
For members only

PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
NASZYCH SYGNAŁÓW 

ROK SZESNASTY 
NR 1 (66)

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 1964
OGÓLNEGO ZBIORU 

ROK SBESNATY 
106-

M. WASILEWSKI

RENDEZ-VOUS NA
W sobotnie popołudnie 9-tego marca 1941 przez 

okno „semi-detachet“ domku Captain’a Becketta 
na Terpoint można było zaobserwować dość dziwną 
tea party: na skórzanych fotelach i kanapach 
siedzieli w nieco sztywnych pozach, ubrani na galo
wo, demonstrując śnieżno-białe kołnierzyki i ba
lansując w jednej ręce filiżankę herbaty, a w drugiej 
talerzyk z domowym ciastem z rodzynkami, czterej 
polscy midshlpmani Michał B, Janek W, Piotr S 
i... niżej podpisany.

Rozmowa toczyła się oczywiście na temat okrętu- 
a stojący w Devonporcie H.M.S. „Exeter“ miał przewi
dziane wejście do kampanii w nadchodzący po
niedziałek. Nasze walizki wciąż jeszcze(l) worki 
marynarskie zostały narazle na O.R.P. Gdynia, gdzie 
po zdaniu ostatnich egzaminów średniego rocznika, 
osiągnęliśmy wreszcie status seniorów, rozpoczy
nając tą augurę stażem u Anglików.

Beckett opowiada o 50-clu dziurach w burtach i 
nadbudówkach Exetera, jakie mu wybił „postrach 
Mórz południa1 Graf von Spee; a potem dyskretnie, 
przyciszonym głosem ze względu na małoletnią 
Rowan o samobójstwie Langsdorffa — a wreszcie 
dla zmiany nastroju o libacji zwycięskiej załogi w 
londyńskim GulldhalPu.

Pani Beckett dolewa nam herbaty darząc 
każdegi z nas czarującym uśmiechem. Siedmio
letnia jedynaczka dowódcy siedzi na dywanie patrząc 
w ojca jak w tęczę. Czas pynie; patrzę na moją 
harwiczowską omegę i mrugam na Michała, że czas 
rozpocząć podziękowania za zaproszenie, aby nie 
„przesiedzieć11 gościnności, tembardzlej, że z oczu 
gospodarza wygląda świetnie maskowane głębokie 
znużenie. 

¥ * ♦
Wchodzimy czwórką po trapie na „quarterdeck“

H.M.S. „EXETER“
angielskiego krążownika, który będzie przez wiele 
miesięcy naszym nowym „pokładem nad głową11. 
Salutujemy z namaszczeniem banderę naszego mo
rskiego alianta i tylko wtedy obserwujemy, że jest 
ona opuszczona do pół- masztu. Słuchamy — nie 
wierząc własnym uszom o śmierci Captaln’a Becket- 
t’a, który zmarł przemęczony forsowanym przy
gotowaniem Exetera do nowej kampanii, nazajutrz 
naszej sobotniej tea-party; jego ostatniej.

Wiadomość tą podaje nam „ship’s first lleu- 
tenant11 Cooper, który witając nas przy trapie przed
stawił się jako oficjalna niańka podchorążych. Za
stępca dowódcy wchłonął uważnie nasze nazwiska 
i poprzez labirynt grodzi, schodni i pachnących 
świeżą farbą pomieszczeń wprowadził nas do mesy 
młodszych oficerów zwanej gun-room’em, gdzie paru 
młodzików wstało na nasz „parodos11.

Cooper (w myśli już go ochrzciłem „stary11, choć 
później ze względu na ogromny wzrost, krzywe nogi 
i nieodłączne desantowe pistolety u pasa przylgnął 
do niego epitet ,,cowboy’a“) rozpoczął ceremonię 
przedstawiania: midshipman Jones this is — ah- 
midshipman Surzyn, midshipman Rowe this is 
—ah— Wankowski, Clutterbuck meet —ah— Biało- 
wski — podziwiałem jego pamięć z trudem utrzymjąc 
powagę gdyż brzmienie naszych nazwisk w ustach 
„Cowboy’a“ było prawie że niezrozumiałe nawet 
dla nas, a jakżesz bardziej dziwacznie musiało się 
ono rejestrować w uszach młodzieży gunroom’u.

Pierwszy oficer zniknął dyskretnie i zasiedliśmy 
dookoła elektrycznego kominka świetnie imitujące
go płonące drzewnie, próbując nawiązać rozmowę 
z chichotaj ącymi „middles11, których wiek średni nie 
pasował do naszej powagi „pełnego, a dojrzałego 
wieku11: większość z nas przekroczyła chyba już 
21 lat. Rozmowa z gospodarzami nie kleiła się; 
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myśleliśmy chyba wszyscy o dziwnych kolejach losu, 
o dysonansie wesołości anglosaskiej nie rażącej ich 
mimo bandery w pół-maszcie, o tragedii jaką musi 
przeżywać samotna pani Beckett, o przedwcześnie 
osieroconej maleńkiej Rowan, a potem, paradoksa
lnie o dumie ,(marynarki niemieckiej rycerskim 
Langsdorfie, którego los przypieczętowały celne sa
lwy z tegoż okrętu, na którym jesteśmy od kilku 
chwil

Dobierając starannie angielską składnię zwró
ciłem się do Rowe’a, który wyglądał najpoważniej z 
middies:

,.Czy jest już mianowany nowy dowódca?'*
„Why, of course. Captain Gordon is due on 

board to-morow from Scotland**
„A kto jest teraz odpowiedzialny za okręt?**
„At the moment Commander Richardson is in 

charge**,  odpowiedział trochę nerwowo Rowe, dodając 
z uśmiechem, wszyscy mówią że on je podchorążych 
na śniadanie ale „his bark is worse than his bite**.

Dziwną ciszę wywołaną nazwiskiem Richard- 
sona przerwało wejście sublieutenant Hutchison nie 
maskując zdziwienia, że wstaliśmy na jego widok 
(angielscy middies siedzieli w najlepsze w nonsza
lanckich pozach — dla nich podporucznik to żadna, 
jak u nas, przewaga galonu!)

Hutchison przyniósł skrócony rozkaz dzienny 
w którym były dla nas instrukcje w zasadzie podobne 
do polskich: do wykonania natychmiastowego: 
znajomość okrętu z rysunkiem, poczem ogólne Infor
macje o godzinach zajęć, wachtach portowych i 
morskich, o posiłkach, gaszeniu świateł, koncie 
alkoholowym (to coś nowego!) wyjściu na ląd...

„Hutch* - później znany jako „sub“ miał o wiele 
więcej trudności od Coopera w przyswojeniu sobie 
naszych nazwisk i choć ,.Surzyn“ poszedł mu jako 
tako gładko — nasze trzy „skl“ nie odrazu przeszły 
mu przez gardło. ,,Sub“ promieniował mieszaniną 
fanforonady upieczonej w Dartmouth tak chara
kterystycznej dla całej regularnej marynarki, z wi
docznym w każdym ruchu dobrym wychowaniem 
wyższej szkoły angielskiej zabraniającej wszelki 
ekshibicjonizm.

Trąbka sygnałowa — przez megafon — wzywa 
całą załogę do zbiórki na pokładzie — pewno znowu 
jakaś wizyta admiralska; wychodząc notuję mental
nie '-ogromny kontrast między .naszą „poważną 
czwórką**  i tą paczką umundurowanych kadecików. 
co skolei nasunęło refleksje o nieuniknionych przy
szłych trudnościach współżycia koleżeńskiego w 
ograniczonej przestrzeni pomieszczeń (spanie znów 
w hamakach podwieszonych w koytarzu na śród
okręciu) — ale wojna nie pozwala na wybór, a siłą 
faktów będziemy się wzajemnie szlifować, aż wszy
stko pójdzie gładko.

* « *

Okręt gotuje się do odkotwiczenia. Jesteśmy na 
redzie Plymouth, którego dymiące zgliszcza świadczą 
o skuteczności niemieckego nocnego nalotu, który 

zostanie w pamięci tego 1 tak już ciężko wypróbo
wanego miasta: noc 20 marca 1941...

Uprzedniego wieczora, korzystając z wolnej burty 
(ostatnia noc przy molu) wyszedłem z Jaśkiem 
Wańkowskim na pożegnalną wizytę u sympatycznej 
rodziny angielskiej na Manamead, która nas obojga 
prawie że ,,usynowiła“. Już podczas odmeldowania 
się u Coopera płakały syreny gdzieś przy falochro
nach Sound’u. Na szczęście nie przekreślało to nasze
go wyjścia na ląd. gdyż naloty były taką rutyną, że 
życie okrętowe płynęło normalnie i tylko służbowe 
burty strzelały, przenosiły amunicję 1 zajmowały się 
bezpieczeństwem okrętu.

Przechodząc przez trap widzieliśmy średnią arty
lerię Exetera już w elewacji gotowej do stawiania 
zapory i z dalocelownlka dolatywał flegmatyczny 
głos drugiego oficera artyleriii (Gun’s był już na 
lądzie od obiadu): rangę: nine oh! oh! oh! barrage 
fire! Commence! Commence! Commence!

Niemca, pathfindera, nie było jednak jeszcze 
widać i celownik był podawany telefonicznie z Flag 
StaffTi wspólny dla wszystkich okrętów stawiających 
zaporę, Flag Staffowi skolei podpowiadał kierunek i 
odległość jakiś tajemniczy „radar-plot“. (To wszy
stko tłumaczył nam „Guns“ na wczorajszym ostrym 
strzelaniu, które, poza wielkim hałasem nie zrobiło 
na Luftwaffe najmniejszego wrażenia.)

Do bramy w dockyardzie szliśmy już pod konste
lacją szrapneli oświetlających ciemniejące wclęż 
devońskie niebo. Odpryski jednak nie padały w pobli
żu i tylko raz musieliśmy robić ochronny unik pod 
gzyms jakiegoś warsztatu portowego, gdy zabłąkany 
odłamek dzwonił po dachówkach, i pękła niespo
dziewanie jedna szyba z pobliskiego magazynu.

Jechaliśmy przez opustoszałe miasto trzęsącym 
się autobusem, wysiadając pod Royalem, gdzie zosta
wiłem w szatni hotelu mój płaszcz gabardynowy 
(z podpinką) obiecując sobie po wizycie u znajomych 
ostatnią lądową „białą noc“ na tamtejszym dancin
gu, gdzie jakaś zielonooka Myra (wymawia się 
Malra) dzieliła swe perlisto-olśniewaj ące uśmiechy 
między mną (gdy od czasu do czasu udało ml się 
oszukać kołowrotek w Paul Jonesie), porucznikiem 
z królewskich morskich strzelców (wąsik a la Charlle 
Chaplin) i jakimś ponurym cywilem z dockyardu 
(jak cywile wogóle śmią ubiegać się o wdzięki ko
biece?).

Los jednak chclał inaczej. Huk motorów mieszał 
się z dudnieniem dział i eksplozje nieskończonych 
serii bomb świadczyły, że byliśmy świadkami czegoś 
nowego, a strasznego, gdy nieprzyjaciel stosował 
„all out“ masowy nalot, ten nieludzki etap w wojnie 
totalnej.

Całe centrum miasta stanęło w płomieniach, a 
łuna oświeciła nawet odległy Eglinton na Manna- 
medzie. Mimo kilkomilowego oddalenia i tu padały 
bomby zapalające, a zamiast podrygów tanecznych 
biegaliśmy z Jaśkiem po ogrodzie naszych gospoda
rzy i sąsiadów z wiadrami pełnymi piasku zasypując 
płonące cylindry fosforowe rozsypane po ścieżkach 
i trawnikach. Cała komunikacja ustała. Dopiero 
około północy zabrzmiały syreny na „all elear**;  
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wracaliśmy do dockyardu na piechotę. Kordon po
licji 1 „wardenów" zatrzymał nas już w dużej odle
głości od Royalu. „Tam nie ma przejścia" Zapytałem 
o hotel. Jakiś warden rzucił na mnie pytające spoj
rzenie, poczem: ,Bad news old man. Royal hotel is 
no morę..."

Okrężną drogą wróciliśmy na okręt. Pachniało 
korytem i ludzkim potem, ale po odboju alarmu 
panował spokój i większość zmęczonej załogi spała 
ponownie. Midshipman Rowe siedział w gunrumle 
z pobladłą twarzą — jego rodzina mieszka w cent
rum miasta — może już nie istnieje... Z burtą 
służbową został na okręcie i brał udział w strzelaniu 
zapory. Nie tylko on jest wstrząśnięty; większość 
załogi Exetera ma żony, dzieci, rodziców gdzieś tam 
pod gruzami miasta.

Rankiem wyszliśmy na redę. W programie pró
by maszyn. Miasto dymi jeszcze, ale pożary już uga
szone. Nie ma wyścia na ląd dla nikogo. Kończymy 
nasze szkice grodzi okrętowych i rurociągów; „Cow- 
boj“ odebrał je od nas bsz komentarzy. „Snooties" 
znów żartują w najlepsze.

Myślę o Myrze Nie będzie więcej Paul Jonesów i 
„booms-sodaisów" Przypomina mi się gabardyna, 
spalona gdzieś pewno pod gruzami. Nasz nowy etap 
szkoleniowy zaczyna się dramatycznie. Trąbka syg
nałowa gra na odkotwiczenie. Mamy podobno iść 
do Szkocji-„Sub“ podsłuchał jakąś rozmowę w war- 
dromie. Dowódca jest już na okręcie. Szkot-Capta- 
in Gordon: wysoki blondyn — nie ma tej serdecznej 
bezpośredniości utraconego Becketta. Natomiast 
Commander Richardson, wygląda na wilka mors
kiego „co gryzie"; ciemna płeć, wyżłobione wiatrami 
zmarszczki na policzkach, chropawy głos (podobno 
od namiaru gin and pepper) Midshipmani unikają 
go jak ognia. Okręt drży od maszyn na „cała wstecz". 
Kotwica już puściła.

* * *

Idziemy na północ, samotnie, Morze Iryjskie było 
gładkie jak lustro; Na wysokości Liyerpoolu minęli
śmy w dużej odległości konwój zmierzający na pełny 
Atlantyk, eskortowany przez trzy maleńkie korwety. 
Dowódca eskorty przysłał nam sygnał: „Glad to see 
you again in one piece", co wywołało na smętnej, 
a zatroskanej nowym przydziałem twarzy Gordona 
coś w rodzaju pół-uśmiechu. W wachcie morskiej 
przypadł mi przydział przy lewo burtowej centralce 
torpedowej, mogłem więc bez trudu usłyszeć odpo
wiedź dowódcy dyktującego sygnał szefowi sygnali
stów: „Hope to stay that way! Good hunting!"

Kurs na północny -zachód. Omijamy szkockie 
pole minowe i nie mając już z lewej burty ochronnej 
Irlandii kołyszemy się statecznie na atlantyckiej fali. 
Jest to nasz pierwszy morski rejs na krążowniku; 
mimo szybkości 24 węzłów, okręt trzyma się prawie 
na równej stępce i przechyły nie przeszkadzają w 
naszych piśmiennych zadaniach szkoleniowych mię
dzy wachtami ani nawet w posiłkach, gdzie talerze 
z zamleczonym porrige’m na śniadanie, stały jakgdy- 
byśmy byli wciąż jeszcze przy molo.

Za dwa dni będziemy w Scapa Flow. W wachtach 
portowych midshipmani paradują na śródokręciu z 
lunetą pod pachą, notując w logu okrętowym 
wydarzenia dnia i odpowadają za... czystość okrętu. 
Nie bardzo jest jeszcze jasne do czego służy ta lu
neta, symbol władzy najmłodszego stopniem oficera 
— chyba, że jako pamiątka historyczna z czasów, 
gdy ją Nelson, pod Kopenhagą, przystawiał do śle
pego oka. Richardson nie stracił jednak okazji do 
warknięcia paru nlekomplementacyjnych epitetów 
pod adresem każdego właściciela lunety za każdym 
razem gdy kominy z kuchni okrętowej dymiły sadzą, 
lub gdy biała bandera oplątała się nieprzepisowo na 
flagllnkach. Na morzu Richardson jest na szczęście 
nie widoczny, a wachty morskie są podzielone mię
dzy artylerzystą, torpedystą i oficerem podsłucho
wym. W alarme bojowym otrzymałem przydział w 
8-calowej wieży działa „B“ jako drugi oficer kieru
jący ogniem. Poza mną obsada działa jest całkowicie 
złożona z morskich strzelców i przy dalo-celowniku 
zamiast bosmana mają sierżanta z podkręconym 
wąsikiem godnym wiarusów napoleońskich.

Wszystkie rozkazy dla załogi są podawane przez 
megafon, poprzedzane trąbką morskiego Strzelca 
King’a, który poza funkcją zgrywania zegarów w 
centrali artyleryjskiej, grania na komecie w orkie
strze Royal Marinersów, jest... moim ordynansem. 
Nie bardzo wiedziałem co z tym fantem zrobić, gdy 
King się zameldował do mnie „do porządkowania 
mej szafy"; na początek dałem mu do prasowania 
moje jedyne spodnie galowe 1 dwie pary butów do 
czyszczenia, które „zaśniedziały" nieco w worku 
nieruszanym prawie od przeokrętowania z O.R.P. 
„Gdynia".
Spanie w hamakach jest przyjemne, szczególnie na 
morzu, a polska grupka podwieszona w bezpośredniej 
bliskości stanowi orginalny atol językowy, wśród 
morza angielszczyzny; the middies nie trzymają się 
w żadnej paczce, ale robią sobie nawzajem rozmaite 
kawały nie oszczędzając i nas, choć Jasiek puścił 
już Im „dziko- kozackie" spojrzenie, a Piotr Surzyn 
opryskany zimną wodą przy wejściu do łazienki, 
obiecał sprawcy Agnew’i „next tlme a thick ear".

Scapa Flow jest dla nas nieznane, w historii 
wojen morskich te parę wysepek Na Faroe’ach osła
wiły się jako gniazdo szerszeni, z którego robili 
wypady Fisher, Beatty 1 Jelllcoe, aby gromić Niem
ców pod Dogger-banklem, czy Jutlandem. W tej woj
nie stąd wyszedł H.M.S Nelson & Co., na nieudaną 
próbę odbicia Norwegii; z Jaśkiem i Michałem by
liśmy świadkami tej operacji na O.R.P. „Burza" 1 
odczuwaliśmy po raz pierwszy bezsilność okrętu, 
wobec przytłaczającej przewagi lotnictwa nieprzy
jacielskiego.

„Cowboy" przybył do naszej nTesy pytając czy 
mamy ciepłe swetry, gdyż komunikat meteorologi
czny za Scapa podał „zamiecie śnieżne"

A w opuszczonym, zwęglonym Devonporcle poka
zywały się już pierwsze listki na drzewach...

M. Wasilewski
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Z KOLEGAMI
K. J. HESS PISZE Z NOWEGO JORKU

10 listopada 1933

Czas szybko leci i w ciągu tych dwu miesięcy 
od mej wizyty w Londynie wiele się u mnie zmie
niło, zamiast pracować spokojnie na „MED" odwo
łano nas we wrześniu do Ameryki i na św. Michała 
licząc po staropolsku, wróciliśmy do New Yorku, 
lecz tylko na krótko — na niezbędne remonty, bo 
w końcu października wysłano nas na Daleki Wschód 
na jeszcze jeden rok — co mi bardzo odpowiada, bo 
Japonię i sąsiednie kraje lubię w tym samym stop
niu co Europę i mam stąd bardzo miłe wspomnienia. 
W IN. York miałem bardzo ruchliwy okres — inspek
cje, wizyty, remonty, zmiana załogi, próby morskie, 
wszystko w pośpiechu, by na czas być gotowym, 
tak, że nie. wiele czasu na własne sprawy pozostało 
i z ulgą odetchnąłem, gdy wreszcie wyszliśmy na 
morze, wracając do normalnej morskiej rutyny i 
uregulowanego życia. Tak się do życia na statku 
przyzwyczaiłem, że dłuższy pobyt na lądzie wcale, 
mnie nie pociąga i z ulgą wracam na morze.

W N. Yorku zastałem sporo poczty „Nasze Sy
gnały" i książkę „Marynarka Wojenna i obrona 
.wybrzeża", za którą bardzo dziękuję — czytałem o 
niej w „Wiadomościach" i miałem zamiar zamówić, 
tymczasem otrzymałem jako podarunek — czuję się 
zobowiązany Samopomocy za pamięć o swych roz
proszonych po świecie „morskich resztkach"! Żałuję, 
że w Londynie nie miałem więcej czasu na pogwarki 
O wspólnycn sprawach, lecz wizyta matki i siostry 
i mój ograniczony czas, utrudniły bliższe kontakty, 
lecz na przyszły rok planuję również wizytę w 
Europie z odwiedzeniem Londynu i większym zapa
sem czasu. W drodze do Londynu w sierpniu spotka
łem się z kpt. Michałkiewiczem na Balcarach, gdzie 
spędzał urlop wracając z Polski — dobrze wygląda 
i dobrze się czuje, zadowolony ze swej Kalifornii 
— która wydaje mu się jest obecnie najlepszą częścią 
Ameryki poza Hawajami, które są niedoścignione! 
Teraz właśnie odwiedzamy San Francisco, lecz na 
krótko; w przyszłym roku — wracając, zatrzymamy 
się tu dłużej i mam zamiar go odwiedzić, jak również 
wpaść do Los Angeles, gdzie grupka naszych się 
zebrała, może nawet uda mi się odwiedzić kmdr. 
Pławskiego w jego Kanadzie. Trzeba się spieszyć 
z odwiedzinami, bo jak się okazuje ludzie umierają 
niespodziewanie jak np. Bronek Horodyski i szansa 
zobaczenia się jest tylko na tamtym świecie.

PO ŚWIECIE
Mam nadzieję, że nikogo nie ubyło w Londynie 

w ostatnich czasach i wszyscy cieszą się dobrym 
zdrowiem, przygotowując się do Bożego Narodzenia 
i nowej zimy. Na potrzebujących pomocy załączam 
czek — gdyż parę dolarów zawsze się przyda, gdy 
ktoś będzie w potrzebie finansowej. Podobno sporo 
polskich statków chodzi na Daleki Wschód — może 
uda się spotkać kogoś znajomego, choć coraz mniej 
starszego pokolenia pływa. Mam nadzieję, że po 
Japonii gdzieś w 1965 r. możemy wrócić do Europy, 
to znowu będę bliżej własnego kraju no i Londynu, 
lecz to dalekie plany i wiele rzeczy może się zmie
nić, gdyż coś tak czuję, że obecny porządek świata 
już niedługo potrwa i będziemy świadkami nowych 
przemian. Obecnie wyruszamy na wschód wprost 
do kraju wschodzącego słońca, gdzie powinniśmy 
być w końcu listopada, na amerykański „Thanks- 
giving day", a potem zobaczymy jak japońska zima 
wygląda.

Życzę wszelkiej pomyślności dla Kolegów „po 
fachu".

K. J. Hess

T. NOWICKI PISZE Z SANTA MONlCA

28 października 1963

W pierwszym rzędzie przepraszam, że tak długo 
milczałem, ale jakoś z czasem ostatnio jest u mnie 
coraz gorzej. Mieszkamy w dalszym ciągu w Santa 
Monica, blisko Pacyfiku i powodzi nam się całkiem 
możliwie. Ja ostatnio zmieniłem pracę, bo firma 
moja powróciła do Chicago, a tamten klimat to już 
nie dla nas. Obecnie związany jestem z programem 
wyprawy na księżyc, ale może pomyślę o ćlalszej 
zmianie, bo te „księżycowe sprawy" mają w sobie 
za dużo polityki. Pracy mam dużo i dosyć często 
jestem na wyjazdach, a poza tym w dalszym ciągu 
biorę udział w życiu Polonii. Szczególnie dużo czasu 
poświęcam młodzieży i Polskiej Szkole w Los Ange
les. Ostatnie dwa urlopy spędziłem w górach, jako 
kierownik kolonii letnich dla dzieci polskich z tutej
szego terenu. Pracy miałem moc, ale jakoś dałem 
radę i mam obecnie dużo młodych, przyjaciół. Na 
ostatnim obozie mieliśmy dosyć wesoło, bo z Ma
rynarki Wojennej było nas troje, a właściwie czwo
ro; T. Rowiński, K. Wnorowscy i ja. Obecnie przy
gotowuję już plany na następny rok, ale mam na
dzieję, że kierownictwo obejmie już ktoś inny. Jed
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nym słowem dotychczas nie odczuwam braku zajęć 
ani nadmiaru czasu.

Do amerykańskiego trybu życia zdołaliśmy się 
już przyzwyczaić i właściwie dostosować. Mamy 
dom, dwa samochody, fortepian i inne cuda i oczy
wiście regularne zobowiązania finansowe charakte
rystyczne dla każdego uczciwego tubylca. Stopę ży
ciową mamy bezwzględnie wysoką, ale utrzymanie 
jej wymaga dużego wysiłku.

Ostatnio przybywa tu dużo Polaków z Argenty
ny. Poza tym wzbogaciliśmy się o nową organiza
cję, SPK, założoną przez p. Kowalewskiego. Wyka
zuje on dużo entuzjazmu, ale obawiam się, że na 
tym się skończy, bo właściwie organizacji mamy tu 
dosyć i potrzeba nam jedynie (jak wszędzie) chęt
nych do pracy.

Na zakończenie gratuluję Zarządowi za dobrą 
gospodarkę i w przyszłości będę odzywał się częściej. 
Zasyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, a 
szczególnie p. Busiakiewiczów , niezmordowanego 
prezesa Nadratowskiego, Wiszowatego i wszystkich 
tych, z którymi wiążą mnie lata miłej pracy.

Do zobaczenia
T. Nowicki

Amerykański tryb życia wspomniany w swym 
liście ilustruje kol. Nowicki humorystycznym filozo
fowaniem Rajmunda Habermassa. Dziękujemy kol. 
Nowickiemu za fotograficzną kopię tych rozważań 
i dla pouczenia i... ubawienia przytaczamy parę wy
jątków;

„Kiedyś niewolników zapędzano do pracy bata
mi; ach jacyś głupi byli ówcześni panowie. Dzisiaj 
są mądrzejsze czasy. Dziś robociarzowi i nie-robo- 
ciarzowi, różni spryciarze nie grożą batami, tylko 
stwarzają potrzeby, coraz to nowy rodzaj grata, 
aparatu, łacha, czy innego głupstwa. A że dusza 
ludzka drapieżna jest, więc każdy chce mieć wszy
stko i to naraz-zaraz. Usłużni zaś kupcy podsuwają, 
kuszą, namawiają. Zony buntują na mężów, mężów 
na żony, dzieci nastawiają na rodziców i tak w koło 
Macieju, byle wtrynić, wetknąć, uzyskać podpis, 
wszystko gładko z ukłonami i uśmiechem, a potem 
całkiem poważnie gościa cap za gardło i płać bracie. 
Niech ci serce pęknie, niech cię radość życia i słoń
ca omija, tylko płać. Płacz i płać.

Bez Bała
Więc człeczysko, posiadacz domu, mebli, auta, 

lodówek, pralek automatycznych itp., samotny, zgo
niony jak rudy lis, gotów pracować po 7 dni w ty
godniu i po 18 godzin na dobę, byle więcej zarobić 
dolarów, a że do każdej zarobionej sumy państwo 
niegrzecznie się wtrąca i im więcej na czeku zarobio
nych dolarów, tym więcej zabiera do podziału. Więc 
biedny, nowoczesny, wolny obywatel, aby opłacić 
swoją wspaniałą oprawę, pracuje jak wariat sam 
chętnie, z ochotą, bez bata."

Koledze Nowickiemu dziękujemy serdecznie za 
nadesłanie sierpniowego (1963) numeru pisma „Na

sze Sprawy" skąd przedrukowujemy (w skrócie) 
Kazimierza Wnorowlskiego wsfpomnienia zf obozu 
letniego. — Red.

