woj.
Pani Lubelfeld z synem (U.S.A.) na urlopie w Anglii,
W. Woliński (Australia; — na urlopie w Anglii,
F. Minkiewicz (Bahamas) — przejazdem na urlop do 

Polski,
P. Surzyn — Doyer,
K. Hess (U.S.) po dłuższym okresie pływania na urlopie 

w Anglii,
M. Ołdakowski po dłuższym okresie pływania na urlo

pie w Anglii.
Z. Zawistowski (U.S.A.) na urlopie w Anglii.
J. Piór — po dłuższym okresie pływania,
Z. Janowski — po dłuższym okresie pływania,
E. Miodoński (Kanada) — służbowo w Anglii,
F. Pitułko z żoną po dłuższym okresie pływania,
W, Ostoja-Starzewski (Anglia),

Ślub
Kol. W. KARAKULKO zawarł związek małżeński z p. 

Eweliną Wrotną z Polski. Ślub odbył się 5.10.1963 w ko- 
ciele św. Andrzeja Boboli w Londynie. Młodej parze prze
syłamy najlepsze życzenia.

Wyjazdy
W końcu czerwca wyjechał z Anglii kmdr. J. Tchórz- 

nlcki. Objął on stanowisko w porcie Freeport a Bahamas. 
Kapitanem rozbudowującego się portu na Bahamas jest od 
3-ch lat kmdr R. Tymiński, który dzięki swoim wpływom 
i stanowisku zciągnął tam już w międzyczasie kmdr. J. 
Mende, kpt. mar. f. Minkiewicza. Można powiedzie! że 
oprócz intensywnej pracy której mają b. dużo mają także 
już polską czwórkę... do birdge’a.

Kmdr. Tchórznickiemu życzymy powodzenia w pracy 
i szczęścia na nowym terenie.
Spłata Standing Mortgage

Zarząd Główny SMW otrzymawszy z Building Society 
pożyczkę w wysokości £10.000 na okres 15 lat na dogod
niejszych warunkach spłacił w tej samej wysokości pry
watną pożyczkę od p. Jaques, który wspaniałomyślnie 
zrzekł się procentów na okres 6-ciu miesięcy. Z okazji tej 
prezydium Zarządu zaprosiło p. K. jaques’a p. W. Harrisa 
z Ministry of Public Buildings and Works oraz p. R. Tiz- 
zarda z Admiralicji na obiad do Ogniska Polskiego. Ze 
strony polskiej byli obecni gen. W. Anders, gen. S. Ko
pański, p. E. Lubomirski, mjr Z. Nadratowski, kmdr B. 
Wroński, inż. W. Krzyżanowski 1 prezes W. Nadratowski.
Z karty żałobnej

W dniu 27 lipca b.r. zmarl nagle w Portland U.S.A. kpt. 
mar. Bronisław de Hackbeil Horodyskl. Bliższych szcze
gółów brak.

20 września b.r. zmarł po dłuższej chorobie w Greenwich 
Hospital bosman B. Karaś. Pochowany został na cmen
tarzu Ealing w Londynie. Cześć Ich pamięci!

Komisja Opieki i Fundusz im. J. Ginsberta
Następujące dary wpłynęły na Fundusz im. Ginsberta: 

F. Jasłowski £3.10.0
H. Kozłowski £1.10.0
K. Namieśniowski £1. 0.0

Ofiarodawcom za przekazane dary serdecznie dziękuje
my.



16 NASZE SYGNAŁY

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Kol. T. JEKIEL pisze z Nowego Jorku

...poza Karolem Mayerem, który zgrubiał i wyły
siał i Zyziem Zawistowskim, co mu pół żołądka wy
cięli, no to na „Pułaski Day" nie było widać żadnej 
morskiej gęby.

...Ja się czuję świetnie i nareszcie mam obiecane 
że przez jeden rok nie ruszę się z N.Y., a to ma 
wielkie znaczenie w moim wieku kiedy podróże już 
nie kształcą i nie mają w sobie niczego z unknown...

Kol. S. LIBREWSKI pisze z Abernethy (Szkocja)
...Przepraszam, że odpisuję tak późno, ale byłem 

chory, obecnie czuję się lepiej ale jeszcze jestem w 
łóżku i ten list piszę siedząc w łóżku.

Dziękuję bardzo za list i „Nasze Sygnały". Z 
„Sygnałów'*  dowiedziałem się o losie wielu kolegów.

Szczególnie interesujące jest z „Kolegami po 
świecie'*.

Kol. P. R. PODKOWICZ pisze z Toronto
...serdecznie dziękuję za nadsyłan'e Sygnałów, 

skrzętnie je zbieram w swojej bibliotece...
...Osobiście żyję spokojnie i mam pracę spokojną 

1 b. ciekawą — badawczą. Zasyłam serdeczne poz
drowienia 1 życzę owocnej pracy dla Zarządu i 
wszystkim znajomym.

Kol. K. SZALEWICZ pisze z Le Havre
...na tankowcach życie jest tak monotonne i pos 

toje w portach tak krótkie, że trudno jest z tego 
coś sklecić będąc w dodatku pozbawionym fantazji 
pisarskiej.

W marynarce handlowej wre Francji wiek, preklu- 
zyjny 55 lat i by móc pływać później potrzeba by 
brakowało personelu. W wypadku gdy podaż prze
wyższa popyt pływanie dla starszych (ponad 55) 
jest niemożliwem

Tymczasem mam szczęście, że jeszcze pływam 
i że mam dobre zdrowie i oczy.

Andrzej, mój syn, jakoś daje sobie radę, a có
reczka przechodzi w tym roku do 1-ej i za rok bę
dzie zdawała pierwszą maturę. Ma teraz 15| lat 
i jeszcze dobrych parę lat musi się uczyć.

Mój przyjaciel Jubelin Andre, z którym byłem na 
Jeanne d*Arc,  jest obecnie Vice Admirał d‘Escardre 
i jest dowódcą floty w Tulon a kolega Borysiewi- 
cza, Wrońskiego i Mroczkowskiego Georgelin jest 
Chef du Quartier Maritime w Marseille. Widuję 
ich czasami gdy jestem w Marsylii 1 Georgelin mnie 
pomoże w kontynuowaniu pływania gdy zajdzie 
potrzeba.

Ostatnio pływałem do Marakaibo i Port de Baul 
(Martigues) obecnie do Congo t (Pointę Nolre) i 
ta podróż do Gabon (Cap Hopes)

Poprzednio byłem parę razy w Australii we Free- 
mantle (A.Zaehodnia) i w Melbourne i dość czę
sto w Bombay, Adenle, Djlbouti iLorenzo Mar<ues.

Podczas „wojny" o kanał Suezkl udając się do za
toki Perskiej okrążaliśmy Afrykę i zachodziłem do 
Durbanu.

Postoje dla tankowców są krótkie i w miejscach 
oddalonych od osiedli więc nie ma się dość dużo 
czasu na zwiedzanie.

Kol. M. WASILEWSKI pisze z Lutry (Szwajcaria) 
...przyznaję ze wstydem, że książek J. Papugi, Bar
tosika 1 S. Majaka jeszcze nie czytałem, a więc oka
zja nie do stracenia, a czas to najwyższy!

A propos książek pisanych przez naszych kolegów 
żyjących i nie czy można nabyć w Anglii książkę 
Eryka Sopoćki p. t. „Gentleman Bismark has been 
sunk“.

Pamiętam ją wystawioną podczas wojny na Kni- 
ghtsbridge w Orbisie i albo nie miałem gotówki, 
albo była niedziela, bo mimo nigdy nie stałem się 
jej właścicielem, choć temat tego morskiego dramatu 
zawsze mnie pasjonował, a Eryk był jednym z nie
wielu Polaków co na własne oczy obserwował osta
tnie chwile niezatapialnego pancernika Krieg- 
marlne.

Kol. O. GLIŃSKI pisze z Toronto
Jak zwykle w takich wpadkach trzeba rozpocząć 

od przeprosin, że dopiero teraz odpisuję. Rzeczy
wiście zebranie na 10 lutego było bardzo przyjemne, 
szczególnie dla nas, gdyż poprzednio mieszkając w 
Brantford, poza Wróblem nie mieliśmy z nikim 
kontaktu.

W Toronto jesteśmy już prawie trzy lata. Powodzi 
nam się nieźle. Irena tłumaczy francuski i angiel
ski w dużej firmie ubezpieczeniowej, ja kreślę w a- 
merykańskiej fabryce wentylatorów i air conditlon. 
Dorobiliśmy się w międzyczasie drugiej córki — 
Anny, ma już 5 lat i właśnie poszła na pierwszy rok 
do szkoły, (starsza Ewa ma 15 lat).

Z roku na rok wybieramy się razem do Europy, 
zawsze coś nawali, przeważnie budżet. Irena zrobi
ła wreszcie początek i poleciała w zeszłym roku do 
Paryża do rodziców. Teraz ja się z kolei wybieram 
do Polski z wizytą, ale kiedy to dojdzie do skutku, 
trudno powiedzieć.

W każdym razie wpadnę po drodze do Londynu.
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Czy doszedł do skutku zjazd mojego rocznika, w li- 
pcu tego roku, który organizował Kostek Zubkows- 
ki? Wysłałem na wszelki wypadek telegram na je
go nazwisko do Samopomocy.

Kol. W. JANUSZEWSKI pisze z Buenos Aires
...W piątek otrzymałem plik (12 szt.) ostatnich 

No. No. Naszych Sygnałów. Przekazuję je zawsze 
Inż. Kicińskiemu bo koło niego są i Szczerblk i 
wielu innych b. marynarzy, a koło mnie —■ nikogo, 
oprócz małego Boreyko, który wykańcza już 5 rok 
medycyny i czasem mnie udziela pomocy lekars
kiej (dosyć często).

W międzyczasie otrzymałem książkę o naszej woj
nie na morzu. Wspomina się tam o ORP Mazur, do
wodzonym przez jakiegoś nieznanego mi dowódcę. 
Przypomniały mi się przy tym czasy naszego wspól
nego pływania (b. niedalekiego) na tym Mazurze. 
Nie wiem czy Pan sob przypomina (i czy w ogóle 
wie), ile to proszonych obiadów ja robiłem na tym 
okręcie, zapraszając Somnickiego i Innych techni
ków i inżynierów w celu przekonania ich, że za
miast projektowanego odnowienia okrętu przez za
mianę mu jednego kotła ropowego z dwóch węglo
wych na takież nowe, lepiej dać dwa kotły ropowe. 
W ten sposób (ze zniesieniem drugiego komina) i 
rejon pływania się zwiększy i stateczność, no i o- 
siągnie się dodatkowe pomieszczenie dla podofice
rów itd. Na ten temat porobiłem wiele rysunków — 
projektów wstępnych. Będąc w Warszawie zrefero
wałem sprawę wówczas śp. adm. Czernickiemu, któ
ry od razu z moim projektem się zgodził. W Gdyni 
jednak był zawsze sprzeciw i spór (nie wiem dla
czego). Aż nareszcie pewnego dnia przyszedł na ok
ręt niż. Małecki, który nie wiedział skąd projekt 
pochodzi i zaczął mnie przekonywać jak to okręt 
zyska na przeróbce, którą zarządzono z KMW — 
właśnie dokładnie mój projekt. W ten sposób, po
nieważ ORP Mazur uważałem za mego ojca i syna 
(bo na nim odbywałem moje pierwsze zaokrętowa
nie szkolne, D-ca kmdr. Zajączkowski) a później 

nim dowodziłem przez 15 miesięcy). Jaka szkoda, 
że też na nim nie zginąłem, bo by i duch mój na 
nim pozostał i ciało moje nie potrzebowałoby po
niewierać się po tych krajach, gdz'e aż zatyka z o- 
burzenia jak się na to wszystko patrzy.

Serdecznie ściskam dłoń i zasyłam pozdrowienia 
dla wszystkich których to interesuje.

Gen. J. WOŁKOWICKI powiedział
na Walnym Zjeździe

Bardzo jestem wdzięczny Panu Prezesowi Nadra- 
towskiemu i kolegom za zaproszeni mnie na Zjazd 
i umożliwienie mi wzięcia udziału w doskonale pro
wadzonych obradach przez Przewodniczącego. Sta
rego wilka zawsze ciągnie do lasu, a więc i mnie 
do morza i marynarzy.

