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W DWUDZIESTA
Dziennik Polski i Dziennik żołnierza w dniach 

2-go i 5-go września opublikował okolicznościowe 
artykuły, które podaj emy Kolegom do wiadomości 
bez zmian 1 prawie bez skrótów. W opracowaniu 
tego sprawozdania korzystaliśmy także z Innych 
źródeł, a szczególnie maszynopisu audycji radiowej 
napisanej przez kol. J. Bilińskiego.

Wykonać Pekin! — Taki sygnał nadało dowó
dztwo naszej floty 30 sierpnia 1939 roku o godzinie 
12-ej minut 50 z wieży sygnałowej na Oksywiu do 
dywizjonu niszczycieli: „Błyskawica", „Grom" 1 
„Burza", dowodzonego przez komandora Romana 
Stankiewicza.

Kmdr Stankiewicz zarządził odprawę dla do
wódców tych trzech okrętów, nakazując podniesie
nie pary na największą szybkość i natychmiastowe 
odwołanie wszystkich marynarzy, którzy byli na 
lądzie.

O godzinie 14-ej minut 15 okręty „Błyskawica", 
„Grom" i „Burza" odkotwlczyły z redy na Oksy
wiu i po okrążeniu Helu obrały kierunek północno- 
zachodni, idąc w szyku torowym. Ich przejście 
meldował posterunek na Helu ,a później latarnia 
morska w Rozewiu.

Początkowo skierowano się ku brzegom Szwe
cji i już w nocy z 30-go na 31-go zarządzono pier
wszy alarm bojowy, bo zauważono sylwetki okrętów, 
jak się potem okazało niemieckich, przy zbliżaniu 
się do cieśnin duńskich.

Kiedy w południe 31-go sierpnia wpłynięto na 
wody Skagerraku, to zaraz zjawiły się 2' samoloty 
niemieckie i te, z odległości 6000-8000 m., trzymając 
się na kursie równoległym do kursu okrętów, miały 
nasz dywizjon w ciągłej obserwacji. Nie zrobiły je
dnak niczego, co mogłoby sprowokować nasze okrę-

PIATA ROCZNICE
ty, bo widocznie domyślały się, że działa przeciwlo
tnicze są załadowane i w każdej chwili gotowe do 
strzału.

Na Morzu Północnym już samolotów niemiec
kich nie było.

Pierwszego września przed południem ukazał 
się brytyjski samolot rozpoznawczy co oznaczało że 
okręty idą w dobrym kierunku i na umówione miej
sce spotkania o 1.13-ej brytyjskie niszczyciele „Wan- 
derer" i „Wallace" powitały nasze okręty u wejścia 
do zatoki Firth of Forth.

Tak w dniu 1 września 1939 rozpoczęła się 
współpraca polskiej marynarki wojennej z królew
ską marynarką brytyjską, trwająca do końca woj
ny w r. 1945.

Do dywizjonu niszczycieli później dołączyły je
szcze dwa okręty podwodne „Wilk" i „Orzeł". Wszy
stkie one znalazły się pod dowództwem admirała 
Dunbar-Nasmith‘a jako dowódcy tak zwanego Wes
tern Approaches który po zakończeniu wojny został 
prezesem Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej 1 jest nim do dziś dnia co podkre
śla stałą i nieprzerwaną jego łączność z polskimi 
marynarzami od początku wojny aż po dzień dzi
siejszy. Z uwagi na jego życzliwość i opiekę jaką 
stale otaczał naszych marynarzy już w czasie wojny 
był udekorowany orderem Polonia Restituta I-ej 
klasy.

Od adm. Nasmith‘a który stale mieszka w Szko
cji S.M.W z okazji 25-lecla nawiązania z nim sto
sunków wysłało list z serdecznymi pozdrowieniami. 
Niezależnie od tego ogłoszono Ust otwarty w piśmie 
„Scotsman", dziękując Adm. NasmitłTowl publi
cznie. Adm. Nasmith w swej odpowiedzi napisał:

„Kiedy wracam myślą do tych pierwszych dni 
wojny — przybycie waszych okrętów do Plymouth 



2 NASZE SYGNAŁY

wspominam Jako jedno z największych wydarzeń 
i byłem dumny z tych miłych stosunków jakie stale 
mnie łączyły z waszą flotą. Będę bardzo wdzięczny 
za przekazanie moich pozdrowień polskim maryna
rzom w imieniu których S.M.W. się do mnie zwró
ciło".

Admirał Nasmith na 25-lecie przygotował spe
cjalną audycję dla radia której tekst podało Radio 
Wolnej Europy na Kraj. Jednocześnie sekcja pol
ska B.B.C. nadała słuchowisko dokumentarne opra
cowane przez kol. Józefa Bilińskiego w której prze
mówienie Adm. Namith‘a było podane w całości.

Adm. Nasmith m. In. powiedział:
...Kiedy przeprowadziłem Inspekcję polskich o- 

krętów przybyłych do Plymouth, to pamiętam, że 
polscy marynarze prezentowali się doskonale, a ich 
okręty okazały się bardzo wydajne w pracy. Będąc 
pod moim dowództwem okręty te bez przerwy były 
w akcji i wyróżniły się przy wielu okazjach. Między 
wieloma przyrodzonymi zaletami marynarskimi, 
jakie posiadali, najbardziej uderzała mnie czujność 
ich wzroku, toteż wcale się nie zdziwiłem, że pol
ski niszczyciel „Piorun" pierwszy z całej swej grupy 
okrętów, do której należał, zoczył „Bismarcka" po
szukiwanego przez całą Brytyjską Flotę, co umożli
wiło tej Flocie natychmiastowe przystąpienie do 
akcji i zniszczenie tego okrętu. Admirał śwlrskl był 
mym osobistym przyjacielem, a jego przewidywania 
zawsze były trafne i pomoc niezawodna. Po zakoń
czeniu wojny SMW oddało nieocenione usługi pol
skim marynarzom, opiekując się nimi i ich rodzi
nami.

Dumny jestem z tego, że jestem prezesem Ko
mitetu Honorowego Stowarzyszenia 1 życzę SMW 
dalszych sukcesów w ich wspaniałej pracy społe
cznej".

Nawiązując do zadzlerżgnlętych w czasie wojny 
węzłów przyjaźni z Królewską Marynarką, na ręce 
lorda Jelllcoe, dawnego I-go lorda Admiralicji, a 
cbecnie Ministra Obrony dla Królewskiej Marynar
ki SMW wysłano okolicznościowe życzenia i w odpo
wiedzi otrzymano bardzo serdeczny list.

„Wydostanie się na wolność"

Pismo „Daily Telegraph", używając powyższego 
tytułu, w bardzo poczytnym dziale „London Day by 
Day“ podało:

.....w 25-tą rocznicę przybycia do Rosyth trzech 
polskich niszczycieli, pierwszych, które zdołały wy
dostać się po najeźdzle niemieckim sir Martin Dun- 
bar-Nasmlth, prezes Komiteu Honorowego Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej przy tej okazji przy
pomniał o ich znacznym udziale w wojennym wy
siłku Aliantów. Do tych trzech okrętów dołączył 
wkrótce okręt podwodny „Orzeł", który przepłynął 
niebezpieczne wody Kattegatu bez uzbrojenia i map.

Z 5000 polskich oficerów i marynarzy, którzy 
służyli pod dowództwem brytyjskim 500 zginęło a 

85 proc, ostatecznie zdecydowało raczej pozostać na 
obczyźnie niż powrócić do własnego kraju i służyć 
komunistycznym władcom".

Epopeja „Orła"

Popularny tygodnik „Weekend" w bardzo pię
knej formie, na trzech stronicach opisał przygody 
naszego okrętu podwodnego „Orzeł", poczynając od 
jego wyślizgnięcia się z Tallina aż do przybycia do 
W. Brytanii w dniu 14 października 1939. Opis ten 
jest zrobiony na podstawie tego co poseł do parla
mentu kmdr. J. Kerens podał w swej książce: „Naj
większe Morskie Przygody świata", gdzie epopeja 
„Orła" opisana jest na 13 stronicach.

Artykuł ma piękne kolorowe zdjęcia, a jedno z 
nich, na całą stronicę, przedstawia jak eskadra 
niemieckich samolotów atakuje „Orła" Widoczne są 
wybuchy bomb i wylatujące w górę wielkie fon
tanny wody.

Drugie zdjęcie, również kolorowe, już jest w 
Wielkiej Brytanii 1 na nim „Orzeł" jest z drugim 
naszym okrętem podwodnym „Wilkiem". Jest jesz
cze zdjęcie kmdr. Jana Grudzińskiego dowódcy 
„Orła".

W artykule tym o naszych marynarzach plsze 
się w superlatywach i wszystko jest podane barwnie 
1 obrazowo, tak że czyta się to co „Orzeł" przeżywał 
z wielkim zainteresowaniem

Na zakończenie z już wspomnianej audycji ra
diowej kol. J. Bilińskiego chclelibyśmy przytoczyć 
słowa Admirała McGregor‘a, który tak mówił na 
uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci poległych 
polskich marynarzy:

„Przez całą wojnę okręty polskie były u boku 
okrętów angielskich. My w Royal Navy wkrótce po
znaliśmy ich wartość. Zdobyli oni opinię waleczno
ści, która nie miała sobie równej w żadnej mary
narce.

Taki był duch ożywiający polską marynarkę. 
Nleujarzmiony i niepokonany duch Polski, która 
nie wiedziała co to znaczy poddać się klęsce.

W miarę jak do Anglii przybywało więcej Po
laków, polska marynarka rosła 1 pomimo wielkich 
strat była pod koniec wojny dwa razy liczniejsza, 
niż na początku. Jakąż wspaniałą kartę zapisały 
te okręty... nie było ważnej operacji czy to na wo
dach północnych, czy na śródziemnym, w której 
nie brałyby udziału... konwoje Atlantyckie, konwoje 
na Maltę i do Rosji, patrole okrętów podwodnych, 
Narwik, Dunkierka, Dieppe, zatopienie Bismarcka, 
lądowanie w Północnej Afryce na Sycylii, we Wło
szech w Normandii, w południowej Francji. Gdzie
kolwiek walczono tak oni ochotnie dawali z siebie 
najlepsze..."

A oto komentarz kol. J. Bil ńskiego:
„Royal Navy ma przydomek the s'lent service, 

tym cenniejsze są więc słowa takie, takie pochwa
ły, wypowiedziane przez jednego z najsłynniejszych 
admirałów ostatniej wojny".
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ROK 1939 - KARTKA Z PAMIĘTNIKA
31 sierpnia 1939

...jeszcze kilka dni temu mówiło się głośno, że 
wojny nie będzie, że Niemcy się nie odważą, że An
glia i Francja, że potęga sojuszników i ryzyko kon
fliktu z całym światem i, że wreszcie my... ani gu
zika.

Dziś już się mówi o tym coraz ciszej a raczej 
wcale, nie mówi się już w ogóle o niczym, czuje się 
jednak każdym nerwem, że coś idzie ku nam na 
miarę dziejowego wydarzenia że z owej pozornej 
ciszy i spokoju czai się i zbliża złowrogi tętent 
jeźdźców Apokalipsy.

Nie dzieje się jeszcze nic a przecież ten właśnie 
spokój ta cisza i to pełne napięcia oczekiwanie od
biera możność trzeźwego rozumowania że owe zaty
kanie uszu przed grzmotem nie uchroni przed pio
runem, który jeśli runie będzie straszny.

A świat wciąż i niezmiennie ten sam, mija po
woli dzień jak co dzień, upalny i znojny owiany 
czarem kapiącej od złota jesieni. Poprzez gęstwinę 
poleskiej puszczy ostatnie promienie zachodzącego 
słońca kładą jasne plamy na pokładzie okrętu. W 
pobliskim gąszczu rozkrzyczana czereda ptactwa ci
chnie powoli, tylko świerszcze cykają coraz gęściej 
i tylko górą w koronach drzew wiatr szepce mo
dlitwy wieczorne.

Załoga rozrzucona grupami po pokładzie gwa
rzy cicho, świecąc w ciemności ognikami papiero
sów, z otwartych luków i ilumlnatorów snopy świa
tła już biją w czerń nocy, która zapada niemal na
gle parna i wilgotna.

Rzeka pod światło księżyca wygląda jak czarno- 
granatowa tkanina przetykana gęsto cekinami i tyl
ko w samym nurcie poleskie czółno naładowane 
trawą niby chiński cień majaczy na tle brzegu, 
wreszcie znika za zakrętem.

W doskonałej ciszy słychać brzęczenie odbior
nika radiowego a z dalekich stepów wiatr niesie 
ciepły, wilgotny zapach butwiejących liści i świeżo 
skoszonej trawy.

Służba na pokładzie wydzwania północ.

1 września.

Gęsta, wełniasta, puszysta mgła sięga nam nie
mal do kolan .stoimy w zbiórce na pokładzie wil
gotni od rosy. Stoimy cicho i w skupieniu czekając 
na D-cę. Zresztą każdy już wie, po co stoimy.

D-ca mówi głosem cichym i spokojnym, tylko> 
twarz ma ściągniętą powagą i głos może o ułamek 
wyższy. Wojna!!!

Kilka godzin temu Niemcy runęli całą potęgą 
zbrojną w granice Rzeczypospolitej, jesteśmy w sta
nie wojny.

Wojna!!!!
Runął z piersi ciężar oczekiwania i niepewności, 

jest pewność straszna i nieubłagana, ziemia, ziemia 
polska na zachodzie płonie 1 jęczy pod nawałą żela
za i ołowiu odwiecznego wroga.