„Być może, że przeszedłem przez zbyt wiele 
obozów w mym życiu: pierwszy ogólno-polski obóz 
harcerski (eufeministycznie zwany zlotem) w roku 
1924 w Warszawie na Siekierkach, letnie obozy ka- 
deckie, wojskowy obóz narciarski, najdłuższy, na 
psa urok, obóz jeniecki (5 lat i 4 miesiące), sowiecki 
obóz repatriacyjny dla aliantów w komunistycznej 
Polsce, francuski obóz repatriacyjny w Niemczech 
i wreszcie, gdy się człowiek dostał do zachodniej 
demokracji, obóz Marynarki Wojennej w Anglii (w 
„beczkach śmiechu" i w dodatku za drutami). Co 
dosyć, to dosyć!

Ustaliwszy moją postawę psychiczną wobec rze
czonego pojęcia, przechodzę do tematu.

Gdzieś na wiosnę tego roku powiada moja żona:
— Szkoła organizuje znowu kolonie letnie, mo

że pojedziemy z dziećmi?
Pojechaliśmy.
Nie można powiedzieć — jechało się nieźle: dro

ga dobra i choć samochód był zdrowo obciążony, a 
pies właził mi między pedał od gazu i hamulec, 
szczęśliwie dojechaliśmy.

Rozejrzałem się dookoła i od razu poczułem się 
lepiej:, piękny las, gdzieniegdzie podszyty, strumień, 
powietrze jak mahoń, słońce jak złoto, paprocie, ale 
najwięcej ucieszyłem się z pokrzyw miejscami gęsto 
rosnących, których od wyjazdu z Polski nie widzia
łem. Naokoło rozbrzmiewał już gwar dzieci i doro
słych i aczkolwiek tu i ówdzie słyszało się słowa 
angielskie i hiszpańskie (przybysze głównie z Argen
tyny), rozgardiasz był bez wątpienia polski.

Po rozlokowaniu się w bardzo przyzwoitej kabi
nie i zjedzeniu smakowitej kolacji w przyjemnej ja
dalni, oraz po zorientowaniu się gdzie, co, kto i jak, 
w grubo już lepszym nastroju ułożyłem się do snu.

O godzinie, jeśli się nie mylę, siódmej trzydzie
ści rano zleciałem z łóżka. Zrzuciła mnie prawie już 
zapomniana melodia wojskowa do słów: „Pobudka 
wstać...", mistrzowsko zagrana na trąbce przez ży
wiciela obozu, Tadeusza Rowińskiego. Tak zaczął, 
się pierwszy dzień polskich kolonii letnich. Dzień 
ten i trzynaście następnych były dla nas nieustają
cym pasmem podziwów dla organizatorów tej impre
zy-

Zajęcia, zabawy, wycieczki, gdy dla dzieci nastę
powały jedne po drugich, doskonale przemyślane i 
wykonane. Kulminacyjnym punktem dnia było ogni
sko ze śpiewami, występami solistów, pantominami, 
parodiami wierszy i piosenek, z których albo za
śmiewaliśmy się do łez, albo do łez wzruszali. Od
bywało się to po polsku. „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy" i „Słońce już zeszło z gór..." koń
czyły wieczór.

Prawie codzienne kąpiele w pobliskim jeziorze 
rozbrzmiewały niesamowitym wrzaskiem rozbawio
nej dzieciarni, której rozbudzone apetyty zaspakajał 
wspomniany już mistrz kuchni i trąbki, Tadzio Ro
wiński (niech mu Bóg da zdrowie!).

Dwie Msze połowę, odprawione przez ks. Jacka 
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Przygodę, oraz spowiedź i komunia św., podkreśliły 
polską atmosferę obozu.

Nad skoordynowaniem zajęć, rozrywek i porząd
kiem dnia czuwał prezes Szkoły Polskiej, p. Tadeusz 
Nowicki. Sekundowały mu dzielnie panie: Adamo
wicz, Cybulska, Hryniewicka, Łabicka, Nowakow
ska, Priga, Zagórska — oraz jedyny w gronie instru
ktorskim przedstawiciel płci nie tak znowu brzyd
kiej, Maciej Bielski, który żelazną ręką (dosłownie) 
karcił nieliczne zresztą wybryki podległych mu chłop
ców. Finanse obozu prowadziła sprawnie pani Ha
lina Cioth. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że na
wet goście pomagali i to przy najgorszej robocie w 
kuchni, obierając ziemniaki, myjąc ciężkie gary i 
spełniając moc innych, wcale nienajlżejszych czyn
ności. Panie: Lityńska, Narębska, Maciejowska i 
Wnorowska na pewno zasłużyły co najmniej na kil
ka dni odpustu.

Jako gość obozowy, nie tyle obiektywny co na
stawiony raczej krytycznie, który dzień po dniu 
obserwował życie obozu, nie tylko mogę, ale muszę 
stiwietdizć, że kolonie letnie organizowane przez 
Szkołę Polską w L. A. są dużym, jeśli nie naj
większym dokonaniem w życiu społecznym Polonii 
kalifornijskiej. Największą ich zasługą była polska 
atmosfera, świetna organizacja i przykład bezintere
sownej pracy. Organizatorzy na pewno nie uważają 
tych dwóch tygodni za wakacje. Była to dla nich 
ciężka i rzetelna praca, za którą należy się im naj
wyższe uznanie.

Może najlepszym podsumowaniem opinii o obo
zie będą podsłuchane słowa jednego z notorycznych 
Urwisów, kWy po poważniejszym przeskrobaniu 
czegoś, powiedział do kolegi:

— Niech mi już dadzą lanie, byle tylko nie ode
słali do domu!

A. krytyka? Przyznam się, że brak mi do niej 
tematu, bo nie można przecież krytykować drob
nych usterek, gdzież ich nie ma? Mam natomiast 
sugestie na przyszłość. Pierwsza, by podnieść opłatę 
za obóz dla rodziców, którzy nie biorą żadnego u- 
działu w naszym życiu społecznym, nie należą do 
żadnych organizacji polonijnych, ani też nie są zain
teresowani zachowaniem polskości swych dzieci (w 
domu rozmawiają z nimi po angielsku), a którzy 
korzystają z naszych kolonii, bo tańsze, a nie dla
tego, że polskie.

Zwiększenie ceny pozwoliłoby na wynajęcie płat
nej pomocy kuchennej. Nie widzę powodu, by ofiar
ne i uspołecznione jednostki harowały dla kogoś, ko
mu polskość jest obojętna.

Kazimierz Wnorowski

A. SITKO PISZE Z CAMBRIDGE, U.S.A.

6 listopada 1963

... Jeśli chodzi o mnie, to nadal pracuję na lądzie 
jako mech, designer. Pracę mam ciekawą przy bu
dowie zautomatyzowanych maszyn i co ważne nieźle 
płatną. Początki tu w U.S.A. dla wielu z nas były 

dość trudne, lecz po pewnym czasie większość z 
nowo-przybyłych nieźle się urządziła.

W lecie tego roku kilkakrotnie odwiedził mnie 
Józef Rochowczyk, który (szczęśliwie) nadal prze
mierza oceany tym razem na research vessel z ca
łym sztabem naukowców (sondują dno morskie). 
Jego statek brał udział w poszukiwaniu śladów za
topionej łodzi podwodnej „Tresher**  ok. 200 mil na 
wschód (oczywiście) od Bostonu. Obecnie znajduje 
się na Morzu Karaibskim w podróży dookoła świata.

Łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia wszel
kiej pomyślności.

A. Sitko

J. STARZYCKI PISZE Z CHRISTORAL

16 grudnia 1963

W tym roku życzenia Świąteczne i Noworoczne 
składam inaczej niż dawniej. Lepiej było to robić 
osobiście zwłaszcza, że zaliczam się do najbliżej 
mieszkających członków Samopomocy od jej Centrali 
na Collingham Gardens... Panu Prezesowi W. Na- 
dratowskiemu, p. Komandorowi Busiakiewiczowi, 
pani Halinie i panu Jurkowi Hobotowi składam go
rące i to bardzo, bo z Kanału Panamskiego życzenia 
Wesołych Świąt i Dosiego Nowego Roku 1964.

Będziemy zasiadali do wieczerzy wigilijnej w 
oryginalnym zespole. Załoga składa się z 22 Hiszpa
nów, 7 Włochów, 10 Chińczyków, a okrasą jest 1 
Kubańczyk, Jugosłowianin no i nas 2 „Brytyjczy
ków**,  tzn. mój st. oficer, p. Żukowski no i ja...

Prócz tego mamy przedstawicieli stanu duchow
nego, bo 2 panie zakonnice obrządku Karmelitów 
udają się do Europy po werbunek nowych zakonnic 
na teren Chylijski. Bądź co bądź cały zespół katolicki 
i to. ułatwi urządzenie wieczerzy.

Ostatnia podróż z Afryki Zachodniej (Togoland) 
prowadziła przez cieśninę Magellana. Objechaliśmy 
Południową. Amerykę, a obecnie przez Gibraltar wie
ziemy kilkanaście tysięcy nitratów chylijskich 
do Włoch. Oprócz tego mam w swym posiadaniu 
kilkanaście pestek owocu chylijskiego, jakim byłem 
zachwycony po spożytej kolacji w m. Penco. Za
częła się od tzw. „Erisos**  (wnętrzności jeża mor
skiego). Jako dowód świeżości potrawy pośrodku 
musi się poruszać żyjący skorupiak wielkości na
szego chrabąszcza. Skoro żyje między „Erisos**  tzn. 
są one świeże. Spożywanie „Entrada**  zaczyna się 
właśnie od tego chrabąszcza... na żywo!

A owoc Chylijski to „Cherrymoya**  rośnie w pod- 
tropikalnej zonie Ameryki Południowej. Udaje się w 
Hiszpanii, a ja chcę ją zaplantować w swoim ogro
dzie w Shepperton... za poradą ogrodników Z Kew 
Gardens.

Serdecznej biesiady Wigilijnej życzy wszystkim 
członkom Samopomocy i jej sympatykom. Moja wie
czerza musi się obejść bez śledzika, a anchovis go 
nie zastąpi.

J. Slarzycki
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Kol. E. ŻYDOWICZ z Curitiba-Parana, Brasil 
przysłał nam trzeci numer pisma „Zorza". Kol. Zy- 
dowicz jest prezesem Gromady Polskich Kombatan
tów w Brazylii, a przez niego redagowane pismo 
pełne sprawozdań z życia organizacji i starannie 
dobranych cytatów i wypowiedzi polskich najwięk
szych pisarzy i przywódców czyta się z dużym 
zainteresowaniem. Kol. Żydowiczowi życzymy powo
dzenia w pracy organizacyjnej i prosimy w dalszym 
ciągu pamiętać o „Naszych Sygnałach".

GEN . .1. WOŁKOWICKI PISZE Z PEN RH OS

10. II. 1964

W dniu Święta Marynarki Wojennej przesyłam 
Panu Prezesowi, Zarządowi Stowarzyszenia i wszy
stkim marynarzom serdeczne pozdrowienia i życze
nia, abyśmy jeszcze ujrzeli flotę polską pod banderą 
z Orłem Bałym w koronie.

Niestety, pomimo, że Polska posiada obecnie 
wszelkie dane dla rozwoju znacznej floty.- flankującą 
pozycję na Bałtyku, długą linię wybrzeża, rozwinię
ty przemysł okrętowy i stalowy, wreszcie stale po
większającą się handlową marynarkę, w obecnych 
warunkach flota skazana jest na uwiąd, gdyż tego 
wymaga racja stanu i strategia Rosji Sowieckiej. 
Nie dopuści w żadnym wypadku do pełnego rozwoju 
bojowych środków mechanicznych swych satelitów, 
a w szczególności flot na Bałtyku i Czarnym mo
rzu.

Sądząc po nikłym niegdyś, w porównaniu z 
armiami lądowymi, procencie Polaków we flotach 
państw zaborczych, możnaby przypuszczać, że nie 
jesteśmy narodem żeglarzy i nie będziemy mieli do

statecznego narybku dla obsadzenia floty, jaką po
winniśmy rozbudować po uwolnieniu Polski z pod 
sowieckiego jarzma. Dwudziestolecie niepodległości 
kompletnie temu zaprzeczyło. Okazało się, że przy 
bardzo niesprzyjających warunkach Polska potra
fiła stworzyć i wychować pierwszorzędnych mary
narzy liczebnie, fachowo i bojowo, którzy dowiedli 
swych walorów w czasie ostatniej wojny na naszym 
wybrzeżu i na wszystkich wolnych morzach. Za
wdzięczamy to w dużej mierze zdolnościom i długo
letniemu dowodzeniu ś. p. Admirała świrskiego i 
Admirała Unruga, jak również temu, że Naród Pol
ski wykazał nadzwyczajne zdolności w przystoso
waniu się do ciężkiej morskiej służby.

Wszystko napawa nas otuchą, że Marynarka Wo
jenna w wolnej Polsce rozwinie się w silną flotę, 
odpowiadającą nowym: strategicznym założeniom i 
możliwościom.

Myślę, że marynarze o odpowiednim przygoto
waniu nieraz zamyślają się nad przyszłym obrazem 
polskiej marynarki wojennej. Jeśli komandor Wroń
ski potrafił napisać wspaniałe dzieło o działaniach 
naszej floty, to dlaczego nie mieliby się znaleźć na 
emigracji utalentowani marynarze, co już teraz za
planowaliby piękną przyszłość marynarki w Wolnej 
Polsce, mając w Londynie bogate źródła informacji.

Życie to nie tylko sławna przeszłość, szara tymcza
sowa teraźniejszość, ale i wizja, choćby daleka, 
przyszłości.

Z tymi nadziejami w sercu, jeszcze raz dziękuję 
kolegom za zaproszenie na doskonale prowadzone 
Walne Zebranie., ofiarowanie mi symbolicznego kra
wata oraz potwierdzam moje najszczersze życzenia.

Szczerze przyjazny,

J. Wołkowicki, gen. brgg.

E. PŁAWSKI PISZE Z VANCOUVER

6 lutego 1964

Styczeń przeszedł pod znakiem chorób.
17-go musiałem pójść do szpitala, by poddać się 

operacji. Miałem podejrzaną narośl tuż nad prawym 
biodrem, która po usunięciu okazała się nowotwo
rem „niewinnym", wobec czego wszystkie strachy 
poszły za burtę, a raczej do szpitalnej śmietniczki. 
W szpitalu byłem przez 5 dni. Junior wykorzystał 
okazję i przyleciał do łoża taty na tzw. Compassio- 
nate leave. Niestety mamy w Vancouver epidemię 
grypy, a więc najpierw rozłożył się Jerzy, potem 
legła żona, a kilka godzin po niej i ja również. 
Obecnie życie płynie już normalnym torem. Junior 
odleciał do Halifax, a my wciąż jeszcze popijamy 
gorące płyny i zużywamy setki papierowych chu
steczek. Taki głupi katar znacznie więcej wymęczył 
mnie aniżeli cała ta operacja i bądź co bądź 8 calo
wa dziura w brzuchu. S. p. Ojczulek mój zawsze 
twierdził, że są dwie choroby, na które jeszcze niema 
lekarstwa: katar i miłość.

Zima w tym roku jest wyjątkowo mokra. Dzi
siaj mamy pierwszy „suchy" dzień, a telewizyjny 
meteorolog oświadczył z dumą, że B. C. pobiło w 
tym roku wszystkie znane rekordy, gdyż deszcz lał 
bez przerwy przez 35 dni. I jak tu dziwić się, że co 
drugi w B. C. jest połamany z powodu artretyzmu. 
Pod tym względem zakasowaliśmy i Londyn i Gree- 
nock.

Wczoraj powróciłem do pracy. Biurko moje wy
glądało tragicznie. Góry papierów oczekujące powro
tu „translatora" stwierdzały niezbicie, że przysło
wie „niema ludzi niezastąpionych" nie odnosi się 
do mojej osoby... Muszę te zaległości zlikwidować 
przed połową marca, gdyż pozostało mi jeszcze 9 dni 
urlopu, który mamy zamiar wykorzystać wypadem 
na południe. Chcielibyśmy „skoczyć" do Los Ange
les — do Wnorowskich i Kadulskich. Obliczenia fi
nansowe narazie wyglądają niezbyt sprzyjające, ale 
może jakoś tam będzie. Tu w Ameryce brakiem pie
niędzy nikt się nie przejmuje. „Gow now — pay 
later" albo „Fly now — pay later". To są ogłosze
nia wiszące w poczekalniach dworców kolejowych, 
autobusowych i lotniczych. W styczniu było tu Ma
zowsze. Tylu ładnych dziewcząt w jednym zespole 
i tak cudnych sukien w Vancouver jeszcze nie wi
dziano. Polacy szaleli.
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Cieszę się, że dyplomatyczne stosunki pomiędzy 
Seattle i Londynem zosrtały wreszcie nawiązane. 
Białowski był u nas po Nowym Roku i chwalił się, 
że napisał do Pana.

Stale niepokoję się o Stoklasę. Podziwiam jego 
mocne nerwy. Od lat siedzi na tej beczce z czarnym 
prochem i z tego co widzę nie chce opuścić posterun
ku. Coraz więcej mamy wszędzie organizacji poko
jowych i coraz więcej wojen jest na świecie. Kanada 
na wszelki wypadek rozbraja się.

W grudniu był tu Kince. Nie zapomnieli o nas 
Seifert i Biskupski i od czasu do czasu skrobną 
słówko.

E. Pławski

K. SIEMASZKO PISZE Z CHICAGO

Chicago, 5 stycznia 1964

... Nie wiem czy już pisałem o tym, że kupiliśmy 
sobie dom. W związku z tym miałem roboty wyżej 
uszu. Trzeba było włożyć dużo pracy, by przygo
tować się na zimę, które są tu nie na żarty. Pro
gram miałem duży. Wykonałem około 60%. Na 
•przeszkodzie stanęło mi wiele spraw. Najważniejsze 
- brak wolnej gotówki, potem znikoma ilość czasu, 

którą dysponuję. Bo wracając do domu około 6 p.m. 
pracując soboty do 12 w południe-, a potem do 4 p.m. 
w polskiej szkółce sobotniej, nie wiele mi go zostaje, 
tymbardziej, że ciągle muszę się uczyć, by w pracy 
też iść naprzód. Szczerze- mówiąc nie wykonałbym 
i tych 60%, gdyby nie wprost nieoceniona pomoc 
pana Kazimierza Gidzińskiego, który szedł z pomo
cą w każdym krytycznym momencie i radą i jak 
mógł znaleźć wolną chwilę własnymi rękoma, a to 
się często zdarzało. Na dobitkę dostałem ponownie 
„slip disk" i jak kłoda przez parę dni leżałem bez 
'możności poruszenia się. No, a potem przez długi 
czas nie mogłem nic podnieść. A tu trzeba było 
wnieść kuchnię gazową. Sprawa beznadziejna. Gdy 
się Pan Kazimierz o tym dowiedział, natychmiast 
zmobilozował brygadę i w pół godziny nie tylko 
kuchnia została wniesiona, ale i zainstalowana, a 
stara zniesiona i to bez mojej jakiejkolwiek pomocy. 
Dzieciaki moje- wprost przepadają za nim, a szcze
gólnie jego imiennik najmłodszy Kazio. Córka za to 
bez reszty oddała swe względy Komandorowi Li- 
chodziejewskiemu.

Boże Narodzenie pierwsze we własnym domu 
było nadzwyczaj przyjemne. Na wilii był z nami ko
mandor z Wieśkiem (ten Wiesiek to już dyplomowa
ny Pan Inżynier) oraz jedna starsza pani, nasza są
siadka Polka, ale jeszcze urodzona w Kraju. Po ko
lacji śpiewaliśmy wspólnie kolędy (oczywiście po 
polsku). A po tym punkt kulminacyjny dla dzieci — 
prezenty gwiazdkowe. Gdy zobaczyłem tę masę pre
zentów dla dzieci i dla siebie też, to mi naprawdę 
,,oko zbielało". W rezultacie młodzież została „stra
cona dla świata", a starsi — czyli ta starsza mło
dzież powróciła do stołu, by przy kawie i świetnym 
miodzie móc sobie porozmawiać. Nie obyło się oczy

wiście be-z toastów do naszych kolegów rozsianych 
po świecie. Gdzieś koło 11-ej w nocy Komandor i 
Wiesiek opuścili nas.

... W pracy zawodowej jakoś idzie. Mam dobrą 
opinię i uznanie, wyraziło się dwoma podwyżkami 
w ubiegłym roku. Coprawda haruję jak łysy koń — 
ale- praca jest i ciekawa i odpowiedzialna. Zrobili 
ze mnie speca od automatycznych wiertarek wielo- 
wrzecionowych, potem dodali obróbkę metali siłami 
pola magnetycznego — dziedzina nowa i nawet tu 
w U.S.A. jest zaledwie kilkanaście maszyn tego ro
dzaju, no a teraz dosłownie na dniach dodano mi 
dział zupełnie dla mnie nowy i Strasznie rozległy 
— bo programowanie automatycznych tokarek wraz 
z całym działem noży tokarskich. A mój pierwszy 
dział lawitacji naturalnie pozostał ze mną. Tak, że 
ręce pełne roboty w bardzo szerokim wachlarzu 
specjalności. Jeżeli dam sobie radę z tym wszystkim, 
a szczęście mi dopisze —• to mogę spodziewać się 
awansów. Ale droga to nie jest taka łatwa. Muszę 
się ciągle uczyć, i nie ma czasu w pracy na obijanie 
się.

Pisemko firmy, w której pracuję, zrobiło mi nie
spodziankę na Boże Narodzenie, bo umieściło spory 
artykuł o mnie. Ot taki specyficzny amerykański 
— ale bardzo pochlebny. Jak koledzy amerykanie 
określili Budowanie podmurówki". No niech tam 
mają rację, może i przyda się. Dotychczas jedyny 
rezultat okazał się w tym, że poznałem kilku Pola
ków, którzy pracują w innych działach, i to, że 
wreszcie nie biorą mnie za Anglika ani Niemca, a 
za Polaka, gdyż z przyczyn zupełnie mi nieznanych 
wielu ludzi uważało mnie za przedstawiciela jednego 
albo drugiego narodu. A teraz nagle wielu pracowni
ków zaczęło do mnie mówić po polsku.

Z tańcami jeszcze całkowicie nie zerwałem. Znów 
ćwiczę (oprócz szkółki) grupy do pokazowych tań
ców na bale reprezentacyjne. W tym roku na Bal 
Amarantowy (starej Polonii) aż. dwie grupy •— ma
zurową i polonezową. Cóż trzeba im pomóc. Bo cel 
balu jest bardzo ładny — więc chętnie- i ja pomogę, 
tylko z tym czasem jest trudno. Właściwie nie pa
miętam bym miał w U.S.A. choć jedną noc przespa
ną ponad 5 godzin (z wyjątkiem, gdy byłem chory), 
a to zaczyna mi trochę być mało. No cóż człowiek 
się starzeje-...

K. Siemaszko

J. TCHÓRZNICKI PISZE Z BAHAMAS

Freeport, 24. 11. 1963

Drodzy Koledzy,
Mój stary przyjaciel, kmdr. J. Busiakiewicz od 

paru lat (czy też od kilkunastu już) namawia mnie, 
żebym się wyzbył wrodzonego lenistwa i nareszcie 
tak, jak inni dobrzy koledzy, napisał parę słów o 
sobie. A więc piszę, czy to kogoś zainteresuje nie 
wiem. Chyba, że ktoś będzie ciekaw powodów, dla 
których na „stare lata" odważyłem się ha szukanie 
czegoś lepszego poza Anglią. Jedynym i głównym 
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powodem było i jest dążenie do poprawienia bytu 
materialnego no i praca do pewnego chociaż zakre
su we własnym zawodzie, jako asystent „Port ma
nagera" w administracji i „Harbour Master‘a“ (od 
opuszczenia Okehampton — 1948 — pracowałem w 
Komitecie Oświaty dla Polaków pod Brytyjskim Mi
nisterstwem Oświaty jako administrator Szkoły w 
Lilford, koło Peterborough, a od 1957 w firmie Ste
warta and Lloyds, Corby, w biurze kreślarskim do 
1963 lipiec).

Z Londynu wyleciałem 7 lipca w nastroju pełnym 
niepokoju i pesymizmu. Mile niespodzianki. nastą
piły natychmiast. ,,Tu się mówi po polsku" zapo
wiedziane przez rozgłośnik w samolocie, odwróciło 
uwagę od ponurych myśli. W Nowym Jorku na lot
niczym dworcu, przy pokazywaniu paszportów, 
zwrócił się pan stojący ze mną w kolejce-: „Pan 
Polak", „Tak", „Ja też". Nazwiska, skąd dokąd 
i lecimy dalej razem do Nassau-Bahamas z zięciem 
kmdr. P. Bukraby. To było b. b. przyjemne spotka
nie, tymbardziej, żeśmy się b. dawno temu poznali 
w Lilford. W samolocie, jakieś starsze towarzystwo, 
siedzące za nami też w pewnym momencie nie- wy
trzymało i zaczepiło po polsku. To była „emigracja" 
przedwojenna, lecąca do „domu" na Jamaica. (Jeśli 
Redakcja ten list zaaprobuje, a kmdr. Bukraba go 
przeczyta, to chciałbym, aby zapewnił p. Ćwikliń
skiego, że o przyrzeczeniu pamiętam, ale jeszcze nie 
jestem dość zorientowany w lokalnych warunkach, 
aby coś definitywnego powiedzieć). Z Nassau, na
stępnego poranka, lokalnym samolotem poleciałem 
do Grand Bahama Island, Freeport. Tu spotkała mnie 
bardzo miła niespodzianka znowu, bo na dworcu 
lotniczym byli kmdr. Tymiński — mój przełożony 
— i Feliks Minkiewicz 3-ci marynarz kmdr. Jur. 
Mende był w tym czasie na urlopie w Londynie. 
Kmdr. Tymińskiemu zawdzięczam tę pracę, a oboj
gu Im, bo pani Jadwiga też jest tu, wszelkie możli
we ułatwienia, opiekę i wprowadzenie w tutejszy 
świat. Fiszę o tym z wielką wdzięcznością, gdyż 
inaczej w tych pionierskich, a do pewnego stopnia 
także i gangsterskich warunkach, pierwsze kroki 
byłyby bardzo trudne i nieprzyjemne. Czynią to oni 
zresztą nie tylko dla kolegów z Mar. Woj., ale i 
innych Polaków, przyjeżdżających tu. Są np. lotnicy: 
pp. Radomski, Mickiewicz, Tarnawski. Ostatnio do
łączyli do nich trzej inni. Firma ich nazywa się 
„Grand Bahama Builders". I rzeczywiście budują 
domy, kino. Przybyli z Kanady. Są Polacy „amery
kańscy", którzy mówią już z trudnością po polsku, 
ale nie kryją się i nie wstydzą „starego Kraju" —■ 
jak to oni nazywają Polskę ich ojców. Któregoś dnia 
zawinął do portu przepiękny żaglowy jacht „Yankee 
„Clipper" należący dawniej do amerykańskiego mi
lionera Vanderbildtha (Czy tak się pisze?). Po paru 
minutowej rozmowie z kapitanem okazało się, że 
on jest p. Grabowski ż Lublina. Z Polski wyemi
grował jako chłopiec w 1937 r„ a teraz pracuje jako 
kapitan na jachtach, które chodzą z wycieczkami 
(40-50 osób) na 2 tygodnie. Cały szereg tych jach
tów zachodziło do nas. Rozpisałem się o Polakach, 
bo to naprawdę jest rzeczą wzruszającą, że tyld z 

nas jest rozproszonych po całym świecie, na najróż
norodniejszych stanowiskach, ale tu, w tych stosun
kach, wydaje się to rzeczą naturalną, normalną i 
nikogo nie dziwiącą (nie jak w Anglii!) ilość Pola
ków na odpowiedzialnych stanowiskach. To samo 
dotyczy Holendrów i Norwegów i Duńczyków. W 
lokalnej książce- telefonicznej, to samo w Nassau, 
cały szereg polskich nazwisk.