Z wieloma z marynarzy brałem jeszcze udział w 
tworzeniu pierwszych zrębów naszej marynarki, gdy 
admirał Porębski uparcie nie chciał wyjść z Pucka. 
Admirał świrski, nie bez mojego skromnego udzia
łu, znalazł się już w Gdyni, a dzięki swej wyobraźni 
wyprowadził Was na oceany, gdzie pokazaliście, co 
umie i może nawet słaba, ale dzielna flota.

Wasza rola na emigracji nie jest mała. Muslcie 
pielęgnować wasze piękne tradycje taktyczne i gdy 
los dał nam nowe podstawy każdej floty, stwarzać, 
kto potrafi, koncepcje wojenne na czas, gdy Polska 
pozbędzie się nieproszonych opiekunów. Być może, 
że koncepcje te będą mogły sięgnąć od „morza do 
morza", jak to jeszcze w 1918 r. trochę błędnie 
w swym nieco łamanym języku mówił ml nasz dro
gi ś. p. komandor Solski.

życzę Kolegom powodzenia nie tylko w pracy na 
dzisiejszym Zjeździe, ale żeby wielu z Was ujrzało 
i pracowało w potężnej i dzielnej naszej flocie w 
Wolnej Polsce.

Dziękując za piękny krawat, Wasz znak rozpoz
nawczy, będę uważać za zaszczyt, jeśli przyjmiecie 
mnie, jako członka, w poczet Waszego Stowarzy
szenia.
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

ZJAZD ROCZNIKA 1938 1941
Zjazd był owocem konspiracji prawie że dwulet

niej z Kostkiem Zubkowskim i innymi londyńczy- 
kami, których nigdy nie opuścił sens historyczny i 
którym 25 rocznica największego w odrodzonej Pol
sce rocznika Marynarki Wojennej wydała się godną 
specjalnego uczczenia.

Zapowiedziedli się: Zdzich Chmielewski, Romek 
Dulla, Zenon Mossakowski. Andrzej Ponikiewski, 
Zdzisiek Pleśniak, Nusiek Preissner, Jasiek Wań- 
kowskl, Wacek Wciślicki i inni. Gościnny Kostek 
zaprosił mnie do siebie do swego domku na Harrow. 
a program przewidywał, że zbierzemy się u Romka 
Dulli (Beverley Drlve) na, members only, inaugu
rację. Początkowa wersja spotkania Zenka Mossa
kowskiego w Ostendzie nie doszła do skutku mimo, 
że już zgrywaliśmy zegarki; — przezorny Zenon wy
brał podróż pociągiem pamiętając pewno emocjo
nującą podróż z Genewy do kolejki górskiej Zer- 
mattu, gdy z duszą na ramieniu wiozłem całą jego 
sympatyczną rodzinę, wykonując całkiem niepro- 
gramowy zygzak No. 7 na oblodzonej, górskiej dro
dze w kantonie Wallis...

Na .,D" day wypadła sobota 6 lipca i aby znaleźć 
się na czas w Londynie „odkotwiczyłem" z Lozanny 
już w czwartek 4 lipca. kierując mój naval blue 
Peugeot na kurs średni 350», czyli na Calais. Po 
przekroczeniu granicy w Vallorbe znalazłem się w 
Słodkiej Francji. Tyle wspomnień z tego kraju. W 
dali za lewym trawersem, minąłem romantyczne 
Bordeaux, gdzie w październiku 1939 przybyła z Ma- 
rokka detaszowana grupa polskich podchorążych, 
którzy po opuszczeniu w Port Lyautey Wilii i Iskry 
jechali transportem wojskowym na front. Pierwszy 
postój w Langres. Sprawdzam ciśnienie opon i wodę 
w chłodnicy — wszystko w idealnym stanie. Na sie
dzeniu leży otwarta drogowa mapa Shell, na rów
noleżniku w stronę Atlantyku, leży Nantes, to sa
mo co zwiedzałem w nocy z Zdzichem Pleśniakiem 
przy niebieskim świetle lamp ulicznych. Zdzisiek jest 
dziś profesorem matematyki i po 20 latach od po
żegnania go na Burzy nie wiem nawet czy bym go 
na ulicy rozpoznał; na cocktihu u Romka będzie 
więc dużo niespodzianek, gdy lekko już osiwiali pa
nowie zbiorą się, aby wspominać młode lata...

Po trzech godzinach drogi na świetnej francuskiej 
szosie jestem na trawersie Landernau. Tutaj w 

żeńskim klasztorze przeżywaliśmy męki barsko - 
targowickie, gdy jedna konfederacja wołała o wstą
pienie do armii w Coetąuidan, a druga nalegała na 
wierność naszej morskiej rezolucji. W tymże mieś
cie Polek Daab dyrygował naszym chórem śpie
wającym Sanctissimę, Mietek Woźniak był udeko
rowany Legion*  Honneur za ratowan e rannych z 
Plutona, por. Limonlenko dawał nam polski „brain 
washing**  zwany pogadanką na temat higieny psy
chicznej, ale mówiąc tylko o wyczynach Orła w 
Tallinie, Wilka w przesmykach, o operacji Pekin.

Zagłębiony w tych myślach nie spostrzegłem się 
nawet, gdy na liczniku podskoczyło mi 200 kilo
metrów i znalazłem się w piaszczystym Pas de Ca
lais, gdzie już pachniało morzem.

Po krótkich formalnościach celnych, samochód 
został zamocowany na sztormowo w czeluściach 
MS .Compiegne i juz jako pasażer mogłem obser
wować. z górnego pokładu, rysujące się coraz wy 
raźniej na horyzoncie „the white cllffs of Dover‘‘

Do Londynu zajechałem dopiero pod wieczór i 
przy pomocy planu A- Z, odnalazłem najpierw 
Harrow, potem Tregenna Avenue, i wreszcie na 
„lewo dziesięć" ukazała się sylwetka Kostka, wska
zuj ąę mi do swego garażu. Ten sam uśmiech i dziar
ska postawa, jak u Portosa w 20 lat później, na
wet włos mu nie posiwiał; jedna zmiana to wy
pełniły się wymiary z małą „korporacją* ’ na przo- 
dzle, godną zresztą samowystarczalnego business
mana. Poznaję jego czarującą małżonkę i w salo
niku, półgłosem (dzieci śpią na górze) omawiamy 
jutrzejszy program. Po zbiórce Romka mamy zamó
wiony stół na obiedzie oficerskim Mar. Woj.' na 
którym będzie jako gość honorowy p. Admirał 
Unrug. Kostek przynosi morskie albumy z czasów 
krwi i chwały i do późnej nocy wiedliśmy „długie 
rodaków rozmowy**.  Rankiem przyjechał własnym 
samochodem Zdzicho Pleśniak, opalony i bardzo 
sportowo wyglądający profesor, a dom już cały pa
chniał świetną kawą, którą przyrządziła pani Zub- 
kowska „tak jak to Polki potrafią." Po obfitym 
śniadaniu mamy wolny manewr. Jasio Wańkowski 
pisał z Malvern, będzie po południu na Beverly 
Drive. Przypomina mi się oglądana wczoraj foto
grafia zrobiona na wiosnę 1940 na O.R.P. ..Burza", 
na której stoją w pierwszym rzędzie starsi mary
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narze podchorążowie, z lewej do prawej J. Wań
kowski, niżej podpisany, Z. Pleśniak, Z. Mossakows
ki, K. Mayer, M. Woźniak i K. Zubkowski; z tych 
siedmiu, pięciu stawiło się na apel! Dwóch profeso
rów gimnazjalnych z Walii i Worcesteru i trzech 
businessmanów z Londynu, Ostendy i Lozanny. Wio
zę więc profesora Pleśniaka na West End, gdzie w 
Fregata Travel ma załatwiać formalności projekto
wanego raidu samochodowego do Polski, sam ru
szam do City of London, gdzie rosną nowe drapa
cze chmur w których operują windy mojej szwaj
carskiej firmy, a Kostek już zniknął do swej nie
dawno zakupionej afery alimentacyjnej. Przychodzi 
wreszcie długo oczekiwane popołudnie. Mimo rzę
sistej ulewy docieramy na Beyerley Drive prawie ze 
bez opóźnienia, choć mając ,,on board" dwóch na
wigatorów Kostka i Zdzicha, wykonaliśmy parę 
zwrotów na fałszywych beczkach, co zresztą było 
całkiem do wybaczenia, gdyż z powołania jeden był 
artylerzystą a drugi torpedystą. W eleganckiej pod
miejskiej willi czeka nas uprzejmy gospodarz: Ro
man Dulla. Czas pobielił mu skronie i wygląda bar
dzo dystyngowanie; przyznam się żebym nie poz
nał tego byłego naval hero ze ścigaczy, gdybym się 
z nim skrzyżował na Piccadilly. Romek przed
stawia nas swojej rodzinie i w towarzystwie bardzo 
przystojnej pani Dullowej i dwóch pięknych panien 
wchodzimy do luksusowego salonu, gdzie zaćmiewa 
nam oczy stół zastawiony niezliczonymi przysma
kami i otwarty coctail bar, który by zaspokoił po
trzeby messy oficerskiej na lotniskowcu. Są już na 
miejscu Zdzlch Chmielewski i Zenek Mossakowski; 
ten pierwszy prawie że się nie zmienił a długa mor
ska fajka a la Joseph Conrad bardzo mu jest do 
twarzy; Zenkowi został beztroski uśmiech, ale sre
brne skronie dowodzą jak u Romka, że prowadze
nie afery na własną rękę, to nie zawsze jest sielan
ka... dzwonek oznajmia nowe przybycia; Andrzej 
Ponikiewski, specjalista od spraw ubezpieczenio
wych i nie pokazujący zupełnie swojej przekroczo
nej czterdziestki, a wreszcie Jasiek Wańkowski, 
mój kompan doli i niedoli od czasów Kadry Floty 
na Oksywiu, aż do końca kampanii na Exeterze, 
gdzie szukaliśmy wspólnie guza na oceanach Ar- 
ktycznym, Atlantyckim i Indyjskim. Profesor Wań
kowski wygląda świetnie, siwy włos bardzo mu do 
twarzy, wieloletnie studia filozofii i psychologii 
wyglądają mu z oczu; to już nie ten sam Jasio, z 
którym goniłem harwiczanki dookoła pomnika kró
lowej Wiktorii; ma fol. le temps passe, tout va pour 
le mieux!

Wacek Wciślicki przybędzie wprost na obiad do 
Ogniska. Jesteśmy więc w komplecie. Salon staje 
się niebieski od dymu papierosowego.

Wznosimy toasty za zdrowie nieobecnych ciałem, 
ale jak Anhelli prezentujących swego ducha kole
gów: Marek Ołdakowski i Jurek Pawłowicz obaj na 
rejsach, gdzieś na pełnym morzu, przysłali listy 
„with many regrets", Stach Kopecki też pisał, ze 
chciałaby dusza do raju, ale do Europy przyjedzie 
dopięto na jesieni.

Padają pytania „a co Białowski?". „A gdzie Suli

ga?", „A Kawerniński i Dobrodzicki? '. Uprzejmi go
spodarze wypełniają nam kieliszki różnymi nekta
rami ale zaczynamy już patrzyć na zegarki, gdyż 
zbliża się godzina podziękowań za zaproszenia i 
przerzucenia się do zachodniego Londynu.

Różnymi drogami docieramy do Ogniska Polskie
go no Obiad oficerów Mar. Woj. W samochodzie 
mam Jaśka Wańkowskiego i co-pilota Z. Pleśniaka, 
który podaje mi w dobrych momentach zwroty na 
różnych traffic lights z „locji -Z", a my staramy 
się zapełnić wieloletnią lukę mówiąc to o jego pro
blemach pedagogicznych w Birmingham, to o „mo
ich" Szwajcarach, a wreszcie o rodzinach i dzie
ciach, on o swoim najstarszym synu Mietku, ja o 
moim również najstarszym synu Jaśku... Zdzich 
Pleśniak ma też 20-letniego syna Trudno się z tym 
wszystkim oswoić. W salonie Ogniska już pokaźna 
grupa wypełnia pokój — znajdujemy bez trudu 
Wacka Wciślickiego, co powrócił do morskiej karie
ry i wygląda w każdym ruchu na „very senior na- 
val officer".

Witamy się ze starszyzną Stowarzyszenia Mar. 
Woj. i odnajdujemy naszego oficera kursowego Flo
riana Hubickiego, który się do nas na stałe dołącza. 
Poznaję również naszego sympatycznego redaktora 
Sygnałów kol. Krzyżanowskiego, który zdążył mi 
szepnąć do ucha, źe dobrze by było aby się znalazł 
reportaż z naszego zjazdu w następnym numerze.