Ziemia na zachodzie, miły Boże, a my tu od
dzieleni rozkazem na straży wschodnich granic nie 
możemy nic, nie możemy nawet spojrzeć śmierci w 
oczy i płakać za tymi, którym już ta śmierć oczy 
zamknęła. Straszna bezsilna niemoc i bezradność. 
Każą zachować spokój. Kto się ośmiela kazać być 
spokojnym wtedy, kiedy na najdroższe głowy wali 
się zagłada. Spokój teraz w nas to grzech, mogę być 
karnym i spełniać co mi przeznaczono ale... spokoj
nym być nie mogę.

Flotylla pińska jako część Sił Zbrojnych tu ma 
zadanie czuwać i na Wschód zwracać oczy, ale 
Wschód leży cichy i spokojny, przyczajony w ocze
kiwaniu a my... rozrzuceni dywizjonami od Pińska 
aż do granicy rosyjskiej bezczynnie i wskutek ka
tastrofalnego wprost stanu wód jesteśmy niemal 
bezsilni, bo pozbawieni możności manewrowania.

A przecież służba — i tej się poddać musimy.
A świat po dawnemu cichy 1 spokojny zanosi się 

śpiewem i szumem skrzydlatego drobiazgu.
Słońce już chyliło się za wypukłość globu, kiedy 

na Wschodzie jęły się zbierać gęste, czarne chmu
ry i pełznąć z wolna ku granicom Rzeczypospolitej.

J. Krakus
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S. DĄBROWSKI

OSTATNI DZIEŃ NA KEPIE OKSYWSKIEJ
Już na Kępie Oksywskiej z rozkazu dcy łączno

ści rnjra I. Spychalskiego miałem się zameldować 
dcy obrony odcinka w Str. Oblużu. Stara szkoła 
jednoklasowa była m.p. dowódcy. Ppłk. M. Sołodow- 
ski siedział nad mapą z jednej z ławek szkolnych, 
wskazał mi ręką ławkę naprzeciw, gdzie stał aparat 
telefoniczny połowy i powiedział: „Siadaj pan i rób 
mi pan łączność". W ten sposób zostałem „uziem- 
nlony" w Ośrodku Łączności Str. Obłuże.

Centrala telefoniczna mieściła się w schronie- 
plwnlcy a radiostacja samochodowa stała po dru
giej stronie drogi poza zabudowaniami. Na razie 
to wszystko działało.

W sali szkolnej tłoku nie było. W tej sali spę
dziłem długie dni obserwując ppłka Sołodkowskiego 
uczestnika wojen 1914-1918 i 1919-1920. /Imponowały 
mi jego pełne bojowe odznaczenia z V.M. i K.W. na 
czele. Zastanawiałem się jaki los czeka mnie, który 
dopiero wkraczam w moją pierwszą wojnę.

Ciekawe co myślał pułkownik, patrząc na mnie?
Jedno co obaj wiedzieliśmy, to jaki będzie re

zultat walki na naszym odcinku.
Podziwiałem odwagę pułkownika 1 jego silną 

wolę walki, którą przelewał w podwładnych do os
tatniego momentu, chociaż napotykał na opór i brak 
zrozumienia. Ilokrotnle wspomnieniami wracam do 
tych dni, mam uczucie winy, że nie dosyć ulegle 
poddawałem się jego woli być może nie żyłbym tak 
jak i on.

Jednego dnia poprosiłem o zorientowanie mnie 
w sytuacji na odcinku i gdy wyciągałem moje mapy, 
pułkownik bez słowa zebrał moje czyste a dał ml 
swoją 1:300.000 z naniesioną sytuacją od początku 
działań. Czułem się zaszczycony taką wymianą, zda
jąc sobie sprawę, jak cenną może być ta mapa dla 
nieprzyjaciela, jeśli pułkownik wyśle mnie na jaki 
patrol — tego należało się zawsze po nim spo
dziewać.

Nasilenie ognia wzrastało 1 stawał się coraz cel
niejszy. Niemcy byli już wstrzelani i regularnie kła
dli swoje ognie. %

Ppłk. Sołodkowski w czasie nalotów i ostrzeli
wań artylerii do schronu nie schodził; mnie nie 
pozostawało nic innego jak brać przykład z prze
łożonego. Za każdym razem wkładałem jednak 
hełm. I tak trwaliśmy.

Po każdym ostrzelaniu artyleryjskim dzwoni
łem na centralę telefoniczną, której dowódca mel
dował: wszystkie połączenia zerwane, patrole na 
linie wysłane".

Tu muszę nadmienić, że dowódcę centrali tele
fonicznej mata T. Arndta muslałem mitygować w 
bezwzględnym wysyłaniu patroli naprawczych na 
linie w czasie ostrzeliwania artylerii.

Dzień 19-go września 1939 r. rozpoczął się jak 
poprzednie dni ogniem artylerii i nalotem. Ale 2 
większego nasilenia wyczuwało się jak gdyby przy
gotowanie do wykończenia nas. Podzieliłem się swym 
wrażeniem z pułkownikiem, że to chyba już będzie 
koniec.

Na to pułkownik rzekł; „Nie dam się wziąć 
danzlgierom", powtarzał to kilkakrotnie raczej do 
siebie samego. Zdaje się, że wtedy zapadła jego 
ostateczna decyzja.

Rzucił mi ostatni rozkaz:
„Zbierz pan swoich marynarzy, jednego zostaw 

na centrali 1 wszystko do okopów".
Pułkownik organizował przeciwuderzenle na 

niemieckie natarcie, które ruszyło tego ranka. Ce
lem pokierowania nim osobiście, wyszedł z adiu
tantem na Unię ,gdzie jak się później dowiedziałem 
padł dostawszy kulę w głowę. Nie dał się wziąć 
danzigierom!

Dowództwo odcinka obrony objął Mjr. 
dca baonu saperów.

Nasilenie ognia wzrosło i straty były olbrzy
mie. Z obsługi O.Ł.Str. Obłuże zostali wtedy ranni:

1. St. mar. n. Laskowski S. — kierowca samoch. 
— lekko ranny w brzuch.

2, st. mar. Clskowski — telefonista ranny w no
gę przy obsłudze r.k.m.

3. mar. Zelewski F. — telefonista ranny w rękę.
4. mar. Fojtych — telefonista, ciężko ranny - 

zmarł na punkcie opatrunkowym z odniesionych 
rań.

W miarę jak natarcie niemieckie zbUżało się, 
sala szkolna zaczęła napełniać się rannymi. Kła
dziono ich na podłodze, jęki i wołania wypełniły 
cichą dotąd salę. Jednemu z moich marynarzy ka
załem odstawić karabin do kąta, mianowałem go 
sanitariuszem, pouczyłem co ma robić 1 jak ma się 
zachować, gdy przyjdą Niemcy. Jak mogliśmy, tak 
opatrywaliśmy rannych i pocieszali umierających. 
Niewiele można było zrobić, aby ratować życie tych 
ludzi.

Już było słychać gardłowe głosy Niemców, wpa
dających do wsi i atakujących nas. Zdawałem sobie 
sprawę, jakie grozi niebezpieczeństwo, gdy któremu 
z nacierających przyjdzie ochota wrzucić granat 
przez okno.

Na szczęście to się nie stało. Gdy niemiecki 
oberleutenant salutując wziął mnie do niewoli, za
pytał jakie jest moje życzenie (sic!). Prosiłem go o 
najszybszą pomoc dla rannych. Co obiecał uczynić.

Na początku wojny to był, można powiedzieć, 
„Wersal" między walczącymi stronami.

S. Dąbrowski
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1 MORGENSTERN

PIŃSKA PRZYGODA
Minęło 25 lat, gdy wobec grożącej wojny pły

wanie szkolne S.P.M.W. na Bałtyku zostało prze
rwane i w dniu 23-go sierpnia 1939 powróciliśmy do 
naszej szkoły w Bydgoszczy. Dnia 1 września około 
godz 5 rano otrzymałem od DOK. VIII depeszę 
nakazującą natychmiastową ewakuację szkoły do 
Pińska. Odbyła się ona według przygotowanego pla
nu: tego samego dnia popoł. odszedł pociąg z pod
chorążymi, wykładowcami i rodzinami, a w dniu 
następnym pociąg wiozący cały inwentarz szkoły. 
Lotnictwo npla zwróciło uwagę na naszą rampę za
ładowczą dopiero wieczorem po odejściu pierwszego 
tansportu. Spadło trochę bomb zapalających, nie 
wyrządzając żadnych szkód oraz jedna bomba śre
dniej wagi, która wyrwała niewielki dół 1 podmu
chem przewróciła budkę z wartownikiem (był nim 
jeden z naszych krawców — wyszedł bez szwanku) 
oraz zrzuciła częściowo z szyn jeden z wagonów 
drugiego transportu (kolejarze szybko i sprawnie 
przy pomocy lewarów z tym się uporali). Tej nocy 
była też próba sabotażu. Nagle zaświeciły wszystkie 
lampy na rampie i następnie rytmicznie gasły i za
palały się. niewątpliwie celem zwrócenia uwagi lot
ników npla. Szybka interwencja kilku naszych pod
oficerów, którzy lampy te wystrzelali, usunęła nie
bezpieczeństwo. Po wyprawieniu obu pociągów po
zostałem w Bydgoszczy do dnia 3 września, by zdać 
władzom miejskim gmach szkoły. Następnie koło 
południa — gdy odgłos ognia artylerii dawał znać 
o zbliżaniu się npla — wyruszyła nasza mała ko
lumna samochodowa szosą wiodącą do Inowrocła
wia. Prowadziłem na moim Fiacie 1100, za mną 
jechał Citroen por. mar. Rydzewskiego a za nim 
służbowy Chevrolet z ppor. mar. Macikowsklm przy 
kierownicy. Niebawem znaleźliśmy się wśród gro
mady uchodźców, którzy jadąc na wozach lub idąc 
pieszo i pędząc bydło zdążali ze swoim dobytkiem 
na południe. W połowie drogi do Inowrocławia by
liśmy świadkami ataku bombowego na tych ludzi, 
dokonanego przez trzy samoloty npla. Była to dla 
mnie — uczestnika pierwszej wojny światowej — 
pierwsza lekcja wojny totalnej. Chcąc w miarę na
szej możliwości pomóc tym nieszczęśliwym zabra
liśmy do samochodów grupę pokaleczonych mało
letnich dzieci i jedną panią jako opiekunkę odwie
źliśmy do szpitala w Inowrocławiu.

Wobec obowiązującego zaciemnienia nie moż
na było jechać nocą, więc w drodze do Pińska za
trzymaliśmy się na nocleg w Sochaczewie 1 Kobry- 
niu. Nie będę opisywał wrażeń z tej podróży — prze
kracza to ramy mojej relacji — czytaliśmy już na 
ten temat dość dużo. Chciałbym jedynie wspom
nieć, źe kilkakrotnie zauważyłem, że nasze mun
dury (nie wszystkim jednak znane) wywoływały 
odruch przerażenia. W Kobryniu do mojego pokoju 

hotelowego późną nocą przybył oficer z patrolem, 
celem wylegitymowania.

Dnia 5 września przybyliśmy do Pińska, gdzie 
okazało się, że jeszcze żaden z naszych transportów 
nie dotarł. Przyjął nas nader gościnnie dca flotylli 
Pińskiej kdr, Zajączkowski, który oczywiście już 
przemyślał sprawę ulokowania naszej szkoły; Za
prowadził on mnie do ks. biskupa Bukraby (brata 
naszego komandora), który na naszą prośbę nie 
tylko zgodził się jak najuprzejmiej oddać do dyspo
zycji szkoły podlegające mu schronisko turystyczne 
w Horodyszczu Poleskim, ale również zaproponował 
nam korzystanie tam z domku stanowiącego jego 
rezydencję letnią. Gdy więc w dniu 7 września 
przybył pociąg wiozący podchorążych i personel 
szkoły, można było przystąpić bez zwłoki do urzą
dzenia szkoły w nowym miejscu postoju. Należy 
nadmienić; że pociąg ten w czasie podróży był dwu
krotnie bombardowany przez lotnictwo a zainstalo
wane na jednej z platform karabiny maszynowe 
zmusiły jeden bombowiec niem. do lądowania. Dru
gi pociąg, na którym znajdował się inwentarz szkol
ny w drodze utknął i załoga jego z kpt. Karge na 
czele przyjechała do Pińska na rowerach. Mniej 
węcej w tym samym czasie przybył z Warszawy po
ciąg ewakuacyjny Kier. Mar. Woj. oraz samocho
dem Szef Marynarki admirał świrski.

Wobec rozwoju wypadków Szef K. M. W. zarzą
dził w dniu 12 września rozwiązanie Szkoły Podcho
rążych Mar. Woj. Podchorążowie zostali wcieleni do 
dwóch batalionów formowanych przez flotyllę Piń
ską jako zastępcy dowódców plutonów i drużyno
wych. Również kilku oficerów objęło stanowiska w 
tych batalionach. Pozostali wsiedli do pociągu ewa
kuacyjnego K. M. W., który niebawem opuścił Pińsk, 
kierując się na południe.

Nie mogąc się osobiście pogodzić z myślą dołą
czenia do tego pociągu, zwróciłem się do Szefa K.M. 
W. z prośbą o jakąkolwiek funkcję. Zdawałem sobie 
sprawę z tego, że szanse moje w tym względzie są 
— z uwagi na wysoki stopień służbowy — bardzo 
małe. Toteż ucieszyłem się bardzo, gdy admirał 
świrski na moją prośbę zawiadomił mnie, że wła
śnie zwolniło się stanowisko komendanta garnizonu 
w Pińsku i skierował mnie do D-cy O. K. gen. Kle
eberga. Rozkaz generała dla mnie był krótki i wy
raźny: utrzymać za wszelką cenę karność w garni
zonie i porządek w mieście. Obiecał on mi przysłać 
oficera korpusu sądowego, celem zorganizowania 
sądu polowego. Zgłosił się do mnie wprawdzie sę
dzia w stopniu majora, jednak szybko po sobie na
stępujące wydarzenia na ustanowienie sądu już 
nie pozwoliły.