Niech mi Redakcja szanowna wybaczy pismo. 
Siedzę na skałach przed domem i trochę niewygod
nie pisać. Domek, w którym mieszkam narazie- sam 
i z niecierpliwością czekam na przyjazd rodziny, 30 
kroków od wody. Przed sobą mam horyzont 180° 
otwarty — od E. przez S. i W. (przepraszam od 
wschodu przez południe do zachodu). Z prawej stro
ny 500 kroków jest wejście do portu, po drugiej 
stronie wejścia w budowie olbrzymie fabryki cemen
tu za 30 milionów dolarów (amerykańskich). W 
przyszłym roku zaczyna się produkcja. Na wprost 
mnie boje kanału wejściowego, z którymi od czasu 
do czasu mamy kłopoty. Nieco w lewo tzw. bun- 
kering station — rury z paliwem doprowadzone do 
bojek. 3 tankowce mogą jednocześnie wypompowy
wać ropę do tanków na lądzie lub inne statki brać 
ropę nie wchodząc do portu. W tej chwili stoi 7 
tankowców 6-15 tys. ton i 3 statki z „gene-ral cargo". 
Wysyłamy też bańki z ropą na redę. Od początku 
przyszłego roku (1964) będą tu przychodziły pasa
żerskie statki 8-12.000 ton z pasażerami pragnącymi 
wygrać pieniądze w kasynie gry. Olbrzymi hotel z 
tym kasynem jest na ukończeniu (6% miliona dola
rów) i 2 następne już zaplanowane. Wspaniałe pola 
golfowe. Wogóle wyspa ta przez 3-4- lata zmieniła 
się do niepoznania, jak zapewniają mnię wszyscy, 
mieszkający tu od 1959. Wydaje się, że dążeniem 
projektodawców jest, by stała się ona czemś nawet 
lepszym dla amerykanów (głównie) niż była przed 
tym Cuba (Havana). Wydaje się, w tej chwili przy
najmniej, że ich nadzieje realizują się, bo kapitału 
coraz więcej przybywa i ludzi na stałe też przybywa 
coraz więcej. Ktoś może się zapytać, co to wszystko 
daje nam, Polakom, tu mieszkającym. Otóż warunki 
materialne są prawie trzy razy (w moim wypadku) 
lepsze niż w W. Brytanii, pomimo cen wysokich. 
Wszystko się tu przywozi — głównie z Florydy 
(Miami — 100 mil, West Palm Beach 80 mil) lub 
Nassau. Z Europy statki przychodzą raz lub 2 razy 
na miesiąc. Następnie: klimat idealny przez cały rok. 
W tej chwili myślę o żonie, która w liście wczoraj 
otrzymanym, skarży się na deszcz, wicher i już 
pierwsze przymrozki w Anglii. Praca wydaje się być 
stałą (mam nadzieję), a więc możliwości lepsze niż 
w wielu innych miejscach — oszczędności, kupienie 
chałupy tu itp. To są wszystko przyziemne sprawy. 
Ogromny brak odczuwam rodziny i starych Przy
jaciół, których, mieszkając 100 mil od Londynu mo
głem przed tym zobaczyć chociaż raz do roku. Z-ona 
dołączy do mnie mam nadzieję niedługo, ale Przy
jaciół nie mogę się spodziewać. Gdyby tu byli Bis
kupscy, Busiakiewiczowie, Wrońscy, Pitułkowie, to 
do pewnego stopnia przypominałoby mi to Jastarnię, 
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Hel lub Gdynię z 1927 r„ albo okolice Tulonu, gdzie 
czasami na plażę chodziliśmy (Tablette?).

Opisując port — idziemy dalej w lewo, od miej
sca 7-8 mil — jest piękna olbrzymia plaża piaskowa, 
a nad nią kilka pięknych (i nie pięknych) domów 
milionerów (amerykańsko-kanadyjski — „ojciec" 
wyspy i nasz chlebodawca, angielski i amerykański) 
i innych bogatych ludzi. Kilkanaście mil dalej jest 
amerykańska stacja obserwująca loty rakiet z Cana- 
veral i lotnisko wojskowe U.S.A. Wyspa jest bry
tyjską kolonią, a od 1. 1. 1964 ma mieć samodzielność 
z wyjątkiem spraw zagranicznych i obrony. Lokalni 
ludzie tzn. Bahamczycy traktują nas jak Anglików 
i tak samo nie lubią jak ich — oczywiście 98% ich 
jest robotnikami itp., tu na „nowej" wyspie. W Nas- 
sau wygląda to trochę inaczej, ale nie wiele- lepiej. 
Mój normalny dzień wygląda tak: 6.30 prysznic, 
śniadanie- i o 7.50 port do godz. 12.00. Przerwa 12.00- 
13.00, prysznic (!) obiad, (przygotowywanie posił
ków przez samego siebie) 13.00-17.00 port, 18.00 
prysznic (!) kolacja i 19.30 bridge 3 razy w tygodniu 
o ile nie ma czegoś w porcie do roboty. Szaleństwa 
bridge‘owe są od listopada do kwietnia (podobno). 
Trudno jest odmawiać, bo brak dobrych graczy, do 
których i ja się zaliczam (!). Widzę w tej chwili, 
jak moi Przyjaciele śmieją się, a szczególnie Tolek 
Wacięga! Oczywiście mistrzem bridge‘istów jest 
Mende. Do prawie dobrych już graczy zalicza się 
kmdr. Romuald Tymiński mój „boss", chociaż on 
się nie chce przyznać do tego. O „nienormalnym" 
dniu pracy trudno jest mówić, bo nieraz pół nocy 
jest się zajętym. Przeciętnie przychodzi około 80 
statków miesięcznie do portu do wyładowania (65 
do 105) i liczba ta stale się powiększa. Stan budowy 
portu zmienia się z tygodnia na tydzień. Głębokość 
w tej chwili jest 30 stóp, a za parę lat ma być 42 
stopy (New York 40 stóp!)

Towarzystwo, w którym się obracamy poza pra

cą jest naogół kulturalne, bardzo kulturalne lub na 
dostatecznym poziomie. Narzekać nie można. Nor
malne zawiści, zazdrości, to znaczy ludzkie uczucia, 
spotykane często, jak wszędzie. Małe- miasteczka lub 
większe, ale też sympatie w charakterach i oka
zywanie serca w trudnościach. Gorzej jest w samym 
porcie z ludźmi mniejszego kalibru amerykanami 
i anglikami. Tu dużo jrzeba cierpliwości, a czasami 
na chamstwo odpowiadać tak samo, by być zrozu
mianym. Kmdr. Tymiński ma b. dobrą opinię u 
„naszego ojca wyspy" i dyrektorów i poważanie u 
innych i dlatego nam pozostałym wiedzie się nie
zgorzej i zdaje mi się wszyscy Polacy tu cieszą się 
dobrą opinią. Czy do pewnego stopnia nie jesteśmy 
trochę wykorzystywani to inna sprawa.

Ponieważ Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
nadchodzą, proszę przyjmijcie Drodzy Koledzy naj
serdeczniejsze życzenia od nas wszystkich tu obec
nych, tzn. od pp. kmdr. Tymińskich, Jura Mende, 
Feliksa Minkiewicza, który chociaż nieobecny w tej 
chwili, jestem pewny, przyłącza się do nas (wraca 
z Polski 15. 12. 1963) i ode mnie z żoną. Szczególnie 
gorące życzenia chciałbym przesłać do Przyjaciół 
z mego rocznika i Przyjaciół rocznika, którego ofice
rem kursowym byłem, i z którymi bardzo wiele 
mnie zawsze łączyło oraz do kmdr. Pławskiego, Na- 
mieśniowskiego, inż. Kicińskiego, kmdr. Lubelfelda 
oraz Bosmana Wojtyry, któremu bardzo dziękuję za 
miłe słowa listu. Popełniam błąd wymieniając na
zwiska, ale ponieważ nie wysyłam oddzielnych listów 
(mam nadzieję, że mi to wybaczą) w ten sposób 
chciałbym dodać, że jestem bardzo wdzięczny za po
zdrowienia, przekazane mi kiedyś za pośrednictwem 
„Sygnałów".

Czym jest się dalej od Przyjaciół, tym więcej się 
ocenia i pamięta każde ich słowo, opinię... i tym 
bliżsi stają się oni wszyscy.

J. Tchórznicki
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W tym numerze drukujemy drugą część relacji wice
admirała Jerzego Świrskiego o początkach Marynarki 
Wojennej. Przypominamy, że materiały te zostały czę

ściowo wykorzystane przez kmdr. B. Wrońskiego w 
Historii Marynarki Wojennej. W „Naszych Sygnałach" 

podajemy w całości.

WICE-ADMIRAŁ JERZY ŚWIRSKI

PLANY I ZAMIERZENIA ROZBUDOWY
MARYNARKI

W OKRESIE
WOJENNEJ
1920-1936

Ten okres (trochę rozszerzony) muszę podzielić 
na 3 części:

1) Od kwietnia 1919 do sierpnia 1920, gdy byłem 
Z-cą Szefa Dep-tu dla Spraw Morskich,

2) Od sierpnia 1920 do maja 1925, gdy byłem 
D-cą Floty (w Pucku, potem w Gdyni),

3) Od maja 1925 do końca okresu, gdy byłem 
Szefem Kierownictwa Mar. Woj.

C Z Ę Ś C 1

Czas ten wydaje mi się tak odległy, że trudno 
jest mówić o planowaniu. Mogę tylko podać niektóre 
fakty, które mi utkwiły w pamięci:

— Przybycie małego okrętu (potem okręt hydro
graficzny „Pomorzanin") zakupionego, nie pa
miętam gdzie,

— (Przybycie 6 małych torpedowców, przydzielo
nych ze składu b. floty niemieckiej przez Radę 
Ambasadorów do pełnienia służby policyjnej 
na wybrzeżu, (aparaty torpedowe zdjęte; po
zostawione 1 małe działo),

— Udział jednostek sformowanych z of. mary
narki i marynarzy w wojnie z Sowietami, a 
później w obejmowaniu Pomorza (10. 2. 1920 
„zaślubiny" Polski z morzem, w Pucku). Dzia
łały też uzbrojone statki rzeczne na Wiśle i 
Prypeci,

— Ropoczęcie w Gdyni wierceń próbnych celem 
budowy portu,

— Ukazanie się rozkazu Ministra Spr. Wojsk, 
o utworzeniu Dowództwa Wybrzeża. D-ca Wy
brzeża miał uprawnienia D-cy O. K. Był 

. równorzędny z D-cą O. K. VIII. Do Dtwa 
Wybrzeża należały niektóre małe obszary ma
jące znaczenie dla Mar. Woj. Później obszary 
te zostały rozszerzone i połączone razem.

Rozkaz ten miał bardzo ważne znaczenie, bo usu
wał możliwość i nawet obowiązek mieszania się D-cy 
O. K. VIII i jego organów do spraw Mar. Woj. na wy
brzeżu. Przyszłość potwierdziła, jak ważne było takie • 
zabezpieczenie się.

Na d-cę Wybrzeża zostałem wyznaczony w kwiet
niu, jednak funkcję tę mogłem objąć (z powodu wojny) 
dopiero w . sierpniu 1920. Siedziba i port wojenny — 
Puck.

— Rozkaz o ustaleniu uniformów w Mar. Woj. 
(przedtem były uniformy ze srebrnymi guzikami).

Wszystko powyższe zapisane jest nie w kolejności 
chronologicznej.

P. iS. Przybyła w 1920 misja morska angielska, 
złożona z 4-ch oficerów. 3 z nich są obecnie w Anglii. 
Misja widocznie miała instrukcję, by przeszkadzać 
rozwojowi spraw morskich w Polsce.

C ZĘ Ś C 2

— Rozpoczęcie i zakończenie budowy kolei Puck- 
Hel.

—■ Zakupienie (gdzie nie pamiętam) 4-ch' po-nie
mieckich trawlerów (poławiaczy min) i przy
bycie ich do Pucka.

—Zorganizowanie pułku artylerii nadbrzeżnej 
(na kołach i z końmi).

— Dekret z dn. 3. 4. 1922 o rozdzieleniu spraw. 
Mar. Hand. i Wojennej i o oddaniu spraw 
Mar. Hand. pod zarząd Mwa Przemysłu i 
Handlu.

— Po powyższym dekrecie zostało przeze mnie 
ułożone Rozporządzenie Rady Ministrów (zda- 
je się, że nowe Rozporządzenie Ministra Spr. 
Wojskowych), zawierające coś w rodzaju Sta
tutu Mar. Wojennej. Departament dla Spraw 
Morskich nie mieszał się do tej sprawy. Pro
jekt, o ile pamiętam, ułożyłem ja z rozkazu 
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Ministra, chociaż to nie wchodziło w moje 
obowiązki. Projekt ustalał bezpośrednią pod
ległość Szef. Kier. Mar. Woj. — Ministrowi 
Spr. Wojsk, pod każdym względem, i nieza
leżność od jego organów — Wiceministra czy 
Wiceministrów i Szefa Sztabu Gener. W spra
wach, które z natury rzeczy musiały być 
wspólne, obowiązywała wzajemna współpraca 
z tymi organami. Dowództwo Wybrzeża zo
stało przemianowane na Dtwo Floty, a poza 
tym pozostał w sile rozkaz o Dtwie Wybrzeża 
z 1920 roku.

Projekt uzgadniałem z pułk. Rybakiem, Szefem 
O. I. Sztabu Gen. i z gen. Sikorskim, Szefem Sztabu 
Gen. Doznał dużych zmian, jednak zasada autonomii 
Kier. Mar. Woj. została na ogół zachowana. Potem 
projekt poszedł na zatwierdzenie Ministra (beze mnie 
już) i wreszcie ukazał się, stanowiąc podstawę dla 
przyszłych stosunków z wojskiem.

Zapomniałem dodać, że w tym zatwierdzonym pro
jekcie Szefowi K. M. W. bezpośrednio i pod każdym 
względem podlegali: Dca Floty, D-ca Flotylli rzecznej, 
Kt. Szkoły Podchorążych.

Nazwa Szef Kier. Mar. Woj. została wzięta z 
niemieckiego „Chef der Marineleitung". Nie chciałem 
ani Szef. Dep-tu, ani Dca Mar. Woj., bo to przez ana
logię nie zgadzałoby się z anatomią, a Dca Mar. Woj., 
oprócz tego, zanadto przypominałoby Dcę Taborów, 
lub Żandarmerii.

iNazwa D-ca Floty, a nie Dca Wybrzeża, została 
ustalona dlatego, żeby zaznaczyć, że Wybrzeże i wszy
stko, co na nim istnieje, jest dla okrętów, a nie od
wrotnie.

W ostatniej swej formie projekt był niezadawala- 
jący, pełny niedomówień, ale te niedomówienia dawały 
możliwość walki o rozszerzenie autonomii.

— W lecie 1923 uroczyście (Prezyd. Wojciechow
ski, Premier Gen. Sikorski obecni) został po
święcony falochron i molo zarodku portu 
Gdyńskiego. Kilka małych okrętów mogło 
stać przy nim.

— Wkrótce po poświęceniu słyszałem, że Premier 
Gen. Sikorski powiedział, że aprobuje budowę 
9 podwodnych okrętów. Nie wiem, jak doszło 
do tego. W każdym razie, w Kier. Mar. Woj. 
zaczęły się rozmyślania i planowania na ten 
temat.

— W lecie 1924 zarządziłem przeniesienie Dtwa 
Floty z Pucka do Gdyni. Gdynia, z punktu wi
dzenia Mar. Wojennej była prawie pusta; była 
rozpoczęta budowa koszar i domów, składów 
i warsztatów, ale to wszystko- w początkowym 
stanie. Przeniosłem D-two, żeby przez to przy
spieszyć wszystko. Ciekawy fakt: po przenie
sieniu jeszcze w całej Gdyni nie było ani jednej 
palącej się żarówki. Tylko w Dtwie Floty 
mieszczącym się w małym domku przy szosie

• Chylońskiej zainstalowany został agregat i 
ten domek był jedynym dobrze oświetlonym 
punktem wieczorem.

W latach 23-24 została skasowana misja 
morska angielska, a natomiast wystaraliśmy się 
o misję francuską, z K-adm. Jolivet na czele. 

— Pułk artylerii nadbrzeżnej, o której mowa 
wyżej został skasowany (zdaje się w 1922, 
albo 23), natomiast w 1924 lub początku 1925 
ustalono 4 czy 6 dział na pozycjach stałych, 
koło Gdyni i na Helu (obsługa marynarki). 

— W końcu 1924 lub początku 1925 prowadzono 
przygotowania do zakupu transportowca „Wi- 
lja“, który miał przewozić z Francji do Gdyni 
materiał wojenny, otrzymywany z kredytu 

francuskiego.
— Cała ta część 2-ga (1920-1925) na szczeblu 

Dtwa Floty zapełniona była elementarnymi 
czynnościami, koniecznymi przy początku two
rzenia floty, bazy, obrony wybrzeża, organi
zacji personelu, wyszkolenia itd.

— Nieraz w tym okresie myślałem, co będę robić 
w razie wybuchu wojny z Niemcami. Niestety, 
poza uratowaniem okrętów i przebiciem się 
lądowego personelu przez gdańsko-niemieckie 
okrążenie, o niczym nie można było marzyć. 
Wskazówek z góry nie było żadnych.

CZĘŚĆ 3

O PLANOWANIU W OGÓLE

Wkrótce po mianowaniu mnie Z-cą Szefa Dep-tu 
dla Spr. Morskich w 1919 r. zobaczyłem, że szkolno- 
logiczny sposób postępowania, tj. zbadanie sytuacji, 
ustalenie celu, rozbicie osiągnięcia celu na mniejsze 
etapy, zależnie od możliwości zdobycia środków, po
winien być wprawdzie stosowany, ale w zasadzie ogra
niczony do wzwyż nie dalej jak do umysłu człowieka, 
który tej sprawie jest oddany, i który ponosi za nią 
moralną odpowiedzialność. Do tego poczuwałem się ja, 
z tym, że niekompetentne władze wyższe (mówię o 
okresie od 1925 roku) nie mogą być tą odpowiedzialno
ścią obciążane. Zamierzenia moje, uwidocznione w pla
nie, któryby miał uzyskać zatwierdzenia tych władz 
wyższych, byłyby najlepszym sposobem do zguby całej 
sprawy, jeżeli nie przez wyraźną odmowę, to przez 
brak decyzji, albo jeszcze gorzej — przez zwekslowa- 
nie sprawy na fałszywe tory.

Dlatego więc, zamierzeń swoich w całości, nie 
ujawniałem, a zwłaszcza nie starałem się o ich za
twierdzenie. Natomiast, mając te zamierzenia stale na 
uwadze ,starałem się o wykorzystanie, jeżeli nie wy
tworzenie sytuacji, któreby nadawały się do chociażby 
częściowego urzeczywistnienia tych zamierzeń, nie zra
żając się nawet pozornym nieskoordynowaniem moich 
czynności.

Sytuacja polityczno-strategiczna jak ją widziałem.

Z dwóch naszych nieprzyjaciół, poważniejszym, z 
punktu widzenia morskiego, są Niemcy. Brytyjska, 
albo Francuska flota nie zaryzykują odcięcia od Morza
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Północnego swych sił, żeby przyjść na pomoc Polsce. 
Natomiast, jest to przyjście wykonalne w wypadku 
wojny z Sowietami. Na ten wypadek trzeba, żeby 
sojusznicze floty miały w czasie wojny pomocniczą 
bazę na naszym wybrzeżu. Wojna z Sowietami jest 
normalną wojną silniejszego ze słabszym, którego bazy 
mogą być zagrożone tylko przez desant. Natomiast 
wojna z Niemcami jest beznadziejna z powodu blisko
ści lądowej granicy.

Sytuacja operacyjna.

W razie wojny z Niemcami — tylko podwodne 
okręty, zawsze gotowe do wojny i posiadające zawsze 
pełne zapasy wszystkiego, mogą działać przez dłuższy 
czas, a potem udać się do sojuszniczych, a jeżeli nie
możliwe, to do neutralnych portów. Główne ich zadanie 
1— utrudnianie komunika/cji pomiędzy Niemcami, a 
Prusami Wschodnimi. Kontrtorpedowce mogą działać 
tylko przez kilka dni. Postawienie min na drogach 
nieprzyjaciela i na podejściach do Helu i Gdyni, wy
konane możliwie jeszcze przed wybuchem wojny, uwa
żałem za bardzo ważną, zwłaszcza wobec ogromnej 
przewagi nieprzyjaciela, część operacji wojennych. A 
więc, podwodne okręty i miny.

Uważałem, że jesteśmy od naszych głównych sił 
lądowych oddzieleni pustynią i musimy liczyć tylko 
na samych siebie.

Artyleria nadbrzeżna, art. plotnicza, oddziały pie
choty mają cel — obronę bazy floty, żeby ta flota 
mogła dokończyć mobilizację, gdzie jeszcze nie jest 
gotowa, i jak najdłużej mieć możliwości wracania dla 
uzupełniania zapasów i ludzi i remontu.

Morskie lotnictwo wobec jego słabości mogło słu
żyć tylko dla pomocniczych celów: dla okrętów i obro
ny wybrzeża.

Powyższe było treścią rozkazu, który na wypadek 
wojny z Niemcami wydałem D-cy Floty, K-adm. Unru- 
gowi, jeszcze zdaje się, koło 1935 roku.

Wojna z Sowietami byłaby normalną wojną sła
bego z silniejszym. Główne zadania: obrona przed 
desantami i obrona prawdopodobnie, nie bardzo skutecz
na, naszych komunikacji morskich z Europą (Skandy
nawia też).

Nie pamiętam, czy na ten wypadek (Sowiety) 
wydałem rozkaz operacyjny. Prawdopodobnie, że tak, 
ale nie jestem pewien, bo najważniejszą i najpilniejszą 
była gotowość do wojny N.

Te decyzje operacyjne robiłem sam na własną 
rękę, bo nikt (G. Inspektor S. Z., Minister) nie intere
sował się tym, z czego nawet byłem zadowolony.

Natomiast, co do Flotylli Pińskiej, uważałem ,że 
pod względem operacyjnym jest to sprawa odpowied
niego Inspektora Armii, który będzie Dcą frontu na 
miejscu.

Przypomniałem sobie, że jednak miałem niektóre 
wskazówki operacyjne; jedne z nich zmusiły mnie do 
noszenia zniszczonego już płaszcza w ciągu przeszło 
roku: bałem się zamawiać nowy, myśląc ciągle, że 
będę musiał wyjść w stan spoczynku. Była to duża 
dość instrukcja, wydana w 1928 roku i sądząc ze spo
sobu pisania, napisana osobiście przez Marszałka Pił

sudskiego. Dotyczyła ona różnych broni i spraw woj
ska, ale zawierała również artykuł o Mar. Woj.

Zaczynał się ten artykuł od słów (w przybliżeniu): 
„Jeżeli zanadto nierealnie ujmujemy sytuację w spra
wach lądowych, to na szerokich przestrzeniach mórz 
fantazja może dojść do niesłychanych rozmiarów" itd. 
o przeważnie nieistniejących zamierzeniach Kierowni
ctwa Mar. Woj. w praktycznym zastosowaniu idące 
potem wskazówki, sprowadzały się do tego, że dla 
obrony naszego morskiego stanu posiadania powinniś
my mieć tylko dobrze wyćwiczone, szybkie i „zwinne" 
motorówki, któreby nie wychylały się poza obręb Za
toki Gdańskiej.

W pewien czas potem została nagle zwołana do 
Marszałka konferencja. Ja, Komandor Unrug (D-ca 
Floty) i generał Zaruski (starosta powiatu Morskiego 
z siedzibą w Gdyni). Marszałek objaśnił, że zawezwał 
Gen. Zaruskiego, jako „Komendanta Portu", i że kon
ferencja miała dotyczyć obrony Gdyni (i Gdańska?) 
ze strony morza.

Nie pamiętam, co było mówione, ale w rezultacie 
Marszałek kazał nam trzem ułożyć memoriał w tej 
sprawie i przedstawić mu. Po konferencji ja ułożę 
projekt tego memoriału. Zastosowując się pozornie do 
otrzymanych wskazówek, w rzeczywistości przemyci
łem tam racjonalne idee, tak, że memoriał wyglądał, 
chociaż niechlujnie, ale nie bardzo szkodliwie. Dwaj 
inni podpisali. O tym memoriale nigdy więcej nic nie 
słyszałem.

Jeszcze raz Marszałek Piłsudski rozmawiał ze mną 
na operacyjny, raczej ściśle taktyczny, temat: desan
tu, który miał „Wicher" wysadzić (i wysadził), na 
Westerplatte. Otrzymałem bardzo szczegółowe rozka
zy, zwłaszcza co do uzbrojenia desantu.

Marszałek Rydz-Śmigły wydał mi na piśmie roz
kazy dotyczące operacji na Gdańsk (w marcu (?) 
1939).

Rozkazy te miały tę zasadniczą wadę, że trakto
wały operację w zupełnej izolacji od sprawy prawdo
podobieństwa interwencji Niemiec (i Niemieckiej ma
rynarki). Znacznie później udało mi się te rozkazy 
zmienić o tyle, że D-ca Floty miał użyć na Gdańsk 
tylko te siły, jakie nie będą potrzebne w tym czasie 
dla walki z niemiecką flotą. Nie obstawałem na le
pszym rozwiązaniu, bo przekonany byłem, że niemiec
ka flota zjawi się od razu i zaabsorbuje wszystkie 
nasze siły. Otrzymałem nowy zmieniony rozkaz na 
skutek mojego raportu, że trzeba, wobec groźby floty 
niemieckiej, zaniechać morskiej strony operacji na 
Gdańsk.

Wewnętrzna organizacja marynarki 
i oddziałów wojska przydzielonych do marynarki.

W tej dziedzinie, o ile pamiętam, miałem zupełną 
swobodę działania (w stosunku do oddziałów wojska 
w racjonalnym stopniu), tak że stan, w której ta 
dziedzina znajdowała się w 1939 roku, znajdował się 
na linii rozwojowej, zamierzonej przeze mnie. Począt
kowo Morski Dyon Lotniczy (do 1923, zdaje się) był 
oddziałem wojska, Morski Dyon Artylerii przeciw

lotniczej od czasu utworzenia go, zdaje się w 1929
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®. • 
roku, przez parę lat był też oddziałem wojska. Dyon 
Artylerii Nadbrzeżnej był od początku, zdaje się 1925, 
oddziałem marynarki.

Sprawy mobilizacyjne.

Jak już mówiłem, dążyłem stale do tego, żeby 
w normalnych warunkach, okręty były faktycznie 
zmobilizowane. Nie zawsze całkowicie się to udawało, 
częściowo z powodu istotnych przeszkód, częściowo z 
powodu zrozumiałych oporów, gdyż stwarzało to dużą 
niewygodę.

Formalne tabele mobilizacyjne nie bardzo nas 
przejmowały pod względem okrętów na morzu, ale pod 
względem innych oddziałów trzeba było patrzeć na nie 
poważnie. Tymczasem, instrukcje i tabele, wydane 
przez M-stwo Spr. Wojsk., tak z biegiem czasu stały 
się nieaktualne, a zresztą dużo z nich nie mogło być 
zastosowane w marynarce, że wreszcie pod tytułem 
„Podaję do wykonania aż do zatwierdzenia przez p. 
Ministra Spr. Wojskowych" wydałem moje własne 
nowe mobilizacyjne rozkazy. W wojsku I Wice-Mini- 
ster, jak mi powiedział Szef Sztabu Głównego, Gen. 
Gąsiorowski, miał zabronione wydawanie nowych eta
tów wojennych, tak że z biegiem czasu etaty pokojowe 
stały się pełniejsze, niż wojenne. W takich warunkach 
mobilizacji nie można było przeprowadzić. Było to, 
zdaje się w 1934, czy w początku 1935. Około roku 
potem została wydana dla S. Zbrojnych nowa instruk
cja mob., tak że naszą musieliśmy częściowo przero
bić, żeby dostosować ją i włączyć do ogólnej instrukcji 
dla S. Zbr.

Budowa okrętów.