Robi się cisza. Wchodzi pan Admirał Unrug. W 
tym momencie czujemy. że historia stanęła i jes
teśmy wciąż jeszcze w marynarce wojennej.

Pan admirał wita się z każdym obecnym, jest to 
moment dla każdego z nas wzruszający. Wkrótce 
później zasiadamy do stołu. Przed każdym stoi już 
pierwsza przystawka: pstrąg w galarecie i majonez. 
Wina białe i czerwone ustawione w szyku torowym. 
Kmdr. Jabłoński trzyma piękną przemowę podkre
ślając tegoroczne wyróżnienie przez udział w tej 
mańifestacji p. Adm. Unruga. Nasz morski wódz, 
trzymający jak zawsze postawę, wstaje z odpowie
dzią. Cisza jest absolutna, aby nie stracić ani jed
nego słowa.

Pan admirał nie ukrywa swojej radości, że takie 
liczne grono oficerów marynarki utrzymuje dawne 
więzi koleżeńskie i że czas i emigracja nie zatarły 
tego poczucia morskiej solidarności. Potem mówi o 
obronie Helu. Wraca znowu do pamięci zwycięski 
pojedynek Wichra i Gryfa z eskadrą Lutjensa, po
tem mordercze ataki nieprzyjacielskiego lotnictwa, 
bombardowanie półwyspu przez Schlezwig-Hol- 
steina i (ironia losu) Schlesien, i skuteczne odpar
cia tych ataków przez naszą baterię... 150-tek. Nisz
czenie piechoty nieprzyjacielskiej przez nasz dyon 
minowców, potem wściekły odwet Niemców, nowe 
fale bombardowców, tam gdzie ani ich okręty ani 
piechota nie odważyły się zbliżyć.

Potem dramatyczne decyzje dowódcy wybrzeża, o- 
desłanie 11 września okrętów podwodnych do An
glii i Szwecji a potem samotne stawianie oporu aż 
do 1 października, gdy od dawna umilkły już działa 
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w Warszawie, a fronty niemiecki i sowiecki zetknę
ły się już na całej długości. W końcu decyzja kapitu
lacji, niezbędna i logiczna, ale jakże trudna do pod
jęcia... dla zmiany nastroju p. admirał opowiada o 
pierwszych chwilach tworzenia się marynarki, o pośle 
Witosie, który się martwił że wybór Gdyni na port 
nie był usprawiedliwiony, gdyż nie widział nigdzie wo_ 
dy słodkiej „do tych kotłów parowych*',  potem parę 
anegdot ze swojej inspekcji floty in statu nascendi. 
Po rzęsistych brawach wstają z kolei przemawiać 
ci, co jako młodociani wówczas dowódcy okrętów 
byli obiektami tych inspekcyj. Dla naszego rocz
nika, co „wrodził" się w marynarkę dopiero w 1938 
roku, były to fascynujące rewelacje. Nastrój staje 
się coraz lżejszy w miarę jak znikał eskalop cielęcy 
ze szparagami, lody truskawkowe i wina białe zas
tąpione były całkowicie przez czerwone. Po skoń
czonym obiedzie już tylko zjazdowcy plus oficer 
kursowy Florek Hubicki (z wieku mu się i z urzędu 
ten zaszczyt należy) wzięli litewsko-podjazdowy 

kurs na West End, gdzie once a sailor always a 
sallor, zjawiał się w naszych wcieleniach JekylFa 
i Dr. Hyde‘a na urlopowe „promiscuous week-endy“ 
W polskim nightclubie Zosi Terne śpiewaliśmy 
wkrótce „Góralu czy ci nie żal" i „Kum brym brym", 
jak za najlepszych czasów Globe Theatru w Ply
mouth. Dla tych co nie byli niech żałują, że nie 
słyszeli jakim pięknym głosem śpiewają jeszcze Wci- 
ślickl i Chmielewski!

W niedzielę spotkaliśmy się znowu w kościele 
Andrzeja Boboli na mszy żałobnej za naszych po
ległych na morzach kolegów. Był również obecny 
p admirał Unrug. Wyjście z kościoła filmowałem 
(color by technlcolor) z Romkiem Dullą. Ostatnie 
chwile razem. Obiad pożegnalny u p. Zubkowskich. 
Herbatka w Samopomocy. Ostatni uścisk dłoni z 
Jaśkiem Wańkowskim na Paddingtonie. Na nowe 
25 lat Od was to zależy.

M. Wasilewski

ALEKSANDER TRZYNA

ADMIRAŁ JÓZEF UNRUG NA OBIEDZIE 
OFICERÓW MAR. WOJ. W LONDYNIE 

6 LIPCA 1963
Sala drugiego piętra w „Ognisku" przy Exhibition 

Road, tonęła w lekkim półcieniu. Na stole paliły się 
świece w gustownych trójnogach. Elektryczne światło 
dyskretnie oświetlało tylko ściany dokoła sali. Czer
wony goździk w butonierce każdego uczestnika obiadu, 
podkreślał ton nastroju, przyczem muszę dodać, że 
tenże goździk wszedł już w tradycję naszych spotkań 
koleżeńskich. Na jednym skrzydle stołu zasiedli gro
madką koledzy z rocznika promocji, która krótko przed 
■wybuchem drugjiej wojny $w|ia!towej wyruszyła n.a 
„Iskrze" na szkolne pływanie zagraniczne.

Program obiadu, jak zwykle starannie opracowa
ny, jaśniał pełną symboli, piękną szatą zewnętrzną, 
co jest zasługą Sekcji Towarzyskiej Stowarzyszenia. 
Przyrządzenie potraw było znakomite, co trzeba za
pisać na dobro sekcji kulinarnej „Ogniska".

Przemówienie zagajające kmdra B. Jabłońskiego 
było, jak zawsze, przepojone swoistym wdziękiem i 
nacechowane humorem.

Spotkania nasze mają zawsze sympatyczny prze
bieg; może dlatego, że się odbywają rzadko, bo na- 
ogół, raz do roku tylko. Ale też zawsze odczuwam w 
nich świeżość i zagadkowość. Każdy jest ciekaw, jak 
wygląda jego sąsiad przy stole; i ten z naprzeciwka 
i tamten z boku lub ów z największego oddalenia przy 
stole.

Tym razem dużego splendoru przydała spotkaniu 
obecność admirała Unruga, którego osoba przeniosła 

nas wyobraźnią w czasy naszej wczesnej młodości. 
Mówię wczesnej, bo i dzisiaj czujemy się naogół mło
do. Jeśli nie zawsze z metryki, to za to z własnej 
woli i uporu.

Z obecnością admirała poczuliśmy powiew wiatru 
bałtyckiego i poszum falującego zboża na Oksywskiej 
Kępie, który to poszum był tak charakterystyczny w 
okresie lipca, kiedy temperatura na lądzie dosięgała 
zazwyczaj 30 stopni C. W tym okresie bywał najwięk
szy napływ letników z głębi kraju na półwysep helski.

Jak pamiętamy, ci nasi letnicy, lubili zanurzyć 
się nie tylko w wodzie chłodzącej od upału, ale i w 
tamtejszym, jakże czystym, charakterystycznie świ
szczącym przy dotknięciu, piasku morskim.

Sięgam pamięcią w tamte odległe czasy, gdy za
wierucha wojenna, która miała przynieść tak wielkie 
zmiany w świecie, w naszym Kraju i w życiu każdego 
z nas, była, mocno jeszcze zakryta przed nami wszy
stkimi.

Przy lekkim zmrużeniu oka sala „Ogniska" przy
pominała poniekąd tę wielką salę kasyna oficerskiego 
na Oksywiu. Jak niektórzy jeszcze pamiętają, Oksyw
ska sala była świadkiem różnych uroczystości. Między 
innymi, w dniu 19 marca święciliśmy tam tak zwane 
„Imieniny Józefów". Czołową postacią wśród Józefów 
był oczywiście admirał Unrug. Jak to trudno sobie 
uświadomić, że to, już dwadzieścia cztery lata minęło,
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od ostatnich Imienin Admirała, w Oksywiu celebrowa
nych.

Czy, my współcześni — spodziewaliśmy się wó
wczas w Oksywiu, że wypadnie nam w latach później
szych spotykać Admirała w Londynie, gdy będzie do 
nas przyjeżdżał z Francji. Dzień 6 lipca 1963 — to 
już drugie takie spotkanie koleżeńskie.

Uczucia nasze nie ostygły w stosunku do Jego 
osoby, bo tak samo ciepło, jak przed laty, witaliśmy 
Go znowu. Tak samo, jak wtedy, Admirał witał się 
z każdym z osobna, zanim zasiedliśmy do wspólnego 
stołu. Tak samo, jak wtenczas wspominaliśmy wspól
nie różne momenty z przeszłości. A więc i wesołe i 
smutne naprzemian.

Po dłuższym przemówieniu kmdra Morgensterna 
Admirał kilkakrotnie zabierał głos.

Warto i trzeba zarejestrować powiedzienia Admi
rała, zasłyszane w czasie tej uroczystej wizyty.

Jak wiadomo, admirał Unrug pod kierownictwem 
admirała Świrskiego wraz z sobie współczesnymi, bu
dował Flotę Wojenną Polską, nadając tej pracy ton 
wyraźny i zdecydowany. Byl postacią popularną przez 
swoją oryginalność. Był tym, co Anglicy określają 
mianem „personality". Zauważyłem w czasie obiadu, 
jak to niektórzy koledzy wysilali się nad tym, aby 

wytłumaczyć i wynaleźć podbudowę tej popularności. 
Wipadli na jakże uproszczone wyjaśnienie, że pedan
teria w służbie była tym podstawowym czynnikiem. 
My współcześni nie możemy zaprzeczyć pedanterii. 
Ale zdaniem moim, Koledzy nie uderzyli we właściwy 
klawlisz. Ta charakterystyczna osobowość Admirała 
nie wywodzi się z samej pedanterii.

Spójrzmy przez chwilę na ówczesne środowisko lu
dzi, którzy w historycznym momencie podniesienia 
w górę koloru biało-czerwonego, po wielu latach nie
woli Państwowej i Narodowej — zbiegli się z całego 
rqemal świata, aby budowCie Marynarkę Wojenną. 
Cóż to była za „Wieża Balbel“, różnych typów ludz
kich, różnych orientacyj, różnych manier.

Do pewnego stopnia rąbek atmosfery tamtych 
czasów ukazują nam barwne wspomnienia kmdra Pła- 
wskiego, Kosianowskiego i innych. — Otóż w tym 
kłębowisku admirał Unrug swoim charakterem, inten
cjami i prostolinijnośdią wyrósł ponad poziom na 
monolit i utrwalił swoją pozycję obok adm. Świrskiego 
w owym okresie tworzenia. I moim zdaniem w tym 
jest źródło Jego popularności i osobowości.

Pamiętam tę chwilę, jak to przed laty Admirał 
czuł się uradowany, gdy „Iskra" była gotowa do 
wyruszenia w swoją pierwszą podróż szkolną zagra
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nicę. Niemały trud w to włożył, aby żaglowiec dla 
Mar. Woj. zdobyć i uruchomić.

Może nawet przeżywał wtedy ponowie tę chwilę 
ze swego dzieciństwa, gdy jak nam to opowiadał przy 
obiedzie — otrzymał był od rodziców w swoim szóstym 
roku życia — zabawkę, którą był mały stateczek ko
łowy (koła po obu burtach). Dodał dalej przy tym 
opowiadaniu, jak to jego ojciec koniecznie sposobił 
go na ziemianina i sugerował mu wykształcenie agro
nomiczne. Widzimy z perspektywy czasu, że zamiar 
ojca chybił, a syn więcej się związał z morzem niż 
z lądem. Admirał zakochany w morzu twierdzi między 
innymi, że pomimo technicznych udoskonaleń i termo- 
nuklearnych konstrukcyj, żaglowiec ciągle trwa na 
piedestale ważności. On uczy człowieka, jak odczuwać 
morze i jak morzem władać.

Wspominał dalej, jak to wspólnie z admirałem 
świrskim wybierał na życzenie ówczesnego Rządu Pol
skiego, miejsce pod budowę portu Gdyńskiego, jak 
przyjmował delegatów Sejmowych w Gdyni, by na 
miejscu uzasadnić wybór tego miejsca. Słyszeliśmy 
w tym opowiadaniu o zabawnym epizodzie, jaki miał 
miejsce w dyskusji z delegatami Rządu przybyłymi 
z Warszawy. Oto jeden z nich, inżynier z zawodu, 
zakrestionował wybór miejsca na port Gdyński, twier
dząc, że zabraknie tam słodkiej wody dla kotłów okrę
towych.