Garnizon Piński w chwili objęcia przeze mnie 
stanowiska komendanta obejmował flotyllę Piń
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ską^ oddziały wartownicze (Pińsk był chwilowo 
siedzibą D.O.K. IX), Żandarmerię i Stację Zborną. 
Głównym źródłem moich kłopotów w danym mo
mencie był napływ z zachodniej połaci kraju li
cznych uchodźców tak wojskowych jak i cywilnych. 
Zalegali oni klatkę schodową i korytarze w budyn
ku komendy, to żądając najróżnorodniejszego ro
dzaju informacji, których im dać w większości wy
padków nie byłem w stanie ,to prosząc o ułatwienie 
im dalszej ucieczki przez przydzielenie im benzyny 
samochodowej, która znajdowała się w składnicy 
flotylli itp. Głównym moim pomocnikiem, któremu 
zresztą pozostawiłem załatwianie wszelkich spraw 
ściśle lokalnych był bardzo rzutki i energiczny ofi
cer placu (porucznik miejscowego pułku piech., na
zwiska nie pamiętam). Sam zająłem się sprawą 
skupienia w Stacji Zbornej wszystkich wojskowych, 
którzy rozproszyli się po mieście .Często brałem w 
tym udział osobiście zatrzymując spotkanych na 
ulicy żołnierzy 1 wskazując im drogę do Stacji Zbo
rnej, znajdującej się w nowych koszarach artyle
ryjskich, położonych na północno-zach. krańcu 
miasta. Oczywiście nie łudziłem się, że wszyscy od 
razu udali się we wskazanym kierunku Jednak po
woli znikali oni z ulic miasta. W St. Zbornej for
mowano batalion marszowy. Dowódcę i oficerów 
tego batalionu wyznaczyło D.O.K.

Doszedłem do wniosku, że zamiana granatowego 
munduru of. marynarki na mundur połowy ułatwi 
ml z wielu względów pracę w nowych warunkach. 
W magazynie mundurowym flotylli pobrałem więc 
wszelkie potrzebne akcesoria. Pas oficerski wraz z 
pistoletem (hiszpańskim) posiadałem jeszcze z 
kampanii 1920 r. Na wszelki wypadek miałem w 
kieszeni niezawodnego małego Waltera. Na nara
miennikach przyszyto mi oznaki stopnia pułko
wnika.

Gdy 17-go września wojska sowieckie przekro
czyły naszą granicę wschodnią Gen Kleeberg jako 
dca grupy operacyjnej „Polesie" rozkazał wymarsz 
batalionów flotylli do miejscowości Moroczno( na 
południe od Pińska) jako punktu koncentracyjnego 
1 sam również opuścił ze swoim sztabem miasto, 
udając się w tym samym kierunku.

Pozostałem więc w mieście z formującym się 
w St. Zbornej batalionem marszowym oraz żandar
merią. Poza, tym znajdował się jeszcze w porcie 
niewielki oddział marynarzy 1 niebawem dołączył 
do nas przybyły z Pińska drogą wodną ze swoim 
zespołem flotylli kdr. ppor. Kamiński. Z oficerów 
szkoły pozostał przy mnie jedynie kpt. Karge, w 
stacji zbornej znajdowało się kilku naszych podo
ficerów.

Wiadomość zbliżania się wojsk sowieckich wy
tworzyła w mieście atmosferę wielkiego napięcia. Z 
jednej strony widoczne były objawy paniki, szerzy
ły się różne alarmujące wieści np. o idących na 
miasto wielkich masach patryzantów itp., z dru
giej .jednak strony u pewnej części mieszkańców 
odczuwano jakby ulgę, że to nie niemieckie a so
wieckie idą wojska. Łudzono się, że z dwojga złego 
to by’o lepsze. Jeżeli chodzi o garnizon to odnosi

łem wrażenie, że niepewność jutra wpłynęła raczej 
dodatnio na karność. Wyczuwałem pewne zaufanie 
ze strony tych żołnierzy, z którymi miałem możność 
się zetknąć.

Osobiście widziałem przed sobą dwa zasadnicze 
zadania. Przede wszystkim nie dopuścić do zach
wiania porządku i bezpieczeństwa w mieście, by nie 
dostarczyć wkraczającemu nplowi najmniejszego 
nawet argumentu, że przychodzi po to, by ratować 
miasto i ludność przed bezładem. A kręciło się po 
mieście coraz więcej podejrzanych osobników, któ
rzy przyglądając się licznym sklepom najwyraźniej 
czekali na chwilę, gdy władze bezpieczeństwa opu
szczą miasto 1 będzie można cośkolwiek zagrabić.

Za drugie moje zadanie uważałem umożliwie
nie wyjścia z matni tych wszystkich wojskowych, 
którzy dostali się do Pińska cofając się przed na
pastnikiem z zachodu. Liczba żołnierzy w Stacji 
Zbornej z dnia na dzień szybko wzrastała, docho
dząc w końcu do około tysiąca w tym kilkudziesię
ciu oficerów. Element oczywiście był różnorodny: 
znaczny odsetek roczników starszych, dużo rezer
wistów itd. Broni było mniej więcej na 2/3 stanu. 
Dwie kompanie: jedna Obrony Narodowej gdzieś 
z Wielkopolski i jedna kompania karabinów maszy
nowych, która dołączyła z północy, przybyły mniej 
więcej w pełnym składzie .Ta z Wielkopolski nawet 
zabrała ze sobą swoje tabory.

Z terenów zajmowanych przez wojska sowie
ckie szły wieści, że jakkolwiek doszło w niektórych 
miejscach do starcia oddziałów K.O.P. z nplem, to 
jednak w zasadzie następuje on raczej miękko, da
jąc podobno dość czasu na wycofanie się naszych 
sił. Zamierzałem więc pozostać na miejscu do osta
tniej chwili, by pilnować porządku w mieście i na
stępnie w obliczu npla wycofać się w kierunku po
łudniowym przez most na Pinie (drogą tą odma- 
szerowały poprzednio bataliony flotylli).

Most miał być w myśl rozkazu operacyjnego 
Dcy flotylli wysadzony. Czynności przygotowawcze 
zostały wykonane przez sekcję minerską flotylli, 
której patrol zajął pozycję na południowym brzegu, 
wystawiając na moście posterunek.

Celem zapoznania się z drogą, którą mieliśmy 
się wycofać, przeprowadziłem osobiście mały reko
nesans i dwukrotnie przejechałem samochodem 
most i pewien odcinek drogi, prowadzącej do Moro- 
czna. Za każdym razem marynarzowi stojącemu na 
warcie przypominałem mój rozkaz, że most ma być 
wysadzony dopiero wtedy, gdy ja przejdę z miasta 
na południowy brzeg.

Wojska npla powoli lecz stale zbliżały się. Za- 
milkające kolejno telefony stacji kolejowych po
zwalały się orientować w szybkości posuwania się 
jego oddziałów. Gdy już wydawało się, że dzieli nas 
tylko jeszcze jeden dzień od chwili, gdy staną one 
u progów miasta, otrzymałem z Kamienia Koszyr- 
skiego telefonogram sztabu grupy oper. „Polesie" 
treści, że....z chwilą wejścia do miasta wojsk so
wieckich komendant garnizonu kapituluje a garni
zon się poddaje".

Myślę, że wszyscy mogą sobie wyobrazić moje 
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uczucia po otrzymaniu tego rozkazu. Kazałem się 
natychmiast połączyć z Kamieniem Koszyrsklm, ce
lem wyjaśnienia o co właściwie chodzi. W telefo
nie odezwał się jakiś major — nazwiska nie zrozu
miałem — który na moje pytanie odpowiedział 
mniej więcej tymi słowami: „Tak, pan komandor 
— jak to się mówi — zostaje poświęcony. Pan ka
pituluje a garnizon się poddaje, ale... panu ko
mandorowi pan generał zezwala w ostatniej chwi
li — ale to w ostatniej chwili — wymknąć się“. Na 
takie dictum nie mogłem nic innego odpowiedzieć. 
„Dziękuję. Czołem!" Wszystko co usłyszałem jakoś 
nie trafiało ml do przekonania.

Przede wszystkim poświęcenie jakiegoś oddzia
łu w moim pojęciu powinno mieć jakiś cel np. cho
ćby opóźnanie postępującego npla, by umożliwić 
oderwanie się własnych sił. W naszym wypadku 
poddanie się kilkuset żołnierzy 1 kilkudziesięciu ofi
cerów nie służyło żadnemu celowi .Nawet jeżeli 
przyjąć, że tylko odsetek ich nadawał się jeszcze do 
służby, to porzucenie ich — bo raczej tak to nale
żało nazwać — niczym nie było uzasadnione, skoro 
wojna jeszcze trwała, a droga do wnętrza kraju nie 
była przecież odcięta. Zresztą wykonanie rozkazu 
poddania garnizonu przedstawiałoby niełatwy pro
blem do rozwiązania. Jeżelibym ogłosił, że na pod
stawie otrzymanego rozkazu poddam garnizon 
nplowl, to jestem pewny, że znaczna część próbo
wałaby uciekać na własną rękę. Wywołałoby to o- 
gólne zamieszanie i może nawet poważniejsze in
cydenty w mieście. A tego właśnie należało unikać. 
Gdybym natomiast utrzymał rozkaz w tajemnicy 
do ostatniej chwili i postawił wszystkich nagle wo
bec faktu kapitulacji, to byłby to czyn wysoce nie
lojalny wobec podporządkowanych mi żołnierzy, 
graniczący nawet — w moim pojęciu — ze zdradą.

Zezwolenie dowódcy grupy operacyjnej na mo
ją ucieczkę traktowałem jako gest życzliwości świa
dczący o zrozumieniu mojej dziwnej sytuacji, w 
jakiej się znalazłem .Nie wyobrażam sobie jednak, 
bym mógł kiedykolwiek z takiego zezwolenia sko
rzystać. Nie byłem wprawdzie dowódcą oddziałów, 
lecz tylko komendantem garnizonu, jednak mnie 
powierzono wykonanie rozkazu kapitulacji, więc w 
konsekwencji musiałem dzielić los wszystkich.

W rezultacie moich rozważań postanowiłem u- 
sunąć z miasta gros garnizonu zanim npl się zbliży, 
bo w ten sposób unikałem konieczności poddania 
go, a równocześnie zachowując na miejscu wybrany 
tylko oddział, ułatwiłem sobie zadanie utrzymania 
porządku do ostatniej chwili. Nie posiadałem szy
frów, którymi mogłem się posługiwać w komuniko
waniu się z dtwem grupy oper., a co do tajności ro
zmowy telefonicznej miałem poważne wątpliwości. 
Wobec tego nie zameldowałem o moich zamia
rach. Przyjmowałem, że działam zgodnie z intencją 
dtwa rozwiązując moje problemy w sposób naj
bardziej odpowiadający potrzebom chwili.

Natychmiast udałem się do stacji zbornej i na 
odprawie poinformowałem oficerów o sytuacji. Wy
dałem rozkaz wymarszu batalionu na następny 
dzień rano o godz 10-ej. Dtwo batalionu zostało za

opatrzone w potrzebne mapy, z tym, że należy 
się kierować na miejscowość Moroczna.

W Pińsku znajdowała się w tym czasie pewna 
ilość uchodźców cywilnych, którzy posiadając sa
mochody pragnęli wobec wytworzonej sytuacji po
wrócić do centralnej Polski. Wiadomość o grasu
jących w okolicy partyzantach nie pozwalały na 
jazdę w pojedynkę. Trzeba było zebrać wszystkie 
samochody w pewnego rodzaju konwój z jakąś e- 
skortą. Konwój taki został sformowany wczesnym 
rankiem dnia następnego, przy czym na fczele 
postawiłem lorę z karabinami maszynowymi dowo
dzoną przez oficera. Około godz. 5-ej rano wyprawi
łem kanwój ten szosą prowadzącą na Janów, Ko
br yń.

Wymarsz batalionu wyznaczony na godz. 10-ą 
jakoś się opóźniał, więc udałem się do Stacji Zbor
nej. Gdy wreszcie ruszyła kolumna marszowa, to
warzyszyłem dowódcy, chcąc odprowadzić oddziały 
dc placu przed kościołem OO Jezuitów. Maszero
waliśmy zupełnie pustymi ulicami w grobowym na
stroju, gdy nagle — w chwili gdy dwie czołowe 
kompanie skręciły w nową ulicę — usłyszałem za 
sobą huk strzału karabinowego. Obejrzałem się 
1 zobaczyłem, że czołowa kompania znikła z jezdni 
w mgnieniu oka. żołnierze kryli się pod murami 
domów z obu stron ulicy, z. gotowymi do strzału 
karabinami, wycelowanymi w okna, szukając rze
komego Strzelca. Na szczęście nikogo w oknach nie 
było widać. Na środku jezdni, w odległości kilku
nastu kroków, leżał żołnierz twarzą do ziemi. Pod
biegłem do niego — już nie żył. Kula przeszła przez 
klatkę piersiową i wychodząc wyrwała w plecach 
dużą ranę. Strzał niewątpliwie był oddany z bez
pośredniej odległości. Wyglądało to na samobój
stwo. Nieszczęśliwy nie wytrzymał nerwowo nastro
ju chwili. Na odgłos strzału nadbiegł wartownik 
milicji obywatelskiej. Zwołał on natychmiast kilku 
swoich kolegów, którzy zajęli się zwłokami.