Jak pisałem już, w 1923 roku powstała myśl (nie 
pamiętam kto był inicjatorem; myślę, że Adm. Po
rębski) budowania okrętów podwodnych. Do 1925 zo
stało ustalone, że mają to być 3 stawiacze min — 
około 980 ton i 6 okrętów normalnego typu -— około 
600 ton. Gdy zostałem Szefem Kier. Mar. Woj., na 
wiosnę 1925, plany i faktyczne dane okrętów już były 
przygotowane i wkrótce rozpoczęło się rozpisanie prze
targu we Francji na budowę. Pertraktacje z firmami 
trwały dość długo. Ja chciałem zamówić w firmie Nor
mand w Havre jako mającej duże doświadczenie z 
podwodnymi okrętami. Inna potężna firma na Śród
ziemnym morzu, nie mająca pod tym względem do
świadczenia energicznie starała się o zamówienie, do 
tego stopnia, że w ciągu kilku tygodni, co niedziela, 
w jednym pisemku w Warszawie ukazywał się artykuł 
pt. „Podwodne łodzie komandora Świrskiego“ z szere
giem oszczerstw co do kompetencji i nieuczciwości z 
mojej strony i z napaściami na gen. Sikorskiego, Mi
nistra Spr. Wojsk., że mnie dotychczas toleruje. Była 
jeszcze 3-cia firma „Chantiers Navals Franęais“, któ
rą też odrzuciłem, bo podwodnych okrętów też nigdy 
nie budowała. Gen. Sikorski był o tym stanie rzeczy 
poinformowany i zgadzał się ze mną. Stanęło więc na 
tym, że „Normand" ma dostać 9 podwodnych okrętów. 
Gdy pojechałem do Francji, by sfinalizować te zamó
wienia, otrzymałem telegram, że nie będzie pieniędzy 

na 9 okrętów, ale tylko na 3. Zdecydowałem zamówić 
3 stawiacze min, późniejsze „Wilk", „Ryś" i „żbik“. 
Po powrocie i po nieudanych próbach restytucji pier
wotnego programu (zwłaszcza z gen. Żymierskim, 
który był Szefem czy Z-cą Szefa Adm. Armii) na
stąpiło zacisze, które jednak wkrótce było przerwane 
zawezwaniem mnie przez gen. Sikorskiego na konfe
rencję w Inowrocławiu: Gen. Sikorski, Ambasador 
Chłapowski, który przyjechał z Francji i ja. Po roz
mowie SikoTski-Chłapowski, przy której nie byłem 
obecny, gen. Sikorski wszedł do pokoju, w którym 
czekałem i zapytał: „Jakie mamy w programie na
stępne okręty" (po podwodnych). Nie miałem żadnych, 
bo 9 podwodnych okrętów na długo nas by zaabsorbo
wały, a po skreśleniu 6-ciu z braku pieniędzy, trudno 
było chwilowo marzyć o jakichś innych. Ale zaraz 
odpowiedziałem „2 duże kontrtorpedowce". Od razu 
nastąpiła zgoda gen. Sikorskiego, z tym, że 2 kontr
torpedowce (późniejsze „Wicher" i „Burza") będą od
dane firmie Chantiers Navals Franęais w Caen. Objaś
nienie tej niespodzianki jest następujące: Rząd Polski 
bardzo zabiegał o pożyczkę we Francji (nie f. nar. 
kredyt wojenny). Rząd francuski uchylał się. Ale nie
którzy członkowie Rządu franc. mieli dużo akcji nowo
powstałej stoczni Chantiers Nawals Franęais, stojącej 
jeszcze bezczynnie bez zamówień. Dano do zrozumie
nia, że pożyczka będzie, o ile Chantiers Navals Fran
ęais dostanie duże zamówienie. Ja nie chciałem tej fir
mie dawać podwodnych okrętów, więc musiała dostać 
k-torpedowce, na co chętnie zgodziłem się. Jednak 
z zamówieniem tak łatwo nie poszło. Gen. Sikorski 
odszedł i zastąpił go gen. żeligows i. Zaczął on mnie 
przekonywać, że 1 k-torpedowiec wystarczyłby, z czym, 
naturalnie, nie mogłem się zgodzić. Następnego dnia 
zabrał on mnie do premiera p. Skrzyńskiego. Nie by
łem przy tej rozmowie; nie wchodziłem też przedtem 
w kontakt z p. Skrzyńskim. Gdy gen. Żeligowski wy
szedł z gabinetu premiera, powiedział mi, prawdopo
dobnie podejrzewając mnie o czarne intrygi: „Winszu
ję, wygraliście; możecie to zapisać w swoich „anna
łach". Pozwolenie na podpisanie umowy na 2 kontr
torpedowce otrzymałem.

A 9 podwodnych okrętów, obiecanych w 1923 i 
zredukowanych w 1925 do 3-ch? Na podpisanie umowy 
na te trzy wciąż jeszcze nie miałem pozwolenia, a ze 
zmianą reżimu sprawa ta została zaniechana, bo nie 
chciano dać pieniędzy. ,

Dopiero w końcu 1926 roku (nie gwarantuję ter
minu) udało mi się tak rozczulić generała Góreckiego, 
Szefa Korpusu Kontrolerów, że w zdecydowany sposób 
wpłynął on na pułk. Grosska, Szefa Biura Budżetowe
go, żeby się znalazły pieniądze. Naturalnie, że wymó
wiłem sobie przedtem u firmy, żeby wpłaty w pierw
szym roku budżetowym były minimalne.

Zamówienia następnych okrętów szły mniej więcej 
nonmalnie. „Grom1", „Błyskawica", „Gryf", „Orzeł", 
„Sęp" i 2 ścigacze zostały uzyskane dzięki niezliczo
nym zabiegom i memoriałom. — Głównym moim argu
mentem była bezcelowość posiadania okrętów, które 
nie mogą być później zastąpione przez inne, nowsze; 
lepiej i taniej będzie taką marynarkę skasować. Sta
wiałem sprawę tak wyraźnie i kategorycznie, bo mia-
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łem przekonanie, że nikt nie weźmie na siebie decyzji 
skasowania mar. woj.

Idea mar. woj. dzięki Lidze Morskiej i Kolonialnej, 
w której niestrudzonym działaczem był Kom. Kory- 
towski, a także dzięki wycieczkom do Gdyni i zwie
dzaniu okrętów, a rówtnież dzięki propagandzie w 
pismach prowadzonej przez p. Juliana Ginsberta, tak 
się rozpowszechniła, że czułem, że niczego nie ryzy
kuję. A propos: „Sęp‘ (bez uzbrojenia) i jeden ścigacz 
(też bez uzbrojenia) zostały zbudowane na rezultaty 
zbiórki Ligi Morskiej i Kolonialnej.

W1 1938 (prawdopodobnie) została wyznaczona 
przez Gen. Inspektora S. Zbr. komisja pod przewod
nictwem gen. Bortnowskiego, by rozważyć program 
budowy okrętó.v, ułożony przez K. M. W. Komisja, o 
ile pamiętam, większych zmian do programu nie wpro
wadziła i zaleciła jego wykonanie, z zastrzeżeniem 
jednak, że to wykonanie ma następować w miarę możli
wości budżetowych. Jaki to był program w tej chwili 
nie pamiętam, pamiętam tylko, że wkrótce potem uzy- 
skaem budżetową możliwość budowy 2 k-torp. ule
pszonego typu „Grom" i 2-ch podw. okrętów ulepszo
nego typu „Sęp“. Podwodne okręty zostały zamówione 
u firmy Normand w Le Havre, a turbiny dla kontr- 
torpedowców zostały zamówione u White & Co na 
wyspie Wight. Artyleria dla 2 k-torpedowców została 
zamówiona u firmy Bofors w Szwecji, a blachy dla 
kadłubów w polskich hutach. Budowa miała być do
konana na stoczni w Gdyni, która już była wykoń
czona w 1938, czy 1937, w porcie wojennym. Poprzed
nio już warsztaty mar. woj. w Gdyni zbudowały 2 
trawlery (poławiacze min) „Żuraw“ i „Czapla" po 
około 200 ton.

Ogólna moja myśl przy projektowaniu okrętów: 
Chociaż niewiele ilościowo, ale jakościowo muszą być 
najlepsze w swoim typie.

„Grom" stał się prototypem współczesnych mu 
kontrtorpedowców Brytyjskich, a „Orzeł" i „Sęp" zo
stały zbudowane w Holandii, bo Admiralicja Bryt, 
powiedziała mi w 1936, że 20 węzłów szybkości nie 
da się osiągnąć przy tonażu 1100 ton i przy 12 tor
pedach. Przy sposobności chcę sprostować dane, za
warte na str. 39, książki pułk. A. Liebicha „Na obcej 
Ziemi", gdzie szybkość jest podana co do „Orła" 14 
nawodna, 8 podwodna. W rzeczywistości była 20 na
wodna i 9, a może 9% podwodna.

Mieliśmy b. dobrych inżynierów budowy okrętów. 
Dlatego wymagane przez nas faktyczne dane były 
zawsze wykonalne w granicach żądanego tonażu. Ge
neralne plany były sporządzane przez Kier. Mar. Woj., 
a budująca firma badała ze swojej strony możliwość 
wykonania i dawała szczegółowe plany.

W prasie ukazywały się wzmianki, że marynarka 
wojenna ma program budowy okrętów na 150000 ton.

Kierownictwo Mar. Wojennej takiego programu 
(zawierającego też duże okręty) nie miało. Powstało 
to stąd, że na komisji rozbrojeniowej Ligi Narodów 
podaliśmy, że zamierzamy rozbudować Mar. Woj. do 

tego tonażu. Było to potrzebne w Genewie ze wzglę

dów taktycznych. Ale ś. p. Julian Ginsbert wykorzystał 
to dla wewnętrznej propagandy marynarki.

* * a

Lotnictwo morskie bardzo długo nie mogło się 
rozwijać. My chcieliśmy zakupywać zagranicą, Depar
tament Lotnictwa, poniekądi słusznie, wywieraj na 
nas nacisk, żeby budować w kraju. Zmuszono nas do 
zamówienia prototypu u firmy Plagę i Laśkiewicz w 
Lublinie. Straciliśmy 3 lata i około 2 milionów zło
tych. Prototyp okazał się niezdolny do latania. Wtedy 
przeforsowałem obstalunek 6 dużych wodnopłatowców 
we Włoszech. Tylko jeden zdążył przylecieć do kraju, 
ale już wojna rozpoczęła się.

Bazy floty i ich obrona od strony morza i lądu.

Jak już pisałem, w 1924 przeniosłem Dtwo Floty 
do Gdyni, gdzie już był zbudowany początek portu 
wojennego i założone fundamenty pod koszary i bu
dynek Dtwa Floty. Na Helu był mały rybacki port, 
nie nadający się do naszych potrzeb. Musieliśmy my
śleć o codziennych życiowych potrzebach i dlatego 
rozpoczęliśmy od Gdyni, mimo jej niekorzystnego 
położenia w wypadku wojny N.

Od początku 1930-tych lat zaczęliśmy budować 
port wojenny na Helu z zamiarem stworzenia na Helu 
bazy operacyjnej i zaopatrzeniowej na wypadek woj
ny N.

A więc basen portowy, składy węgla, zbiorniki 
ropy, składy i magazyny uzbrojenia wszelkiego ro
dzaju, oraz pocisków, torped, min i magazyny żywno
ściowe, mundurowe, warsztaty portowe itd., itd.

Uzbroiliśmy Hel, jak mogliśmy, od strony morza 
i w artylerię pl. L, przygotowaliśmy umocnienia po
łowę dla naszej piechoty od strony lądu, by lepiej 
broniła dostępu na Hel.

Może jeszcze rok i wszystko, na co nas było stać, 
byłoby gotowe. Mam wrażenie, że całość rozwijała się 
harmonijnie. Morski batalion piechoty, bardzo liczna 
jednostka, o składzie osobowym prawie, że wojennym, 
miał bronić Gdyni i Oksywia od strony lądu, a w 
razie konieczności wycofać się na Hel.

O personelu i wyszkoleniu.

Ogólną cechą personelu była b. chętna służba w 
mar. woj. Poborowi stanowili daleko mniejszy pro
cent, niż w wojsku. Oficerowie bardzo cenili sobie to, 
że przynależność (nieformalna), do tej albo innej 
grupy politycznej nie odgrywała żadnej roli w moich 
oczach w kwestiach przydziałów, awansów itp. Wszy
scy podoficerowie od bosmanmata (plutonowy) wzwyż 
musieli być zawodowymi. Stopień chorążego był wpro
wadzony na parę lat przed wprowadzeniem go w woj
sku.

Przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Pod
chorążych mar. woj. (3 wydziały ■— morski, techniczny 
i administracyjny), chociażby bardzo wysokie protekcje 
nie odgrywały żadnej roli. Egzaminy wstępne trwały 

b. długo, by móc poznać kandydata z punktu widzenia
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wychowania i etyki, a nie tylko z punktu widzenia 
znajomości przedmiotów ogólnokształcących. Stopniowo 
przestaliśmy posyłać oficerów na kursa specjalizujące 
do Francji, tworząc własne, a w 1936 czy 1937 otwo
rzyliśmy kurs taktyczny, który właściwie był równo
rzędny z Wyższą Szkołą Wojenną. Tak skromnie 
został nazwany, by nie wywoływać kompetencyjnych 
sporów z Szefem Sztabu Głównego.

Organizacyjny stosunek mar. woj. do wojska.

Mar. woj. podlegała Szefowi K.M.W. pod każdym 
względem. Wyjątek stanowiły sprawy lokalno-garni- 
zonowe w Toruniu, później w Bydgoszczy (Szkoła 
Pchor. Mar. Woj.) i w miejscu postoju Flotylli rzecz
nej. Terytorium Dtwa Floty, przy jego utworzeniu 
w 1920 r. i później, nie należało do żadnego DOK i 
podlegało przez Dcę Floty Szefowi Kier. Mar. Woj.

Trzymałem się tej zasady, że Min. Spr. Wojsk, 
nie powinno komunikować się z oddziałami i instytu
cjami marynarki bezpośrednio. Wszelkie sprawy po
winny były iść do Kier. Mar. Woj. Zdaje się, że wre
szcie przyzwyczajono się do tego.

Szef Kier. Mar. Woj. podlegał bezpośrednio Mini
strowi. Do tego doszła później bezpośrednia podległość 
Generalnemu Inspektorowi S. Zbr., o którą wysta
rałem się w 1938 r. i która odnosiła się do spraw Ma
rynarki, wchodzących w zakres działania Generalnego 
Inspektora.

Jak już pisałem, stosunek do Wiceministrów i Sze
fa Sztabu Generalnego został określony w 1922. Nie 
zawierał on w sobie podległości, jednak mógł być 
interpretowany, jako zależność od ich zarządzeń. 17 
lat, a nawet i po wybuchu wojny trwała walka, nie 
tyle z nimi samymi, ile z ich organami, korzystają
cymi z ich autorytetu. Moja tendencja była uwolnić 
się całkowicie od jakichkolwiek zarządzeń, z wyjąt
kiem dawanych osobiście przez Ministra, przy czym 
zarządzenia, które były referowane Ministrowi przez 
jego organa, nie powinny były wychodzić bez wysłu
chania mojego zdania. Słowem — nic o nas bez nas.

Istota sporu polegała na sprzecznych poglądach 
na zakres działania władz marynarki.

(Sto procentowo sprzeczny z moim był pogląd, że 
marynarka — to tylko okręty (i to nawet artyleria 
na nich pod znakiem zapytania); mój pogląd był, że 
wszystkie dziedziny potrzebne marynarce, należą do 
niej, na przykład, że budownictwo lądowe dla mary
narki — jest organizacyjnie marynarką, że attache 
morscy należą do marynarki, a sanitariat w marynar
ce jest tzęścią marynarki itd. Jasne, że miałem rację, 
bo jeżeliby te dziedziny w marynarce należały do 
organów wojska, to byłyby poniewierane, a jeżeli na
wet nie, to niemożliwym byłoby skoordynować ich 
działalność z potrzebami okrętów i ogólnego rozwoju, 
'A także pomiędzy sobą, tj. pomiędzy organami wojska, 
prącującymi dla marynarki.

■‘"‘^Naturalnie, że z powodu małej wielkości mary- 
trzeba było korzystać z niektórych urządzeń 

^ójślłhj^na przykład instytuty badawcze, ale stosunek 
mir.11 d<? "tych urządzeń powinien być jak klienta do 
f^6P^^r,Iww‘J której zamawia przedmioty ,albo usługi 

według swoich potrzeb i płaci za nie ze swoich pie
niędzy.

Często wychodziły z M-wa zarządzenia, zupełnie 
przy ich układaniu nie liczące się z odrębnością ma
rynarki, i w ogóle nie myślące o jej istnieniu, ale 
forma tych zarządzeń była taka, że formalnie obo
wiązywały marynarkę. Zależnie od okoliczności mu- 
siałem je ignorować, albo zwalczać.

Wydawanie takich zarządzeń, oprócz częstych 
zmian referentów w rozmaitych działach Ministerstwa, 
i jeszcze przez nas nie uświadomionych, miało jeszcze 
jeden podstawowy powód.

(Siły Zbrojne składały się z wojska i marynarki.
Powinien był istnieć D-ca Wojska i D-ca Mary

narki; oboje podlegający M-wi Obrony Narodowej. 
Minister Obrony Narodowej powinien był mieć bardzo 
małe ministerstwo dla wspólnych spraw z natury rze
czy stosunkowo nielicznych.

Sprawy dotyczące wyłącznie wojska, należałyby 
do D-cy Wojska, sprawy dotyczące wyłącznie mary
narki do D-cy (Szefa Kier. Mar. Woj.) Marynarki. 
Byłoby wtedy stosunkowo mało trudności. Niestety, 
nie mogłem nikogo przekonać, a może na przeszkodzie 
stały rozmaite względy personalne.

Faktycznie więc było tak, że zarządzenia dla woj
ska były wydawane za podpisem Ministra, więc for
malnie obowiązywały i marynarkę, o ile w nich nie 
było zastrzeżenia, że marynarki nie obowiązują, lub, 
że Szef K.M.W. wyda analogiczne zarządzenia, z 
uwzględnieniem specjalnych warunków w marynarce. 
Przy układaniu zarządzeń Ministra zazwyczaj nikt nie 
myślał o marynarce, a że nie było D-cy Wojska, więc 
zarządzenia te zagłębiały się często w detale, które 
często były zupełnie sprzeczne z organizacją i potrze
bami marynarki.

W tych ciągłych zmaganiach organizacyjnych (i 
budżetowych) utrudniały mi sytuację następujące oko
liczności :

(1 ) Brak przekononia u czynników wojska, że 
mar. woj. jest potrzebna tak samo, jak wojsko, i że 
wymaga odrębnego, niż wojsko, traktowania.

2) Brak legionistów w marynarce, a w szczegól
ności, że ja nie byłem legionistą; nie byłem z tego 
powodu traktowany gorzej, ale jednak byłem obcym 
dla tego środowiska.

3) Mając b. wysokie stanowisko (D-ca floty, ma
jący uprawnienia D-cy O.K., był moim podwładnym) 
byłem w ciągu prawie 6 lat (1925-1930) komandorem; 
to był duży minus w stosunkach z generałami.

Czując swoją słabość, unikałem stawiania kwestii 
organizacyjnych na grunt zasadniczy, zwłaszcza z 
Marszałkiem Piłsudskim, bo niebacznie wprowadzając 
rozmowę na te tory mogłem wywołać decyzje, które 
nie dałyby się potem odwołać.

iTakjtyka ciągłego czuwania i wykorzystywania 
nadarzających się okoliczności dała na ogół dobre re
zultaty, umożliwiające mi dość harmonijne rozbudo
wanie i przygotowanie do wojny naszej marynarki.

W szczególności trzeba było pilnować aktów pra
wodawczych. Konstytucja z 1935 roku po uchwaleniu 
jej przez Sejm, wymieniała tylko „wojsko". Po paru 
moich wizytach u p. Cara, który był referentem kon
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stytucji, senat wprowadził zmianę i zamiast „wojsko" 
wstawiono „siły zbrojne", a jeden paragraf (§ 32) 
wręcz wymienił „wojsko i marynarka wojenna", w ten 
sposób stwierdzające na najwyższym ustawodawczym 
szczeblu, że „siły zbrojne" składają się z „wojska i 
marynarki wojennej. To było niezmiernie ważne dla 
dekretów i rozporządzeń rządowych, jako podstawa do 
traktowania marynarki na równi i odrębnie od wojska.

BUDŻET

Dosyć trudno jest otrzymywać pieniądze od ludzi, 
z którymi musi się prowadzić ciągłą walkę w innych 
dziedzinach. Mimo sporadycznie zdarzających się prób, 
by ten albo ów departament administrował pokrewną 
mu dziedziną w marynarce (na przykład lotnictwo —■ 
lotnictwem marynarki) udało się utrzymać w budżecie 
marynarki wszystko, co było potrzebne dla niej, dając 
władzom marynarki możliwość rządzenia wszystkimi 
dziedzinami, a przez to dość harmonijnego rozwoju.

Globalna suma budżetu była za mała; zwiększenie 
jej zależało w pierwszej i najważniejszej instancji od 
Szefa Biura Budżetowego, pułk. Grosska, to też z nim 
musiałem prowadzić rozmowy na tematy nawet poli- 
tyczno-operacyjne, żeby go przekonać. To praktycznie 
było daleko ważniejsze, niż pisanie memoriałów i kon
ferencje na właściwym dla takich spraw wyższym 
poziomie.

Koniec odpowiedzi na pytanie N 3.

DODATKOWE UWAGI

1) Byłem nazajutrz lub 2 dni po śmierci Mar
szałka Piłsudskiego w Gen. Inspektoracie, w pokoju, 

w którym umarł. Zauważyłem na nocnym stoliku 
otwartą książkę. Był to „Przegląd Morski".

2) Mniej więcej rok temu słyszałem, że generał 
Carton-de-Wiart wyda swoje pamiętniki, i że z nich 
wynika, że Generał namówił Marszałka Rydza-Śmi- 
głego, żeby odesłał do Anglii 3 nasze kontrtorpedowce, 
co też Marszałek wykonał. Książki tej nie czytałem, 
ale, jeżeli rzeczywiście tak jest napisana, to może być 
objaśnione tylko w taki sposób, odpowiadający fakty
cznemu przebiegowi sprawy: Pozwolenie Marszałka 
Rydza-Śmigłego na wysłanie bezpośrednio przed ocze
kiwanym wybuchem wojny 3-ch k-torpedowców do 
Anglii uzyskałem w maju 1939. Marszałek zastrzegł 
sobie jednak termin wykonania. W połowie sierpnia 
przybył do Warszawy kapitan R. N. Wharton (zdaje 
się, że w składzie misji gen. Carton-de-Viart‘a). Uwa
żając, że już czas jest wysłać te 3 k-torpedowce, wy
rażałem Whartonowi obawy, żeby Marszałek nie spó
źnił się z pozwoleniem wysłania. Wharton powiedział, 
że może on spróbuje, czy nie można przyspieszyć. Wi
docznie, on powiedział Carton-de(-W5ai|[;‘owi, a ten 
Marszałkowi. Możliwe, że Marszałek powziął decyzję 
wykonania niezależnie nawet od Carton-de-Wiart‘a, a 
może C. de V. przypomniał mu o tym. Ja myślę, że to 
było niezależnie, bo wątpię, żeby Marszalek zapomniał: 
ja przypominałem mu o tym, że już trzeba wysłać, 
parę razy w sierpniu. Ostatecznie termin został wy- ( 
brany przez Marszalka Rydza-Śmigłego jak najtraf
niej.

O okolicznościach wysłania 3 k-torpedowców do 
Anglii, kom-dor Wroński napisał w swym artykule 
,jDziałalność Polskiej Mar. Woj. w czasie wojny 1939- 
1945" (Bellona, Zeszyt II, 1949).

14 września 1952. J. Świrski,
wice-admirał
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E. PLAWSKI

MOJA SŁUŻBA NA LADZIE
CZĘŚĆ I.

W GDYNI

W połowie 1936 r. przekazałem Dywizjon Okręt- 
tów Podwodnych Komandorowi ppor. Aleksandrowi 
Mohuczemu i przeniosłem się do Warszawy na t.zw. 
ORP Fotel przy biurku Szefa Broni Podwodnej Kier. 
Mar. Woj.

Osiem lat i osiem miesięcy mojej kariery mor
skiej odbyłem na okrętach podwodnych. Najpierw 
jako uczeń i stażysta w Toulonie i Cherbourgu. 
następnie jako dowódca Polskiej Szkoły Podwodnego 
pływania w Toulonie. Od lipca 1930 r. byłem człon
kiem Komisji Nadzorczej 1 Odbiorczej budujących 
się okrętów podwodnych w Caen i Cherbourgu, przez 
rok dowodziłem ORP żbik i przez 4 lata dywizjonem.

W swoim czasie wspomniałem o tym, że warunki 
powojenne w Wolnej Polsce wytworzyły taką sytua
cję, że przypadło mi w udziale być dowódcą bez 
przejścia odpowiedniego stażu na stanowiskach ofi
cerów młodszych. Idetntyczny los spotkał mnie w 
służbie na okrętach podwodnych. Po ukończeniu 
przeszkolenia odrazu zostałem dowódcą O.P. a po 
przeprowadzeniu żbika do Gdyni musiałem jedno
cześnie spełniać obowiązki Dowódcy Dyonu. Mało 
tego w niespełna rok czasu, czyli w okresie, gdy 
poczynałem nabierać większej sprawności w ekwili- 
brystyce podwodnej odebrano mi żbika i zamiano
wano „pełnowartościowym" Dowódcą Dyonu.

Przyjąłem ten zaszczytny awans z mieszanym 
uczuciem. Wiedziałem, że miałem pod swoim do
wództwem wyborowy zespół oficerów i podoficerów, 
których fachowość, sumienność 1 poczucie dyscy
pliny stały na najwyższym poziomie. W osobie Do
wódcy Floty kntr. admirała J. Unruga miałem wy
magaj ąceego, ale też troskliwego i wyrozumiałego 
przełożonego, który jako doświadczony podwodnik 
zawsze był gotów udzielić mi fachowej rady i pomocy. 
Z drugiej strony mieliśmy bardzo ciężkie początki 
jeśli chodzi o bazę dla OORP. Nędzny budżet Mary
narki Wojennej był zależny od Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i dla tej prostej przyczyny, gdy okręty 
podwodne przyszły do Gdyni, żadnych ułatwień 
niezbędnych dla życia załóg i technicznej obsługi 
okrętów, nie zastaliśmy.

Jako pierwszy okręt baza służył nam były statek 
szkolny Lwów. Poczciwe i wysłużone lecz już bardzo 
stare pudło nadawało się raczej na pływające muze
um morskie ale nigdy jako baza dla nowoczesnych 
okrętów. Nie miał „hulk" (w tłumaczeniu na polski- 
.,korpus rozbitego okrętu") ani dostatecznej ilości 
kabin oficerskich ani też odpowiednich warunków 
dla życia i odpoczynku załóg. W mesie oficerskiej 
czuliśmy się jak śledzie w beczce. Służyła nam ta 
mesa jako jadłodajnia, kancelaria, sala obrad, kabi
na dyżurnego oficera 1 pokój brydżowy, a powietrze 
w niej było przesycone stęchłym zapachem zenz.

W roku 1933 zabrano wreszcie hulk na złom, a 
przy zewnętrznej stronie portu wojennego stanął 
statek S/S Łódź któremu Kier. Mar. Woj. nadało 
imię ORP „Sławomir Czerwiński".

Był to również grat, ale dużo młodszy od Lwowa, 
a że miał sporo kabin i wygodniejsze pomieszczenie, 
po pewnych przeróbkach, dezynfekcji i malowaniu 
nabrał pewnej przytulnoścl.

Stopniowo też poprawiały się warunki 1 środki 
obsługi technicznej okrętów. Powstała akumulato- 
rownia a do okrętów doprowadzono prąd, wodę i sprę
żone powietrze. Rozbudowano warsztaty torpedowe, 
minowe oraz magazyny. ORP Kujawiak wszedł w 
skład dywizjonu jako okręt do wszelkich potrzeb na 
poligonie torpedowym, do podnoszenia min i speł
niania przeróżnych funkcji połączonych z pracami 
doświadczalnymi i wynalazczymi.

Obowiązki moje jako dowódcy dyonu były bardzo 
urozmaicone. Znajdowałem się w nieustannym ru
chu pomiędzy bazą, okrętami, Dowództwem Floty, 
torpedownlą, minownią 1 warsztatami. Przez kilka 
dni w tygodniu byłem z okrętami na ćwiczeniach 
w morzu oraz zastępowałem chorych lub urlopowa
nych dowódców na ich okrętach. Byłem przewodni
czącym szeregu Komisji technicznych, miedzy in
nymi przeprowadziliśmy bardzo ekscytującą próbę 
boji przeznaczonej do ratowania załóg okrętów pod
wodnych, pomysłu młodego Inżyniera Kłopotow
skiego.