W miejscu wybranym zaczęła się wkrótce budowa 
portu i pamiętamy, jak to przez kilka lat potężne 
dragi czerpalne jęczały dzień i noc, wydłutując tor
fowiska i okoliczne piaski, aby wpuścić morze w stały 
ląd i nadać mu pożądaną głębokość.

My, którzyśmy dotychczas chadzali „prosto jak 
strzelił" z małej wioski Gdyni do wielkiej wioski 
Oksywie,: musieliśmy odtąd przeprawiać się promem 
lub biegać ogólną dłuższą drogą, która z czasem otrzy
mała oddzielną linię autobusową. Pamiętam dobrze tę 
okólną drogę. Tą właśnie drogą prowadzili Niemcy 
rozbitków z walk oksywskich pod eskortą do obozów 
jenieckich. Gdy z głębokim żalem opuszczałem Gdy
nię we wrześniu 1939 roku, była już od kilku lat nowo
czesnym czynnym portem, polskiego wyrobu i miastem 
liczącym 150.000 mieszkańców.

Admirał snuje dalej swoje wspomnienia: —
Wiosną 1925 roku odwiedził generała Rozwadow

skiego w jego willi na wybrzeżu morskim, blisko Ja
strzębiej Góry. Podczas krótkiej przejażdżki po ogro
dzie, poruszając w potocznej rozmowie temat blisko
ści granicy niemieckiej, generał przystanął i wska
zując ręką na zachód oświadczył: „To całe wybrzeże 
będzie kiedyś nasze, hen aż do Szczecina".

Któżby był wtedy poważnie brał takie słowa pod 
uwagę.

Admirał wspomina, że słowa te potraktował był 
wtedy i zapamiętał jako słowa prorocze.

A dalej powraca wspomnieniami do kapitulacji 
Helu, chociaż bardzo wnikliwie roztrząsał to zagad
nienie przed nami na poprzednim spotkaniu.

W pogwarce koleżeńskiej zabierali głos Koledzy: 
Krzyżanowski, Giertych, Biel, Zuibkowski i inni, któ
rych nie zapamiętałem.

Kmdr. Danielewicz kilkakrotnie wspominał w tej 
wymianie zdań, jak to marynarze polscy, walczący na 
Zachodzie w czasiej drugiej wojny światowej nadsłu
chiwali pilnie przez radio — czy Hel się jeszcze trzy
ma?

„Natchnieniem dla nas na Zachodzie był Pan 
Admirał" — mówił kmdr. Danielewicz. „Tak Panie 
— byliśmy. Co więcej — Polska była natchnieniem dla 
świata całego w drugiej wojnie światowej. A cóż z 
tego dla nas?" — z naciskiem zapytał Admirał.

Pytanie zawisło w próżni i pozostało bez odpo
wiedzi.

Na sali odczuło się jakby lekki chłód i krótki mo
ment przelotnej ciszy.

Nasz obiad uroczysty tymczasem dobiegał końca. 
Ostatnim jego akordem było zaśpiewanie chórem 
Admirałowi — „Sto lat, sto lat niech żyje nam!"

P. S. Poczuwam się do miłego obowiązku dodać 
do tego sprawozdania, jako „Post scriptum", że jak 
wiemy z korespondencji, Pan Admirał Unrug był wzru
szony ciepłą i przyjemną atmosferą, która go otacza
ła u nas w czasie wspólnego obiadu, i że spotkanie 
to pozostanie mu na zawsze w pamięci.

Aleksander Trzyna
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

HISTORIE I... HISTORYJKI
WSPÓŁCZESNE

Gdy w środę 1-go maja 1963 r. zebrał się Zarząd 
Główny SMW do ukonstytuowania, wiedziałem z góry, 
że nie uda mi się wykręcić. A właściwie powinna być 
już dla mnie stworzona jakaś funkcja mniej wyczer
pująca niż redagowanie „Naszych Sygnałów". Po
wiedzmy referent piknikowy czy specjalista od biletów 
na zabawy. Funkcje takie tym bardziej by mi odpo
wiadały, że zabaw tanecznych już od lat nie urządza
my, a w poprzednim roku pogoda (czy to można 
wogóle pogodą nazwać ?) unicestwiła nasze piknikowe 
plany. Piechowiak tylko ręce zatarł (ostatni numer 
miał już w drukarni) ze złośliwym uśmiechem życzył 
mi powodzenia w pracy, gdy w momencie niezwykłej 
jak na mnie przytomności umysłu postawiłem wniosek, 
by następny po „moim" numerze redagował następny 
„ochotnik". Wniosek został przyjęty i jakkolwiek w 
życzliwości swojej drogie Koleżanki i Koledzy oceni- 
-cie ten numer, zapewniam, że następny numer będzie 
lepszy, lepiej i staranniej przez nowego redaktora 
przygotowany. Ale zanim do tego raju uda nam się 
dobrnąć, chciałbym, jak potrafię, opowiedzieć tym, co 
być z nami nie mogli i przypomnieć tym, co z nami 
byli, co się działo w marynarskim Londynie w czasie 
ostatnich kilku miesięcy.

Naturalnie wszystkie pikniki i brydże zaćmiła 
ważnością pamiętna wizyta p. adm. Unrugów w Lon
dynie. Wyprzedzenie mieliśmy niewielkie, bo w odpo
wiedzi na zaproszenie Pan Admirał opowiedział się 
za terminem letnim i chyba właśnie dlatego wszystko 
zostało sprężyście zorganizowane. 4-go lipca zwołał 
nas kmdr. Jabłoński w kancelarii SMW, gdzie ustala
my miejsca przy stole na obiedzie koleżeńskim, wy
pisujemy indywidualne memo-programy, przy wydat
nej pomocy koleżanki Haliny Wójcik, staramy się nie 
zapomnieć o najdrobniejszych szczegółach i... idziemy 
napić się pod szczęśliwą wizytę i powodzenie. Toast 
się udał, bo następne dni pełne były wydarzeń, które 
zostaną dla nas niezatartym wspomnieniem na zawsze.

W piątek wieczorem 5-go lipca kmdr. B. Jabłońscy, 
mec. W. Nadratowski, koleżanka H. Wójcik i panowie 
Budzyński i Olszewski są na „Victorii“ w oczekiwaniu 
na Golden Arrow — pociąg z Paryża. Chwilę później 
witamy panią Admirałową i p. Admirała i po paru 
dość trudnych manewrach samochodowych (...ciut, ciut 
wstecz, ciut naprzód, a kierownica lewo i prawo na 
burt) wyjeżdżamy ze stacji i mieszamy się z wieczor
nym ruchem londyńskim. Już po paru minutach je
steśmy w „Strathconie" — gdzie u naszego dawnego 
gospodarza jeszcze z Wetherby Gdns., dajemy Na
szym Drogim Gościom odpocząć chwilę i odświeżyć 
się po podróży. Z kolei spokojna i przemiła kolacja 
w Ognisku Polskim, gdzie po wódeczce i śledziku przyj
mujemy. żartobliwą sugestię p. Admirała, by najwięk
szego z admirałów uczcić... zrazami nelsońskimi. Nasi

Goście wydają się zupełnie nie zmęczeni długą podróżą, 
są we wspaniałej formie i rozmowa o latach minionych, 
o dniu dzisiejszym i o przyszłości przed nami toczy 
się żywo, z humorem, werwą i pewną niełzawą no
stalgią.

W sobotę z Tadeuszem Budzyńskim meldujemy się 
po p. Admirałostwa w południe i jedziemy do Domu 
Stowarzyszenia Lotników. Leje tak nieprzyzwoicie, że 
ledwie możemy z samochodu wyskoczyć do „Lotników" 
wymijając po drodze co większe krople deszczu. Idzie
my od razu na górę do naszej kancelarii, gdzie p. 
Admirał bez entuzjazmu być może, ale i bez złośli
wości komentuje „admiralskie portrety". Portret olej
ny, robiony z fotografii nie może oddać charakteru i 
indywidualności Admirałów Świrskiego i Unruiga, ale 
podobieństwo jest wierne i portrety są chyba naj
wartościowsze z wszystkiego w naszym salonie-kan- 
celarii.

Wśród książek na stoliku, leży ostatnia książka 
pana Jerzego Pertka. Daje to okazję p. Admirałowi 
do powiedzenia paru bardzo serdecznych słów uznania 
dla tego „prawie, że jedynego" naszego marynisty 
(zwracam tu uwagę na list do redakcji kmdr. B. Wroń
skiego uzupełniający artykuł pana Pertka w ostatnim 
numerze „Naszych Sygnałów"). Pan Pertek posyła p. 
Admirałowi swe książki do przejrzenia i w opinii p. 
Admirała jest on pracowitym, dokładnym i bardzo uta
lentowanym pisarzem, który wspaniale wypełnia dział 
morski we współczesnym polskim piśmiennictwie. W 
bardzo ciekawy sposób podkreśla p. Admirał, że obec
nie nie chodzi już o bardzo egzotyczną literaturę za
poznającą z dalekimi morzami, naród przede wszy
stkim rolniczy. Pan Admirał podkreśla wymowę sta
tystyk i Polska jest obecnie w czołowej grupie naro
dów budujących okręty i ma poważną flotę handlową. 
O egzotyczności zagadnień morskich w Polsce być mo
że mówić już nie można. — Śniadanie jest bardzo 
miłe daje okazję nam „młodym" oficerom bawić się 
rolą gospodarzy dla Admirałostwa Unrugów. Rola na
prawdę zaszczytna. „Młodych" napisałem w cudżysło- 
wiu. Przypominam jedno z najl?n~zv?n i najdowcip
niejszych przemówień jakie kiedykolwiek słyszałem, 
gdy rok temu na obiedzie koleżeńskim p. kmdr. Mor
genstern z właściwą sobie swadą stwierdził, że dziś 
wszyscy jesteśmy w wieku conajmniej komandorskim, 
gdy już najmłodsi z nas czterdziestkę minęli. (Naj
starsi ciągle do pięćdziesiątki nie dobili...).

Niechże ta dygresja na temat wieku posłuży mi 
jako wprowadzenie do mloich kilku uwag, którym 
chciałbym uzupełnić świetne sprawozdanie z obiadu 
koleżeńskiego, jakie napisał p. kmdr. Trzyma. Otóż 
właśnie na naszym, kuchennym końcu zasiedli razem 
młodzi komandorowie i starzy porucznicy. Młodych 
komandorów reprezentują panowie Jabłoński, Wacię- 
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ga, Danielewicz, a starych poruczników Hobot, Kutek, 
Olszewski, Budzyński i piszący te słowa trochę nie
przytomny redaktor. (Zawsze jak piszę do „Naszych 
Sygnałów", natchnienia na dnie nie tylko duszy szu
kam, ile kielicha). Jest też z nami Giertych, (który 
bardzo ciekawie przemówił). Górski, prezes SMW, mec. 
Nadratowski, który z największym poświęceniem i 
staraniem dba o nasze marynarskie tradycje, Biel 
(którego dowcipne wspomnienia na temat inżynieryj
no-technicznych kłopotów młodej floty godne są. dru
ku — panie kapitanie prosimy!) dr. Bodar-Rosseau, 
kol. Resizitny i kpt. Jaraczewski. Przy p. Admirale 
siedzą kmdrowie Morgenstern i Ziembicki, a obok 
Trzyna, Lasocki, Wroński, (który misternie wywodzi, 
że alkohol nie taki zły, jak to się wydaje), Wielogór- 
ski, Nowak, Reyman, Dzienisiewicz, i Mizgalski. Pra
wą stronę stołu zajmują koledzy, którzy swe dwudzie- 
stopięciolecie Obchodzą, a więc ze swymi oficerami 
kursowymi, Mende i Hubickim mamy Dullę, Wciśli- 
ckiego, Chmielewskiego, Zubkowskiego, Wasilewskie
go, Pleśniaka, Mossakowskiego, Ponikiewskiego i Wari- 
kowskiego.

Wieczór nasz wspólny wspaniale opisał pan 
kmdr. Trzyna. Chciałbym skończyć moje dodatki i uzu
pełnienia na temat tego wieczoru zdaniem Edka Li
bera, który stwierdził, że to chyba po raz pierwszy 
zdarzyło mu się być przy jednym stole z czterdziesto
ma kolegami i prowadzić wspólną rozmowę. I rzeczy
wiście, wierzyć się nie chce, ale do kawy, do prze
mówienia p. Admirała każdy jadł-pił i z sąsiadem 
poszeptał, a od „palić wolno" zaczęła się naprawdę 
„wspólna rozmowa". Nie było przemówień i mówił kto 
chciał i to co chciał. A wszyscy słuchali, śmiali się, 
zgadzali (lub nie), dorzucali swoje trzy grosze.