Po tym smutnym wydarzeniu uformowała się 
na nowo kolumna i wkrótce pożegnałem pod kościo
łem OO. Jezuitów dowódcę i batalion, który po 
przedefilowaniu przede mną skierował się na most 
na Pinie i wyszedł z miasta. Dołączył do niego plu
ton żandarmerii i za nim oddział policji państwo
wej. Służbę bezpieczeństwa objęła w mieście w tej 
chwili kompania, którą wybrałem, ponieważ wy
różniała się swoją postawą. Była to kompania O.N. 
z Wielkopolski, która dotarła do Pińska, jak już 
wspomniałem, w niezmienionym prawie składzie. 
Kazałem jej zająć pozycję centralną w mieście pod 
kościołem OO. Jezuitów i intensywnie patrolować u- 
lice miasta. Chodziło mi o to, żeby wszyscy wiedzie
li, że w dalszym ciągu jesteśmy na miejscu i na 
żadne wybryki nie pozwolimy. Równocześnie ka
załem wystawić placówki obserwacyjne na półno
cnych i wschodnich krańcach miasta, by zabez
pieczyć się przed zaskoczeniem ze strony zbliżają
cego się npla. Z moich kalkulacji wynikało, że 
woisk sowieckich należało się spodziewać przed 
wieczorem. Zamierzałem wycofać się wtedy z mia
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sta na południe i po przekroczeniu mostu na Pinie 
wysadzić go.

Mniej więcej koło godziny drugiej popoł. przy
biegł do mojej kancelarii naczelnik stacji kolejowej 
Pińsk z wiadomością, że zadzwonił do niego z jed
nej ze stacji położonych na wschód od Pińska jakiś 
pułkownik sowiecki, który oświadczył, że jest do
wódcą wojsk zbliżających się do miasta i zapytuje, 
kiedy komendant garnizonu opuść! miasto. Równo
cześnie „prosi" on, żeby nie wysadzać mostu na 
Pinie. Wystąpieniem sowieckiego pułkownika by
łem oczywiście zaskoczony. Jednak od razu było dla 
mnie jasne, że o pozytywnej odpowiedzi ńa tego ro
dzaju odezwanie się nie mogło być mowy. Przecież 
on domagał się po prostu mojej współpracy w wy
konaniu jego zadania: zajęcia miasta i uchwycenia 
mostu w nieuszkodzonym stanie. Toteż pomimo na
legań naczelnika stacji ograniczyłem się do oświad
czenia (kazałem mu je przekazać pułkownikowi), 
że jako komendant polśkiego garnizonu w polskim 
mieście nie widzę żadnej podstawy dó informowa
nia go o moich zamiarach, a tym bardziej do sto
sowania się do jego próśb lub żądań z tej prostej 
przyczyny, że przybywa on bez zgody moich władz 
przełożonych. Była to niestety jedyna forma pro
testu, na jaką w mojej sytuacji mogłem sobie po
zwolić.

Po upływie mniejwlęcej jeHnej godziny pono
wnie przybył naczelnik stacji z wiadomością, że puł
kownik drugi raz telefonował i że przy telefonie 
pojawił się również jakiś major, który odzywał się 
bardziej agresywnie. Oświadczyłem, że do tego co 
już powiedziałem nic do dodania nie mam.

Przewidując rychłe nadejście wojsk sowieckich, 
zwołałem do kasyna oficerskiego w porcie wojen
nym zebranie dowódców oddziałów pozostałych je
szcze w Pińsku, by uzgodnić sposób wycofania się w 
chwili zjawienia się npla. Byli to: kdr. ppor. S. Ka
miński, dca zespołu flotylli, następnie dowódca 
kompanii pełniącej w mieście służbę bezpieczeń
stwa i wreszcie oficer dowodzący małym oddziałem 
wartowniczym w porcie wojennym. Zaledwie zasie
dliśmy by rozpocząć naradę, zadzwonił telefon. Te
lefonował z komendy garnizonu kpt. Karge, że o- 
trzymał ze stacji kolejowej wiadomość, iż czołgi so
wieckie znajdują się w odległości 5 km od Pińska. 
Dodał on, że sądzi, iż już są znacznie bliżej, bo 
połączenie telefoniczne ze mną zabrało trochę cza
su. Wobec takiej sytuacji czasu na naradę nie było. 
Obaj ofcerowle marynarki odeszli na statki by od
płynąć, a dca kompanii udał się niezwłocznie swo
im motocyklem na plac pod kościołem OO. Jezui
tów, gdzie biwakował jego oddział. Szofer mojego 
auta (przydzieliła ml go flotylla) w mniemaniu, że 
konferencja potrwa pewien czas, zabrał się w 
przewidywaniu dłuższej podróży do usunięcia pew
nych usterek motoru. Byłem więc zmuszony czekać, 
aż on zmnontuje rozebrane części, co znowu zabra
ło trochę czasu. W rezultacie, gdy przybyliśmy na 
plac; gdzie stała już w zbiórce kompania szykując 
się do wymarszu i szofer mijając ją skierował wóz 
w uiicę, przy której znajdowała się komenda garni

zonu, przed naszymi oczami pojawił się czołg so
wiecki, idący wprost na nas. Za nim widać było 
inne czołgi. Na kocich łbach bruku pińskiego gą- 
siennice czołgu wytwarzały niesłychany hałas. Zda
wało ml się, że czołg się zaraz rozleci. Przerażony 
kierowca mój zawrócił wóz w prawo, by uciekać na 
most. Nie mogłem w takiej chwili opuszczać podle
głego mi oddziału, więc kazałem mu stanąć, by 
móc wysiąść. Oszalały ze strachu nie usłuchał mnie, 
więc chwyciłem go za plecy i silnie potrząsnąłem. 
Wtedy nieco oprzytomniał i zatrzymał wóz. Gdy 
wysiadłem, natychmiast ruszył na most 1 więcej 
już mojego auta nie widziałem.

W tej chwili prowadzący czołg wjechał z ulicy 
na plac, gdzie w zbiórce stała kompania i zatrzy
mawszy się przed frontem żołnierzy oddał w ich 
kierunku dwie serie z karabinu maszynowego. Po
ciski fosforyzujące pozwoliły ml z mojego miejsca 
wyraźnie zaobserwować (ogień był bardzo powolny) 
że czołg strzelał ponad głowami, a więc na razie 
raczej na postrach. Oczywiście cel swój osiągnął. 
Kompania się rozproszyła 1 większa część biegiem 
ruszyła na most, podczas gdy reszta schroniła się 
za budynkiem klasztoru. Widząc to pobiegłem rów
nież w kierunku mostu. Byłem oczywiście znacznie 
w tyle, a pobrane w magazynie flotylli ciężkie buty 
nie bardzo nadawały się do biegów. Toteż gdy do
tarłem do końca mostu, czołg mnie dopędził.. Gdy 
się zbliżał,, pomyślałem sob e, że chyba tym razem 
szczęcie mnie opuściło Czekałem na chwilę, gdy 
obskoczy mnie zgraja sowieckich żołnierzy. Jednak 
czołg mnie minął nie zatrzymując się. Sądzę, że 
dowódca, czołgu (a raczej zespołu czołgów) prze
jechawszy most był pewny, że zadanie swoje wyko
nał. Tu jednak się mylił. Nie jestem w stanie oce
nić odległości od mostu, w jakiej się znalazłem w 
chwili, gdy usłyszałem odgłos wybuchu. Obejrzałem 
się 1 na miejscu, gdzie przed chwilą był widoczny 
most, zobaczyłem wysoki słup czarnego dymu, w 
którym wirowały wolno opadając palące się kawał
ki drzewa.

Marynarze sekcji minerskiej flotylli wykonali 
swoje zadanie w sposób wzorowy. Z zimną krwią 
przeczekali aż przebiegnie kompania, przejdzie 
czołg i ja znajdę się w bezpiecznej odległości, by 
wysadzić most w najbardziej odpowiedniej chwili.

Biegnąc szosą dalej szukałem żołnierzy rozpro
szonej kompanii, podczas gdy czołg pędząc na po
łudnie znikał mi z oczu. Wtedy zatrzymał' się mija
jąc mnie samochód, z którego usłyszałem wołanie: 
„Panie komandorze, proszę z nami!" Byli to boha
terowie dnia, marynarze sekcji minerskiej, którzy 
po wykonaniu zadania wycofywali się na południe. 
Pomimo ich nalegań nie mogłem do nich dołączyć. 
Muslałem pozostać na miejscu i zająć się losem ro
zproszonych żołnierzy. Ponieważ grasował w pobli
żu czołg, obawiałem się o los samochodu z maryna
rzami, więc kazałem im jak najszybciej odjechać 
i przykro mi, iż nawet nie mogłem im podziękować.

Niebawem znalazłem w przydrożnym rowie kil
kunastu moich żołnierzy i tutaj wśród nich mogłem 
wreszcie nieco odsapnąć. Twierdzili oni, że leżąc 
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przy szosie widzieli wjeżdżające na most jeszcze 
inne czołgi. Oczywiście los ich nie był wtedy nam 
znany.

Po chwili usłyszeliśmy znowu hałas zbliżają
cego się czołgu. To „nasz" czołg wracał. Gdy doje
chał do miejsca, gdzie był poprzednio most, zatrzy
mał się i stał przez pewien czas, następnie zawró
cił i z powrotem ruszył szosą na południe, pędząc 
jednak szybciej i strzelając na wszystkie strony, 
chociaż żaden cel nie był widoczny. Następnie po 
upływie krótkiego czasu powrócił na poprzednie 
miejsce nad rzeką i wtedy odezwało się na przeciw
ległym brzegu kilka karabinów maszynowych, kry- 
jąc widocznie odciętego towarzysza.

Nie groziło mu niestety z naszej strony żadne 
niebezpieczeństwo. Nie posiadaliśmy granatów ani 
żadnych środków walki z czołgiem. Więc po zapa
dnięciu zmroku przeszukaliśmy tylko przedpole, czy 
nie ma rannych. Nie zrialeźliśmy nikogo i ruszyli
śmy szosą .prowadzącą do Moroczna. W nocy do
łączył do nas jeden oficer kompanii ze swoim od
działem, a nad ranem zameldował się jeszcze jeden 
oficer ze swoimi ludźmi. Po przybyciu do Moroczna 
zostali oni (podobne jak ich koledzy ze stacji zbor
nej, którzy wymaszerowali z Pińska wcześniej) 

wcieleni do oddziałów K.O.P., Które cofając się ze 
wschodu zatrzymały się właśnie w tej miejscowości.

Na tym skończyła się moja przygoda pińska 1 
moja ostatnia funkcja służbowa na terenie Rzeczy
pospolitej. Zgodnie z dyrektywami Nacz. Dtwa co
fania się na południowy wschód przekroczyłem 
miesiąc później (2'3-go paźdź. 39) z komandorem 
Eiblem i majorem, Łabędzkim (z flotylli Pińskiej) 
granicę węgierską. Po jednomiesięcznym interno
waniu i następnie krótkim pobycie w Paryżu zna
lazłem się w Sztokholmie na stanowisku attache 
morskiego.

I tam kilka tygodni później miałem tę wielką 
przyjemność witania komandora Zajączkowskiego, 
który przez Szwecję zdążał do Francji. Otóż od nie
go dopiero uzyskałem potwierdzenie faktu, że przy 
wysadzaniu mostu na Pinie zginęły dwa sowieckie 
czołgi. Był o tym dobrze poinformowany, bo po za
kończeniu działań wojennych przebywał krótko na 
tamtejszym terenie.

Pomyślałem sobie wtedy, że jednak nasz „pro
test" w Pińsku przeciwko Intruzowi — dzięki nie
zwykłemu zbiegowi okoliczności — przybrał formę 
jak najbardziej konkretną.

T. Morgenstern

M. WASILEWSKI

RENDEZ VOUS NA EXETERZE
(Część III-cia)

W dniu 3 maja zostaliśmy zaproszeni do kabiny 
dowódcy na cocktail. W jaki sposób na tej dzikiej 
północy archiwa krążownika wiedziały o naszej ma
jowej Konstytucji, trudno było dociec, zgadnąć.

Gordon nalał nam osobiście ogromnego „dou- 
ble-whlsky" (Jasio Wańkowski i ja, którzy boy- 
skautom przysięgaliśmy dziewictwo żołądka, poble
dliśmy na tę nie-szkocką hojność 1 indagował nas 
o Polsce, o naszym współżyciu ze „snooties", o tym, 
jak trafiliśmy do Anglii.

Michał Białowski, najlepszy z nas Anglik, z 
„prawdziwym oxfordzkim akcentem" opowiadał, 
jak Iskra uniknęła pościgu „całej Krlegsmarlne" 

zawijając do Casablanki zamiast do Las Palmas. 
Piotr Surzyn zdobył się nawet na parę kawałów, 
za które spaliliby go na stosie jego dawni prze
łożeni o.o. Jezuici z Makowa. Po wycofaniu się z 
„thanks‘ami“ z kabiny dowódcy, zanim alkohol 
miał czas wywietrzeć nam z głowy. Cowboy zacią
gnął nas do mesy starszych oficerów, gdzie Richar
dson trzymał już gotowe kieliszki z gin and pepper, 
a pełne admiralicji twarze guns*a  i torps‘a (po na
szemu mówiąc oficera artylerii i torpedysty) witały 
„tych prawdziwych pijaków", o których wspominał 
już w anegdotach ich wróg i późniejszy więzień 
Napoleon.
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Otoczeni gronem sympatycznych starszych spe
cjalistów broni i... kieliszka trudno było odmawiać 
kolejek, szczególnie w to śwęto pojednania! Grupą 
tea-totallerów (Wańkowski i ja) opiekował się z 
werwą nawigator — Lt. Commander Potter; gin 
Richardsona palił nam już i tak wnętrzności gdy na
wigacyjny po wlaniu w nas kilku kolejek portwi- 
ne‘u przyznał się ze skruchą, że ma jeden polski 
statek na sumieniu: S/S Niemen.