Do obowiązków dowódcy zespołu należało rów
nież przyjmowanie, oprowadzanie i emablowanie 
zwiedzających okręty dostojników kościelnych i 
świeckich, ministrów, generałów, posłów oraz udział 
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w dziesiątku obrad, narad, posiedzeń i dyskusji. Nie 
miałem prawa do narzekania na monotonię i nudę.

Raz do roku przerywaliśmy nasze codzienne 
zajęcia 1 robiliśmy wypady do portów zagranicznych.

W 1932 r. pod dowództwem Dowódcy Floty, 
OORP Wicher, Burza, żbik, Wilk i Ryś złożyły 
oficjalną wizytę w Stockholmie. Dowódcą Dyonu 
Kontrtorpedowców był kmdr. por. T. Podjazd- 
Morgenstern, a mój proporczyk powiewał na ORP 
żbik.

W 1933 r. ORP Wilia pod moim proporczykiem, 
a dowodzona przez kmdr. ppor. A. Hulewicza, oraz 
ORP żbik (kpt. mar. H. Kleczkowski) i ORP Ryś 
(kpt. mar. A. Łoś) złożyły wizytę w Turku — Fin
landia.

W 1934 r. OORP Wilia, Wilk, Ryś i żbik odbyły 
podróż na wytrzymałość, odpowiadającej poprzednio 
opisanej podróży do czarnego lądu na francuskim 
O.P. Romazotti.

Złożyliśmy wizytę Norwegom w Oslo, gdzie spot
kał mnie wielki zaszczyt, gdyż byłem przyjęty na 
specjalnej audiencji przez J.K. Mość króla Haakona 
1 następcę tronu a obecnego króla Olafa. Następnie 
byliśmy hucznie podejmowani w Amsterdamie, a w 
powrotnej drodze zawinęliśmy do Kopenhagi. Zakoń
czyliśmy miesiąc trwającą podróż w Karlskronie.

W odróżnieniu od pamiętnej „croislere d’endu- 
rance“ odbytej na morzu śródziemnym kiedy to 
francuski kucharz pastwił się nad naszymi żołąd
kami, w tej podróży reprezentacyjnej byłem zmuszo
ny do brania udziału w tak niesamowitej ilości naj
bardziej wykwintnych przyjęć i wchłonąć tak olbrzy
mią ilość jadła i alkoholu, iż należy podziwiać nie- 
tylko odporność ludzkiego serca, ale przede wszyst
kim wytrzymałość guzików na surducie uszytym 
przez mistrza Balcerowicza w Gdyni.

Okręty i ich dowódcy zdali egzamin z pływania 
na wytrzymałość — z wynikiem celującym!

W roku 1935 OORP żbik, Wilk 1 Ryś złożyły wizy
tę w Tallinie. Cztery lata później Tallin był widownią 
odważnej i głośnej na cały świat uciecźkl inter
nowanego przez Estończyków ORP Orzeł.

Pracę, którą dokonały załogi okrętów podwod
nych w pierwszych latach ich Istnienia, nie da się 
ani zważyć ani określć objętościowo. Koleżeństwo, 
poświęcenie i wielkie poczucie dyscypliny wewnętrz
nej wytworzyły wśród załóg wspaniałego ducha, 
spoistość i zgranie się, a dowodzenie takim zespołem 
nie przedstawiało sobą specjalnych trudności. Tak 
przynajmniej mi się zdawało aż do pamiętnego 
Prima Aprilis 1936 r.

Właśnie kończyłem golenie się, a na stole już 
stała kawa i koszyczek z gorącymi kajzerkami —- 
w tem odzywa się telefon.

— Melduje się porucznik Krawczyk, dyżurny ofi
cer dyonu... Panie Komandorze na Rysiu nastąpił 
wybuch i jest sporo rannych...

Najspokojniej w świecie chciałem odpowiedzieć 
—„Dziękuję, ale Prima Aprilisowy kawał — nie udał 
się“... Ale por. Krawczyk jakby przeczuł moje myśli 
i kontynuował, —

— Panie Komandorze, ja wiem że dzisiaj 1-go 
kwietnia, ale to nie żart, jak Boga kocham nie żart, 
proszę zaraz przyjechać, jest dużo rannych, a dowód
ca Rysia jest już powiadomiony.

Nie było żadnej wątpliwości, że por. Krawczyk 
nie żartował, zresztą z głosu tego wybitnego oficera 
można było wyczuć, że był niezmiernie podniecony.

Starłem mydło z twarzy, nałożyłem mundur 1 
wybiegłem z domu do samochodu.

Widok wnętrza Rysia był wstrząsający.
Wybuch gazów w pomieszczeniu baterii akumu

latorów wytworzył piekielne ciśnienie, które wraz z 
płomieniami dmuchnęło wzdłuż korytarza, a następ
nie przez włazy kiosku zostało wyrzucone nazew- 
nątrz, siejąc po drodze kalectwa i zniszczenie. 13 
podoficerów, wśród których było kilku ciężko ran
nych i poparzonych znajdowało się już w szpitalu.

Na szczęście nikt nie postradał życia, ale był 
to bardzo a bardzo smutny dzień w historii Dywi
zjonu.

W WARSZAWIE — GROCHÓW I.

Po kilku miesiącach pobytu w stolicy, zamknię
ty w niewielkim pokoiku i zanurzony po dziurki od 
nosa w stosach papierów i planów, zacząłem nabie
rać przekonania, że praca w Kier. Mar. woj. wcale 
nie jest aż tak beznadziejnie nudna, nie mówiąc 
już o tym, że wypocząłem nerwowo i fizycznie, oraz 
mogłem wreszcie poświęcić więcej czasu rodzinie. 
Yacht Klubowi i myślistwu.

Zamieszkaliśmy w Grochówie w domu rodziców 
Żony. Stary, ponad 150 lat liczący parterowy dom 
z pruskiego muru i o dachu krytym gontami, nazew- 
nątrz wyglądał dość staromodnie. Z szosy grochow
skiej, która w owych czasach miała jeszcze nawie
rzchnię krytą t.zw. kocimi łbami, skręcało się na nie
mniej wyboistą drożynę prywatną, poczem przez 
wysoką i o skrzypiących wrotach bramę wjeżdżało 
się na obszerne podwórze. Po prawej stronie czworo
boku stały stajnie i wozownie, a po lewej, budynek 
kantoru. Kilkadziesiąt metrów za kantorem zaje
żdżało się pod dom teściów.

Nawprost ganku obsadzony bzem i srebrzystymi 
świerkami znajdował się tradycyjny na dworach 
polskich klomb objazdowy. Po drugiej stronie placu 
stały zabudowania browaru S. Nowaczyńskigo. W 
samym środku podwórza była studnia z której czer
pało się wodę do użytku domowego, a obok stało 
koryto dla pojenia zwierząt. Przy samym browarze, 
znudzony koń-emeryta obracał skrzypiący kierat i 
pompował wodę do wieży ciśnień a przez nią do kadzi 
piwnych, chłodzarek i butelkownl. Za browarem 
znajdowały się olbrzymie lodownie do przechowywa
nia piwa. Co roku dziesiątki chłopskich wozów za
wozi y 1 wypełniały podziemne labirynty pociętym 
na sześciany lodem wiślanym.

Pomiędzy domem mieszkalnym a szosą grochow
ską zieleniał ogród i pokaźnych rozmiarów sad 
owocowy, a tuż za ogrodzeniem biegły szyny wąsko- 
torówki Warszawa-Wawer-Kaczykół-Karczew, po 
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których niebezpiecznie chyboczące się na boki i 
przeraźliwie piszczące „samowarki" ciągnęły wypeł
nione po platformy i bufory wagoniki z urzędnikami, 
robotnikami i przekupniami. Dom mieszkalny był 
otoczony laskiem wyrośniętych w duże drzewa bzów 
w cieniu których stała altana, a trawniki i pokryte 
kwiatami klomby tworzyły kolorowe dywany. Tu i 
owdzie rosły potężne lipy a w północnej części ogrodu 
znajdował się nie tyle zarybiony, ile zażabiony staw, 
który w zimową, porę służył jako ślizgawka. Po drugiej; 
stronie szosy była końcowa stacja tramwajowa 
Nr. 24.

Dom, ogród, sad, ścieżki, — wszystko było mocno 
zapuszczone gdyż skutkiem I-ej Wojny światowej 
teść stracił cały swój kapitał w bankach rosyjskich, 
a Niemcy obrabowali browar ze wszystkiego co mogło 
się nadać do przetopienia na materiał wojenny, a 
przede wszystkim wywieźli tonny miedzianych rur, 
kotły i wszystkie narzędzia.

Wnętrze domu natomiast wyglądało bardzo sym
patycznie. Obszerny salon i niewiele mniejszy pokój 
jadalny posiadały dobrą posadzkę, to też doskonale 
nadawały się na szeroko zakrojone zabawy. Inne 
pokoje były przytulne i wygodne, a dzięki dalekiej 
odległości od szosy, żyło się w tym dworku w błogim 
zaciszu. Jedyną niewygodą na jaką stołeczny obywa
tel mógł narzekać, to był brak odpowiednich wygód 
sanitarnych. Czy deszcz czy mróz, trzeba było iść za 
kurniki, gdzie stała boleśnie wyglądająca drewniana 
budka z wyciętym na drzwiach sercem. Do tej budki 
podchodziło się z głośnym chrząkniem 1 jeśli żadna 
energicznie wymachuj ąca ręka lub gazeta nie ukazy
wała się w otworze serca, oznaczało, że budka jest 
wolna.

Własność teściów znajdowała się w odległości 
około 1/2 kilometra od t.zw. Olszynki Grochowskiej. 
Z dawnego lasku olchowego niewiele drzew pozostało, 
a te które jeszcze trwały ku wiecznej rzeczy pamiątce, 
rosły wzdłuż małego strumienia, wijącego się przez 
łąki na zaplecze osady grochowskiej. W pobliżu gaju 
olszynowego znajdowały się dwa dość wyniosłe kopce, 
które jak głosiła legenda, były zbiorowymi mogiłami 
żołnierzy poległych pod Olszynką — jedna polska 
druga rosyjska. W roku 1917 lub 1918 staraniem oko
licznych obywateli został w tym miejscu postawiony 
krzyż, a obok murowana wnęka, do której wrzucało 
się zbierane po polach w okresie orki kości ludzkie.

Majątek Grochów z obszernym murowanym pa
łacem, była to ongiś własność Prymasa Poniatow
skiego — stryja króla Stasia. Ostatnio pałac należał 
do p. Wierzbickiego, — posła na Sejm, a rozległe 
grunta przeszły przeważnie do rąk chłopskich.

Pokaźny zbiór zamków skałkowych od zbutwia
łych strzelb, ołowiane kule, guziki i inne eksponaty 
znajdowane w dzieciństwie przez żonę i jej rodzeń
stwo na polach grochowskich zostały przekazane 
do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Krótko po przybyciu do stolicy zostałem wybra
ny na wice komodora Oficerskiego Yacht Klubu, 
ówczesnym komodorem był pułkownik Spałek. Klub 
mieścił się na wybrzeżu Kościuszki tuż obok mostu 

Poniatowskiego w przyj emnym dla oka i nowocześnie 
urządzonym budynku. Mieliśmy tam salę balową, 
restaurację, saloniki, bilardy, pływalnię, garaże do 
przechowywania yachtów, motorówek i łodzi, war
sztaty reperacyjne, kort tenisowy oraz taras z pięk
nym widokiem na Wisłę.

Oficerski Yacht Klub był w pierwszym rzędzie 
ośrodkiem kulturalnym i sportowym dla oficerów i 
Ich rodzin, nie w mniejszym jednek stopniu służył 
też celom reprezentacyjnym i był chętnie uczęszcza
ny przez przedstwiciell sfer naukowych, artystycz
nych, politycznych i dyplomację zagraniczną. N.b. 
nigdy nie zapomnę wspaniałego koncertu z którym 
zaraz po zakończeniu konkursu Chopinowskiego wys
tąpił w O.Y.K. przed małym gronem krewnych i 
przyjaciół, młodziutki Małcużyńskl. jest on sios
trzeńcem ś.p. kontr, admirała Czernickiego.

Poza tym z grupą oficerów Kier. Mar. Woj. 
dołączyłem do Klubu Myśliwskiego Oficerów Kor
pusu Geografów. Dzierżawiliśmy niezłe tereny myś
liwskie w Skierniewickim, pod Okrzeją i na Piń- 
szczyżnle. Gdy do powyższego dodam, że zawdzięcza
jąc Adolfowi Nowaczyńskiemu mieliśmy zawsze do 
dyspozycji dwa darmowe bilety do teatrów stołe
cznych, życie na lądzie straciło charakter egzysten
cji papierowego mola. Godziny wolne od służby zo
stały wypełnione sportami na świeżym powietrzu a 
na balach, kolacjach i w teatrach mieliśmy możność 
poznania wiele ciekawych osobistości z przedwojen
nej Warszawy.

JESZCZE O WARSZAWIE

Ja kocham Warszawę, ale dla Grochowa żywię 
specjalnie głęboki sentyment. Poraź pierwszy trafi
łem do Grochowa w kwietniu 1919 r.

Na balu urządzonym w Resursie Kupieckiej 
zostałem przedstawiony Adolfowi Nowaczyńskimu, 
który pełnił funkcję przyzwoltki 1 czuwał nad bez 
pieczeństwem dwóch 18-to letnich panienek; Mary
si Nowaczyńskiej — obecna moja żona, oraz Zosi 
Wolfke, córka profesora Politechniki a siostrzenica 
pani Osendowskiej — żony znanego podróżnika i 
pisarza.

Kto nie był w tym pierwszym okresie niepodle- 
gości oficerem polskim, a tym bardziej marynarki, 
nie wyobraża sobie jakie mieliśmy powodzenie w sfe
rach towarzyskich, a osobliwie w domach z podrasta- 
jącymi pannami. Tam gdzie zjawili się marynarze 
tam milkł dźwięk ułańskich ostróg. Krótko mówiąc 
bal w Resursie zaważył na całym moim istnieniu. 
Polska odzyskała niepodległość a ja ją straciłem. 
Co prawda walczyłem jeszcze przez całe 3 lata o 
prawa kawalerskie oraz broniłem jak mogłem pra
starych tradycji marynarskich, ale na nic to wszy
stko się nie zdało. Z rekina stopniowo przeobrażałem 
się w płotkę aż wreszcie połknąłem przynętę wraz 
z hakiem i od 40 lat pływam na wędce.

Zgodnie z panującymi wówczas zwyczajami 
towarzyskimi, jeśli młodzieniec zdołał wywrzeć odpo
wiednie wrażenie, to panienka zapraszała go by 
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odwiedził ją w rodzicielskim domu. Rzecz jasna, że 
nowoczesna młodzież wyśmiewa to przedpotopowe 
i zgoła niedemokratyczne konwencjonały, jako prze
żytek i strata czasu, a przede wszystkim — ,,co wła
ściwie mogą mieć do tego papa i mama skoro córka 
już skończyła 12 lat“...

W myśl i po linii przesądów średniowiecznych, 
w najbliższą sobotę nałożyłem surdut i pojechałem 
do Warszawy. Z dworca Gdańskiego przez most 
Kierbedzia zajechałem tramwajem pod stację „Most‘‘ 
i ulokowałem się w wagonie II klasy kolejki podmiej
skiej, — kierunek Gocławek. Wśród pasażerów prze
ważała zmaltretowana wojną inteligencja. Byli to 
powracający z biur urzędnicy, a poznawało się tę 
klasę społeczeństwa po wytartych na glans ubra
niach z naszytymi na łokciach i brzegach kieszeni 
kawałkami skóry. Dziurawe zelówki, przetłuszczone 
kapelusze i pokryte zmarszczkami twarze dawały 
świadectwo „dobrodziejstwom" niemieckiej okupacji.

Wobec tego, że cała młodzież polska poszła do 
wojska, publiczność składała się z osób średniego 
i starszego wieku oraz dzieci. Jakaś siwiuteńka pani 
siedząca naprzeciwko zwróciła się do mnie z pytaniem 
-- „a pan to kolejarz"? Odpowiedziałem przecząco. 
„A bo chciałam się zapytać kiedy pociąg -będzie 
w Wawrze". Po chwili przerwy sympatyczna pani 
nie wytrzymała jednak, — „to pan pewnie służy w 
policji?" Musiałem wreszcie wyjawić tajemnicę przy 
należności granatowego munduru i wnet cały pociąg 
ożywił się. Wielu z pośród obecnych obywateli Otwoc
ka i Kaczego Dołu nawet nie wiedzieli o istnieniu 
polskiej marynarki wojennej. Zostałem zasypany 
pytaniami, siwa pani poczęstowała mnie cukierkiem, 
a dzieci z ciekawością dotykały brudnymi palcami 
mego munduru, i złote kotwiczki na nareminnikach.

Wreszcie pociąg zatrzymał się w Gocławku. Pow
stałem z miejsca i skierowałem się do wyjścia. Kilka
naście rąk wyciągnęło swe dłonie by gorącym uścis
kiem pożegnać marynarza... — tak jakby wyruszał 
w daleką podróż dokoła świata.

Na dworcu Gocławskim zostałem przywitany 
przez pannę Marysię i jej ojca — pana Stanisława 
Nowaczyńskiego, właściciela folwarku i wielce szano
wanego obywatela na terenach Grochowa.

Na dworach polskich nie bywałem od roku 1913, 
kiedy to po raz ostatni odwiedziłem wuja na ziemi 
Wileńskiej w okolicy jeziora Świr. Od tego czasu 
przebywałem stale w Rosji, przeważnie na okrętach 
w towarzystwie przełożonych i kolegów z marynarki 
rosyjskiej.

Kilka lat spędzonych w warunkach wojennych 
na morzu Czarnym, jeszcze gorszy okres przeżyć w 
czasie rewolucji oraz w formacjach polskich w Odes
sie i wreszcie prymityw pierwszych miesięcy wege
tacji w porcie wojennym Modlin, gdzie formowaliśmy 
Folską Marynarkę — wszystko razem wzięte odbiło 
się ujemnie na postawie i manierach niegdyś Świet
nie ułożonego i dobrze zapowiadającego się poruczni
ka. Nic więc dziwnego, że zaraz po przekroczeniu 
progu salonu, poczułem się jak na cenzurowanym.

Niebawem weszła pani domu wraz z młodszą 
córką Ożeną, a po kilku stereotypowych pytaniach 

i odpowiedziach dotyczących pogody 1 podróży kole
jką, wszyscy powstali i przeszli do jadalnego, gdzie 
w miarę spożywania świetnej kolacji zroszonej śliwo
wicą 1 doskonałym piwem, powoli zacząłem nabierać 
normalnego wyglądu i samopoczucia. Po kolacji 
kolejno graliśmy na fortepianie, oglądaliśmy albumy, 
ale najwięcej ubawiłem towarzystwo moją zrusyfi
kowaną polszczyzną. W następnych miesiącach Gro
chów był odwiedzany przeze mnie kilka razy. Spotka
łem się również z panną Marysią raz jeden w Uja
zdowskim Parku, raz w kinie, ale zawsze wszędzie w 
obecności lub towarzystwie osoby trzeciej. Nigdy 
sami... w oczach starszego pokolenia każdy mary
narz musiał to być pijak, rozpustnik i uwodziciel, 
a w każdym z nich siedział korsarz, czyli rozbójnik 
morski.

W końcu lata 1919 r. zostałem przydzielony do I 
Baonu Morskiego na stanowisko oficera operacyjne
go. w oczekiwaniu na podpisanie pokoju wersal
skiego, który miał dać Polsce dostęp do morza, 
Baon znajdował się w Aleksandrowie Kujawskim. 18 
stycznia 192'0 r. rozpoczęło się obsadzanie Pomorza, a 
10-go lutego po uroczystościach zaślubin z morzem, 
zostałem pierwszym kapitanem portu wojennego 
w Pucku.

Łączność z Grochowem — urwała się.

PANI MARYSIA

Nadszedł rok 1922. Po przeszło 6 lat trawają- 
cych wojnach Polska wreszcie zaczęła oddychać 
powietrzem wolności. Zbliżały się święta Wielkiej 
Nocy. Po napisaniu kilku kartek z życzeniami do ro
dziny i przyjaciół zastanowiłem się czy aby kogoś 
nie pomlnąłem.Przyszedł mi na myśl Grochów. Czy 
posłać kartkę Marysi czy też nie?... — Pewno już 
wyszła dawno zamąż, bo i co tam gadać postąpiłem 
przecież niezbyt grzecznie... ale w rezultacie napisa
łem. Po kilku dniach nadeszła odpowiedź i nawiązała 
się korespondencja. W październiku otrzymałem 
kilka dni urlopu i pojechałem do Warszawy. Po 
ogoleniu się i ogólnym uporządkowaniu się w dwor
cowej fryzjerni wsiadłem do konnej dorożki i kaza
łem się zawieść pod gmach redakcji gazety „Rzecz
pospolita".

W owych czasach „Rzeczpospolita", którą finan
sował Ignacy Paderewski gromadziała najlepsze 
siły dziennikarskie i literackie. Wystarczy wspomnieć 
chociażby takie nazwiska jak: Makuszyński, Nowa- 
czyńskl, Grzymała-Siedlecki, Stroński, żyznowski, 
Perzyński, Strakacz, Godziemba, Wysocki, Kossow
ski.

Moja wybranka pracowała w Rzeczypospolitej 
jako sekretarka.

Po zajęciach poszliśmy do pobliskiej jadłodajni 
na obiad, a następnie po krótkim spacerku ulicami 
miasta wsiedliśmy w tramwaj i właśnie w tym tram
waju N. 18 w drodze do stacji „Most" ofiarowałem 
Marysi moje serce. Zaczerwieniła się jak zorza po
ranna, ale wahanie nie trwało zbyt długo, w dniu 
następnym zjawiłem się w Grochówie i złożyłem ofi
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cjalne oświadczyny. Rodzice dali swoją zgodę, ale 
nie wykazali przy tym specjalnego entuzjazmu. Tu 
również odczułem, że starsza generacja miała mniej
sze zaufanie do marynarzy aniżeli nawet do ułanów.

Po moim wyjeźdzle na wybrzeże w Warszawie 
rozpoczął się generalny atak przeciwko Nówaczyń- 
skim. W ataku wzięły udział wszystkie wiekowe ciocie 
wujaszkowle i ich przyjaciele. Przeze mnie cała ma
rynarka trafiła na czarną listę, bo to marynarze 
wiadomo co to za granda, że do domów wracają 
tylko raz na kilka lat, że mają nieprawne żony 
i różnokolorowe potomstwo w każdym zakątku świata 
i t.p. Anonimy również nawoływały do opamiętania 
się i zerwania narzeczeństwa — póki jeszcze nie jest 
za późno. Ja oczywiście nic o tych rzeczach nie 
wiedziałem i z całą powagą przygotywywałem się 
tak moralnie jak i materialnie do przyszłych moich 
obowiązków.

14 kwietnia 1923 r. w kapliczce św. Wincentego 
na Ordynackiej zebrało się około 100 osób, rodziny 
i przyjaciół. W mieszkaniu kuzynów na ul. Widok 
zdenerwowana para młodych 1 ich najbliżsi oczeki
wali przyjazdu karet, które miały przewieść ich do 
kaplicy. Po przeszło godzinnym opóźnieniu zjawił się 
wreszcie pierwszy wehikuł. Następne nadjechały 
później — w pewnych odstępach czasu. W każdym 
razie, wbrew Istniejącym zwyczajom i tradycjom, 
narzeczona i narzeczony pojechali na ślub w jednej 
karecie.

Zawstydzeni z powodu przeszło godzinnego opóź
nienia stanęliśmy wreszcie w drzwiach kaplicy. 
Moimi drużbami byli inż. J. Rymkiewicz 1 por.mar. 
rez. Rakusa-Suszczewski. Gdy niedaleko ołtarza ode
brałem od przyszłego teścia jego córkę i ruszyliśmy 
w stronę klęcznlków odezwał się tuż za nami głos 
Kornela Makuszyńskiego — „Marysiu cofnij się, 
masz jeszcze czas.“ Słowa te udobruchały zmęczone 
wyczekiwaniem starsze panie, a na twarzach gości 
zajaśniał miły uśmiech. Ksiądz prałat Sklmborowicz 
spojrzał na Makusza, coś burknął pod nosem i roz
począł ceremonię ślubną.

Ks. Prałat miał szczęśliwą rękę, gdyż żona wy
trzymała ze mną po dziś dzień 1 grozi że wytrwa do 
końca.

Gdy już było po wszystkim i gdy wszelaki od
wrót został ostatecznie zamknięty ruszyliśmy w stro
nę wyjścia. Jak na komendę, rodzina najbliższa, 
dalsza, najdalsza, przyjaciele, znajomi oraz jak 
mi się wydawało — nie jeden przygodny przechodzeń 
— wszyscy rzucili się na nas i rozpoczęło się składa
nie i odbieranie życzeń. Jedni wyrażali swoje uczucia 
łzami i całusami, Inni podnosili ręce do góry i czekali 
bym wpadł w ich objęcia przy czym nic nie mówili 
tylko tłukli mnie dłońmi po plecach. Jeden pan 
co do którego nie byłem całkiem pewien czy go wo- 
góle znam, długo trzymał moją dłoń i patrząc w 
oczy wreszcie wyksztusił — „ja nic nie mówię ale 
pan wie co czuję“, poczem w tragicznym ruchu 
odwrócił głowę na bok i odszedł.

Wreszcie przy wyjściu odnalazłem swoją małżo
nkę. Energicznym pociągnięciem wyrwałem ją z ob
jęć koleżanek i kuzynek, pomogłem wsiąść do karety. 

rozwikłałem szereg komplikacji z długą suknią i 
welonem, bukietem, Rękawiczkami, woreczkiem i 
wilgotną chusteczką, a gdy już wszystko wyglądało 
„przepisowo" obróciłem się w stronę stojących na 
chodniku przyjaciół, złożyłem pożegnalny ukłon 
przez zdjęcie cylindra, włożyłem ten straszny wyna
lazek naszych pradziadków z powrotem na głowę 
i zgrabnym ruchem wskoczyłem na stopień. Zapo
mniałem jednak, że cylinder to nie morska czapka; 
uderzyłem nim o górne obramowanie drzwi karety 
z taką siłą, że wbił mi się na głowę po sam nos. 
Rozumie się samo przez się że wypadek ten wywołał 
ogólną radość otaczających nas przyjaciół i gapiów 
a po krótkiej konsternacji państwo młodzi również 
wybuchnęli śmiechem. Pod głośne „Niech żyją" para 
siwków ruszyła z kopyta 1 powiozła cenny ładunek 
Nowym światem i Krakowskim Przedmieściem przez 
Most Kierbedzia imost Poniatowskiego leżał jeszcze 
w gruzach) — na Pragę, poczem wyboistą szosą 
Grochowską po przeszło godzinnym chybotaniu się 
dobrnęliśmy do domu.

Przy ganku oczekiwano nas z Chlebem i solą 
oraz dodatkową porcją mieszanych ze łzami cału
sów.

Nareszcie zasiedliśmy do stołu. Wszyscy byli 
przegłodzeni, to też początkowa część uczty odbywała 
się w dość spokojnej atmosferze. Ale oto powstał z 
krzesła ksiądz prałat Sklmborowicz i rozpoczął swoje 
przemówienie. Okazało się że był nie tylko wspania
łym kaznodzieją, lecz również nizwykłym mówcą 
okolicznościowym. Przeplatane dowcipami i kawał
ami życzenia jakie złożył nswożsńcom, były arcy
dziełem kunsztu krasnomówstwa i znajomości humo
rystycznej strony ludzkiej istoty.