W czasie obiadu na mnie spadł miły obowiązek 
przeczytania telegramu od kmdr. Reknera i listów od 
p. kmdr. Lorenz-Kosianowskiego, który niestety był w 
szpitalu i jak pisze „fatalnie się składa, bo za kilka 
dni mnie wyokrętują, ale na sobotę jeszcze liczyć nie 
mogę", bardzo przez wszystkich łubianego kol. B. 
Karczewskiego i kmdr. Tchórznickiego. Z listu kmdr. 
Tchórznickiego pozwolę sobie przytoczyć: „Bardzo pra
gnąłbym zobaczyć wszystkich kolegów, ale szczególnie 
przykro mi jest, że nie spotkam Państwa Admirało- 
stwa Unrugów. Zdecydowałem się na wyjazd i będę 
już w drodze do kmdr. Tymińskiego. Każde spotkanie 
z kolegami, ale szczególnie widzenie Pana Admirała 
Unruga jest głębokim przeżyciem dla mnie, bo naty
chmiast przenosi w inny świat, w lata młodości i wia
ry, i Oksywie staje się znowu portem, do którego 
chciałoby się udać natychmiast i zostać na zawsze".

W niedzielę rano niektórzy z nas spotykają się 
w polskim kościele św. Andrzeja Boboli. Dla nie-lon- 
dyńczyków i dla tych, co to pacierza i wódki nie od
mawiają, chciałbym krótko nasz kościół opisać. Z ze
wnątrz zwykły „udawany" gotyk typowego bardzo 
angielskiego kościoła jakich tysiące jest w tym kraju 
ma bardzo nowoczesne wnętrze rozrzewniająco zbli
żone do zgromadzenia wiernych zawieszonymi jako 
wota orderami i jakże polską Madonną.

Po południu zbieramy się w Domu Stowarzysze
nia Lotników na wspólny podwieczorek, czy jeśli mnie 

pamięć nie myli na szumniej nazwane Zebranie To
warzyskie. Pod oknem, największy stół, Państwo Un- 
rugowie dzielą z kmdr. Morgensternami, mec. Nadra- 
towskim, kpt. Jaraczewskimi, kol. Cieszkowską, kmdr. 
Ziembickimi, p. Jasińskim — przyjacielem Admira- 
łostwa. Po lewej jest stolik p. Żukowskich, obok sie
dzą kmdr. Rusieccy, dalej państwo Gulukowie, a przy 
drzwiach dr. Danielewicz i kmdr. Wacięgowie. W 
środku pp. Liberowie i Dullowie z dziećmi i państwo 
Ponikiewscy z Matka kolegi Ponikiewskiego obok Pre
isner z Mossakowskim. Po prawej od stołu admiral
skiego jest stolik kmdr. Jabłońskich z panami Bielem 
i Budzyńskim. Przy kominku p. Olszewscy, Kutek, 
Piechowiak, a w rogu czarujące panie, Seifertowa, 
Zubkowska i Wójcik, mają za eskortę panów Wasilew
skiego, Wańkowskiego i Zubkowskiego. I... ja tam 
też byłem, kawę piłem, ciastka jadłem, ba! nawet 
zostałem sfotografowany.

11-go maja z panią Julią Mackus, która od lat 
sprężyście i z poświęceniem zajmuje się sprawą opieki 
pojechałem niby jako ten drugi wiceprezes (czytaj 
Uzofer honorowy) odwiedzić Bolesława Karasia. Z 
kolegą Karasiem parę lat spędziłem na okręcie, gdy 
był szefem torpedystów na ORP Piorun. Małomówny, 
spokojny, pogodny, pracowity i bardzo koleżeński był 
ceniony i łubiany przez wszystkich. Pamiętam go jak 
przez cztery godziny wachty stał nieruchomo na rufie 
czasem oparty o swe bomby głębinowe, wpatrzony w 
daleki horyzont. Kolega Karaś, który powojenne lata 
spędził w marynarce handlowej, na Morzu Śródziem
nym, częściowo sparaliżowany, zwolna powracał do 
zdrowia i pełnej władzy w prawej ręce i prawej no
dze w Domu dla Marynarzy w Lipsfield. Wspominał 
z uśmiechem dawne czasy, a po mej zeszłorocznej wy
prawie do Glasgow mogłem mu niejedno o dawnych 
pioruniarzach powiedzieć. Pani Julia zachęca do na
stępnej wizyty tym razem z drugim eks-pioruniarzem 
Stachem Olszewskim. Tym razem poprawa w zdrowiu 
kol. Karasia jest bardzo widoczna, zaczyna już nawet 
mówić na temat planów, co robić po wyjściu ze szpi
tala. Ale niestety była to tylko chwilowa poprawa. 
Bolesław Karaś, samotny, pogodny i do końca wierzący 
w lepsze jutro zmarł w Greenwich we wrześniu.

Lato w tym roku było raczej ponure. Słoneczne 
dni można by chyba na palcach jednej ręki policzyć, 
choć na nasz pierwszy wiosenny piknik pogodę mie
liśmy wspaniałą. Za to uczestników nie wielu, ale 
bardzo dobranych. Z Tadkiem Budzyńskim wyruszy
liśmy od „Lotników" pełni najczarniejszych myśli, 
bo nikt nie dołączył i nawet niezawodnego Edka Li
bera nie spotkaliśmy przy umówionym rounaboufcie. 
Jedziemy jednak do The Devils Jurnps, naszego celu 
podróży, gdzie zostawiamy samochód w pięknym la
sku, by się pokrzepić w „Pride of the Valley“, bardzo 
mądrze, bo blisko uplanowanej gospodzie. Jakże opi
sać naszą radość, gdy wychodząc widzimy koło nas 
samocnoa z proporczykiem gdyńskiego klubu samo- 
chodewego. To p. kmdr. Lorenz-Kosianowski z czaru
jącą córką Barbarą. Pani Barbara, architekt z zawodu 
(bo ja to jestem chyba architektem z zawodów) i 
'bardzo utalentowana malarka utrwala w: akwareli 
wspaniały widok ze szczytu pobliskiej górki. A Edek
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Liber z lepszą połową i bardzo sympatycznym młod 
szym pokoleniem Liberów (2), choć sipóźnieni na 
„roundabout‘cie“, dołączają do nas w same południe. 
Dzień jest absolutnie wspaniały — i jak już raz pi
sałem — jeśli miarą powodzenia jest zadowolenie, 
a nie ilość uczestników, bardzo udany. Fotografie 
kmdr. Lorenz-Kosianowskiego doskonale oddają sło
neczną i beztroską atmosferę pikniku.

Następna zmotoryzowana wyprawa 29-go wrze
śnia w dzień pochmurny, choć wcale przyjemny zgro
madziła kmdr. Jabłońskich, kol. Cieszkowską, kol. 
Olszewskich, Wiszowatych z gośćmi, Liberów i kol. 
Pawłowicza. W Friday Street, tak bowiem nazywa się 
miejsce zakotwiczenia, panie idą na .grzyby (niewiele grzy 
bów znalazły), a panowie do baru (gdzie im się zna
cznie lepiej powiodło). Jurek Pawłowicz opowiada nam 
o swym nowym ponad 20-tysięcznym statku, ale roz
mowa z czasem schodzi na niewykorzystane zawar
tości piknikowych koszyków i... wracamy do pań. Po 
posiłku rozpalamy ognisko, a kol. Cieszkowska obfoto- 
grafowuje nas z każdej strony. Jej fotografie z bar
dzo dowcipnymi uwagami, świetnie oddającymi nastrój 
tlą każdym obrazku, są przemiłą pamiątką. Bardzo 
dziękujemy koleżanko Haneczko.

Dla koleżanek i kolegów, którzy wolą „indoor 

sports", dwa brydżowe popołudnia zorganizował kol. 
St. Olszewski, 9-go czerwca i 6-go października. Przy 
trzech, a nawet czterech stolikach zasiedli do gry 
(lub obserwowali zmagania grających): ktndr. Dzie
nisiewicz, Jabłońscy, Pitułkowie, Wacięgowie, Busia- 
kiewiczowie, kpt. Górscy, p. Hanka Ponikiewska i ko
ledzy Budzyński, Olszewski, Wolff, Wiszowaty, a na
szych „landlord‘ów“ lotników godnie reprezentowali 
panowie Kaczmarczykowie. Na tych l"rd’o miłych 
popołudniach przy zielonym stoliku jest miejsce dla 
większej ilości brydżystów, proszę (imieniem orga
nizatorów) o tym pamiętać.

Wśród książek, którymi zachwycałem się w swej 
młodości, na pierwszym prawie miejscu wymienić mu
szę Ginsberta „Błękitni Rycerze" i Giertycha „My No
we Pokolenie". Książka Ginsberta to opowieść uczest
nika o formowaniu armii polskiej we Francji i następ
nie walki tej armii na Podolu i Wołyniu. Książka peł
na szczerego koleżeństwa, „nieprzesentymentalizowa- 
nej" miłości do ojczyzny, sympatii do Francji (i Fran
cuzek), jednym słowem książka, która musiała mi się 
w latach młodości podobać. Książka Giertycha szcze
gólnie jej pierwsze wydanie ( pierwsze wydanie „har
cerskie", drugie „wszechpolskie"), była dla nas jakby 
katechizmem czy drogowskazem w latach gimnazjal
nych i uniwersyteckich. Obu autorów miałem zaszczyt 
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poznać, gdy przyjeżdżali na okręt z wykładami na 
tema, sytuacji politycznej w bardzo niepewnych pier
wszych powojennych miesiącach. Obaj mówili z wielką 
swadą, znajomością tematu i przenikliwością. Odczyty 
ich były łubiane przez załogę nie tylko dlatego, że 
zwalniały automatycznie z popołudniowych zajęć. Oce
niane były jako starannie przygotowane i przemy
ślane esseje na fascynująco współczesny temat.

Chciałbym na zakończenie mych historii i histo
ryjek wyspowiadać się z kłopotów amatora-redaktora. 
Oto otrzymałem kopię listu otwartego do Pana Admi
rała Józefa Unruga. List ten autor, kol. Jędrzej Gier
tych wysłał równocześnie do nas i do „Horyzontów" 
w Paryżu. W pierwszej chwili po przeczytaniu zde
cydowałem się napisać, że w swym liście kol. Gier
tych przytacza dane z pism „Revue Internationale des 

societe secretes" z 1932 r. z paryskich Zeszytów Histo
rycznych" i z londyńskiego „Tygodnika Polskiego", 
a po przeprowadzeniu porównania polskiego wojska 
z marynarką, zapytuje w ostatnim paragrafie swego 
listu, „czy istniała w Marynarce Wojennej tajna orga
nizacja". Ba, cheiałem nawet ironicznie dodać, że po
stawienie tego zapytania zajęło kol. Giertychowi pięć 
stron maszynopisu, ale... zdałem sobie nagle sprawę, 
że nie bez powodu Giertych był jednym z najbardziej 
cenionych autorów w mej młodości. Otóż z tym co kol. 
Giertych napisał, można się nie zgadzać, ale to co 
przytacza w źródłowej części swego listu i jego po
równanie wojska z marynarką, choć słusznie skryty
kowane przez Pana Admirała, czyta się z ogromnym 
zainteresowaniem.

Wiesław Krzyżanowski

LIST OTWARTY DO PANA ADMIRAŁA
JÓZEFA UNRUGA

Wielce Szanowny Panie Admirale!!
W intencji ustalenia historycznej prawdy ną temat 

ważnego aspektu dziejów dwudziestolecia międzywojen
nego w Polsce pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ad
mirała z poniższym publicznym zapytaniem.

Od wielu lat krążyły w Polsce wieści o tym. że wojsko 
polskie opanowane jest od wewnątrz przez tajne orga
nizacje, które ustanowiły w nim drugą hierarchię, in
ną od hierarchii służbowej, stworzyły ośrodki dyspozy
cji i nałożyły zobowiązanie do posłuszeństwa odmien
ne od formalnych, uniezależniły wojsko polskie od opi
nii publicznej i od Sejmu, oraz zaraziły je duchem kliki 
i chorobą rozpolitykowania.