Potter był dowódcą żaglowca i trzymając się 
ściśle przepisów Milenuszkina o wymijaniu i ustę
powaniu z drogi na morzu (szkoda, że nie było z 
nami kmdra Zajączkowskiego dla weryfikacji fa
któw z domeny jemu tak świetnie znanej) miał we 
własnym pojęciu prawo drogi, a tu nagle zza mgły 
„hell‘s bells and sweet Funny Williams" wali na 
niego polski statek parowy; parę rozpaczliwych ko
mend na ster zanim dwie stalowe burty zwarły się 
na krótko w gwałtownych objęciach wśród łoskotu 
przecinanych blach i fajerwerków iskier... Los 
chclał, że parowiec a nie żaglowiec zatonął, a Pot
ter miał później trudne momenty w sądzie mor
skim zanim ostatecznie uznano, że żadnej winy nie 
ponosi.

Oficer nawigacyjny rysował palcem na stole 
mesowym kursy i uniki swego statku przed kolizją, 
co przyciągnęło w naszą stronę Rochardsona (nowy 
gin z pieprzem dla mnie i Jaśka Wańkowskiego). 
Ogorzałe policzki Richardsona zmarszczyły się w 
raczej makabrycznym uśmiechu, gdy wyjawił nam 
rewelację, że on też miał coś wspólnego z Polaka
mi: był z eskadrą angielską w roku 1920 w Gdań
sku i nawet dał osobistą nauczkę Niemcom w Kłaj
pedzie.

Nie bardzo zrozumieliśmy, na czym polegała 
ta nauczka, bo z historii pamiętaliśmy, że Anglicy 
raczej hamowali Polaków w rozbrajaniu Niemców, 
ale że Richardson demonstrował nie wstając z fo
tela potężne kopniaki, jakich podobno nie szczędził 
Niemcom Bałtyckim (przy okazji mogliśmy stwier
dzić, że był prawdziwym gentlemanem, gdyż nosił 
skarpetki bez podwiązek) podtrzymywaliśmy go z 
grzeczności „good show, sir!" co wywołało na ciem
nym obliczu uśmiech sadystycznej rozkoszy (nowy 
gin z pieprzem dla Jaśka 1 niezbyt już trzeźwego 
autora).

„Pies" (jak ochrzciliśmy niedawno Richardso
na) wlepił w nas swe przenikliwe źrenice, wyblakłe 
od alkoholu i słońca z najdalszych końców świata 
i wycedził:

„If you ever get any Germans, dont show any 
pity, yes, be ruthless, always be ruthless!"

Po tych słowach twarz jego przybrała tak pra
wdziwie ,menaclng look" że nawet „kozackie" spoj
rzenie Jaśka Wańkowsk’ego, gdy mu „snooties" za 
bardzo dokuczali, mogłoby się od tego grymasu cze
goś nauczyć.

, Richardson. lubując się widocznie wrażeniem, 
jakie na nas zrobił spojrzał na nas inaczej, jakby 
zamierzając powiedzieć coś przyjemnego: pod chro
powatą powłoką biło jednak dość delikatne serce.

„Wy Polacy to naród rycerski, sami potrafiliś
cie w 1920 roku odepchnąć „tne bloody bolchevlks“ 
— pamiętam nawet kto był waszym naczelnym wo
dzem, ah, what‘s his name. don‘t tell e, don‘t tell 
me, now I‘ve got it: Padu-Padu- no!walt a minutę, 
Padaruski!

Nie wiem nawet w jakiej formie i o której go
dzinie znaleźliśmy się z powrotem w gunrumle, 
gdzie z kolei „snooties" z wielkim krzykiem i bi
ciem pięści w stół mesowy wzywali nas na pojedy
nek pijacki, nie chcąc nawet słuchać jakichkol
wiek wykrętów; nasze szklanki były już „z czubem" 
wypełnione jakimś wybuchowym trunkiem.

Późną nocą, mimo, że pod stępką były tylko 
spokojne wody Hvalfjordu, nasze hamaki zdawały 
się kołysać, jak gdyby okręt zmagał się z rozszala
łym huraganem czy tajfunem z Morza Chińskiego, 
a poranne trąbki, gwizdy 1 zachęty do wstawania w 
poetycznej formie „Ivo, ivo, lash up and stów" zi
gnorowaliśmy kompletnie.

* * *

Parę następnych tygodni Exeter spędził zgo
dnie z tradycją krążowników Północno-Atlantyc
kiej eskadry: tysiące mil patrolowania w Cieśninie 
Duńskiej, parogodzinna aprowizacja w Hyalfjordzie 
1 — znów w morze, w morze miły bracie...

Wbrew własnym intencjom nasza pijacka sła
wa wzrosła poważnie od 3-ciomaj owych celebracji 
(nikt nie widział jak Piotr chorował w łazience) 1 
nieoczekiwanie zawarliśmy zupełnie szczere komity
wy z młodymi oficerami wardrumu, a nawet z kil
koma bardziej „acceptable snooties".

Korzystając z bliskości piętrzącego się, jakby 
tuż przy burcie brzegu skalistej Irlandii, zorganizo
waliśmy ad hoc wyprawę eksploracyjną wiosłową 
dziesiątką; polsko-angielska grupka zgłodniała kon
taktu z suchym lądem fikała koziołki na mulistej 
trawie, bawiła się w berka czy chowanego 1... wrze
szczała na cale gardło, aby dać upust tej dziwnej 
ludzkiej potrzebie usłyszenia własnego krzyku.

Jasiek z Piotrem Surzynem odkryli nawet foki 
śpiące w najlepsze na skałach u stóp fjordu i prze
gonili je kamieniami, co w odległej Anglii wywoła
łoby protesty towarzystwa opieki nad zwierzętami 
(foki miały raczej „minę" zadowoloną 1 rzucały się 
do wody z radością).

Zwróciły również naszą uwagę czerwono-dzlo- 
bowe ptaki, podobne do mew, o śnieżno białych pió
rach i innych „fizjognomiach" niż ich koleżanki z 
Western Approaches.

Szczyty Hekli wciąż jeszcze pokryte śniegiem 
budziły w Wańkowskim nostalgie narciarskie; szu- j 
kaliśmy — zresztą bez skutku — gorących źródeł, 
choć kąpiel byłaby raczej niewskazana.

Poza owcami, spokojnie pasącymi się na odle
głych pagórkach, ani śladu innego życia cywilizo
wanego, czy Islandczyków, gdyż wyspa jest mało 
zamieszkała; tylko w niedostępnym (półgodzinne ’ 
pogotowie okrętu) Reykjawiku można by było zo
baczyć tych potomków Vikingów i dziewczęta o nie



NASZE SYGNAŁY ir

pospolitej urodzie (o czym mówili wytrawni starzy 
marynarze, ale nie wspomniała locja). Siłą rzeczy 
byliśmy zdani na własne towarzystwo i ewentualnie 
na focze ,czy wielorybie.

W drugim tygodniu maja, idąc w kanale mię
dzy polem minowym a zbitą masą lodu, odnowiony 
Exeter miał swój pierwszy alarm przeciwlotniczy 
(nie licząc oczywiście tych w Plymouth).

Z ciemnego horyzontu wyłonił się nagle 4-ro- 
motorowy bombowiec typu Focke-Wulf i po zbliże
niu położył się na kurs równoległy z okrętem, mie
rząc bez wątpienia jego szybkość i fotografując 
przez dalobiektyw.

Dla nas z Burzy, co chodziła na harwiczowskle 
patrole, gdzie porucznik Plezia otwierał ogień do 
mewy, która się na niego krzywo spojrzała, czy też 
weteranów kampanii norweskiej z okresu inwazji 
Narwiku, nie było zrozumiałe, że zamiast sponta
nicznego ognia artylerii Exeter nadawał świetlne 
sygnały rozpoznawcze, mimo że nawet w zwyczaj
nych wachtowych lornetkach widoczny był czarny 
krzyż wymalowany na kadłubie.

Niemiec nie skarżył się z pewnością na prze
zorność Gordona i Ignorując nasze błyskanie Aldi- 
sem zniknął bezkarnie w kierunku Norwegii i do
piero wtedy zabrzmiały trąbki i buczki alarmowe, 
trzaskały zamki średniej artylerii i obracały się 
bezcelowo pom-pomy pod „un regard desaproba- 
teur“ polskich midshlpmanów.

Rlchardson z hełmem na głowie i nadętym pa
sem ratunkowym wyglądał raczej komicznie, wpa
trując się w pusty zachodni horyzont 1 w myślach 
dzieliliśmy się z Wańkowskim wrażeniem jakie by 
na nim zrobiła taka dykcja: What about „be ru- 
thless' now, sir? (nikt tak nie potrafi ironicznie się 
uśmiechać jak Jasiek!)

Obecność niemieckich patroli powietrznych na 
tej wysokości geograficznej przywróciła dyskusje o 
aktualności naszej tajemniczej wielomiesięcznej 
blokady. Rozbudzone wachty artyleryjskie i sygna
łowe znów robiły alarmy do gór lodowych. Nadcho
dzące lato artkyczne nie było przyjemne na morzu. 
Wraz z wzrostem temperatury rosły przestrzenie 
pokryte zupełnie mgłą; widoczność znów się pogar
szała, zamiecie śnieżne nękały obsadę pomostu, gdy 
zamrożone płatki kłuły w oczy tysiącami prawie 
niewidzialnych igiełek.

Nic dziwnego gdy pod koniec jednej z nleli- 
czonych wacht na pomoście bojowym yeoman po
kazał nam sygnał otrzymany radiem a adresowany 
wyłącznie do Exetera (Suffolk 1 Norfolk do wiado
mości).

„Proceed to Scapa Flow. Report estimated E. 
T. A." przyjęliśmy tę wiadomość z niekłamaną ra
dością, gdyż nawet pogardzane w marcu Orkady 
wróciły nam w pamięci jak jakiś Garden of Eden.

Wejście do Scapa, wczesnym rankiem, pozwo
liło nam odbyć paradę floty Tovey‘a wśród gwizd
ków „baczność prawa czy lewa burta", którą mój 
trębacz-ordynans King wygrywał z niecodzienną e- 
nergią.

Na kotwicowisku pokazały się nowe jednostki: 
HMS „Prlnce of Wales" i lotniskowiec Victorious. 
Rozpoznaliśmy bez trudu starego Hood‘a i wciąż na 
beczce admiralskiej King George V udekorowanego 
jak zwykle rzutami sygnałowymi, zmiennymi jak 
humory admirała.

Krążowniki z działami 152 mm wzrosły w liczbie 
i na tle pagórków Cavy widać było zgrabne sylwetki 
Kenl, Aurory, Neptuna, Arethusy, Hermione... Brak 
było starych kompanów Birmlngham‘a i Manche- 
ster‘a, gdzieś hasających na patrolu.

Po obiedzie na kotwicy (mesowy, zdrajca, „koń
ski widelec", znowu nam podał stary corned-beef 
smażony z cebulą) prawdziwie przyjemną niespo
dziankę sprawił nam sygnał z Hood‘a, który nasz, 
przyjaciel yeoman przyniósł do gunrumu.

„Reąuest pleasure company Polish mldshlp- 
men for tea. Dress optional. żurek, Szymalskl. 
Czerny .Trzebiatowski.

T. O. O. 1400"

„Cowboy" zgodził się zrobić wyjątek, gdyż wi
zyty międzymesowe były zarezerwowane dla star
szych oficerów i wkrótce znaleźliśmy się w moto
rówce kierującej swój dziób na „najpotężniejszy o- 
kręt wojenny świata krążownik liniowy H.M.S. 
„HOOD". Zbudowany w 1921 roku, uzbrojony w 8 
dział 380 mm i zdolny do szybkości 35 węzłów, Hood 
miał nielada reputację, a wymalowany świeżo o- 
chronną farbą wyglądał istotnie na niezwyciężoną 
fortecę.

Przy trapie czekał nas już „dzielny kot" żurek 
i „wysoki do nieba" żmuda Trzebiatowski, salutu
jąc z godnością, z jaką „cl z pancernika" powinni 
przyjmować „tych z, krążownika".

Przy akompaniamencie gwizdków trapowych 1 
Innych honorów, raczej nowych dla do niedawna 
adeptów O.R.P. „Gdynia", znaleźliśmy się na po
kładzie, salutując banderę podniesioną na gaflu, a 
w wymiarach pokaźnego prześcieradła.

Gospodarze zaprowadzili nas do wardrumu — 
szczęściarze zostali od razu przyjęci do mesy star
szych oficerów (albo ze względu na przekroczone 
21 lat, lub na podstawie tej samej opinii, co nam 
wyrobił Napoleon Bonaparte) i w towarzystwie 
Kazika Szymalsklego i Stacha Czernego zajęliśmy 
prawie wszystkie solidne, obite brunatną skórą fo
tele klubowe, wymienając plotki okrętowe i popi
jając... mleczną herbatę.

Czerny miał jak zawsze „najświeższe wiadomo
ści wydarzeń światowych", które przed wojną za
ćmiewały Agencję PAT‘a, a obecnie ich odpowiednik 
Gaumont Brltish News. „Amerykanie wypowiedzą 
jeszcze w tym roku Niemcom wojnę!"