Po ks. prałacie przemawiał znany dziennikarz 
żyznowski. Przemawiał raczej sentymentalnie, gdyż 
żywił wielką sympatię do Maryli i szczerze życzył 
jej szczęścia, żyznowski miał już początki ciężkiej 
choroby a około 2-ch lat później byliśmy wszyscy 
wstrząśnięci wiadomością z Paryża o tragicznej 
jego śmierci z ręki znanej aktorki Umińskiej, która 
nie mogąc znieść widoku okrutnych męczarni swego 
przyjaciela, na jego prośbę, strzałem z rewolweru 
odebrała mu życie na łożu szpitalnym. Przemawiał 
również kuzyn żony znakomity literat i dziennikarz 
Adolf Nowaczyński, ale palmę pierszeństwa otrzymał 
Kornel Makuszyński. Dosłownie rozłożył całe -towa
rzystwo. Wszyscy już trzymali się za zbolałe boki po 
wysłuchaniu poprzednich mówców, ale Kornel prze
prowadził tak skoncentrowany atak, że w paroksyź- 
mie śmiechu goście płakali, wyli, kwiczeli, bill pię
ściami w stół, a ksiądz prałat Sklmborowicz wycierał 
chustką pot 1 łzy, a trzęsąc swą ogromną tuszą 
wołał resztkami sił „Makusz, błagam, przestań, bo 
ducha wyzionę".

Zabawa weselna przeciągnęła się do późnej nocy. 
Tańczono bez wytchnienia, humor tryskał jak z 
butelek szampańskich, a wiwatom na cześć młodej 
pary nie było końca.

Tylko i tylko Warszawa 
Wie co to dobra zabawa.
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W następnych latach aż do roku 1939-go Gro
chów był zawsze miejscem chętnie odwiedzanym 
przez wielu ciekawych i wartościowych reprezentan
tów sfer przedwojennej Warszawy, jak również 
miejscem wielu zabaw towarzyskich i zjazdów ro
dzinnych. W Grochówie wychowywały się nasze dzie
ci. W Grochówie spędziłem najszczęśliwsze dni mego 
życia. W domu teściów było zawsze przytulnie i 
gościnnie. I teraz po 24 latach, aczkolwiek rozdzie
leni tysiącami mil, my i nasi najbliżsi którzy jeszcze 
żyjemy, wciąż powracamy myślami do spalonego 
przez Niemców Grochowa oraz tych wszystkich co 
już odeszli, a pamięć o których pozostanie na zawsze 
związana z tym pięknym folwarkim przy Olszynce 
Grochowskiej.

W KIEROWNICTWIE MARYNARKI 
WOJENNEJ

Nowy gmach Kier. Mar. Woj. znajdował się 
przy zbiegu ulicy Wawelskiej oraz żwirki i Wigury. 
Po wielu latach spędzonych w starym i ponuro 
wyglądającym budynku przy ul. Chałubińskiego 
Szef Marynarki i jego Sztab zasiedli w wygodnych 
i nowocześnie urządzonych gabinetach i biurach.

Szefostwo Broni Podwodnej mieściło się na 
trzecim piętrze, sąsiadując z Szefostwem Lotnictwa 
Morskiego na czele którego stał kmdr. por. Karol 
Trzasko-Durski.

Moim zastępcą był kpt. mar. Eugeniusz Jóźwi- 
kiewicz. Pochodził on z rodziny polskich Tatarów 
Znacznie starszy ode mnie jako oficer w marynarce 
rosyjskiej, w Polsce z braku wymaganego prze
pisami stażu pływania utknął na kapitańskim 
stopniu. Z awansu na komandora ppor. w kor
pusie oficerów rzeczno-brzegowych zrezygnował. 
Nie patrząc na swoje lata 1 bez porównania wię
ksze od mojego doświadczenie w sprawach broni 
podwodnej, był wysoce lojalny i niejednokrotnie 
delikatnym słowem lub posunięciem wstrzymywał 
mnie od zbyt szybko pobieranej decyzji. Dla wszys 
tklch razem i każdego oficera z osobna był to miły 
i bardzo ceniony kolega.

W roku 1915 pływaliśmy razem na Czarnym 
Morzu na kontrtorpedowcu „Drerzki“. Przyjechał z 
Bałtyku w bliżej mi nieznanej misji. Poczynając 
od maja 1928 r przez półtora roku odbieraliśmy tor
pedy w St. Tropez. Do Komisji naszej należał również 
por. mar. S. Lasocki. W 1930 i 1931 razem męczyliśmy 
się w Komisji odbiorczej okrętów budujących się we 
Francji i wreszcie 3y2 lata spędziliśmy razem w 
Kier. Mar. Woj.

Podczas rewolucji rosyjskiej Jóźwlkiewicz prze 
szedł przez więzienia i łagry sowieckie. O swoich 
przeżyciach opowiadał prawie że szeptem, tak jakby 
się obawiał, że ktoś nieproszony go śledzi i podsłu 
chuje. Nie znosił służbowych wyjazdów do Pińska. 
— zbyt blisko było granicy sowieckiej.

Los nie oszczędził go. Zginął w Sowieckiej 
Rosji.

Drugim oficerem w Szefostwie był por. mar.

Grabowski. Zacny 1 dobrze zapowiadający się oficer. 
Co się z nim dzieje — nie wiem.

Techniczną głową szefostwa był inżynier Politur. 
Przez długie lata byliśmy razem przy budowie 
okrętów podwodnych we Francji. Współpracowa
liśmy w różnych komisjach technicznych Floty, 
jak nad usprawnieniem min francuskich i t.p. Był 
on technicznym doradcą w Komisji Wynalazków 
oraz jedynym człowiekiem, który przy doświadcze
niach z boją ratowniczą Kłopotowskiego na ORP 
Ryś został wypuszczony z zanurzonego okrętu na 
powierzchnię.

Inż. Politur — również został zamordowany 
gdzieś w Sowieckiej Rosji.

Poza tym w Szefostwie pracowali dwaj technicy 
i urzędnik — szef kancelarii.

Praca w KM w była urozmaicona dość częstymi 
wyjazdami służbowymi w teren.

Co kilka tygodni odwiedzałem Gdynię, gdzie 
były dowódca ORP Ryś, kmdr. ppor. Andrzej Łoś 
był szefem służby broni podwodnej 1 gdzie w związku 
z zamówieniem angielskich torped byliśmy zmuszeni 
zbudować torpedownię oraz nauczyć manipulowa
nia celami. Pod Modlinem w byłym rosyjskim forcie 
mieściły się magazyny i warsztaty w których uzbra
jaliśmy pierwsze 300 min polskiego wyrobu przez
naczonych dla ORP „Gryf“. W Modlinie rządzili i 
gospodarowali kpt. mar. Piątkowski i ppor. mar. 
Flor.

Miałem też wreszcie okazję do złożenia pierwszej 
wizyty Flotylli w Pińsku. Dowódcą Flotylli był kmdr. 
Witold Zajączkowski. Silna wola i wysokie kwalifi
kacje kdr. Zajączkowskiego jako dowódcy i gospo
darza wydały doskonałe wyniki w sensie dyscypliny, 
wyszkolenia i administrowania Flotyllą. Ten ogrom
ny teren pokryty labiryntem rzek i mokradeł stano
wił bardzo ważny odcinek obrony na naszej granicy 
wschodniej. Wobec tego że użycie sił lądowych na 
tym terenie z wyjątkiem okresu zimowego, było 
wysoce problematyczne, przestrzeń ta stanowiła jak
by wydzieloną domenę R.P. na której włodarzył kdmr. 
Zaj ączkowski.

Niestety i w tym wypadku trudno było prze
konać kontrolerów, że Flotylla jest potrzebna, że już 
istnieje i że dla dalszego jej rozwoju są potrzebne 
złote polskie

Po kilkudniowym pobycie na terenie Flotylli, 
zmaltretowany przez miliardy komarów i końskich 
much, które nie patrząc na gruby materiał munduru, 
podszęwkę, potrafiły dobrać się do najlepiej zabez
pieczonych części mojej skóry, powróciłem do War
szawy opuchnięty i swędzący. Przeciw tym latają
cym gryzoniom nawet Zajączkowski nie wynalazł 
żadnej obrony.

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Poza tym odbyłem dwie podróże zagraniczne. 
W 1936 r. na czele misji do której należeli; inż. 
Dłuski — założyciel i kierownik Polskich Zakładów 
Optycznych w Warszawie, jego zastępca inżynier — 
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Włoch, kpt, mar. Tomasz Duracz i kapitan wojska X 
(ci dwaj ostatni byli absolwentami francuskiej 
Ecole Superieur d’Optique) — zwiedziliśmy zakłady 
optyczne Karl Zeiss’a w Yenie.

W Berlinie, na dworcu, zostaliśmy przywitani 
przez inż. Herr von Spahn, który był jednym z dyre
ktorów Zeissówskich Zakładów; po zajęciu miejsc 
w pociągu Berlin-Yena, nie tracąc czasu, przeszliśmy 
do wagonu restauracyjnego.

Z Herr Spahn’em usiedliśmy przy osobnym stoli
ku, zamówiliśmy sobie dwie porcje angielskego 
roastbeefu z salade „russe" oraz butelkę węgrzyna. 
Po zaspokojeniu głodu zapaliliśmy hawańskie cygara 
i popijając włoskie Espresso z francuskim Benusiem 
rozwiązaliśmy języki. Mówiliśmy zasadniczo po nie
miecku, ale często pomagając sobie nawzajem rosyj
skim, którym Spahn władał dość dobrze, gdyż przed 
I Wojną światową przez kilka lat pracował w opty
cznych zakładach pod Petersburgiem.

Sapahn okazał się bardzo interesującym biesia
dnikiem. Znał wszystkie zakątki świata — nie wyłą
czając Warszawy. W rozmowie ze Spahnem trzy
małem się na ostrożności, tym niemniej po krótkim 
czasie zacząłem podejrzewać, iż nie jest on specjal
nie wielkim wielbicielem Adolfa i jego kliki i że 
swoje obowiązki traktuje raczej fachowo.

W pewnym momencie, bez żadnego kamuflarzu 
oświadczył, że za parę lat będzie wojna. — „Przemysł 
niemiecki uruchamia coraz więcej fabryk i warszta
tów. Szkoły wypuszczą rok rocznie tysiące pilotów, 
mechaników 1 specjalistów marynarzy. Zdawałoby 
się że w razie potrzeby potrafimy produkować 
maszynowo najprawdziwsze kurze jaja" — mówił 
Spahn.

„Wiem że przemysł nasz nie zawiedzie, ale nie
stety, nie mogę tego samego powiedzieć o naszym 
dowództwie — o naszych generałach. Nam brak 
polotu i zdolności do improwiazcji z czego znani są 
Francuzi 1 Anglicy. Niestety, obawiam się, że jeśli 
gdzieś coś nawali nasi generałowie łatwo potracą 
głowy. Tak było w czasie I Wojny tak się też może 
stać w przyszłości."

W powyższym zdaniu jest dużo prawdy, ale 
po dziś dzień nie rozumiem w jakim celu o tym ml 
powiedział.

W Yenie zatrzymaliśmy się w hotelu „Zum 
Schwarzen Bar". Otrzymałem pokój na drzwiach 
którego była umocowana srebrna tabliczka z napi
sem — „Pokój Bismarka". Na oparciu łóżka była 
tabliczka ze słowami „Tu spał Blsmark". Na biurku 
— „Tu pracował Bismark". żadnej tabliczki o tym 
że „Tu dumał Bismark", w łazience nie znalazłem. 
Gospodarz hotelu osobiście wprowadził mnie do 
tego pokoju i przed każdą tabliczką musiałem wy
słuchać krótką przemowę o wielkości żelaznego Kan - 
clerza.

Przez następne dwa dni zwiedzaliśmy te naj
większe w Europie zakłady optycznych i precyzyj
nych przyrządów. Wszystko co wyrabiał ten przemy
słowy kolos było przeznaczone dla wojska, marynarki 
i lotnictwa, czyli na mord i niszczenie. Całe nasze 

Zakłady Optyczne na ul. Grochowskiej, można było
by zmieścić w jednej sali tego olbrzyma.

Osobiście byłem przerażony przede wszystkim 
ilością wyrabianego sprzętu 1 materiału.

W warsztatach montujących peryskopy dla 
okrętów podwodnych naliczyliśmy co najmniej sto 
dwadzieścia rur peryskopowych a przecież nie wpu
szczono nas do montowni peryskopów t.zw. bojowych, 
całkiem nowego pomysłu — o istnieniu których 
byliśmy dobrze poinformowani. Z prostej kalkulacji 
wynikało, że oto w danym momencie znajdująca 
się w robocie ilość peryskopów wystarczy na uzbroje
nie 50-60 okrętów podwodnych.

Na jednym z podwórzy była olbrzymia platforma 
na której elektryczne wózki z podnośnikami układały 
skrzynki z celownikami. Po drugiej stronie platformy 
stały wojskowe wozy, które wywoziły sprzęt na- 
zewnątrz. Były to celowniki przeznaczone dla arty
lerii przeciwlotniczej, czołgów i t.p. Na platformie 
panował nieustanny ruch. Wiedziałem o tym, że 
w każdej skrzynce mieściły się dwa celowniki to 
też łatwo było obliczyć, że na samej platformie 
stale znajdowało się od 200 do 300 skrzyń czyli około 
500 celowników nie licząc tego co już było na wozach 
i w ciemnych czeluściach magazynu.

Trudno opisać te cuda techniki które danem 
nam było zobaczyć a przypuszczam że pokazano nam 
zaledwie znikomą część rzeczywistej produkcji.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wejmar... 
miasto gdzie tworzył Goethe.

Na głównym placu tego zacisznego zakątka odby
wała się defilada Hitlerjugendu.

Kopię mojego sprawozdania z podróży do Yeny 
otrzymali między inymi, francuski Attache morski 
Capitalne de Corvette Paplllon i Attache Morski 
Wielkiej Brytanii w Berlinie Cpt. Thronbridge. Ten 
ostatni był jednocześnie Attache Morskim na 
Polskę.

Parę tygodni później spotkałem Paplllon’a w 
Europejskim Hotelu. Znaliśmy się od lat — jeszcze 
z czasuów Toulońsklch, więc była okazja wypić 
aperitif. w pewnym momencie kolega francuz po
klepał mnie po ramieniu, mrugnął okiem i powie
dział że wysłał te fantastyczne liczby o peryskopach 
do Paryża ale wątpi by ktoś w to uwierzył... 
„Voyons... 180 perlscopes? (Test incroyable" i ciągnął 
dalej — „Przecież nawet nasz Carpentier we Francji 
nie wyrabia więcej aniżeli 20-30 sztuk rocznie, a 
ty mi mówisz, że w obecnej chwili Zeiss ma w 
robocie około 180 peryskopów c’est incroyable".

Przypuszczam, że przedstawiciel R.N. potraktował 
mój raport w identyczny sposób.

W roku 1937 zostałem wysłany do Weymouth, 
gdzie znajdowały się w robocie torpedy dla kontr - 
torpedowców typu „Grom" i okrętów podwodnych 
typu „Orzeł".

Do Londynu przyjechałem w niedzielę. Ambasa
da Polska była zamknięta. Wszystkie restauracje za 
wyjątkiem bardzo luksusowych i kosztownych — 
zamknięte. Mój zapas słów angielskich okazał się 
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niewystarczający nawet gdy zapytałem policjanta o 
najbliższą drogę do Piccadilly Circus. Posiedziałem 
sobie na ławce przed pomnikiem królowej Wiktorii, 
przeszedłem się wzdłuż jakiegoś stawu, na którym 
pływały smacznie wyglądające kaczki i wreszcie 
kiwnąłem na taksówkę. Pokazałem szoferowi bilet 
kolejowy do Weymouth i wystękałem „please"!... 
Szofer przestudiował bilet i okładkę, spojrzał do 
jakichś swoich szpargałowi zapytał mnie po rosyjsku 
..A wy iz Warszawy"?

Los łaskawy zesłał mi tą „bratnią duszę" w 
samą porę. Wreszcie dowiedziałem się kiedy mam 
pociąg, z którego dworca, że obok stacji jest czeska 
restauracja i że są tam czyste ubikacje — gdzie 
można umyć ręce.

W Weymouth miałem spędzić 6 dni 1 w tym 
celu wypłacono mi djety wynoszące około 25 shylin- 
gów dziennie. Zatrzymałem się w małym hoteliku 
tuż nad plażą. Za sam pokój paciłem 16 sh. dziennie 
i gdyby nie gościnność komandora Leśniewskiego, 
który nadzorował budowę torped oraz jego małżonki, 
musiałbym zrezygnować z obiadów lub kolacji.

Z powodów finansowych zmuszony też byłem 
skrócić pobyt w Weymouth o połowę. W powrotnej 
drodze do Londynu wpadłem do Cowes na Isle of 
Wight gdzie znajdowały się w budowle OOSP Grom 
i Błyskawica. Przy wejściu do biura stoczni zostałem 
głośno przywitany przez nadzorującego budowę 
komandora inż. St. Rymszewicza z którym przyjaź
niłem się jeszcze w Sewastopolu.

W Cowes i Weymouth miałem możność przeko
nania się jak łatwa jest współpraca z Anglikami — 
współpraca gentelmenów oparta na wzajemnym 
zaufaniu. Najbardziej skomplikowane rzeczy zała
twiało się ustnie — „na twarz". Pamiętam jak we 
Francji gdy jakaś sprawa wychodziła poza ramy 
ustnej umowy, trzeba było pisać, udowadniać wykłó
cać się, zasięgać porady prawnej o zgodę Korpusu 
Kontrolerów i oczywiście za wszystko grubo dopła
cać.

Po załatwieniu bieżących spraw w Cowes i 
obliczeniu pozostałych zasobów finansowych zdecy
dowałem do Londynu nie wracać, lecz przeprawiłem 
się statkiem z Southampton do Le Havre, skąd 
pociągiem zajechałem do Paryża.

Był to rok wystawy międzynarodowej. Wszystkie 
hotele w Paryżu były wypełnione po brzegi i tylko 
dzięki energii i protekcji mjr. Prohaski udało mi się 
zdobyć pokój w Hotel du Mars i to tylko na 36 
godzin. Po zostawieniu rzeczy w hotelu natych
miast udałem się na teren wystawy. Najpierw prze
jechałem się trzykrotnie na amerykańskich górkach. 

Po zaspokojeniu naturalnego pociągu do silnych 
wzruszeń poszedłem zwiedzić pawilony. Rzuciłem 
okiem tu i tam, spojrzałem zdaleka na stojące 
naprzeciwko siebie monstrualne 1 ponure pawiioy 
niemiecki 1 sowiecki, zawróciłem na pięcie 1 ru
szyłem do „wesołego miasteczka". Jako że od dzie
ciństwa rzucałem celnie kamieniami zabrałem 
się do rozbijania wiszących talerzy oraz piramid z 
puszek. W krótkim czasie wygrałem 3 półbutelki 
szampana 1 poszedłem do arabskiej restauracji na 
kurę z bananami i bambusami. Kura była świetna, 
natomiast szampan po pierwszym łyku ofiarowałem 
obsługującej mnie kelnerce.

Nazajutrz po odmeldowaniu się w ambasadzie 
zawiozłem rzeczy do przechowalni na Gare du Nord 
poczem wpadłem do bistro, tuż obok dworca, na 
kawę z crolssanami. Siedząc nazewnątrz przy sto
liku zauważyłem, że przy dworcu zgromadziło się 
dużo policji i mrowie podnieconych panów uzbrojo
nych w apartaty fotograficzne i kinowe. Sąsiad 
wyjaśnił, że za kilka minut nadejdzie pociąg z 
powracającymi z Niemiec — po wizycie u Hitlera, 
ks. Edwardem Windsor 1 jego Duchess’ą. Ponieważ 
miałem przy sobie aparat fotograficzny, zdecydowa
łem spróbować szczęścia i zmieszałem się z tłumem 
dziennikarzy. Bez trudności przeszedłem przez kor
don policji i sam nie wiem jak to się stało, okazałem 
się w pierwszym rzędzie utworzonego przez policję 
przejścia.

Duke i Duchess przeszli tuż obok mnie, to też 
miałem możność jak najdokładniej przyjrzeć się tej 
małej, zbyt szczupłej i zbyt mocno uszminkowanej 
osobie dla której Edward VIII zrezygnował z tronu 
Imperium Brytyjskiego.

Mrs. Simpson musiała mieć jakieś niesamowicie 
pociągające i dobrze ukryte walory, którymi sku
siła i przykuła do siebie Dawida.

Nie widziałem momentu wsiadania książęcej 
pary do auta, gdyż zostałem otoczony przez dwóch 
detektywów, którzy zwrócili na mnie uwagę, że sto
jąc z aparatem w ręku nie zrobiłem żadnego zdjęcia. 
Muslałem legitymować się, tłumaczyć się i prosić 
telefonicznie ambasadę, aż wreszcie pozwolono mi 
odejść. Gdy żegnałem się z detektywami panowała 
między nami kompletna zgoda co do tego, że la 
prlncesse est moche", zaś co się tyczy duc’a — to 
„właściwie po co on jeździł do Hitlera?... a więc 
szkoda na nich było filmu.

Kilka godzin później już byłem w drodze do 
Warszawy.

d, c. n.
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W. A. KOSIANOWSKI-LORENZ

NA WOJNIE POD ŻAGLEM
CZĘŚĆ TRZECIA

MIELIŚMY SZCZĘŚCIE

Załoga okrętu „Notre Damę d’Etel“ była pod 
stałą groźbą nieprzyjacielskiego ataku. Jeżeli okręt 
podwodny nie zechciałby się wdawać w walkę na 
powierzchni ze strachu, że jego delikatny kadłub może 
być śmiertelnie ugodzony, a z podwodnej pozycji 
nie ośmielałby się „wykosztowywać się" na użycie 
torpedy, to mógł przecież nocą przedrzeć się jakiś 
nawodny okręt.

Walka żaglowczyka z niedużym nawet szybko
bieżnym kutrem artyleryjskim, ma się rozumieć 
byłaby śmiertelną dla „Notre Damę d’Etel“.

No i wreszcie samoloty... Gdzież one były?
Raz jeden trzy samoloty, widocznie na powro

tnej drodze z operacji nad Cyprem, zaczęły krążyć 
nad nami...Przyczailiśmy się... Tylko dzwonek (bu
czek) pierwszego (prowizorycznego) alarmu i gło
sowa zapowiedź aby nikt jednak nie wyłaził na 
pokład, — przygotował, załogę do ewentualnej bi
twy... Samoloty pokrążyly... Dwa odrazu się oddali
ły. Jeden jeszcze trochę nas poobserwował... i od
szedł też... Ale mogło być inaczej. Mógł by puścić 
nas na dno... Jedna dobra bomba wystarczyłaby...

„Notre Damę d’Etel“ jednak był szczęśliwy 
okręt... Załoga była szczęśliwa.

Za czasów mego dowodzenia tym kochanym 
okręcikiem nikt życia nie stracił. Co namęczyliśmy 
się to namęczyliśmy się. Ciasny mały okręt. Za
pchany do ostatniej możliwości załogą, uzbrojeniem, 
zapasami amunicji, zapasami wszelkimi okrętowy
mi, żywnościowymi itp. Kołysanie się całymi tygo
dniami na morzu. Czasem w okropnym skwarze, 
czasem w przejmującym chłodzie. W gorące dni 
lodówka okrętowa regularnie nawalała już po kilku 
dniach podróży. Woda do picia — ciepła, mętna od 
rozkołysania i zmieszana z rdzą. Żywność monoton
na, z zepsutym często mięsem, jeżeli nie decydowa
no się żywić mięsem solonym jak za czasów Ko
lumba, lub zastępować mięsem w blaszankach — 
znienawidzonym „kornbifem".

Owszem. Był i romantyzm, piękne czasem spo
kojne noce. Lekki wiaterek lekko niesie okręcik. 
Cisza. Tylko łagodny, monotonny skrzyp masztów 
i czasem lekkie załopotanie górnego żagla.

To w samotnym patrolu. Wtedy nie chce się 
wierzyć, że przecież to jest wojna, że jesteśmy 
w operacji bojowej podróży a nie na jachtowej 
wycieczce, że polujemy na wroga, 1 że wróg może 
zapolować na nas.

To w samotnym patrolu od czasu do czasu mog

ły się pojawiać takie romantyczne nastroje, gdy 
się pełniło nocne czuwanie.

W podróży eskortowej było inaczej. Już tego ro
mantyzmu nie można było konsumować. Wytężone 
czuwanie . Patrzenie na to, co robią czasem nie- 
siomi pupile — żaglowce arabskie. Uważanie na 
wiatr, na możliwość nagłego rozpierzchnięcia się 
konwoju. Wypatrywanie peryskopu.

A oto właśnie, gdy mówię o romantyzmie samo
tnego patrolu, przypominał mi się pewien taki pat
rol, gdy w dość ciemną, wrześniową noc omal że 
nie doszło do — że tak powiem — bratniego prze
lewu krwi...

Na dość ciasnych akwenach operacyjnych, — a 
wschodnia część Morza śródziemnego może właści
wie uchodzić za dość ciasny obszarek operacyjny 
— jest rzeczą przeogromnej wagi wiedzieć dokład
nie, jakie własne (sojusznicze) jednostki znajdują 
się, lub spodziewane są na obszarze, na którym my 
się znajdujemy. Jakoś się złożyło, że nie zawiado
miono mnie, iż kursem na Bejrut miały iść nocną 
porą dwa szybkobieżne patrolowce brytyjskiej Royal 
Navy, Ale, na szczęście te dwa artyleryjskie kutry, 
na które prawie że nos w nos napatoczyliśmy się, 
posiadały — jak się okazało — arkusz z tajnymi, 
ikcfdbwym? sygnałami rozpoznawczymi jednostek, 
które miały znajdować się na danym obszarze.

Było tak. Oto nasz podsłuch podwodny melduj? 
o szumie śrub. W kilka sekund później widzimy w 
oddaleniu, z lewej burty od przodu, jakieś groźne 
sylwetki, w nocy na morzu czasem trudno określić 
od razu wielkość okrętu zjawiającego się nagle w 
zasięgu naszej widoczności.

Akurat księżyc wylazł z chmur i widzimy, że 
dostrzeżone jednostki gwałtownie zmieniają kurs 
prosto na nas. Na „Notre Damę d’Etel‘‘ alarm. Dzia
ła już gotowe. Na wszelki wypadek na mój rozkaz 
sygnalista nadaje małym projektorkiem nasz tajny, 
ustalony na wrzesień sygnał „Shampoo", „Sham- 
poo“, „Shampoo"...

Już nie ma co się czaić. Jesteśmy wykryci. Albo 
więc to są swoi i im należy dać nasze sygnały roz
poznawcze, albo jeżeli to jest wróg to nic nikomu po 
moim „shampoo". Będziemy walczyli, bez względu 
na to kto ma większą szansę.

Okazało się, że to byli swoi. Na szczęście w porę 
rozpoznaliśmy się. Patrolowce odpowiedziały umó
wionym, ogólnym rozpoznawczym sygnałem i wła
snymi rozpoznawczymi. Zwalniając do minimum 
bieg i zmieniając kurs na bezpieczny, przeszły wolno 
obok nas, wesoło wykrzykując angielską twardą 
francuzczyzną- „Bon czans"...
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Mniej groźna sytuacja — ale za to kosztowna 
dla Royal Navy. była w przedzmrokowej godzinie 
pewnego pięknego, ale wietrznego dnia, kiedy mój 
okręt „Notre Damę d’Etel‘' prowadziłem do egipskie
go portu Port-Sald.

Wiatr był mocny. Wszystkie żagle były napięte. 
A pomocniczy motor też pracował całą mocą. Wia
domo, że w tamtych szerokościach geograficznych 
zmrok zapada szybko. A brzeg egipski w miejscu 
gdzie się znajduje wejście do portu, jest bardzo nis
ki. Płaski i zlewający się z tafalą wodną. Wejście 
trudne. Zwłaszcza w ciemności dla żaglowca. Toteż 
śpieszyliśmy się okrutnie i dlatego forsowaliśmy 
motor.

W odległości kilku mil od nas widoczny jest 
konwój. Kilkanaście statków towarowych i kilka 
okrętów wojennych eskorty.

Jasne jest, że właśnie konwój ten opuścił Port- 
Said z zamiarem przejścia w nocnej porze sporego 
odcinka drogi.

W pewnym momencie dostrzegamy, że coś się 
tam zaczyna dziać. Okręty eskorty — zdaje się je
den kontrtorpedowlec i dwie fregaty — nagle zaczy
nają latać jak owczarki strzegące stada. Uganiają 
na prawo-burtowej stronie konwoju akurat pomię
dzy konwojem a nami.

I nagle... wstrząsy wybuchów i ogromne fontan
ny wody wyrzucanej wybuchami potężnych grana
tów głębinowych przeznaczonych do niszczenia okrę
tów podwodnych.