Powtarzano w Polsce przed wojną na ten temat wie
le Informacji konkretnych, ale trudnych do sprawdze
nia. Na kilka lat przed wojną paryski periodyk „Revue 
Internationale des societe secretes” ( w numerze 13 z 
1 lipca 1932 r.) ogłosił szczegółowe dane o dwóch lo
żach masońskich w Polsce, do których należą rzekomo 
wyżsi wojskowi polscy, a mianowicie o loży „Szarotka" 
do której należą generałowie Rydz-Smigły, Gąsiorow- 
ski, Młot-Fijałkowski. Dab-Biernacki i major śwital- 
ski, oraz o Loży Narodowej, do której należą pułkowni
cy Pieracki, Prystor, Sławek, Beck. Boerner, Miedziń- 
ski, Matuszewski, Maleszewski i Kostek-Biernacki. 
Twierdził także — bez bliższych szczegółów — że człon
kami masonerii są generałowie Juliusz Stachiewicz i puł
kownicy Schaetzel i Bociański.

Francuski periodyk nie podał źródła swoich informa
cji, ale informacjom tym nigdy nie zaprzeczono. Zna
lazły one w Polsce dość duży rozgłos 1 były powszech
nie uważane za prawdziwe. Uważano ogólnie, że loże 
te są organizacyjną podbudową wpływu obozu mar
szałka Piłsudskiego w korpusie oficerskim.

Takie same pogłoski o tajnych organizacjach w łonie 
polskiego przedwojennego wojska krążą i po wojnie, a 
niedawno p. Tadeusz Katelbach ogłosił w paryskich 
„Zeszytach Historycznych’’ artykuł, w którym twierdzi, 
że istniały w polskim wojsku dwa tajne ośrodki organi- 
cyjne, jeden pod nazwą „Strażnica", związany z maso

nerią kierunku „Wielkiego Wschodu’’, reprezentujący 
obóz generała Sikorskiego, i drugi Wielkiej Loży Pol
skiej, związany z masonerią rytu szkockiego, reprezen
tujący obóz marszałka Piłsudskiego. Także jednak i ten 
artykuł nie był oparty na podstawach źródłowych.

Obecnie jednak ogłoszona została po raz pierwszy in
formacja o tajnych organizacjach w wojsku, majaca 
charakter autorytatywnego źródła historycznego. Po
chodzi ona od osoby o tej pozycji osobistej, tej powa
dze i tej wiarogodności, jaką jest generał Marian Ku
kieł.

Ogłosił on w Nr 28 (166) z dnia 13 lipca 1963 roku 
„Tygodnika Polskiego”, sobotniego wydania „Dziennika 
Polskiego, w Londynie wspomnienie osobiste o genera
le Sikorskim, w którym podaje w sposób autorytatyw
ny dane o organizacji, do której sam — jako „oboźny” 
i zastępca „strażnika głównego” — należał. Była to or
ganizacja pod nazwą „Związek Honor i Ojczyzna”, któ
rej poszczególne człony nosiły nazwę „strażnic”, do któ
rej należało kilkuset oficerów wojska polskiego, a wśród 
nich wymienieni z nazwiska: późniejszy marszałek 
Rydz-śmigły, generałowie Sikorski, Kukieł, Burchardt- 
Bukacki, Dreszer, Dąbkowski, Glabisz, Krzemiński, Peł
czyński, Podhorski. Wiatr, Malinowski, Górecki. Ku
trzeba, Zając, oraz pułkownicy i majorowie Młodzia
nowski, Koc, Tokarz. Gembarzewski, Bajer, Kwaśniew
ski, Zawadzki, Bogusławski i Lisiewicz.

Generał Kukieł zaprzecza niektórym informacjom 
ogłoszonym poprzednio przez p. Katelbacha, a przede 
wszystkim temu, by organizacja „strażnic” była odga
łęzieniem masonerii. Podaje jednak szereg informacji, 
które każą przyjąć, że mogła ona być terenem wpły
wów tej ostatniej. Wniosek o formalne podporządkowa
nie „Związku Honor i Ojczyzna” masonerii został — 
przez ówczesnego pułkownika Romana Góreckiego — 
formalnie w organizacji postawiony, choć został przez 
nią odrzucony. Do organizacji należał „przypuszczał 
nie niejeden mason” (gen. Kukieł nie podaje ich do
mniemanych nazwisk); masoni ci mogli zapewne Wy
wierać na organizację wpływ, zwłaszcza jeśli zasiadali 
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w jej władzach. Organizacja nawiązywała do tradycji 
„Towarzystwa Patriotycznego" z pierwszej połowy XIX 
wieku, a poszczególne jej komórki nosiły między innymi 
nazwy „Strażnicy Stanisław Fiszer" i „Strażnicy Łuka
siński”, co wszystko świadczy o pragnieniu podkreśle
nia związku z ruchem spiskowym z przed stu lat, który 
miał niewątpliwe powiązania masońskie.

Generał Kukieł informuje, że „organizacja miała być 
tajna, ale istnienie jej wiadome naczelnemu wodzowi i 
ministrowi spraw wojskowych. Obaj — marszałek Pił
sudski i gen. Sosnkowski zostali poinformowani i nie 
mieli zastrzeżeń." Generał Kukieł nie pisze, czy istnie
nie crganizacji miało być wiadome także i Prezydento
wi Rzeczypospolitej, oraz Premierowi, a także, czy mie
li być o jej Istnieniu w jakiś sposób poinformowani 
przywódcy innych kierunków politycznych w Polsce po
za obozem, do którego należeli pp. Piłsudski i Sosn
kowski.

Generał Kukieł stwierdza, że organizację założono, by 
„amalgamowała najlepsze elementy ze wszystkich forma
cji i wszystkich trzech armii cesarskich, łącząc je na 
jednej podstawie „X” i dla przyzwyciężenia wszystkie
go co nas dzieliło lub mogłoby przez rozterki wewnętrz
ne podzielić. Przedziały „proweniencyjne”, tradycje for
macyjne, czy dawnych armii trójcesarskich, ustąpić mia
ły miejsca wspólnej tradycji naszej wojny o całość i 
niepodległość, a ponad wszystkimi przywiązaniami sta
nąć miał honor służby Polsce, wierność do upadłego 
przywróconemu państwu, jego prawom”. Związek — pi
sze dalej Generał Kukieł — „cementując korpus oficer
ski 1 chroniąc go przed nowymi rozterkami, cementował 
zarazem wojsko, wpływając... na stosunek do żołnierzy 
oficerów jako ich przewodników, wychowawców, i star
szych braci”.

W związku z powyższymi, rewelacyjnymi informacja
mi, dotyczącymi stanu wojska polskiego w okresie mię
dzywojennym, pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ad
mirała jako tego, który sprawował przez większą część 
okresu dwudziestolecia międzywojennego funkcję Do
wódcy Floty, czyli zarazem najwyższe stanowisko dowód
cze oraz stanowisko rzeczywistego wychowawcy persone
lu polskiej Marynarki Wojennej: korpusu oficerskiego, 
podoficerskiego i marynarskiego (którym był Pan tak
że i poprzednio, jako Szef Sztabu Floty), a także dowo
dził Marynarką Wojenną i podległymi jej siłami lądo
wymi na wybrzeżu w czasie kampanii wrześniowej, by 
zechciał poinformować polską opinię publiczną, czy rze
czy wyglądały w Marynarce Wojennej tak samo jak w 
wojsku, a tymczasem by uzupełnił dane ogłoszone przez 
generała Kukiela danymi dotyczącymi drugiej obok woj
ska gałęzi polskich sił zbrojnych.

Marynarka Wojenna stała w swoich początkach w ob
liczu tych samych trudności co wojsko, a nawet może 
większych, bo nie było w narodzie takich tradycji mor
skich jak tradycje wojskowe z przed kilku pokoleń, ani 
polskich formacji morskich z własnym doświadczeniem 
wojennym. Także 1 Marynarka Wojenna musiała doko
nać zespolenia personelu pochodzącego z trzech mary
narek zaborczych: wszak jeszcze w roku 1945 w Wielkiej 
Brytanii na czele marynarki polskiej stało trzech admi
rałów, z których każdy pochodził z innej marynarki za
borczej (admirał Świrski z rosyjskiej. Pan z niemieckiej 
i admirał Korytowski z austriackiej). Także i Marynar
ka Wojenna musiała się uporać z zadaniem wytworze
nia sobie własnego oblicza z własnych „esprit de corps” 
i urobienia młodego narybku w typ polskiego maryna
rza, zarazem umiejącego pełnić służbę na morzu i go
towego pełnić ją w służbie Polski. Musiała także stać się

— z niczego — narzędziem sprawnym technicznie i tak
tycznie, należycie wyposażonym i tworzącym jednolitą 
zbiorowość, ożywioną mocnym zbiorowym duchem.

Nie można powiedzieć, by dzieło stworzenia Polskiej 
Marynarki — dzieło, którego może nie jedynym, lecz bez
sprzecznie najwybitniejszym twórcą był Pan Admirał 
— było dziełem nieudanym. Rozstrzygający egzamin, 
jakim była -wojna, wypadł bardzo dobrze. Marynarka 
Wojenna i podlegle jej siły pełniły zadanie które im 
przypadło w sposób lepszy niż oczekiwano, a co więcej, 
w sposób bardziej zgodny z planowaniem. Tak się zło
żyło, że — mimo swej wielkiej szczupłości — broniła się 
od sił lądowych napgól dłużej. Co więcej .Marynarka 
Wojenna od samego początku wydzieliła część swoich 
sił do służby na zachodzie i siły te powiększyły się na
stępnie o jednostki które przedarły się z bronią w ręku 
na zachód po zakończeniu kampanii wrześniowej. Jed
nostki polskiej Marynarki Wojennej stanęły tam od- 
razu do walki, w której okazały wielką sprawność i przy
gotowanie, wyśmienitego ducha, zalety fachowe i war
tość techniczną, oraz w której zabłysnęły czynami za
pisanymi trwale w dziejach polskiej historii wojskowej.

Marynarka Wojenna polska, mimo swej młodości i 
braku tradycji, okazała że była przygotowana jak na
leży, że jej duch był bez zarzutu, że jej wewnętrzna 
jedność była całkowita i że także i jej kierownictwo 
było w zupełności na poziomie. Marynarka Wojenna 
nie potrzebuje się wstydzić porównania z wojskiem lą
dowym, przeciwnie, pod każym względem nad wojskiem 
górowała. Myślę, że wolno mi uczynić porównanie mię
dzy korpusem oficerskim marynarki i wojska, które oba 
poznałem z bliska i mogłem porównywać dzięki z górą 
pięcioletniej obserwacji w obozach jeńców: nie jest to, 
mam wrażenie, uprzedzenie, ale stwierdzenie obiektywne
go faktu, że oficerowie marynarki, nie ustępując oficerom 
wojska patriotyzmem, górowali nad nimi wykształceniem, 
solidnością i rutyną, spokojną i trzeźwą rzeczowością, bra
kiem nerwowości i tromtradrackiego frazesu, oraz bra
kiem rozpolitykowania przy równoczesnych szerszych 
horyzontach obywatelskich.

Cele, które wedle słów Generała Kukiela, stawiali so
bie w wojsku założyciele tajnej organizacji „Związek 
Honor 1 Ojczyzna”, zostały w Marynarce Wojennej osią
gnięte. Zachodzi pytanie, czy stało się to dlatego, bo 
Marynarka Wojenna byłą od wewnątrz kierowana przez 
tajne organizacje takie same jak w wojsku, lub lepsze, 
czy też przeciwnie, dlatego, bo tajnych organizacji w 
Marynarce Wojennej nie było i że była ona wyłącznie 
prowadzona przez swoją hierarchię formalną.

Istniała u zarania bytu odbudowanej Polski różnica 
poglądu na zasady wewnętrznego życia odrodzonych sił 
zbrojnych. Roman Dmowski, jak wiadomo, stał na stano
wisku, że w siłach zbrojnych żadnych tajnych organi
zacji być nie powinno, a także nie powinno być propa
gandy politycznej, zabronił więc swojemu obozowi poli
tycznemu jakiejkolwiek akcji organizacyjnej na terenie 
wojska. Inne obozy polityczne w Polsce miały w tej 
sprawie — jak widzimy — inny pogląd i inną postawę 
praktyczną.

Wyświetlenie, jak rzecz wyglądała w Marynarce Wo
jennej. może przyczynić się do ustalenia, który z tych 
poglądów był słuszniejszy i lepiej służył sprawie zapew
nienia Polsce należytej siły obronnej.