„Aby nie darować „Lease and lend" dorzucił 
żurek, którego nie opuszczał dawny humor. „A wie
cie kto się jeszcze broni na Krecie?" —puścił do 
mnie i Wańkowskiego. Kręciliśmy przecząco gło
wami.

„Kretyni" — pomógł nam Trzebiatowski, który 
znał na pamięć repertuar „dzielnego Kota".
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Kazik Szymalski zaproponował zwiedzanie o- 
krętu, na co przystaliśmy z entuzjazmem. Po dra
binie, gęsiego, weszliśmy do wieży działa 380 mm.

Zamek był otwarty 1 kto by miał ochotę, mógłby 
się do lufy z biedą wdrapać, ale chociaż wymiary 
były imponujące, stara konstrukcja mechanizmów 
Tzucała się w oczy

„Nie ma ładowania hydraulicznego, wszystko 
Jest zbudowane na manewr ręczny" — wyjaśniał 
nam Szymalski pokazując łańcuchy i wyciągi.

Na odnowionym Exeterze te czynności były 
już zautomatyzowane.

żurek — twórca słynnej na O.R.P. „GDYNIA" 
Listy Pogendorfa, dorzucił ,że nawet babka Dra- 
bińskiego (numer jeden na liście) nie załadowałaby 
na fali worków z trotylem i to po każdym ćwicze
bnym strzelaniu połowa morskich strzelców odcho
dzi do szpitala z hernlą brzuszną.

Wiedzieliśmy oczywiście, że to były tylko „dziel- 
no-kocie" żarty, ale staromodny sprzęt był faktem 
niezaprzeczalnym.

Był czas wracać na Exetera. Uściskaliśmy na
szych pancernikowych kompanów, prosząc o rewi
zytę, choć ofiarowując tylko niskie progi krążowni- 
■czego gunrumu.

Motorówka Exetera była już przy trapie i znów 
wśród gwizdów bosmańskich opuściliśmy okręt, z 
którego widoczny był proporczyk wice-admirała 
Holland‘a

Exeter był już w półgodzinnym pogotowiu. Cow
boy specjalnie, a ostentacyjnie czekał na nas przy 
trapie (pistolety u pasa).

„If not for you fellow, the ship would be under 
way" — rzucił nam na przywitanie 1 dodał z uśmie
chem widząc nasze „służbowe miny": „hang on to 
your hammock when we go round Cape Wrath!"

Cypel Wrath był znany z burzliwej pogody i 
trafnie odgadliśmy, że Cooper jednocześnie dał nam 
w ten sposób wskazówkę, że pójdziemy na południe 
przez „Mlncze" (North i Llttle Minch, przesmyk 
morski, oddzielającyHebrydyod Północnej Szkocji).

Podczas pierwszej morskiej wachty wydoby
liśmy od yeomana resztę wiadomości co do naszych 
przyszłych ruchów.

Exeter otrzymał rozkaz przejścia do Gourock, 
gdzie formuje się konwój wojskowy WS 8 B i że bę
dzie współdziałał w jego osłonie z lotniskowcami 
Argus i Vlctorious, pancernikiem Repulse, nie Ucząc 
eskadry kontrtorpedowców i Innych okrętów pomo
cniczych.

Destynacja konwoju była oczywiście tajna, na 
wet dla Exetera, ale nie trudno było odgadnąć, że 
nie będziemy szli na Wilhelmshafen, ale raczej na 
Morze śródziemne wspomóc albo tychże „kretynów" 
(choć na Krecie podobno Niemcy zupełnie już się 
panoszą) lub. co bardziej możliwe, na wschodnie 
Morze śródziemne, gdzie Romel jest już u wrót 
Egiptu.

Noc 21 maja spędziliśmy w czarodziejskim ar
chipelagu niezliczonych wysp o romantycznych na
zwach: Skye. Tiree, Benbecula. Skerryvore, Islay... 
aż wreszcie ukazała się na kursie „głowa cukru" 

Ailsa Craig, oznajmiająca wejście do Forth of Cly- 
de, prowadzącej do Gourock.

Potter, z porannej wachty ściągał gwiazdy na 
horyzont z londyńskim sekstantem w ręku, podając 
„stand by" 1 „top!!!" przez tubę głosową do kabiny 
nawigacyjnej, gdzie midshipman (wazeliniarz) Ro- 
we brał czas na chronometrze. Nawigacja Exetera 
była bezbłędna i mimo silnych prądów 1 zgaszonych 
w większości latarni morskich okręt znalazł się na 
czas przy molo w Gourock gdzie zapach lądu i zie
leń wiosenna odurzyły jednakowo Polaków 1 An
glików. Tuż po dobiciu przyszedł sygnał od Coman- 
der in Chief Western Approaches polecający przej
ście do Greenock, gdzie załoga otrzymała 12-godzl- 
nny urlop: 6 godzin każda burta. Polscy midshlp- 
manl pełnili w dalszym ciągu funkcję sternika mo
torówki i łodzi wiosłowych, co pozwalało im mimo 
godzin służbowych na krótkie wizyty grzecznościo
we na licznych okrętach przy molo 1 na redzie.

Exeter miał wachtę radiową i rozdzielał sygnały 
które zaopatrzone solidną czerwoną pieczęcią i 
stemplem „top secret" były przewożone motorówką 
i doręczane osobiście oficerom wachtowym, którzy 
z kolei przekazywali je „z rąk do rąk" swym do
wódcom.

Dzięki tej procedurze autor znalazł się niespo
dziewanie w mesie H.M.S. COSSACK‘a — pięknego 
kontrtorpedowca osławionego abordażem niemie
ckiego okrętu-węzienia Altmarka. Cossack był w 
dalszym ciągu dowodzony przez Philipa Vian‘a, ofi
cera z prawdziwego zdarzenia. Gościnni oficerowie, 
przeważne z jednym pankiem na rękawie, na wia
domość, że jestem Polakiem z Exetera „włamali się" 
do baru (słońce nie przekroczyło jeszcze południka, 
aby to mogli zrobić ofcjalnie) i uraczyli mnie po
dwójną porcją whisky, jako jest wszystkim wiado
mo, że Polacy plją, jak gąbki.

Zanim miałem czas zaprotestować, jakiś wyso
ki blondyn o niebieskich oczach 1 prawie dziecin
nych rysach ryknął niespodziewanie tężnym gło
sem: „Gdy Sobieski był sułtanem!" i natychmiast 
zawtórował mu dobrze zgrany pijacki chór, śpiewa
jący tę piosenkę po polsku z zupełnie niezłym ak
centem Nie pozostało nic innego, jak podnieść 
szklankę i powiedzieć: cheerio! po czym dołączyć 
się do chóru...

Od Cossakowców dowiedziałem się, że nauczyli 
się tej piosenki na Piorunie, gdzie gościnność mesy 
osiągnęła już sławę na cały Western Approaches! 
Po kilku polsko-angielskich refrenach i oczywiście 
licznych kolejkach „for the road" mol gospodarze 
oświadczyli ml z kurtuazją, że O.R.P. „PIORUN" jest 
najbardziej bojowym okrętem eskadry.

Piorun stał w Gourock 1 znowu ta sama tajna 
koperta „On HIS MAJESTY‘S SERVICE“ pozwoliła 
autorowi 1 wciąż sternikowi motorówki Exetera po
stawić stopę na pokładzie tego nowiutkiego kontr
torpedowca.

Co się stało na Cossaku. powtórzyło się na Pio
runie. Autor został wchłonięty do mesy oficerskiej, 
słońce przeszło, bien attendu, południk (na pol
skim okręcie nie było to nawet żadnym sine ąua 
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non) i mimo, że reklamowałem tylko sok pomarań
czowy, był on solidnie rozcieńczony ginem Gordone‘a 
„na odpędzenie mikrobów, bakcyli i Innych fagocy- 
tów“.

Sobieski znów „był sułtanem", a w dodatku za
plątały się piosenki o dziewkach portowych, czarnej 
krwi, i o „klinie w klin"...

Po takiej zaprawie motorówka Exetera omal że 
nie staranowała H.M.S. „ŻULU", który niewinnie 
łukował na prądzie, pokazując poprawnie, że jest 
na kotwicy wysoko podniesioną czarną kulą.

Z Pioruna zostało mi w pamięci coś zupełnie o- 
drębnego od party przy barze.; atmosfera tej nie
uchwytnej polskości, której brak odczuwaliśmy już 
na Exeterze po pierwszych kilku tygodniach zao
krętowania, widok orzełków na czapkach maryna
rzy, dźwięk narzeczy poznańskich, warszawskich, 
lwowskich czy litewskich, podwieszony przy wejściu 
do mesy wizerunek Matki Boskiej z napisem: KRÓ
LOWO KORONY POLSKIEJ PROWADŹ NAS DO 
POLSKI.

Te wszystkie elementy sprowokowały u chwilo
wego „wygnańca" z polskiego środowiska całkiem 
nie-męskie wzruszenie i salutując biało-czerwoną 
banderę przy sztorm-trapie czułem, że mi „wiatr 
łzawi oczy".

Z powrotem na Exeterze, gdzie dyscyplina pra
wie że koszarowa kontrastowała się z la vie boheme 
kontrtorpedowców, grały już trąbki strzelców mor
skich .oznajmiające bliskość alarmu manewrowego, 
uszczelnienia okrętu i kolejność wacht morskich.

Przez trap wchodzili ostatni spóźnialscy z wol
nej burty, co wybrali się aż do odległego Glasgowa, 
aby „nie przepuścić rudym Szkotkom, które po 
odejściu szkockich pongosów na front nie tylko za
pomniały barbarzyńskich dźwięków „agony pipes", 
ale i „what can you find under the Scotsman‘s 
kilt!“

Kiedy Exeter wchodził na spokojne Morze He- 
brydzkie admiralicja w Whltehall‘u otrzymała ele
ktryzującą wiadomość od swego wywiadu w Niem
czech, przekazaną okrężną drogą przez neutralną 
Szwecję, Szwajcarię i Portugalię. Meldunek był 
krótki;

„Kattegat. Konwój, 11 statków eskortowa
nych przez pancerniki i szereg okrętów po
mocniczych idzie na zachód".

Admiralicja zdecydowała się natychmiast prze
kazać tę wiadomość na King George V 1 admirał 
Tovey miał nareszcie konkretną informację o ru
chach nieprzyjaciela.

Był to poranek 21 maja 1941. Szef Home Fleet‘u 
miał teraz podwójną zagadkę do rozwiązania: jakie 
linie okrętowe mogły przyjść z Bałtyku i z jakim 
zadaniem idą. na zachód?

Informacje lotnicze potwierdzały obecność Sha- 
rnhorsta 1 Gneisenau w Breście. Pozosta’y więc Bis
marck i Tirpitz; oba okręty przewidziane były do 
wejścia do kampanii na wiosnę 1941. Ca dalej było 
wiadomo, że Bismarck już jest gotowy i odbywał od 
szeregu miesięcy próby maszyn i intensywne ćwi
czebne strzelania pod Borholmem. W dniu 16 maja 

był widziany biorąc prowizje przy molo w Gdyni. 
Co do Tirpitza admirał Raeder meldował Hitlerowi 
18 marca, że ten okręt będzie zdolny przejść do 
Trondheim w połowie maja (jak wywiad brytyjski 
o tym wiedział .trudno nawet wierzyć i chyba tylko 
uchylić „chapeau"; w Istocie jednak Tirpitz nie 
pokazał się w fiordzie norweskim przed wiosną 
1942).

Tovey miał jednak wystarczające wiadomości, 
aby wyeliminować możliwość obecności Tirpitza, 
ktory chociaż już wykończony, nie był w stanie o- 
peracyjnym .Pozostała więc hipoteza obecności Bls- 
marka i jakiegoś mniejszego okrętu typu Scheer'a 
czy Prinz Eugena.

O ile co do typu jednostek admirał mógł się oo- 
woływać na wiadomości wywiadu, własną Intuicję 
1 logiczną dedukcję, o wiele trudniej było odgadnąć 
intencje nieprzyjaciela chociaż bezpośrednio zagra
żały tylko dwa warianty:

a) zadaniem grupy jest Inwazja Islandii i ten 
konwój jest pierwszą częścią późniejszej floty de
santowej.

b) ckręty wojenne osłaniają drugorzędny kon 
wój, aby same, przy pierwszej okazji ,przeniknąć na 
Atlantyk do operacji korsarskich.

Najgroźniejsza była oczywiście alternatywa „b" 
(inwazja Islandii nie była od początku brana po
ważnie przez sztab Tovey‘a mimo ostrzeżeń z Lon
dynu). Tovey wiedział doskonale, że jeżeli Bismark 
mógłby się teraz przedrzeć na Atlantyk, wpadłby 
tam jak wilk do owczarni. Część konwoju WS 8 B 
była już na morzu u zachodnich wybrzeży Szkocji, 
a potężna eskorta jeszcze nie zajęła stanowisk.

Między brzegiem amerykańskim a W. Brytanią 
nie mniej jak 10 konwojów znajdowało się na peł
nym Atlantyku. Tovey‘owi wertującemu wsteczne 
sygnały o całokształcie aktywności nieprzyjaciela w 
swym rejonie, rzucała się w oczy tajemnicza dzia
łalność patroli powietrznych niemieckich w Cieśni 
nie Duńskiej, meldowanych nie tylko przez Exetera 
ale Suftolka i Norfolka. Patrole niemieckie wzrosły 
w nasileniu w drugim tygodniu maja 1 przez pewien 
czas nawet Tovey się zastanawiał ,czy istotnie nie 
zanosi się na Inwazję Islandii.