Co u diabła? — myślimy. Na „Notre Damę 
d’Etel“ rozdzwania się alarm bojowy. Wciągamy na 
maszt największą naszą banderę.

Wsłuchujemy się. Wpatrujemy się w morze. Szu
kamy wroga. Wypatrujemy peryskopu nieprzyjaciel
skiego okrętu podwodnego. Nic. Kontrtorpedowlec 
eskorty konwoju w szalonym pędzle przemknął w 
odległości jakiejś pół mili od nas. A może to było 
paręset metrów, widzieliśmy bowiem dobrze wielką 
ilość lornetek i artyleryjski dalmierz skierowany na 
nas.

No i nic... Weszliśmy do portu.
Dopiero w kilka dni później zawiadomiono mnie, 

że eskorta konwoju XXYYZZ, wyrzuciła do morza 
kilkanaście granatów na cześć sekretnego 
patrolowca „Notre Damę d’Etel‘‘.

A chodziło o to, że na dobrze widocznym hory
zoncie nic nie było widać prócz żaglowca Idącego 
pod pełnymi żaglami. Natomiast podsłuch pod
wodny wyraźnie wykazał szum pracujących jakichś 
obcych mechanizmów i śrub. Jasne więc było dla 
dowódców eskortowych, że gdzieś — zupełnie w 
pobliżu znajduje się i bezczelnie, nie zatrzymując 
motorów, idzie do ataku nieprzyjacielski okręt pod
wodny. Lecz to nie był żaden okręt podwodny — 
to był zaprzyjaźniony „Notre Damę d’Etel“, który 
swoim motorem wprowadził w błąd czujne uszy 
podsłuchu eskortowców brytyjskich.

Kosztowne to było nieporozumienie. Na szczęś
cie straty wyraziły się tylko w jakichś setkach (a 
może w tysiącach) funtów sterllngów. A przecież 
na wojnie bywało i znacznie gorzej. Iluż ludzi było 

zabitych przez pomyłkę i brak dobrego wzajemnego 
rozpoznania się. Weźmy chociażby nasz własny, 
polski okręt podwodny „Jastrząb", zatopiony do 
spółki przez brytyjski trałowiec 1 norweski kontr- 
torpedowiec. A przedtem przecież też nasz słynny 
„Orzeł" wedłlug dość prawdopodobnych przypu
szczeń zatopiony został przez sojuszników — 
Holendrów!

Z naszej awanturki zrodziła się jeszcze jedna 
(a było ich wiele) dla mnie instrukcja: Pamiętać 
żeby nie wprowadzić kiedyś znów w błąd swoich 
przez pracę motoru w marszu po żaglami.

„Weil" powiedziałem brytyjskiemu zwierzchnie
mu dowódcy, pouczającemu mnie łagodnie — 
„Weil"... Jeszcze jedna rzecz do pamiętania..."

Gdy się mówi, wspominając te wojenne przygo
dy, o trudach, o znoju 1 chłodzie, o przebrzydłym 
czasem wlkcie, a czasem o głodzie, to przychodzi do 
głowy myśl, że trzeba być sprawiedliwym. Nie 
można powiedzieć, że wojaczka na tym odcinku 
frontu sojuszniczego była najbardziej ciężka i 
zabójcza.

Niewątpliwie koledzy marynarze, których los 
rzucił na konwojowe pływanie na Atlantyku, lub 
na mroźnych wodach w konwojach do Murmańska, 
mieli znacznie cięższe życie.

W PORCIE — POKÓJ

Dość niespodziewaną cechą wojennego trybu ży
cia na środkowym Wschodzie, a przynajmniej 
właśnie tam, gdzie dzielny okręt „Notre Damę 
d’Etel“ operował, było to, że gdy się zeszło na ląd, 
było dość dużo rozkoszy tak zwanego „normalnego 
życia". A może nawet i więcej niż w normalnym 
życiu czasu pokojowego. Albowiem atmosfera wo
jenna 1 związane z wojennymi koniecznościami 
„zbiegowisko narodów", stwarzały jakiś podnieca
jący koloryt, jakiś pikantny smak, jakiś odurzający 
aromat.

Na lądzie — przynajmniej w Libanie, w Syrii, 
na wyspie Cypr i bodajże w ówczesnej Palestynie 
i nawet w Egipcie — wojny przecież prawie się nie 
odczuwało. Wojna „kończyła się", gdy się wchodziło 
okrętem do portu. Ma się rozumieć, rozkład życia 
okrętowego był 1 w porcie dostosowany do sytuacji 
wojennej. Jednak część załogi, która według kolejki 
miała prawo zejść na ląd, mogła używać wszelkich 
uroków życia w wyższym cłiyba nawet stopniu niż 
w czasach pokojowych.

Bo właśnie wszystko przecież nastawione było 
na to, aby umilać życie 1 wynagradzać za ciężkie 
chwile walecznym wojakom morskim.

Tak zwane życie towarzyskie w takim Bejrucie, 
kwitło całą pełnią. W związku z tym wszyscy ofice
rowie morscy posiadali jak najbardziej eleganckie 
ubiory wyjściowe", prawie normalnego, pokojowego 
stylu.

W ciągu mojej około dwuletniej tam służby, 
kilkakrotnie zdarzyło się, że gdy zakotwiczałem w 
porcie, już czekało na mnie jakieś zaproszenie na 
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jakąś oficjalną okazję, a więc kiedyś był bankiet z 
racji pobytu w Bejrucie księcia (obecnego króla 
Grecji) Pawła. Innym razem znów „zaproszenie- 
rozkaz“ uczestniczenia w przyjęciu z okazji wizy
tacji przez księcia Gloucester. Potem znów jakiś 
bankiet z racji narodowego święta tego lub innego 
kraju należącego do sojuszniczej rodziny. Za każ
dym razem należało się wystrychnąć w strój od
świętny.

Liban był terenem, na którym z racji dowodze
nia okrętem miałem okazję spotkania wielu wybi
tnych osobistości. A więc jak już wyżej wymieniłem, 
byłem przedstawiony greckiemu klęciu Pawłowi, 
bratu króla W. Brytanii, księciu Gloucester. Pozna
łem generała Sir Edwarda Spears, który nosił tytuł 
szefa misji brytyjskiej, a był raczej zamaskowanym 
'możnowładcą brytyjskim obok takiegoż możno- 
władcy francuskiego generała Catroux. Meldowałem 
się u przybyłego na inspekcję z Londynu francus
kiego szefa marynarki wojennej admirała Auboy- 
neau.

GEN. DE GAULLE I GEN. SIKORSKI

No miałem zaszczyt być przedstawionym same
mu wodzowi Wolnych Francuzów, generałowi De 
Gaulle. Pamiętam., że zrobił na mnie niesamowite 
wrażenie. Był wyniosły, chłodny — prawie że oschły 
gdy stał pośrodku ogromnej sali w Grand Serail i 
przyjmował salutowania wchodzących do sali ponad 
trzystu oficerów.

Jednak zmiękczył moje serce, gdy podał mi 
rękę i zareagował na słowa przedstawiającego mnie 
komandora Kolb-Bernard, miłym uśmiechem i głoś
nymi słowami: „Oh, un brave Polonals avec nous". .

Po ukończonej Inspekcji całych sił morskich 
francuskich Lewantu, przysłano na „Notre Damę 
d‘Etel“ sygnałem rozkaz, dziękczynny generała De 
Gaulle’a z nakazem wydania specjalnej, dodatkowej 
porcji wina dla całej załogi.

Drugi zaszczyt mnie spotkał — zaszczyt i potem 
smutek wielki — w związku z przybyciem do Bejru
tu naszego Naczelnego Wcdza, generała Sikorskiego. 
Był to koniec czerwca 1943 roku. Generał Sikorski 
wracał z podróży do Rosji. Dnia 27-go czerwca by
łem u generała Sikorskiego na coctailu w hotelu 
George, z racji imienin generała. Prosiłem generała, 
aby zaszczycił mój okręt odwiedzeniem. Omówiona 
została ta sprawa z francuskim morskim dowódz
twem. Wszystko było już ułożone i generał Sikorski 
przysłał na okręt swego morskiego adiutanta, poru
cznika marynarki Ponikiewskiego z oficjalnym za
wiadomieniem o swojej wizycie na „Notre Damę 
d’E.tel“... Niestety tej nocy musiałem wyjść na pilny 
patrol i zabranie konwoju żaglowców z Cypru.

Na pełnym morzu, podczas nocnego czuwania, 
zaskoczony byiłem widokiem zbliżających się do 
mnie mego zastępcy porucznika Lota i radiotele
grafisty Foury. Mieli jakieś dziwne, smutne miny. 
Przyszli zawiadomić mnie, że w katastrofie lotniczej 
przy Gibraltarze, zginął polski Naczelny Wódz gene
rał Sikorski i cała jego świta. Tak więc oczekiwana 

ze wzruszeniem zarówno przeze mnie, jak i przez 
całą moją załogę wizyta nigdy się nie miała odbyć.

Do bardzo miłych i wzruszających spotkań 
należy zaliczyć spotkanie z polskimi okrętami. 
Razu jednego był to O.R.P. Dzik, którego dowódca- 
komandor (wówczas kapitan mar.) Bolesław Roma
nowski był u nas na okręcie na obledzie, a część 
jego załogi była podejmowana winem i smakoły
kami przez moją załogę. Drugi raz to był ORP 
Sokół. Znowu dowódca tego słynnego też okrętu 
podwodnego, komandor Jerzy Koziolkowski był na
szym goście w mesie, a część załogi jego bratała 
się przy winie i śpiewach z moimi chłopcami z „Not
re Damę d’Etel“.

Te spotkania okrętów i marynarzy i potem 
żegnanie ich mają podczas wojny coś z radości i 
melancholii. Nigdy nie wadomo, czy nasze pożegna
nie nie jest ostatnie w tym życiu.

Na szczęście i ORP Dzik i ORP Sokół zakończy
ły wojnę chlubnie 1 cało. Smutne refleksje przy
chodzą, gdy się przypomina piękny, ogromny mino- 
wiec brytyjski HMS Welshman, który kilkakrotnie 
zawijał do Bejrutu i tak się składało, że z jego ofi
cerami spotykaliśmy się w serdecznej przyjaznej 
atmosferze. Ten piękny 1 dzielny okręt, który ogrom - 
ne usługi wojenne oddał w najcięższych chwilach 
wyspy Malta, — zginął. Z jego załogą już nigdy 
więcej nie dane było nam się spotkać.

Tak samo nie spotkało się później już nigdy 
dwóch brytyjskich okrętów podwodnych, z którymi 
się zżyło w „tempie błyskawicznym", jakie narzu
ca życiu okres wojenny. Tak samo nie spotkoło się 
francuskiego eskortowca „Vlking“. Wielu przyjaciół, 
lub poprostu tylko towarzyszy bojowych, lub „kole
gów po fachu" zginęło na morzu, na lądzie czy w 
powietrzu...

Gdy się wspomina tych wszystkich, którzy ode
szli nazawsze, i te okręty które poszły na dno mor
skie wraz z załogami, ze zdumieniem się myśli o 
tym, że my tak jakoś szczęśliwie przeszliśmy obok 
wszystkich, czyhających na nas niebezpieczeństw... 
A były*  one na każdym miejscu i w każdej minucie 
naszych ryzykanckich „operacyjek"... Dzieje 1 przy
gody „Notre Damę d’Etel“ nie ośmielam się nazwać 
wielkim słowem operacja... ale coś niecoś jed
nak się „naoperowało"...

Do głowy się cisną coraz to inne, jakieś zapo
mniane zdarzenia...

Oto przypomina mi się, troszkę makabryczna 
historia . Cała załoga okrętu określała pewien ewe
nement „kodowym wyrajem" — Trup na lince...

A raczej, w tym wypadku można by myśleć że 
to były dwie, — łączące się ze sobą „historie".

Muszę tutaj powiedzieć, że w okresie, kiedy już 
„Notre Damę d’Etel“ w pełni wykonywał swoje 
morskie zadania operacyjne, — zdarzyło się że 
zarówno ja, jak i mój zastępca, oraz kilku — prze
ważnie podoficerów — członków załogi, bywaliśmy 
wykorzystywani i do inych bojowych zadań...

Jakoś weszło w zwyczaj, że jeżeli „Notre Damę 
d’Etel“ stoi w porcie Belrutu dłużej niż dwie doby 
(jakiś drobny remont lub t.p.) to można było spo
dziewać się dla mnie, lub mego zastępcy porucznika 
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Lota, oraz dla 6-ciu wyborowych marynarzy, „zapro
szenia" do nocnego, przyportowego „grenadażu".

Było to wiczorowo-nocne obrzucanie przypor
towego obszaru morskiego mniejszymi „odstrasza
jącymi" bombami głębinowymi. Dokonywało się tego 
z dwóch dużych szybkobieżnych artyleryjskich kut
rów, na które ładowoło się coś ponad setkę (na 
każdy) 25-cio-kilogramowych bomb głębinowych, o 
prymitywnym zapalaniu za pomocą plkfordowskle- 
go lontu.

Ta operacja była powierzona władzom porto
wym, w których dyspozycji były owe dwa kutry- 
śclgacze... Niestety załogi obydwu kutrów były nie
dostateczne dla operacji rzucania bomb. Operacja 
ta wymagała większej ilości ludzi... Stąd te właśnie 
„zapraszania" oficerów i marynarzy, z innych jed
nostek wojennych znajdujących się w porcie...

Zaczęły się te nocne, przyportowe „grenadaże" 
potym, jak zdarzył się dość żenujący (dla władz 
wojenno-morskich) wypadek. Otóż pewnego, ciem
nego a pięknego wieczoru, nagły wybuch w basenie 
portowym wstrząsnął domami na ulicach leżących 
w pobliżu portu...

Okazało się że w nabrzeże, przy którym mieściły 
się warsztaty Royal Navy, uderzyła nieprzyjacielska 
torpeda...

Poza wyrwą w kamiennym nabrzeżu, nic się 
nie stało. Ale. Ale to coś przecież znaczyło... Zna
czyło to, że wejście do portu, które przecież było (w 
teorjl) zamykane tak zwanym „boomem", czyli og
romnym, pływającym „parawanem" z żelaznych sie
ci zawieszonych na potężnych pływakach — nie 
było naprawdę dostatecznie chronione...

A więc jakiś podwodny wehikuł, potrafił prze
dostać się do portowego basenu, i... postraszył mor
skie dowództwo.

Od tego wypadku datowała się czujniejsza 
służba ,,Boom-Patrol-Detachment", który musiał 
więcej uważać na swoje zagrody, no i wprowadzono 
właśnie te operacje obrzucania wspomnianymi bom
bami głębinowymi dość wielkiego przyportowego 
obszaru.

Zazwyczaj wychodził wcześniej jeden taki ści- 
gacz 1 biegając z lewa na prawo i z prawa na lewo, 
oraz coraz to oddalając się od portu, rzucał bomby 
do morza w odstępach czasu ściśle opracowanych, 
i na szybkości takiej, aby samemu nie być uszko
dzonym przez podwodny wybuch. Czyli ae gdy 
rzucona bomba wybucha, trzeba być dostatecznie 
daleko, aby przy wybuchu, „młot wodny" nie huknął 
w rufę...

Gdy zapas bomb zbliżał się ku końcowi, pierwszy 
ścigacz dawał sygnał świetlny do portu. Wtedy drugi 
ścigacz mknął co siły w motorach, aby zluzować 
pierwszy ścigacz i na dalszym już odcinku konty
nuować podwodne „odstraszające" bombardowanie.

Taki podwodny wybuch 25-clu-kilogramowej 
bomby okrętu podwodnego by nie zatopił. Ale nawet 
i dla okrętu podwodnego nie jest taki wstrząs i 
podwodny „młot" zdrowym, jeżeli będzie on w nie
dalekiej odległości.

Natomiast biorąc pod uwagę to, że Włosi już 

bardzo szeroko uprawiali sportowe niemal wyczyny, 
używając miniaturowych „łodzi" podwodnych, „ży
wych torped" jak je powszechnie nazywano, i t.p. 
zaskakujących trików, uważano że przynajmniej 
tych śmiałków należy niszczyć, lub odstraszać.

Pewnej nocy wyszedłem wraz z sześcioma ocho
tnikami z „Notre Damę d’Etel" na kutrze N.10. Na 
taki właśnie „grenadaż". Wyszliśmy w pierwszą 
kolejkę... Po upływie okresu czasu, w którym zapas 
naszych bomb się wyczerpał i gdy na mój sygnał 
wyszedł z portu Kuter N.ll, skończyliśmy naszą 
podmorską pukaninę i wracaliśmy do portu aby 
przespać tę resztkę nocy. Minęliśmy się z Kutrem 
N.ll w szalonym pędzle. Pokiwaliśmy sobie rękami. 
Pokrzyczellśmy im Bon chance, a oni nam Bon 
nult...

Gdy usłyszeliśmy że Kuter N.ll już zaczął 
hałasować swoimi bombami wyrzuciliśmy nasze 
ostatnie bomby i wróciliśmy do portu.

Niebawem wszyscy już spali snem sprawiedli
wych. Tylko marynarz wachtowy czuwał na pokła
dzie „Notre Damę d’Etel“... Noc była taka gorąca 
że spałem — jak wielu też marynarzy — na pokła
dzie, pod gwieździstym niebem. O niewadomej mi 
godzinie, słyszałem przez sen, bardzo głośny wy
buch... Zaraz też wachtowy marynarz przyleciał do 
mnie, meldując że widział na morzu słup ognia... 
Wszyscy pobudzili się... Staliśmy na pokładzie pa
trząc na morze... Nic... Nic nie widać... Położyliśmy 
się ponownie spać, ale nie mogłem oprzeć się pewne
mu podejrzeniu, które starałem się jednak odrzu
cić... Niestety, rano dowiedzieliśmy się smutnej praw
dy. Kuter N.ll nie wrócił z wyprawy... A więc to on 
wyleciał w powietrze.

Nikt nigdy nie dowiedział się dokładnego prze
biegu tragedji.

Najprawdopodobniej jakaś bomba z zapalonym 
już lontem, wypadła z rąk marynarza... Zamiast 
wpaść do wody i wybuchnąć gdy kuter jest już 
kilkadziesiąt sążni morskich od miejsca jej zagłę
bienia się, — upadła widocznie na dno kutra, pomię
dzy inne bomby. Wybuch jej ma się rozumieć spo
wodował eksplozję całego zapasu bomb 1 dużych 
tanków z benzyną... W ten sposób nic a nic ze 
szczątków ani Kutra N.ll, ani z jego nieszczęśliwej 
załogi nigdy nie znaleziono.

Rankiem następnego dnia... A może poprzez do
bę od tego tragicznego grenadażu, „Notre Damę 
d’Btel“ wyszedł na samotny patrol z zadanim 
trzymania się na otwartym morzu, w pewnych 
określonych godzinach i w ściśle określonych sekto
rach. Oznaczało to że „Notre Damę d’Etel“ miał 
być przynętą, pułapką. Miał się „pętać" tam, gdzie 
miał przechodzić w najbardziej nlebezpicznym miej
scu nasz, sojuszniczy konwój. A więc w razie potrze
by, mógłby się jakoś przydać, w wypadku takiego 
lub innego manewru, ewentualnie znajdującego się 
tam na czatach, nieprzyjacielskiego podwodnego 
okrętu.

Gdy wyszliśmy już na otwarte morze, ale jeszcze 
byliśmy na obszarze przyportowym, wachtowy syg
nalista „na oku" (na dziobie okrętu) z podnieceniem 
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w głosie zameldował: „Mina wprost na kursie."... 
„Mina albo jakiś inny przedmiot"... dodał po paru 
sekundach.

Momentalnie wykonałem manewr okrętem, aby 
uniknąć zderzenia. Potrącenie bowiem urwanej z 
kotwicy, płynącej na powierzchni miny, oznaczałoby 
że wyleciellbyśy w powietrze i pozostałyby po nas 
tylko drewniane odłamki...

Dla zbadania pływającego przedmiotu i dla 
ewentualnego zniszczenia miny (jeśliby to była 
mina) salwą z działka, podżaglowallśmy jaknaj- 
bliżej do pływającego przedmiotu... Niebawem 
ujawniło się że to był trup człowieka ubranego w 
czarny, widocznie gumowy strój... — niewątpliwie 
przeznaczony do jakiejś podwodnej operacji.

Przykrą niesamowitośćią tego zjawiska było to. 
że zamiast twarzy widziało się straszną maskę z 
dużym ryjem... Było to gumową rurą do połączenia 
z aparatem tlenowym, którego przy trupie już nie 
było...

Czarne, dość długie włosy, ruchami fal rzucane 
były to na strony, to na osłoniętą maską twarz 
nieboszczyka...

Spuściliśmy łódź okrętową do której wszedł 
Porucznik Lota z kilkoma marynarzami... Powiosło- 
wall do trupa...

Zarzhclll na niego linkę. Podholowali do 
okrętu...

Porucznik Lota. w imieniu też innych członków 
załogi, omal że nie błagał mnie abym nie kazał trupa 
wciągać na pokład... A przecież muslał ten trup być 
dostarczony do portu dla zbadania go przez władze 
wojenno-morskie. Różne bowiem rzeczy tajemne 
mogą się wyjawić przy takiej okazji.

Przychyliłem się jednak do tej prośby. No bo 
poco wzbudzać przykre uczucia, jakiegoś obrzydze
nia, lub zabobonnego dreszczu...

Prożektorowym sygnałem zameldowałem do do
wództwa o „znajdzie"...

W kilka minut później otrzymałem sygnałem 
rozkaz zbliżenia się do portu.

Na spotkanie mi wysyłają motorówkę z sanitar
nego wydziału portu.

A więc pożeglowaliśmy na spotkanie motorówki, 
wlekąc na lince trupa jakiegoś, nieznanego nam 
nieszczęśnika... którego tajemnicę mieli wykryć 
specjaliści,., znawcy uzbrojenia, ekwipunków, znak
ów wojennych rozpoznawszych, i... doktorzy, znawcy 
strony biologicznej...

Na motorówce która się do nas po godzinie 
zbliżała, nikt nie bawił się w „sentymenty". Trupa 
bezceremonjalnle a sprawnie wciągnięto na pokład 
Aczkolwiek czarna, chociaż bezwładna lecz oporna 
masa, w oślizgłej powłoce gumowej i z koszmarną 
maską zamiast twarzy, zdawałoby się sprzeciwiała 
zabieraniu jej do pośmiertnej niewoli...

Pozbyliśmy się naszej nieprzyjemnej znajdy i 
poszliśmy zpowrotem na nasz samotny patrol.

Gdy po jakichś dziesięciu dnich znowu znaleźliś
my się-w Beirucie, — bez specjalnego dowiadywania 
się czegoś w sprawie naszej „znajdy" usłyszałem że 
ekspertyza wykazała, iż najprawdopodobniej był to 

jakiś niszczęśliwy śmiałek, jakiegoś włoskiego, spec
jalnego przedsięwzięcia...

Mógł więc to być jeden z operatorów jakiejś 
miniaturowej „łódki" podwodnej, lub „Charlotu" 
(jak nazywano takie wehikuły) na którym jeden 
albo dwóch ludzi, ubranych w nurkowe stroje, płynie 
pod osłoną nocy, aby dokonać brawurowego, ryzyko
wnego czynu...

Mógł więc on być właśnie ofiarą naszego nocne
go grenadażu... Nikt i nigdy od niego się nie dowie, 
- ■ co spowodowało, że zamiast dokonania brawuro
wego wyczynu uwieńczonego sukcesem, znalazł swój 
koniec w pobliżu cudzego portu, w którym znajdowa
ły się okręty,— cel jego ciężkiej wyprawy.

Takich, ważniejszych i mniej ważnych wydarzeń, 
przygód i wypadków można byłoby przytaczać we 
wspomnieniach na wielu stronach. Myślę jednak że 
nie należy zbyt męczyć czytelnika... Chciałoby się 
wspomnieć, że pomimo tego iż byłem pośród „ob
cych" bo w Marynarce Francuskiej, a nie w rodzimej 
polskiej marynarce, czułem się doskonale. To jednak 
wielką radością dla mnie była depesza otrzymana 
od Szefa Polskiej Marynarki Wojennej, Admirała 
Świrsklego, zawiadamiająca mnie że w związku z 
kończącym się mi dwu-letnim urlopem z Polskich 
Sił Zbrojnych, ściąga mnie do Marynarki Polskiej.

Jak serdecznymi były moje stosunki z moją 
„międzynarodową" (z przewagą ma się rozumieć 
Francuzów) załogą, może powiedzieć fakt, że załoga, 
która według francuskiej tradycji, wykombinowy- 
wała odznakę okrętową do noszenia na mundurze, 
skomponowała piękny model odznaki oparty jako na 
podstawie, na polskim orderze Virtutl Mllitari. A to 
dlatego że ja miałem zaszczyt być kawalerem tego 
Orderu.

A więc na bazie krzyża Virtuti Mllitari biały 
żagiel. Na nim Matka Boska w pięknej błękitnej 
szacie. Kotwica i Krzyż Loretański Wolnych Fran
cuzów uzupełniały całość.

Pierwszy egzemplarz tej odznaki przypiął sobie 
na mundur, Dowódca Morski na Lewancle, Komand
or Kolb-Bernard...

MOJA DOBRA ZAŁOGA

Niedługo przed skończeniem się mego urlopu z 
Polskich SU Zbrojnych i konieczności wyjazdu do 
W. Brytanii, odchodził ze stanowiska dowódcy sił 
morskich Wolnych Francuzów na śr. Wschodzie, 
komandor Kolb-Bernard. Na odchodnym napisał dla 
mnie przepiękną laurkę. Coś w rodzaju rozkazu po
żegnalnego i pochwalnego. Odpisy tego posłał do 
swojej admiralicji a także polskiemu szefowi mary
narki wojennej, admirałowi śwlrskiemu.

Jeżeli pragnę tutaj przytoczyć pewien ustęp z 
tego rozkazu dowódcy, to nie dlatego że chciałbym 
się przechwalać. Przytoczę przecież ustęp mniej do
tyczący mojej osoby, lecz mówiący o sednie 
sprawy, o okręcie, o losie OKRĘTU i 
OSIĄGNIĘCIACH OKRĘTU.
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«S1 le sort ne vous a pas favorise en vous 
«offrant le combat avec un sous-marln en- 
«neml, du moins, toutes les patrouilles que 
«vous avez effectućes Font ete avec grand 
«succes...» *)

W rozmowach, że się tak wyrażę ustnych, często 
się słyszało podkreślanie, z jakim samozaparciem i 
poświęceniem cała załoga tego okrętu pełniła, zaiste 
ciężką służbę morską.

Okręt był dobry, Załoga była dobra. Chciałbym 
aby ktoś z tej załogi „Notre Damę d’Etel“ mógł prze
czytać te moje, pokrótce skreślone wspomnienia. 
Krótko opowiedziane dzieje długich dni i nocy naszej 
wojennej — zaiste „średniowiecznej" morskiej wę
drówki.

Przypomnieliby sobie też na pewno, z jakim 
żalem żegnaliśmy się w nocy, na zacienionym pokła
dzie okrętu, gdy zajechał samochód po mnie, aby 
mnie zawieźć w podróż lądem a potem morzem w 
drogę powrotną do Polskiej Marynarki Wojennej.

Oby wiedzieli, że zawsze ze wzruszeniem myślę 
1 pamiętam ten sztywnie wyciągnięty w strunę 
dwuszereg, w którym stanęła cała załoga na baczność 
poraź ostatni przede mną, dla oficjalnego pożegnania 
i potem złamanie się tego szyku dla gorących uścis
ków dłoni... i nawet pocałunków — całkiem już 
nieregulaminowych... Niech też wiedzą że ich — 
całej załogi pożegnalne prezenty w postaci bander 
francuskiej i libańskiej, z rozczulającymi wyhafto
wanymi złotem dedykacjami (po francusku 1 arab- 
sku) zdobią zawsze ściany tych pomieszczeń, w któ
rych biwakuję w swojej dalszej życiowej tułaczce...