Pozwalam sobie zapytać Pana Admirała, czy istniała 
w Marynarce Wojennej tajna organizacja, która by 
amalgowała najlepsze w jej szeregach elementy z trzech 
marynarek cesarskich i z młodego narybku polskego, ni. 
weczyła przedziały „proweniencyjne”, cementowała kor
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pus oficerski i chroniła go przed rozterkami, oraz cu
dowała wspólną tradycję służby Polsce.

Łączę wyrazy wysokiego poważania
Jędrzej Giertych

Londyn, dnia 27 lipca 1963,
16, Belmont R<1„ N.15.

List niniejszy wysyłam w dwóch identycznych egzem
plarzach. z prośbą o łaskawe wydrukwanie, do „Naszych 
Sygnałów”, organu Samopomocy Marynarki Wojennej w 
w Londynie, oraz do miesięcznika „Horyzonty” w Pa
ryżu.

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY
PANA J. GIERTYCHA

Wielcy Szanowny Panie,

w liście otwartym z dnia 27 lipca b.r. („Horyzonty”, 
nr 88 z września b.r.) — zwraca się Pan do mnie z za
pytaniem, czy w polskiej marynarce wojennej, (tej mię. 
dzywojennej), istniały związki tajne.

Moja odpowiedź brzmi; nie istniały. Nasza marynarka 
wojenna była zbyt mała na to. w korpusie oficerskim 
liczącym 250 do 300 osób, wszyscy się wzajemnie znali, 
poziom był dość jednolity, nie było przeciwieństw ideo
wych ani politycznych, warunki służby były stais. Tak 
szef marnarki wojennej śp. admirał Jerzy świrski jak 
i ja osobiście jako długoletni dowódca floty, byliśmy 
zgodni, że nie należy dopuszczać do tworzenia się związ- 
kóWs tajnych wśród personelu marynarki wojennej. Nie 
jest wykluczone, że istniały wśród oficerów lub podofi
cerów nieliczne jednostki, którym konspiracyjna zaba
wa w tajne związki byłaby się podobała, jednak nigdy 
nic nie słyszałem na ten temat. Nie pamiętam też, że
by w okresie, mego dowodzenia flotą zaszedł wypadek 
zmuszający mnie do zajęcia się tym zagadnieniem któ
re widocznie w naszej marynarce wojennej nie odgry
wało żadnej roli.

W każdym razie wysnuwanie na tej podstawie daleko 
idących wniosków odnośnie wartości bojowej naszych 
sił zbrojnych, lądowych czy morskich, uważam na nie
uzasadnione.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania
J. Unru;
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ANDRZEJ BROWARSKI

W OBJĘCIACH
Dwukrotnie spędziliśmy zimowe wakacje na Flo

rydzie, unikając w ten sposób dwóch tygodni zasp 
śnieżnych i mrozów w Quebec. Po nocnej podróży 
pociągiem do odległego o 400 mil N. Yorku, złapa
liśmy „Havana Express“:, który pokrył dystans do 
Miami City w niespełna 24 godziny (dystans około 
1.300 mil). Pociąg pędził wzdłuż nisko leżącego brze
gu Atlantyku, mijając stare kolonie angielskie — 
New England States, zatrzymując się na krótko w 
Philadelphia (Stan New Jersey), Washington (D.C.), 
Richmond (Virginia), Wilmlngton (North Carolina), 
Charleston (South Carolina), Savannagh (Georgia), 
wreszcie Jacksonville, Orlando i Miami City (Flo- 
rida). Ostatnie kilkadziesiąt mil pociąg szedł wolno, 
jakby w obawie aby nie obudzić mieszkańców will, 
wybudowanych na bagiennym podszyciu.

Floryda — kraina słońca i ciepła, marzenie wie - 
lu ludzi spędzenia tam pozostałych dni życia!

Zgodnie z historią kraj ten został zakupiony 
przez U.S.A. od Hiszpanii za cenę pięciu milionów 
dolarów w 1819 r., zostając formalnie wcielony do 
Stanów w 1845 roku. Herb Florydy — „Orange Bio
som" (kwiat pomarańczowy, jednocześnie służący ja
ko ozdoba panien wychodzących za mąż). Kraj ten 
o powierzchni 54.000 mil kw. czyli wielkością równy 
połowie Anglii, zamieszkuje około trzy miliony ludzi, 
z czego chyba połowa to starsi pensjonariusze i ren- 
tierzy. Położony między szerokością północną 30 stop
ni i 24 stopnie, oraz między długością zachodnią 
80 stopni i 87 stopni, ze stolicą Tallahasse, choć naj
większym miastem jest Miami City.

Trzy Uniwersytety podsycają znicz wiedzy, szereg 
muzeów, teatrów oraz budowle pohiszpańskie pod
kreślają turystom, że stan posiada swoje aspiracje 
1 tradycje.

Wśród ludności mieszanej dużo Murzynów, za
trudnionych jako służba hotelowa oraz ostatnio ty
siące Kubańczyków. czekających na powrót do wol
nej ojczyzny.

Główne produkty stanu: citrus fruits, tobacco, 
dairy goods. Główny przemysł: przetwory żywnoś
ciowe, budowa statków i jachtów oraz turystyka.

Samo miasto Miami należy do najstarszych por
tów USA na Atlantyku. W porcie i na redzie oglą
dać można statki wielu bander. Tonaż statków nie 
wydaje się przekraczać 10.000 ton, bo port nie ma 
takich urządzeń jak Gdynia. Miami Beach jest pięk
ną, nowoczesną miejscowością, położoną o dwie mile 
na zachód od miasta, od którego oddziela ją zatoka 
zwana Biscayne Bay.

Jest to miejscowość kuracyjno-letniskowa; fi
zycznie — archipelag składający się z wielu wysp 
1 wysepek sztucznie ze sobą połączonych mostami 
l groblami (causeways), tworząc obecnie półwysep

GOLF = STREAMU
z północy na południe o długości 15 mil, a szerokości 
wahającej się w granicach 1/8 do 2 mil.

Zatokę Biscayne, pełną drobnych wysp przecina 
kilka mostów i grobli o nazwach bohaterów naro
dowych np. Gen. Mac Arthur lub Richenbacker Cau
seways, które łączą ze sobą miasto z półwyspem 
Miami Beach. Na południowo-zachód od Miami w 
kierunku na Havanę tysiące małych, piaszczystych 
wysepek zostało już w większości połączonych ze sobą 
systemem mostów i grobli, tworząc długi sztuczny 
półwysep zwany Key West, wrzynający się swoją 
półksiężycową formą około 40 mil w zatokę Meksy
kańską. Cypel Key West od wybrzeża Kuby dzieli za
ledwie 100 mil morskich cieśniny Florydy, będąc 
jednocześnie odległością do zwrotnika Raka. Sytua
cja i proces powstawania piaszczystych półwyspów 
bardzo jest podobna do naszego Helu.

środkiem Miami Beach biegnie długa, palmami 
ocieniona aleja •— Collins Avenue, a gdzie szerokość 
cypla pozwala biegnie kilka alei równoległych np.: 
aleje pisarzy i poetów, Byron, Dickens, Carlyle lub w 
środkowej części aleje Michigan, Pennsylvania, Jef
ferson i inne.

W kierunku zachodnio-wschodnim aleje są po
przecinane ulicami, które łatwo spamiętać, bo są 
numerowane: i tak na przykład 1-st Street zaczyna 
się od dołu (południowa część półwyspu), kończąc 
się na 100-ed Street na północy. Jednym słowem 
zgubić się nie można, obojętnie na stan psychiczny 
spacerowicza, chyba żeby ktoś wpadł do wody, ale 
nad marynarzami czuwa zawsze św. Krzysztof.

Hoteli i pensjonatów mnóstwo. Hotele są nieska
zitelnie czyste i ofiarowują rozmaite ceny.

Złoty piasek plaż jest tak gorący, że wszyscy 
noszą sandały. O opalaniu się rano mowy nie było, 
bo silne promienie podzwrotnikowe zmuszają do u- 
bierania koszuli i czapki.

Radio, samoloty, balony i inne najrozmaitsze 
sygnały co godzinę podają dane meteoroliczne wy
brzeża: temperaturę wody, powietrza, procent wil
gotności, ciśnienie barometryczne, siłę i kierunek 
wiatrów.

Najbardziej dla mnie istotne były temperatury 
wody i powietrza które podczas mych wakacji wyno
siły przeciętnie, woda — 75 st.F., powietrze — 74 st. F.

A zatym przyjemnie sobie kości przegrzać, oczy
wista okres trwania sielanki musi być wprost pro- 
porjonalny do posiadanej gotówki. Szczęśliwi, którzy 
tu mogą każdą zimę spędzić! — westchnąłem w du
chu na tę myśl...

To życiodajne ciepło niesie z sobą od szeregu 
stuleci, słynny prąd Gulf Stream, który powstaje 
gdzieś w zatoce Meksykańskiej jak mnie mój profesor 
geografii uczył, choć nowoczesna wiedza stawia nad 
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tym znak zapytania. Z daleka, a zwłaszcza z pokładu 
helikoptera wygląda Guli Stream jak potężna, gra
natowa rzeka o szerokości kilkunastu mil, płynąca 
w kierunku północno-wschodnim z szykłością około 
4 węzłów.

Guli Stream oblewa południowo i południowo- 
wschodnie wybrzeże Florydy, po czym odszedłszy 
nieco od wschodniego brzegu Ameryki podchodzi pod 
Grenlandię, Norwegię i Morze Białe jedną gałęzią, 
drugą zaś oblewa wyspy Brytyjskie, Francję i Hisz
panię, po czym wybrzeża Portugalii i Afryki.

W zacisznej zatoce Biscayne Bay — setki jach
tów, motorowych jednak więcej, bo tutejsi sportsme- 
ni kochają szybkość i komfort.

Jeden z zapoznanych w hotelu „tycoonów“ za
prosił mnie na przejażdżkę swoim 45 stopowym 
ketchem. Było to najprzyjemniejsze popołudnie na 
Florydzie .niestety jegomość wyjechał 1 nie było 
takiej szansy po raz drugi.

Kilka mil od Miami Beach nieustannie polują 
rekiny. Na widok takiego potwora o długości 10 stóp 
w Seaąuarium, straciłem chęć pływania poza odle
głością 1/2 mili od brzegu. W pobliżu mego kąpieli
ska, dwaj młodzi chłopcy złapali rękami i przyciąg
nęli do brzegu morskiego żółwia, o średnicy grzbietu 
1 metra. Obserwowałem ich jak sprzedawali go wła
ścicielowi restauracji ,,Sea Food' za cenę 10 dola
rów. Na skutek tego drobnego epizodu zacząłem ma
rzyć. obliczając sobie, że gdybym ja tylko dwa takie 
żółwie złapał dziennie, nie potrzebowałbym wracać 
do tej lodowatej Kanady. Ale urok Florydy maleje 
podczas lata, kiedy temperatury dochodzą do 110° F. 
1 w akompaniamencie wysokiej wilgotności, nie spo
sób oka zmrużyć w nocy.

Hotele obniżają ceny do połowy, ażeby ściągnąć 
turystów, ale trudno znaleźć takich frajerów latem.

Do Montrealu wracaliśmy tą samą trasą. Pociąg 
został napchany marynarzami USA Ńavy, którzy z 
pobliskiej bazy koło Jacsonvllle udawali się na urlo
py. Ich młodość i beztroskość przywołała mi na pa
mięć moje lata w marynarce wojennej, kiedy w za
tłoczonych wagonach udawałem się z Anglii do Szko
cji na obsadę kontrtorpedowca. Zawsze się wtedy 
znalazła jakaś ,,girl-friend“ WREN, WAAF, czy ATS 
i wówczas przyjemniej podróż mijała.

Kiedy rodzina usnęła, wdałem się z tymi mło
dzieńcami w całonocną dyskusję 1 przy kieliszku, 
słuchając ich historii, które oni opowiadali z zapa
łem.

Jeden z nich opisał przygodę rybacką na Flory
dzie, kiedy z wędką brodząc po pas w rzece spotkał 
się oko w oko z aligatorem, czyli krokodylem amery
kańskim.