Po obliczeniu jednak niezbędnego Niemcom ma
teriału wojennego na takie przedsięwzięcie 1 wobec 
odległości od Ich baz w Norwegii, możliwość ta oka
zała się absurdalną; z drugiej strony przygotowanie 
sie do przedarcia się nowej grupy Krlegsmarlne 
przez brytyjską blokadę pachniało najbardziej na 
konsekwencję logiczną tych lotów zwiadowczych, a 
Cieśnina Duńska, to jest przesmyk międy Islandią 
i Grenlandią miała podejrzanie Ich najwyższą sta
tystykę.

W Centrum Operacji admiralicji w Londynie, 
po naniesieniu na stół taktyczny ostatnch jedno
stek na pełnym morzu — włączając niemiecki kon
wój w Kattegacie — widziano nlemnej jasno niż 
Tovey że nleprzyjacel wybrał Idealny moment do 
próby pizedarcia się na Atlantyk. 21 maja w Zatoce 
Duńskiej był tylko jeden krążownik na patrolu 
H.MS. „NORFOLK". Exeter był już w drodze do 
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Clyde, a Suffolk brał prowizje w Hvalfjordzie. Bir
mingham i Manchester (150-tki) patrolowały od 
tygodnia między Islandią i wyspami Faroe i miały 
Juz mało ropy.

Na King George V admirał Tovey i jego sztab 
zdawali sobie ponadto sprawę, że chociaż Zatoka 
Duńska była najdogodniejszym dla nieprzyjaciela 
wyborem, nie mogą oni sobie pozwolić na zmniej
szenie czujności w pozostałych przesmykach, to jest 
tam, skąd musiały wkrótce odejść Birmingham 1 
Manchester między Islandią a Faroe, szerokim i nie- 
pokrytym patrolem przesmykiem między Faroe a 
Szetlandami i Orkadami (Flrth of Pentland nie 
mogło być brane pod uwagę ze względu na zbyt 
oczywistą bliskość do własnych baz). Telefon mię
dzy beczką w Scapa a WhitehalTem działał teraz 
prawie bez przerwy i Szef morskch operacji lon
dyńskiej admiralicji komando! Ralph Edwards o- 
trzymując ostatnie meldunki o stanach ropy 1 go
towości okrętów Home Fleet i przesuwając na sto
le taktycznym modele tych ostatnich widział z prze
rażeniem, że Tovey‘owi nie wystarczy okrętów aby 
zablokować wszystkie możliwe przejścia na pełny 
Atlantyk. Już i tak Home Fleet była ogołocona z 
normalnego etatu przez wielki wysiłek konwojowy 
1 poza King George V Tovey‘a tylko HOOD i PRIN- 
CE OF WALES mogłyby się mierzyć z Bismarklem 
Ale Hood spuszczony na wodę w parę lat po zakoń
czeniu I wojny światowej był staromodnej konstru

kcji, a Prince of Wales wręcz odwrotnie „wprost 
spod igły" jeszcze nawet nie odbył prób maszyn 
i miał w tym momencie zaokrętowanych robotni
ków stoczniowych, wykańczających ostatnie szcze
góły tego niewypróbowanego okrętu.

W tych warunkach Edwards zdecydowat się cd- 
jąć eskortę przewidzianą dla konwoju WS 8 B to 
jest H.M.S. „REPULSE‘a“ 1 lotniskowca H.M.S. VI- 
CTORIOUS i oddać oba okręty do dyspozycji admi
rała Tovey‘a. Ten ważny konwój strategiczny mają
cy na pokładach licznych statków pasażerskich 
przeszło 20 tysięcy uzbrojonych w nowoczesną broń 
żołnierzy, wiozących w kałach tanki, samoloty, dzia
ła, amunicję, części zapasowe, zorganizowany na 
desperacką próbę wsparcia Montgomerego, który 
pod presją Rommela liczył się poważnie z konie
cznością ewakuacji Aleksandrii i Cairo ,został od
dany pod opiekę... jednego krążownika H.M.S. „E- 
XETER“ i 5 kontrtorpedowców pod dowództwem 
komandora Filipa Vlan‘a to jest Cossakiem, Żulu, 
Maori. Sikh‘iem 1 polskim O.R.P. Piorunem.

* * *
22 maja, jeszcze przed zachodem słońca Exeter 

-zajął pozycję na czele konwoju WS 8 B, kierującego 
się na otwarty ocean.

Wśród statków wyróżniał się M.V. „GEORGIO", 
pływający szpital 1 transportowiec wojskowy, prze
robiony z ongiś luksusowego pasażera.

■Na Georgic‘u był zaokrętowany komodor 1 na 
pokaźnym maszcie tego eleganckiego statku nie 
znikały różnokolorowe rzuty sygnałowe, jakby wy- 
próbowując sprawność exeterowsklch sygnalistów.

Z dowódcą flotylli kontrtorpedowców na Cossa- 
ku komunikacja była tylko świetlna i skrzydło po
mostu od strony tego okrętu miało ustawicznie w fi
szach klekot aldisa przekazującego Vian‘owl wier 
nie „co się święciło" na masztach flagowych Ge
orgija.

Dzisiaj, w ćwierć wieku później, choć pamięć 
niezupełnie już świeża pewne fakty wtedy niezro
zumiałe przywołane teraz tymi wspomnieniami, na
bierają na przejrzystości i rosną w znaczeniu.

Załoga Exetera nie wiedziała jeszcze o Blsmar- 
ku. Wiadomość o wycofaniu z osłony Repulsa i VI- 
ctorlousa przeszła na okręcie bez wrażenia. Tyle by 
ło wciąż zmian w planowaniu, tyle odbywało się do
okoła niewytłumaczalnych manewrów różne awarie 
przekreślały niespodziewanie ostatnie zamierzenia 
i projekty że i ta ostatnia zmiana nikogo w zasa
dzie nie dziwiła.

Kurs konwoju był początkowo na północny 
zachód; krążownik minął wychodząc z Clyde pię
trzącą się kopułę Ailsa Craig zakręcił w Kanale 
Północnym koło Muli of Kintyre pozwalając obsa
dzie pomostu kontemplować malowniczo malujące 
się zielone pola i pagórki Antrlm‘u i Ayrshire. Wy- 
trałowany od min magnetycznych kanał prowadził 
koło uprzejmie migającej już światłem latarni wy
spy Rathlln, po czym omijając ostrożnie skalisty 
Inishtrahull gubił się w zupełnie wolnym do na
wigacji oceanie (safe for navlgation except for U- 
boats, jak twierdził nasz arcykapłan do nawigacji 
po ortodromle Potter).

Exeter dogonił konwój wciąż jeszcze niezupeł
nie sformowany tuż za Inishtrahull i już w zespole 
wykonywał częste zmiany kursów, dodając czy uj
mując obrotów, by utrzymać się w pozycji na Geor- 
gic‘a, omijając z całością dużym łuklem i poza wi
docznością brzegi Północnej Irlandii. Po przejściu 
trawersu cypla o realistycznej nazwie Bloody Fo- 
reland i już po zapadnięciu zmroku żyrokompas 
zaczął „kokietować" zachodnio-połudnlowe rumby.

W zamian za Repulsa przydzielono do konwoju 
WS 8 B krążownik przeciwlotniczy „Cairo", a Vi- 
ctorlousa zastąpił sol-dlsant lotniskowiec Argus. O 
ile H.M.S. „Cairo" posiadał parę nowoczesnych dział 
ale był de facto przestarzałym „pudełkiem na sar
dynki" łamiącym się na fali i napraszającym o tor
pedę, to Argus nie zasługiwał zupełnie na honor by 
być nazywany lotniskowcem. Nie mając żadnych 
wytrenowanych pilotów wśród załogi, służył wyłą
cznie do transportu części samolotowych i nie miał 
żadnego uzbrojenia.

Jedyną nadzieją konwoju w razie napadu na 
niego sił powierzchniowych były ośmiocalówki Exe- 
tera 1 torpedy zespołu Vian‘a. Los chclał, że te 
ostatnie były użyte do ataku mającego na celu 
zmniejszenie szybkości nieprzyjaciela, a Exeter co 
pod River Platę walczył bohatersko z przeważają
cym przeciwnikiem, omal że znowu nie znalazł się 
w samotnym pojedynku i tym razem w zasięgu po
cisków 380-tek (w pewnym momencie Blsmark zbli
żył się do konwoju WS 8 B na 60 mil, a wlec prawie 
na granicy widoczności). Jeżeli Istnieje jakikolwiek 
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fatalizm związany z losami ludzi czy okrętów, ten 
zasłużony dla W. Brytanii krążownik miał już „na
pisane" zginąć w pojedynku artyleryjskim z prze
ważającym nieprzyjacielem, ale na innym teatrze 
morskim, choć od nie mniej zajadłego przeciwnika. 
Ale nie uprzedzajmy wypadków.

* * *

Dotychczasowe wiadomości admirała Tovey*a  
były oparte na jednym meldunku wywiadu i ob
szernej, ale nie potwierdzonej dedukcji. Chwila wy
magała jednak bardziej konkretnych danych 1 na
ocznych (przez Home Fleet) meldunków czy kon
taktów.

Sam problem uniemożliwienia nieprzyjacielowi 
przedarcia się na Atlantyk Tovey rozwiązał dość 
szybko.

Suffolk otrzymał rozkaz przyłączenia się „with 
all despatch" do Norfolka w Zatoce Duńskiej. Krą
żowniki Manchester i Birmingham otrzymały po
zwolenie na pośpieszne branie ropy i rozkaz powro
tu na patrol na południe od Islandii. Główne siły 
Home Fleet admirał podzielił na trzy odrębne grupy:

1. H.M.S King George V 1 lotniskowiec H.M 
S. Vlctorious (uderzenie centralne).
2. H.M.S. „Hood" i „Prince of Wales" (blo
kada dwóch najprawdopodobniejszych dróg 
nieprzyjaciela: Zatoka Duńska i cieśnina 
między Islandią i Faroe).
3. Repulse (działa 356 m/M) i kontrtorpedo- 
wce (rezerwa taktyczna).

Krążowniki o działach 203 i 150 milimetrów nie 
miały brać udziału w ataku, ale otrzymały za za- 
<lanie rozpoznanie nieprzyjaciela i skierowanie na 
niego sił głównych.

Do wykonan’a pozostała już tylko lokalizacja 
Bismarka czy Scheera. Do tego celu niezbędny był 
wywiad lotniczy.

Coastal Command miał w tym momencie 11 o- 
peracyjnych spltfire‘ów .Cała jednostka została wy
słana na patrol, pokrywający brzegi duńskie 1 nor
weskie.

21 maja o godzinie 13,15 pod koniec patrolu 
porucznik lotnictwa Suckling zauważył we fiordzie 
Grimstad, na południe od Bergen, dwa duże okręty 
niemieckie i natychmiast wziął ich fotografię. Su

ckling wrócił do swej bazy w Wick‘u o godz. 14,15 
meldując, że widział „2 krążowniki".

Analiza wyrwanych mu niecierpliwie z rąk bo
bin fotograficznych wkrótce udowodniła, że było tu 
do czynienia z o wiele grubszą zwierzyną. Jeden z 
okrętów był pancernikiem typu Bismark, a drugi 
krążownikiem typu Prinz Eugen. Tym razem już 
nie było wątpliwości, że sam Bismark wchodził w 
rachubę.

Co więcej bliskość fiordu Gromstad do brze
gów angielskich dawała jeszcze jeden dowód po
twierdzający hipotezę, że nieprzyjaciel był tam tyl
ko chwilowo, aby przy pierwszej sposobności poku
sić się na próbę przejścia na ocean.

W tych warunkach ciągła obserwacja lotnicza 
była absolutną koniecznością. Mimo że już było 
późną wiosną, brzegi norweskie pokrywała gęsta 
mgła, uniemożliwiająca wywiad lotniczy z wysokie
go pułapu. Z pomocą przyszła jednak eskadra lo
tnictwa morskiego z Hatston, co „w wolnych chwi
lach" ciągała rękawy ćwiczebne trenującym się ar- 
tylerzystom z Home Fleet.

22 maja o godz. 16,30 dwumotorowy Maryland 
opuścił Hatston z kursem na Bergen; wobec gęstej 
mgły musiał obniżyć lot do 60 metrów nad wzbu
rzonym morzem i później we fiordzie (omal się nie 
rozbił o skały) co mu zarobiło entuzjastyczne przy
jęcie przez niemiecki „ack ack" .Mimo huragano
wego ognia niemieckiej artylerii przeciwlotniczej 
rozpaczliwie powolny Maryland wykonał pełny oblot 
fiordu Grimstad, a później całego rejonu Bergen. 
Okrętów liniowych ani śladu. Pilot Marylandu ro
zumiejąc natychmiast ważność tego faktu, nadał 
meldunek radiowy .rzucając na wiatr ostrożność, 
szyfrem ogólnym.

W parę minut później dzwonił telefon u To- 
vey‘a.

O godzinie 22,00 plan taktyczny szefa Home 
Fleet wchodził w życie. Suffolk był już w drodze do 
Cieśniny Duńskiej, Hood i Prince of Wales skiero
wane zostały na południowy zachód od Islandii, a 
sam Tovey na King George V opuścił wreszcie swą 
amlralską beczkę .wezwał Victorious‘a 1 przez Pen- 
tland Forth kierował się na Północny Atlantyk.

M. Wasilewski 
(dalszy ciąg w opracowaniu)
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B. JABŁOŃSKI

HISTORIA MARYNARKI KANADYJSKIEJ
Niedawno przeczytałem książkę, którą mi po 

życzył mój przyjaciel Stanisław Olszewski. Tytuł 
książki „The far distant ships". Autor — Joseph 
Schull.