OD REDAKCJI.
Dzieje okrętów — pułapek to jeden z ciekawych 

rozdziałów obu wojen światowych. Dziękujemy kmdr. 
Władysławowi Kosianowskiemu za jego wspomnie
nia „Na wojnie pod żaglem", których trzecią i ostat
nią część drukujemy w tym numerze. W latach 1942- 
1943, jako captaine de corvette Lorenz, który to 
pseudonim przybrał później do swego nazwiska, do
wodził silnie uzbrojonym żaglowcem „Notre Damę 
d‘Etel“. Polski dowódca był bardzo ceniony i bardzo 
łubiany przez międzynarodową francusko-arabsko- 
egzotyczną załogę. Dowód tych uczuć stanowi za
projektowane przez jego podwładnych godło okrętu 
skomponowane w polski Krzyż Virtuti Militari, któ
rego kawalerem jest komandor Kosianowski-Lorenz.

AVIZO
D Kto z Panów Kolegów może podać ml nazwiska 

następujących dowódców nlntonów łączności na Helu, 
w czasie działań wojennych 1939r plutonu łączności 
Rejonu umocnionego Hel, plutonu łączności 2 MDAPL-u. 
plutonu łączności DAN’u.

2) Kto z Panów Kolegów znał por. Eugeniusza Ma
ciejowskiego, który brał udział w działaniach na Wy
brzeżu we wrześniu 1939 r.

Wiadomości proszę nadesłać do redakcji „Naszych 
Sygnałów”, dla S. Dąbrowskiego.
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RECENZJE KSIĄŻEK
MARYNARKA WOJENNA I OBRONA POLSKIEGO 

WYBRZEŻA W DAWNYCH WIEKACH. Opracował 
Marian Krwawicz. (Wydawnictwo Ministerstwa Obro
ny Narodowej, 1961. Wydanie I Cena zł. 130).

Format wydawnictwa 11x94 cala (28x24 cm); obję
tość 318 stron plus 19 wklejonych szkiców; nakład 
3000 egzemplarzy; papier rotograwiurowy 3-ciej kla
sy; druk wykonały wojskowe Zakłady Graficzne w War
szawie.

Powyższe wydawnictwo jest albumem, który zawie
ra;
— dwie strony wstępu (napisał Marian Krwawicz);
— spis ważniejszej literatury przedmiotu;
— około 290 stron różnych ilustracji z wklejonymi po
między nimi szkicami walk i bitew morskich oraz krót
ką treść do nich;
— wykaz ilustracji (zawartych w albumie);
— spis map i szkiców (zawartych w albumie);
— spis wykorzystanych źródeł i opracowań, z których 
zaczerpnięto ilustracje;
— wykaz muzeów, archiwów i bibliotek, przechowu
jących powyższe materiały, oraz
— spis treści.

Układ albumu ujęty jest chronologicznie i podzielo
ny na trzy zasadnicze okresy historyczne następująco:

1) walki Słowian na Bałtyku w X-XII w.; obrona 
wybrzeży przed najazdami duńskimi oraz ilustracje ów
czesnych statków. Autor zaznacza tu skąpość źródeł 
archeologicznych 1j ikonongraficznych słowiańskich i 
usprawiedliwia tym pokazanie w albumie łodzi Wikin
gów i statków używanych na Morzu Północnym.

2) wojna z zakonem krzyżackim; flota kaperska 
Gdańska i Elbląga, zorganizowana na polecenie Ka
zimierza Jagiellończyka i jej skuteczne walki. Do tego 
okresu, poza obrazami okrętów na pieczęciach miast 
pomorskich, nie znaleziono żadnych polskich źródeł 
ikonograficznych. Podano więc materiały dotyczące 
Morza Północnego i Atlantyckiego z tego okresu.

3) wiek XVI i pierwsza połowa w. XVII, kiedy to 
Polska interesowała się żywo polityką bałtycką i kil
kakrotnie ponawiała próby stworzenia floty wojennej, 
rozbudowywała umocnienia nadbrzeżne i skutecznie 
broniła swego wybrzeża przed najazdami Szwedów.

Wobec stosunkowo dużej ilości polskich materiałów 
ikonograficznych i analogicznych materiałów obcych, 
okres ten został podzielony na trzy działy, a miano
wicie:

a) technika morska w. XVI-XVIII obejmująca 
zagadnienia budownictwa okrętowego, typy statków 
używanych w tym czasie, wyposażenie okrętów i ich 

uzbrojenie oraz stosowane przyrządy nawigacyjne; ma
teriały dotyczące portów.

b) plany j widoki twierdz na wybrzeżu Bałtyku od 
Szczecina po Piławę w układzie geograficznym.

c) działania polskiej floty wojennej w w. XVI i XVII, 
w szczególności w czasie wojny polsko-szwedzkiej; 
bitwa pod Oliwą, odnośnie której zebrano wszystkie 
dostępne materiały ikonograficzne.

W ostatnim dziale albumu umieszczono plany i ma
py obecnego polskiego wybrzeża, narysowane w XV- 
XVIII w. w Polsce oraz zagranicą. Pokazano również 
po, raz pierwszy sporo map z atlasu Fryderyka Get- 
kanta, wykonanych w XVII w. Atlas ten znajduje się 
w Królewskim Archiwum w Sztokholmie.

Autor słusznie podkreśla, że album nie zawiera „ja
kiejś zamkniętej całości, a jedynie stanowi zbiór cie
kawszych materiałów polskich i obcych mogących się 
przyczynić do pogłębienia znajomości dawnej proble
matyki morskiej.’’

Należy się spodziewać, że album zadanie swoje speł
ni przyczyniając się do spopularyzowania spraw i za
gadnień dotyczących marynarki wojennej i obrony wy
brzeża polskiego tak w przeszłości jak i w teraźniej
szości i przyszłości.

WINGS OF NEPTUNE. Donald Macintyre. (Davies.

25 szylingów).
W książce pod powyższym tytułem (Skrzydła Neptu

na) komandor Macintyre (Capt. R.N.) opisuje w spo
sób barwny ale i bardzo dobitny walki powietrzne W 
czasie ostatniej wojny światowej na Pacyfiku oraz ich 
skutki, przeobrażające się często w przeraźliwe rzezie 
ludzkie. Dowodzi on również jasno i wyraźnie, że rola 
pancerników uległa całkowitemu zdeklasowaniu, i ogra
niczyła się do eskortowania lotniskowców.

Autor przypomina długie i cierpkie spory pomiędzy 
Admiralicją 1 Ministerstwem Lotnictwa Brytyjskiego 
po ustanowieniu R.A.F.’u i zdegradowaniu F.A.A. 
(Fleet Air Arm), który wcielono do R.A.F., oraz pow
tarza argumenty, które w latach dwudziestych wysu
wane były bezskutecznie przez sfery Królewskiej Ma
rynarki twierdząc, że w świetle tego co się stało pod
czas Drugiej Wojny światowej opozycyjne stanowisko 
Królewskiej Marynarki okazało, się w pełni uzasadnione.

Komandor Macintyre zwraca uwagę na to, że kiedy 
F.A.A. weszło w 1939 r. do wojny, wyposażenie jego 
składało się z nieznacznej ilości przestarzałych samo
lotów, jak na przykład z wolnych i nieobronnych 
„Swordfish” i „Albacore”, które stanowiły początkową 
siłę uderzeniową powietrzną Marynarki Brytyjskiej.
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Konsekwencje nieszczęsnego aktu z I-go kwietnia 1918. 
który pozbawił Królewską Marynarkę kontroli nad 
rozwojem jej własnych potrzeb w zakresie lotnictwa, 
zostały zrozumiane w pełni dopiero gdy Wielka Bry
tania znalazła się w wojnie z Japonią. Okazało się 
wówczas jaż żałośnie słabe były lotnictwa brytyjskie 

i amerykańskie gdy trzeba było przeciwstawić się 
wściekłym atakom japońskich myśliwców i bombow
ców nurkowych — jakościowo znacznie lepszych.

Książka ukazała się na rynku w grudniu 1963 roku.

A. L. Reyman

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z KARTY ŻAŁOBNEJ.

W dniu 7 grudnia 1963 zmarł nagle w Londynie 
kmdr. ppor. Stanisław Rusiecki. Przez blisko 10 lat był 
on ściśle i blisko związany z SMW, biorąc czynny udział 
w pracach Zarządu jako jego członek. Szersze grono 
członków i naszych sympatyków miało go okazję le
piej poznać w charakterze kierownika baru w naszym 
Klubie gdzie nie jeden nie jedną godzinę z nim prze
gadał. Niespowiedzane odejście cenionego i kochanego 
kolegi wywołało wśród nas głębokie wrażenie i serde
czny żal że ubył jeszcze jeden zacny człowiek i dob
ry kolega z naszego grona. Pochowany został na 
Brompton Cemetery w Londynie.

♦
W dniu 7 stycznia 1964 zmarł w Abidjean (Zachod

nia Afryka) kpt. mar. Józef Piór, umarł w szpitalu 
miejscowym gdzie został przeweziony ze statku na któ
rym pełnił funkcję 1-go mechanika. Wszyscy pamięta
my „papę" Pióra którego swoisty humor i filozofia 

życiowa były tak charakterystyczne dlą jego sylwetki, 
że cieszył się wśród nas dużą popularnością i zawsze 
serdecznie witaliśmy go w naszym gronie. Pochowany 
został na cmentarzu wojskowym w Abidjean.

♦
W dniu 14 stycznia zmarł nagle w Plymouth bosman 

Adam Tomczak. Osiedlony od lat w Plymouth pełnił 
on przez ostatnie lata funkcję sekretarza miejscowego 
Koła. Niespodziewana śmierć kol. Tomczaka wyrwała 
z naszego grona jeszcze jednego z tych których istnie
nie i dobro Stowarzyszenia interesowało i obchodziło. 
Pochowany został w Plymouth.

♦
W dniu 21-go lutego zmarł w Plymouth bosman T. 

Garba. Brał czynny udział w życiu Koła i jako dobry 
kolega cieszył się dużą sympatią w miejscowej Polonii. 
Pochowany został w Plymouth.

Cześć Ich pamięci.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. KPT. MAR. J. GINSBERTA

Na nasz Apel Gwiazdkowy wpłynęły nast. dary na „ A. Cieszkowska 1. 0. 0
Komisję Opieki:

kol. A. Sitko £ 1. 0. 0
„ P. Bukraba
„ w. Kosianowski

2. 0.11
1. 0. 0

„ K. Hess 8.17. 7 „ R. Dulla 3. 3. 0
„ K. Malawski 5. 0. 0 „ W. Zaziemski 1. 0. 0
„ T. Farbisz 15. 4. 8 „ j. Klamt 12. 6
„ Z. wisznicka Kleszczyńska 3. 0. 0 „ B. Karczewski 10. 0
„ R. Tymiński 5. 0. 0 „ Z. Mossakowski 3.10. 0
„ T. Zabłocki 1. 0. 0 ., J. wańkowski 2. 0. 0
„ J. Tchórznicki 3. 0. 0 ,. R. Katarzyński 1. 1. 0
„ E. Pławski 2.10 „ A.Tomczak 10. 0
„ S. Pohorecki 3.10. 6 „ M. Wasilewski 2. 0. 0
„ C. wnorowski 1.14. 9 „ L. Ziembicki 1. 0. 0

„ „ T. Piątkowski 1. 0. 0 ., H. Chwalibóg 10. 0
„ B. Żukowski 2. 0. 0 „ T. Łubieński 5. 0. 0
„ Z. Tatarka 1. 0. 0 „ W. Lasek 10. 0
„ M. gwirska 15. 0 . R. Haberlau 2. 0. 0
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„ Z. Pleśniak
„ K. Domański

1. 1. 0
10. 0

„ A. Grochowski 10. 0
„ E. Mentryka 1. 0. 0
„ A. Kwaśnlca 1. 0. 0
„ J. Lubelfeld 3.10 0
„ F. Atlasiński 1.10. 0
„ A. Trzy na 10. 0
„ W. Szwec 1.15. 0
„ S. Gawlik 3.10. 0
„ E. Nowak 1. 0. 0
.. A. Guluk 1. 0. 0
„ W. Pstruszeński 11. 4
„ Z. Kiciński 50. 0, 0
„ M. Białowski 2.10. 0
„ L. Lichodziejewski 5. 6. 1
„ S. Rowiński 3. 0. 0
„ J. Hupert 3.10. 5
„ A. Cwalma 4. 0. 0
„ P. Cieślak 1. 1. 3

Liga Morska Oddz. 8 8.17. 3
p. Witosałwski USA 1.15. 0
Liga Morska Komitet
Święta Morza 42.15. 1
Liga Morską Oddz. Gen.
Kwaśniewskiego 5. 6. 1
Ligą Morska Okr. 5 17.15. 1

ZAMIAST ŻYCZEŃ

J. Busiakiewiczowle 2. 0. 0
B. Wrońscy 2. 0. 0
W. Nadratowski 2. 2. 0
B. Biskupscy 2. 0. 0
A. Wacięgowie 1. 0. 0
F. Pitułkowie 2. 0. 0

Mimo niedzieli frekwencja... kompromitująca. Obec
nych 12 członków w tym 6-ciu członków Zarządu.

W sobotę 15-go lutego w salach Ogniska Polskiego 
odbył się obiad dla członków Stowarzyszenia i ich ro
dzin. Tu frekwencja dopisała więcej a o szczegółach 
pisze kol. Krzyżanowski.

NOWI CZŁONKOWIE

Zapisał się ponownie na członka stowarzyszenia kol- 
J. STEIN.

ODWIEDZILI SMW

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” 
odwiedzili SMW kol. dr B. Markowski (British Hondu
ras) na urlopie;

j. Stein (W. Brytania);
Z. Wojewódzki (po dłuższym okresie pływania).

DONACJE NA CELE OGÓLNE

W roku 1963 Zarząd Główny SMW udzielił na różne 
cele nie związane ze Stowarzyszeniem ani pomocą dla 
członków następujące sumy:

10 LUTY

W związku ze świętem Marynarki Wojennej odbyła 
się w niedzielę dnia 9 lutego Msza św. żałobna za dusze 
poległych i zmarłych Kolegów. Msza św. odbyła się w 
kościele polskim pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.

Wydawnictwo 0 Roku 1863 £20. 0. 0
Obchód Powstania styczniowego 15. 0. 0
Związek Studentów w Austrii 25. 0. 0
Instytut Historyczny 10. 0. 0
Zjednoczenie Polskie 21. 0. 0
Zrzeszenie Studentów w Anglii 5. 0. 0
Macierz Szkolna 6. 0. 0
Dzieci w Niemczech 3. 0. 0
Instytut Marszałka Piłsudskiego 10. 0. 0
Udział w Święcie żołnierza 7.10. 0
Związek Harcerstwa 20. 0. 0
British Legion 30. 0. 0
Gimnazjum Ojców Marianów 10. 0. 0
Związek b. Więźniów Obozów Niem. 5. 0. 0
Szpital w Penley 10. 0. 0
Instytut Sikorskiego 25. 0. 0
Millennium 25. 0. 0
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

TAKIE SOBIE HISTORIE...
Do Naszych Sygnałów jestem bardzo przywiązany. 

Bardzo lubię czytać to drogie nasze pismo, szczególnie 
gdy niczego w nim nie ma, podpisanego mym nazwi
skiem. Dla Naszych Sygnałów wszystko bym zrobił, włą
cznie z oddaniem zaszczytu redagowania w godniej
sze ręce. Alas, jak mówią tubylcy, nie udało mi się 
oddać pismu i Drogim Czytelnikom tej przysługi, mu
szę więc rozpocząć swe historie od przeprosin. Obieca
łem w statnich numerze, że ten numer będzie lepszy, 
lepiej, bo nie przeze mnie zredagowany i... nie dotrzy
małem słowa. Ale nie z mojej winy, bo robiłem co mo
głem .Przeprowadziłem szereg prywatnych konsultacji 
z panami kolegami (proszę ocenić moją życzliwość, że 
po tym co się stało jeszcze o nich per pan piszę) z ko
misji wydawniczej, przedkładając, namawiając, pro
sząc... wszystko na nic. Bez wysiłku przybierali minę 
zapracowanego ojca rodziny (bezdzietni, ba... nawet 
kawalerowie, którzy w żaden sposób czasu wolnego 
znaleźć nie może. Rad mi natomiast nie szczędzili. To 
znowu nie takie trudne, mówili, nawet ty potrafisz, 
•mówili, tylko weź się do pracy staruszku. Zanim jed
nak zabiorę się do pracy, chciałbym (jeszcze raz) za
znaczyć że bardzo nie lubię, gdy ktoś do mnie szcze
rze, otwarcie, tym, „ją ci prawdę mówię’’ tonem sta
ruszku. To że blond włosów już nie mam, tylko siwe, 
to że mnie w kościach łamie i jedynie doustnie przy
jęty od cżasów do czasu alkohol ożywia zmęczony 
umysł, to moją prywatna rzecz a ciało nie jest jesz
cze małe, parafrazując słowa Ewangelisty, tylko duch 
jest nieochoczy. a jeden z rozmówców nawet do baru 
mnie zabrał i w cichym kącie tej przemiłej przystani 
na parterze u „Lotników" zapytał mnie z prawdziwą 
troską w głosie „ty chcesz bym redagował Nasze Sy
gnały? Czyś ty zwariował? Zainteresowanym jeśli są 
tacy chciałbym dać odpowiedź na to drugie pytanie: 
Jeszcze nie...

Redagując Nasze Sygnały z największą przyjemno
ścią czytam materiały nadesłane przez kolegów-współ- 
pracowników. Zazwyczaj czytam je po kilka razy, nie 
dlatego że muszę, ale dlatego, że są to rzeczy tak cie
kawe, bliskie i, że mam wielką przyjemność autorów 
znać osobiście, w tym numerze fascynujące wspomnie
nia panów kmdr. Pławskiego i Kosianowskiego i por. 
Wasilewskiego oraz recenzje z książek marynistycznych 
kmdr. Reymana zasługują na większy krąg czytelni
ków. Redagowanie więc Naszych Sygnałów przy takich 

współpracownikach nie jest trudne i nawet ja jakoś 
sobie daję rady, gdy raz „wezmę się do pracy”. Mój 
zaś osobisty wkład, który ku rozpaczy p. Haliny na 
małych karteczkach nieczytelnym pismem, staram się 
ograniczyć do ploteczek i „historyjek współczesnych” 
z londyńskiego ośrodka. Tak się jednak zdarzyło, że 
dzisiaj sięgnę i ja po wspomnienia, już powojenne, 
zresztą zanim przejdę do obiadów i brydżów, jakimi 
umilamy sobie życie stowarzyszone, czy raczej towa
rzyskie życie stowarzyszenia.

Otrzymaliśmy z Durbanu czarujący list i wycinki z 
lokalnych gazet od pani Zofii Wisznickiej-Kleszczyń- 
skiej. Pani Zofia która jest prezesem Koła Polskiego 
i Kuratorem Galerii Obrazów ze wzruszeniem wspomi
na wizytę pp. Tizzard w Durbanie, których, biorąc pod 
uwagę wielką życzliwość pp. Tizzard dla SMW, słusz
nie uważa jako kogoś „od nas”. A mnie daje to oka
zję przypomnienia tych lat gdy śliczną pani Zosia, 
zawsze ślicznie ubrana, przez kilką kolejnych kaden
cji Zarządu była niestrudzoną Komisją (Opieki (to 
nie jest błąd gramatyczny. Pani Zosia była Komisją 
Opieki)# Obdarzona talentem i smakiem artystycz
nym brała czynny udział w projektowaniu odznaki 
Stowarzyszenia, znaczka na blezer i krawatu, a na 
wieczorach towarzyskich i balach SMW byłą jednym 
z najenergiczniejszych organizatorów i jednym z naj
milszych gości. Jeśli p. Zofia planuje wizytę do An
glii, a bardzo ją ną to namawim, byłaby okazja urzą
dzić wieczór towarzyski by w Jej czarującym towarzy
stwie wymieniać wspomnienia i plany.

Nasze Stowarzyszenie ma już za sobą 18 lat powo
jennej egzystencji. Przez wiele lat mieliśmy też swój 
klub w Londynie i gdyby ktoś zechciał napisać 
wspomnienia o naszych kolejnych klubach w Londy
nie to niewątpliwie pierwszoplanową postacią w tym 
wspomnieniu byłby śp. kmdr Stanisław Rusiecki. Na
rzekaliśmy często że marynarzy w naszym klubie 
rzadko się widywało. Od kmdr. Rusieckiego, który był 
tam stale mogliśmy się dowiedzieć kto był i kogo moż
na się spodziewać. Kmdr Rusiecki zawsze uprzejmy, 
taktowny, był, jak to podkreślił w swym przemówie
niu mec. W. Nadratowski, typowym warszawianinem 
i typowym oficerem Marynarki Wojennej. Chciałbym 
tu dlatego przypomnieć udział śp. kmdr. Rusieckiego 
w pracach stowarzyszenia i Klubu Marynarzy.

Gdy w roku 1942 po zdegradowaniu z zaszczytnego 
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stopnia starszego marynarza do raczej bezpłciowego 
stopnia podchorążego zostałem zaokrętowany z trze
ma podobnymi nieszczęśliwcami na ORp Błyskawica, 
zaczęły się dla mnie dni, które dziś nienajmilej wspo
minam. Pamiętam jak po zajęciach wygodnie usa
dzony w fotelu i dzielący z joe’m — małpą okrętową 
— siedzącym Mu na ramieniu, whisky z jednego kie
liszka śp. kpt. Piór zaproponował mi „drinka”. Zro
bił to rubasznie i serdecznie, pewnie żal Mu było 
nieco zagubionego w mesie oficerskiej nieznanego pod
chorążego. Kpt. Piór był zawsze szczery, otwarty, nie 
szukał popularności i dlatego wszyscy Go lubili i na
wet starsi od niego ze wzruszeniem wspominają Papę 
Pióra. Po latach spotkaliśmy się znowu w Klubie Dy
skusyjnym Oficerów Mar. Woj. w Londynie, gdy z ty
powym humorem opowiadał o swych peregrynacjach 
po siedmiu oceanach w marynarce handlowej, śp. kpt. 
mar. Józef Piór po ciężkiej chorobie za wcześnie wró
cił do pracy na morze. Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość, że życia zabrakło w tym zawsze tak ży
wotnym organiźmie.

Od lat na Walne Zjazdy do Londynu przyjeżdżał re
prezentując Koło Plymouth kol. Tomczak. Zawsze do
skonale zorientowany w sprawach Koła, był prawdzi
wą podporą plymouthskiej placówki. Miałem wielką 
przyjemność spotkać Go w Plymouth w 1961 r., gdy 
obok oddania w pracy społecznej okazał się przemiłym 
i czarującym gospodarzem. Pogodzić nie mogę się z 
myślą że kol. Adam Tomczak odszedł od nas na zawsze, 
winni Mu jesteśmy pamięć i wdzięczność za lata bar
dzo ofiarnej pracy.

Wyjątkowo zupełnie czytam gazety — do biura jadę 
samochodem więc nie mam okazji, jak niektórzy, skró
cenia sobie podróży ciekawą lekturą, a wieczorkiem 
zawsze coś innego jest do zrobienia. Tak, że naprawdę 
za szczęście to muszę sobie poczytać, że nie przeoczy
łem ciekawej notatki o świeżo powstałej firmie Agar, 
założonej przez kol. Anczykowskiego. Agar — jak po- 
daje notatka — to jego dawny bokserski pseudonim, 
z angielska brzmi ładnie, a nowy „company director” 
tłumaczy, że to góralskie określenie zabijaki. Piszący 
te słowa przypomina sobie, że go często od agarów w 
w Krakowie wymyślano za bezprzykładne lenistwo w 
szkole. I proszę, co ze mnie wyrosło, nawet nie zabi
jaka. Ale niewątpię że przed nowopostałym Agarem 
kpt. J. Anczykowskiego ścieli się pomyślna przyszłość 
czego Mu z serca życzymy.

Brydżyki mieliśmy dwa. 10-go listopada w 1963 i 2- 
go lutego 1964. Lepszego pióra potrzeba by opisać pe
rypetie trzeciej damy karowej lub co się stało z piko
wym mariażem przy szlemiku w trefle. Tym bardziej 
że ile razy starałem się jakąś grę odtworzyć, tak się 

zagmatwałem, że nie pamiętam nawet co było atutem. 
Złośliwi twierdzą że rozgrywając mam te same trud- ■ 
ności, ale żalu do nich nie czuję, bo wygrałem. By zaś 
żal było tym co nie przyszli przypomnę że na brydżu 
mogli spotkać kolegów Budzyńskiego, kmdr. Busiakie- 
wicza, kmdr. Dzienisiewicza, kmdr. Jabłońskich, panią 
J. Kasztelewicz, płk. Kaczmarczyka ze Stowarzyszenia 
Lotników, kmdr. Mizgalskiego, kol. Olszewskiego, Ple- ■ 
zię, Sągajłło, Wiszowatego, Wolffa, kmdr. Ziembickiego, I 
i... mnie.

Na zakończenie zostawiłem sobie rodzynek, Przemiły 
i wspaniale udany obiad towarzyski SMW w Ognisku 
Polskim w sobotę 15-go lutego — w Rocznicę Zaślubin 
Polski z Morzem. Właściwie to powinienem kogoś in
nego prosić o opisanie te] imprezie, jakoże niepokojące 
luki zastaję w mych wspomnieniach. Wieczór był sta
rannie i dokładnie organizowany przez kmdr. Jabłoń- j 
skiego przy wybitnej pomocy kolegów Budzyńskiego i i 
Olszewskiego. Było nas 70 osób, członków SMW z ro- j 
dżinami i przyjaciółmi, wśród obecnych przyjemną nie
spodzianką jest duża ilość młodych twarzy. To panny | 
Budzyńska, Dulla, Hubicka, Markowską i Wizła przy- 1 
były w towarzystwie lub zastępstwie rodziców. Nieste- ; 
ty tvlko młody p. Guluk reprezentuje chłopców, jeśli 
pominiemy jeszcze dziarskich ex-marynarzy. Zbieramy 
się w saloniku na drugim piętrze, gdzie przy pełnym 
kieliszku mamy okazję się przywitać i zaznajomić. Do 
obiadu siadamy w sali teatralnej na pierwszym piętrze 
przy pięknie nakrytych stołach. Pan Czaplicki, który 
jak dwa lata temu, umila czas grą na fortepianie, dzie
li stolik z p. Ireną Delmar — pieśniarką i panami 
Nadratowskimi, którzy goszczą przy swym stoliku życz
liwych nam pp. Tizzardów. Następny stolik to kmdr, i 
Mizgalscy z kmdr Kosianowskim, dalej kmdr. Busiakie- < 
wieżo wie, pani Rusiecka, pp. Kutkowie, Zaziemscy, Wi- ' 
szowaty, Jedyńscy, Pleziowie, Zubkowscy, H. Wójcik, Li- j 
berowie, kol. Mentryka z dużym towarzystwem.

Obecnych powitał imieniem organizatorów kol. kol. 
Budzyńskiego, Olszewskiego i niżej podpisanego kmdr 
B. Jabłoński’ w krótkich dowcipnych słowach. Wspa
niałe wina i świetny obiad pomogły do wprowadzenia 
wspaniałego nastroju i na „deser’’ śliczną pani Irena 
Delmar odśpiewała parę piosenek ze sceny ubranej ban
derą z ORP Błyskawicy. Pani Delmar piosenki przepla
tała dowcipną konferansjerką.

Kilka fantów podarowanych przez organizatorów 1 
ufundowanych przez stowarzyszenie licytował autor 
znajdując pełne poparcie u obecnych. Najwyższą cenę 
uzyskał obrazek utalentowanej młodziutkiej Ewy Bu
dzyńskiej. Ogółem zebraliśmy około £10.0.0 — na fun
dusz Komisji Opieki.

» * «
Ogromna przestrzeń, która nas dzieli, nie jest 

w stanie rozwiać, czy też rozwodnić, tego co nas 
łączy. Mamy wspólne myśli o przeszłości, wspólne 
przeżycia wojenne, dzień w dzień razem tęsknimy 
za naszym Krajem i wreszcie mamy „NASZE SY
GNAŁY".

Tak długo jak będą nas łączyły uczucia koleżeń
stwa, tak długo jak będą istniały „Nasze Sygnały" 
nikt z nas nie powinien zaznawać uczucia samot
ności.

Z listu kmdr. E. PŁAWSKIEGO
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