Gość rzucił wędkę, zostawił mundur na brzegu 
i pędził jak szalony do koszar marynarki, gdzie do
wódca oddziału wlepił mu z litości 7 dni z.o.k. 1 
potrącił odpowiednie pobory. Drugi marynarz wy
brał się z panną na „camp ng“; a ponieważ pochodził 
z północnej rodziny pionierskiej, rozbił namiot i z 
uroczą towarzyszką zaczęli pitrasić nad ogniskiem 
kolację. Kiedy posiłek był gotowy, niewiasta zaniosła 
go do namiotu, ażeby z dala od komarów spokojnie 
się delektować. Raptem do uszu marynarza dobiegł 
przerażający krzyk Nancy. Pobiegł jak szalony do na
miotu i oto co tam ujrzał. Panienka stała jak słup 
soli, rozbite naczynia na ziemi, a kilka stóp od niej, 
czatujący się do śmiertelnego skoku wąż wodny 
grzechotnik (rattlesnake) olbrzym swego rodzaju 
długości około 12 stóp i średnicy 6 inczy. Przytomny 
marynarz rzucił w niego widelcem, siłą wyciągnął 
kobietę z namiotu i pół niosąc popędził do samocho
du na pobliskiej szosie.

Wóz zastartował, ruszyli z kopyta, zostawiając na 
zawsze namiot i przybory obozowe.

Floryda nie jest jedynie rajem dla wycieczkowi
czów, lecz jest to równocześnie największa wylęgar
nia komarów, wszelkiego rodzaju padalców np. aliga
torów, węży, jaszczurek.

Na Florydzie hodują się wspaniałe okazy ryb ale 
jednocześnie łowią je miliony czapli, żurawi, bocia
nów. dzikich gęsi, flamlngo 1 pelikanów.

Rodzajów kwiatów nie sposób wyliczyć; drzew 
takich nigdy północ nie oglądała. Cyprysy tworzą 
piękne aleje wśród bagien a czółna rybackie płyną 
między nimi jak w klasycznym szpalerze. Dumne 
palmy, które hurrlcane potrafi bez szkody zgiąć do 
ziemi, wiecznie zielone laurelowe dęby, sosny o igłach 
40 cm. trujące krzewy „Sumac“, gorsze w skutkach 
niż „polson-ivy“ oraz tzw. „everglades“ czyli bujne 
tropikalne zarośla żyją swobodnie w tym królestwie.

Ażeby przejść przez zarośla „everglades“ należy 
je wyciąć kubańską matchetą; a o ile powrót pro
wadzi tą samą drogą w dniu następnym, należy za
rośla wyciąć jeszcze raz, taka jest siła żywotna 
„everglades“!

I tak słuchając opowiadań młodych aspirantów 
morza, dojechaliśmy do granic Kanady. Oni wysiedli 
a myśmy nareszcie dobili do Montrealu. Wychodząc 
z ogrzanego dworca spotkałem znane mi opary zi
mowe i tak normalną temperaturę styczniową 
—10° F. poniżej zera.

Drżąc z zimna wezwałem taksówkę.
Ach. jak przyjemnie było na wodach Gulf- 

stream‘u.
Andrzej Browarski
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MACIEJ BOCHEŃSKI

KRÓLEWSKI DAR NA WYSPIE 
ESPIRITU SANTO

Nie wiele się zmieniło w stosunkach pomiędzy 
dziewczynami Mórz Południowych a marynarzami 
Brytyjskiej Marynarki Królewskiej od słynnego bun
tu na „Bounty" w roku 1789.

Bunt ten miał miejsce w pobliżu archipelagu 
Wysp Przyjacielskich (Tonga). Pozostawiony na łas
ce losu w łodzi ratunkowej Llut. Bligh z garstką 
wiernych Koronie marynarzy, po kilku miesiącach 
epokowej podróży dotarł do wyspy Timor.

Bligh musiał być zadowolony z postępu, gdy 
gnany pasatem południowo-wschodnim pozostawił 
na lewej burcie, w owych czasach słynną z niegoś
cinności wyspę... — ESPIRITU SANTO.

Rok 1962. Od dłuższego czasu ESPIRITU SANTO 
przygotowywało się na przyjęcie dwóch brytyjskich 
okrętów podwodnych „Tabard" 1 „Taplr" ETA so
bota 0900, ETD 1030 poniedziałek.

Sobota krótko przed północą. Bar „Tahiti". Wi
doczność słaba z powodu dymu papierosów. Piwo 
p.ynie. Oficerowie i marynarze obtańcowują partner, 
ki białe, żółte, czekoladowe, czarne i mieszane. Nie
które kobiety lśnią wykwintną biżuterią z Paryża, 
inne znów, niemniej pożądane ozdobione są tatua
żem ciętym odłamkami muszel. Orkiestra złożona 
ze stuprocentowych Polinezyjczyków, z garlandami 
na szyjach, wygrywa bez wytchnienia.

Zagaduję młodego marynarza. Po chwili pyta 
się on mnie, czy ja jestem z „Tapira" czy z „Tabar- 
da". Gdy wyraziłem zmieszanie machnął ręką i z 
pogardą wycedził: Oh... Civ... Przypomniały mnie 
się nasze powiedzonka, że on mleko pod nosem lub, 
że ja w marynarce służyłem jak on „papu" na 
...  mówił. Nie udało mi się jednak tego przetłuma
czyć i zadowoliłem się w końcu, że młodo muszę 
wyglądać, jeżeli mnie wziął za marynarza z R. N.

Marynarze padają jak muchy. Organizacja ra
tuje jednak sytuację. Dwóch czarnych jak ziemia 
hebrydyjskich policjantów wynosi „Jacków" hory
zontalnie i układa ich jak sardynki w specjalnie do 
tego celu przygotowany „Land Rover ‘ z dumnie 
wymalowa nym „Union Jack".

W niedzielę przed świtem. Piękna piaszczysta 
plaża wśród lekko kołyszących się palm. Z dala ła
godny powiew wiatru przynosi szum Pacyfiku rozbi

jającego się o rafy koralowe. Krzątające się pośród 
rozpalonych ognisk grupy Polinezyjczyków z Tahiti 
i Melanezyjczyków z Fijl przygotowują prawdziwą 
ucztę Mórz Południowych. W rozkopany grunt sypią 
gorące kamienie. Na kamieniach rozkładają prosia
ki, kraby, ryby, yam, taro, owoce drzewa chlebowego, 
żywność pokrywają olbrzymimi liśćmi i zasypują 
ziemią. „Kai-kai‘‘ będzie gotowy po południu.

*

Niedziela po południu. Piknik na plaży. Różno
barwna ludność miejscowa wymieszała się z mary
narzami. Orkiestra oczywiście jest w akcji.

Jako pierwszy punkt programu grupa niewin
nych dz‘ewcząt w wieku od lat czterech do ośmiu, 
w sukienkach z trawy tańczy „Hula ‘ zgrabnie koły- 
sząc biodrami.

Po czym starsze i bardziej winne dziewczyny 
tańczą „Hula" i „Siva“ początkowo wcale niewinnie. 
Powoli jednak z szybszym tempem orkiestry tańce 
stają się „winniejsze", tak że Panie z Europy poczy
nają z zawstydzeniem zmieniać miejsce postoju. O- 
czywiścle wstydzą się jedyn’e, że tak tańczyć nie 
potrafią.

Po godzinie zabawa jest „na całego". Rozbawio
ne dziewczyny zachęcają marynarzy do spróbowania 
„Hula". Dają im poglądową lekcję; bo przecież to 
tak łatwo.

Co poniektóry marynarz, kołysząc w ręku puszkę 
piwa, 1 popijając dla odwagi, zaczyna zbliżać się do 
tancerek, niezgrabnie naśladując ruch bioder.

Oczy zdumionych marynarzy poczynają otwie
rać się szerzej i szerzej. To nie lizanie smakołyków 
przez szybę, To nie wygapianie się na ekran na 
sztuczne Hawajki z Hollywood. To prawdziwe, rze
czywiste wyspiarki Pacyfiku są tu, na miejscu; tań
czące, rozśpiewane, kuszące.

Czy można się dziwić, że załoga „Bounty" się 
zbuntowała, że chciała powrócić do Tahiti? Admira
licja w roku 1962 nie popełni błędu Admiralicji z 
roku 1787 i nie zezwoli na sześciomiesięczny postój. 
Czterdzieści dziewięć i pół godziny wystarczy. Nie 
można dłużej, bo mogą być komplikacje.

*

Niedziela, krótko przed północą. Budzi mnie 
plusk wody, krzyk, wrzask. Oficer mechanik „Tabar- 
da“ gramoląc się na nasz statek, poślizgnął się i 
w’padł do wody. Dowód to oczywisty, że zabawa mu- 
siała być dobra.
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Przed świtem w poniedziałek. Dowódca i mecha
nik z „Tabarda" siedzą z nami w mesie i popijają 
kawę pomiędzy innymi. Mają kłopot na sumieniu 
i nie wiedzą jak z niego wybrnąć? Jeden ze zbiorni
ków diesoliny cieknie 1 muszą go wypompować za 
burtę nie lubią jednak marnotrawstwa i pytają się, 
czy możemy przyjąć 3.000 galonów. Krew uderza 
mnie do głowy. Trzy tysiące galonów tak za darmo, 
w prezencie. Oczywiście pomożemy im w tym kłopo
cie, potakuję głową, szybko przeliczając galony na 
szeleszczące funty szterlingów.

*

Poniedziałek o świcie. Odkotwiczamy i przecho
dzimy kilkanaście mil do miejsca postój u Okrętów 
podwodnych. Dowódca i mechanik ,,Tabarda" są z 
nami na statku

Dowódca wychodzi na pokład. Statek szalenie 
mu się podoba. Za kilka miesięcy opuszcza Royal 
Navy. Będzie miał kilka tysięcy funtów w ręku. Do
tychczas nie wiedział co ze sobą będzie robić. A te
raz jest już zdecydowany. Kupi statek, oczywiście 
tu — na Pacyfiku. Mówi, że to idealne zajęcie -- 
bez problemów.

Szereg problemów osobistych i związanych z 
Interesem przemknęło mnie przez głowę. Nie chcia- 
łem go jednak zbyt rozczarowywać i mruknąłem je
dynie, że problemy zawsze pozostaną.

Godzina ósma. Dobijamy do „Tabarda1. Do
wódca przestępuje z nogi na nogę, informując, że 
śruby op są bardzo kosztowne. Oczywiście chodzi mu 
o to, aby ich nie uszkodzić, oo jakby się mógł mamu
si Admiralicji wytłumaczyć.

Natychmiast po dobiciu przyjmujemy wąż i die- 
solina rozpoczyna płynąć do naszych zbiorników.

Mierzę zbiorniki. Przeliczam galony na funty. 
Blisko £ 100 na godzinę. Tak szybko jeszcze nigdy 
nie robiłem pieniędzy.

Ząnżynam przeliczać ilość funtów na rok. Po 
chwili gryzę się w, język. Przecież łódka nie będzie 
pompować diesoliny przez rok, powiedziałem sobie, 
odrzucając myśl/porównanla siebie z panem Gul- 
benkian.

Godzina dżiesląta. Siedemset galonów. Diesollna 
płynie. Podlewamy d-cę i mechanika szampanem 
i zabawiamy konwersacją.

Mój partner podchodzi do mnie 1 mówi, że 
pewnie nie odkotwiczą na czas, że postara się za
gadać ich na pół godziny, może 1 na godzinę, tak, 
jak najwięcej, jak najbliżej tych upragnionych 3.000 
galonów. Pyta mnie się, czy warto nam się zre
wanżować skrzynką szampana. Odpowiadam że oczy
wiście; złota diesollna jest warta złotego szampana.

Godzina 10,20. Młody porucznik, oficer nawiga
cyjny w pasie ratunkowym, z grupą marynarzy, za
czyna krzątać się na dziobie Oby nogę złamał, oby 
ta diesollna mogła płynąć szybciej.

Godzina 10,25. Dowódca zerka na zegarek 1 mówi, 
że niestety Royal Navy nie lubi opóźnionych odkot- 
wiczeń i rozkazuje zastopować pompowanie. Odbi
jamy a po chwili i op są w ruchu. W ostatn‘ej 
chwili skrzynka szampana potoczyła się po pokładzie 
„Tabarda1.

Dostaliśmy królewski podarunek tysiąca galo
nów. Pozostałe dwa tysiące bezwartościowej, niepot
rzebnej diesoliny zostały wyrzucone za burtę i zmie
szały się z tonią Pacyfiku, gdzieś pomiędzy Nowymi 
Hebrydaml a Nową Kaledonią.

Po dwóch miesiącach. Zjawili się na statku zim
ni wykalkulowani, wyzbyci dozy romantyzmu celni
cy i kazali sobie zapłacić po cztery peniaki od galona.

Maciej Bocheński
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