Na początku książki zaznaczono, że jest to: „An 
offlcial account of Canadian Naval Operations in 
the second war" oraz że jest „published by Autho- 
rity of the Mlnster of National Defence". Wydawcą 
jest Edmund Cloutier C.M.G., L.Ph., Queen‘s Prin- 
ter, Ottawa 1952.

Znajduje się tam również wzmianka o tym, że 
autor miał dostęp do wszystkich oficjalnych źródeł 
mnlsterstwa — jednak wygłaszane w książce opinie 
i wnioski należą wyłącznie do autora. Superostroż- 
ność ministerstwa bo osobiście wydaje mi się, że 
trudno do niej coś dodać ,lub ująć.

Marynarka kanadyjska posiadała kilka cech 
wspólnych z naszą Marynarką ,a mianowicie jest 
ona Marynarką a) młodą i na początku wojny by
ła, b) Marynarką małą. Jeszcze pięćdziesiąt parę lat 
temu w ogóle nie istniała. Przedtem broniła Kanadę 
Marynarka Brytyjska, która wówczas była najpo
tężniejszą Marynarką świata. Parlament Kanadyj
ski uchwalił stworzenie Marynarki Kanadyjskiej 
dopiero 4 maja 1910 r. Jak pamiętamy wszyscy 
Marszałek Piłsudski wydał swój rozkaz o utworze
niu Marynarki Polskiej 28. 11. 1918 r. — więc różni
ca jest niewielka, bo tylko m.w. 8 lat.

Pomimo uchwały parlamentu Marynarka Ka
nadyjska na początku 1-ej wojny światowej 1914 
roku znajdowała się w stanie embrionalnym 1 stan 
jej wynosił tylko 336 oficerów i marynarzy, stan 
w czasie 1-ej wojny światowej 1914-1918 powiększył 

się do 6.000 oficerów i marynarzy, jednak po wojnie 
w roku 1922 spadł z powrotem do stanu 366 oficerów 
i marynarzy. Z powrotem zwinięto również Szkołę 
Morską ,która została uruchomiona w czasie wojny.

Przed drugą wojną światową w roku 1939 Ma
rynarka Kanadyjska przedstawiała się następują
co: stan — 145 oficerów i 1.674 podoficerów i mary
narzy. Wraz z rezerwą: 366 oficerów 1 3.477 podo
ficerów i marynarzy. Sztab (niedawno powiększo
ny) : 10 osób z k.adm. W. Nelles na czele (Mary
narka Polska w roku 1938-9 składała się z m.w. 
250 oficerów i 3.000 podoficerów 1 marynarzy). O- 
kręty: 6 kontrtorpedowców, 5 małych traulerów i 2 
okręty szkolne (w tym 1 żaglowiec).

Poza tym istniało jeszcze 21 centrów Royal Ca
nadian Naval Volunteer Reserve. Centra te zostały 
zorganizowane jako namiastka i półśrodek pod 
wpływem chronicznego braku pieniędzy i odpowie
dniego budżetu (jeszcze jedna wspólna cecha z na
szą Marynarką).

Zgłaszający się ochotnicy przechodzili szkole
nie od 2-ch do 3-ch tygodni rocznie.

Istniały również 2 bazy: jedna — Esąulmalt — 
na dostatecznym poziomie wg. norm pokojowych 
i druga — Halifax na poziomie niedostatecznym.

Pod koniec wojny Marynarka Kanadyjska po
siadała m.w. 400 okrętów 1 setki okrętów pomocni
czych. Posiadała potrzebne bazy warsztaty stocznie 
1 urządzenia na lądzie. Zostały stworzone szkoły, fa
bryki i laboratoria, stworzone lub rozbudowane do 
nlepoznania. Zostały również stworzone sztaby ope
racyjne i służba zaopatrzenia. Stan osobowy skła
dał się z 90.000 ludzi 1 6.000 kobiet służby pomocni
czej.
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W przeciągu 2.060 dni wojny Kanadyjczycy es
kortowali 25.343 statków handlowych 1 ładunku 
181.643.180 ton.

Wymagało to ogromnego wysiłku, ale Maryna
rka Kanadyjska miała zaplecze, miała swoje pań
stwo, 12 milionów ludności i pomoc doświadczonej 
Marynarki Brytyjskiej. Nic więc dziwnego, że ana
logie pomiędzy naszymi marynarkami wkrótce prze
stały istnieć.

Jako rezultat tego wysiłku Kanadyjczycy sami 
lub z innymi okrętami zatopili 27 okrętów podwod
nych i 42 nawodnych. Zginęło 1.797 oficerów i ma
rynarzy, rannych było 319, w niewoli 95.

Dekoracji brytyjskich otrzymali 1.677 i 64 cu
dzoziemskich.

Książka jest zaopatrzona w liczne fotografie 
(na niektórych są również i nasze okręty) oraz ma
py i mapki z kursami bojowymi ciekawszych spot
kań.

Cała książka składa się z 432 stron ujętych w 
18 rozdziałów.

Poza tym są jeszcze dodatki z sylwetkami ka
nadyjskich okrętów, danymi o centrach ochotni
czych (RNCVR), wykaz dowódców, wykaz głównych 
okrętów i wykaz jednostek blorących udział w ope
racji NEPTUN.

Na ogół bardzo ciekawie i sumiennie opracowa
na książka, którą na pewno warto przeczytać.

Na zakończenie nie mogę powstrzymać się od 
myśli —< jakby to było cudownie i pięknie, gdyby 
tego rodzaju książka ukazała się o naszej Mary
narce Polskiej na obczyźnie, o jej trudnościach, wy
siłkach, organizacji i działaniach w czasie wojny 
aż do chwili jej rozwiązania w roku 1947. Ukazała 
nim są jeszcze dokumenty i liczni naoczni świad
kowie. i co za uzupełnienie do świetnej książki, 
napisanej przez kdra B. Wrońskiego.

B. Jabłoński

JÓZEF ANCZYKOWSKI

PRZYCZYNKI UCZESTNIKA
W okresie niebezpieczeństwa inwazji, to znaczy 

po upadku Francji, służyłem na ORP „Wilk" je
szcze ze śp. Komandorem Krawczykiem .Mieliśmy 
wtedy niewdzięczne zadanie, bo nie tyle chodziło 
o zatapianie statków czy też okrętów nieprzyja
cielskich jak obserwacje wybrzeży norweskich czy 
nieprzyjaciel nie szykuje inwazji, w tym celu trze
ba było przechodzić zaminowane pola, by patrolo
wać z bliska wybrzeża a nawet wchodzić do fiordów. 
Niekiedy w fiordach zbliżaliśmy się tak blisko do 
wieży obserwacyjnych, że przez peryskop można 
było obserwować czynności załóg niemieckich. Choć 
nieraz mieliśmy okazje torpedowania, nie wolno 
nam było tego robić, by nie zdradzać nieprzyjacie
lowi naszej obecności i faktu żeśmy przeszli przez 
pola minowe.

W wypadku gdybyśmy przyszli do wniosku, że 
inwazja się zaczęła, mieliśmy wyjść na powierz
chnię, by nadać sygnały do bazy, a potem zatopić 
okręt. Była to ciężka praca 1 kosztowała wiele ner
wów, a nie dawała żadnej satysfakcji, ze względu 
na niemożność zatopienia jednostek nieprzyjaciel
skich.

W tym to okresie czasu, w czasie jednego pa
trolu zderzyliśmy się z okrętem podwodnym nie
mieckim, prawdopodobnie go zatapiając. Romanow
ski opisał to już w swej książce „Torpeda w celu". 
Oba okręty spotkały się na powierzchni w nocy, 

przy małej widoczności. Niemiec postanowił się za
nurzyć i w czasie jego „crash divlng“, gdy jego 
kiosk skrył się pod wodą, zderzyliśmy się. Stało się 
to tuż po północy, 5 minut po moim zejściu z wa
chty. Jak było to naszym zwyczajem, nie rozbiera
jąc się położyłem się na kojl 1 ledwie zdążyłem 
zgasić światło, gdy fantastyczny wstrząs wyrzucił 
mnie z kojl na podłogę. W pierwszej chwili myśla- 
łem, że albo najechaliśmy na minę, lub dostaliśmy 
torpedę. Jedna rzecz, która specjalnie utkwiła ml 
w pamięci, to fakt, że nie było kompletnie żadnej 
paniki, żaden z marynarzy nie opuścił swego poste
runku 1 Anglicy, którzy byli z nami, nie mieli 
słów uznania dla zimnej krwi, opanowania i dy
scypliny polskiej załogi. Okręt nasz był poważnie 
uszkodzony i mieliśmy sporo kłopotu z powrotem 
do bazy.

Ciekawy wypadek zdarzył się nam także na po
czątku 1941 roku na wiosnę w czasie powrotu jed
nego z patroli.

Szliśmy wtedy do bazy w Dundee i byliśmy już 
w tak zwanym „Sanktuarium" to znaczy w pasie 
przybrzeżnym, gdzie własnym okrętom podwodnym 
nie wolno było się zanurzać. Minął nas wtedy wła
sny konwój i jeden z samolotów, dwusilnikowy, e- 
skortujący konwój zbliżył się do nas, by wymienić 
sygnały rozpoznawcze. Po wymienieniu sygnałów o- 
dleciał w kierunku znikającego na horyzoncie kon
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woju. Było to w południe i nastąpiła zmiana wa
chty .Sygnalista, obserwatorzy i obsługa karabinów 
maszynowych się zmieniła, lecz oficer, który miał 
mnie zmienić jeszcze nie przyszedł. W tej chwili 
znowu nadleciał, wydało się nam, że ten sam sa
molot .Dla rutyny poleciłem nowemu sygnaliście, by 
znów nadał sygnały rozpoznawcze, choć byłem prze
konany, że to ten sam samolot. Tym razem samolot 
nie odpowiedział na nasze sygnały, lecz specjalnie 
się tym nie przejąłem, bo myślałem, że drugi raz 
nie chce mu się odpowiadać i jeszcze było widać 
znikające na horyzoncie statki i okręty konwoju. 
Samolot ten jednak nagle spikował tuż nad pozio
mem morza i waląc prosto na nas otworzył ogień 
z działek i karabinów maszynowych.

Atak ten był dla nas tak niespodziewany, że 
wszyscy padliśmy pokotem na pokład. Pod gradem 
kul przyczołgałem się do klaksonu, dając sygnał do 
nagłego zanurzenia.

Uprzytomniłem sobie jednak natychmiast, że 
jesteśmy w Sanktuarium, więc dałem ponowny sy
gnał do wynurzenia, zanim woda dotarła do kiosku. 
Nieprzyjaciel latając tak nisko, że, wyraźnie by
ło widać twarze niemieckich lotników, krążył nad 
nami, waląc w nas wszystkim co miał.

Skoczyłem do karabinu maszynowego na lewej 
burcie i rozpocząłem ogień pociskami smugowymi, 
to zmusiło go do zwiększenia pułapu, gdy wystrze
lałem całą amunicję zjednej burty, zacząłem strze
lać z karabinu maszynowego na drugiej burcie.

W tym momencie zjawił się na pomoście śp. 
Komandor Krawczyk. Nieprzyjaciel właśnie rozpo
czął nowy atak. Leżąc na brzuchu kmdr. Krawczyk 
pomagał mi w kierowaniu ogniem. Pojedynek ten 
trwał tak dłługo, aż wyczerpała się nam amunicja 
na pomoście .Wtedy postanowiliśmy się zanurzyć.

Gdy wyszliśmy po chwili na głębokość perysko
pową, zauważyliśmy przez peryskop, że z lądu wy
słali 3 myśliwce, które zaczęły ścigać Niemca. Wy
szliśmy wtedy na powierzchnię i stwierdziliśmy, że 
kiosk był trafiony kilkanaście razy, a nawet jeden 
z karabinów maszynowych był uszkodzony ogniem 
nieprzyjaciela.

Akcja ta przyniosła mi pisemną pochwałę Sze
fa Kier. Mar. Woj. Admirała świrskiego.

Jednym może z najbardziej pamiętnych dla 
mnie przeżyć był patrol na Oceanie Lodowatym w 
1942 r. na Jastrzębiu. Było to na wiosnę poza Ko
łem Biegunowym, kiedy już tam nie ma zupełnie 
nocy. Na wodach nieprzyjaciela okręt podwodny 
wychodzi w nocy na powierzchnię, by ładować ba
terie na powierzchni w świetle dziennym, narażając 
się na ogromne niebezpieczeństwo ataku z powie
trza, zwłaszcza przy zachmurzonym niebie .Zimno 
było tak niesłychane, że co godzinę musieliśmy się 
zmieniać na wachcie. Byłem właśnie na wachcie 
i ładowaliśmy baterie, gdy nagle wyskoczył zza 
chmury samolot nieprzyjacielski. Dałem klakson do 
nagłego zanurzenia (crash dlvlng) i załoga jeden 
za drugim wskakiwała do włazu.

Woda już zalewała pokład, wchodziłem do wła
zu w kiosku, lecz gdy chclałem zamknąć właz, z 

przerażeniem stwierdziłem, że palce w rękawicach 
tak mi zesztywniały z zimna, że nie mogę ich zgiąć, 
by zasunąć klamry włazu.

Reszta wachty była już w Centrali, za daleko, 
by kogokolwiek zawołać, zresztą szum motorów na 
to nie pozwalał, crash dlving trwa tylko kilkanaście 
sekund. Woda zaczęła już dochodzić do pokładu 
kiosku, jeszcze miałem tylko parę sekund czasu.

Mogłem albo wyskoczyć z włazu i dać sygnał 
do zaprzestania zanurzenia, wtedy na pewno byli
byśmy zniszczeni bombami nieprzyjaciela, albo 
skoncentrować cały wysiłek na zamknięcie włazu, 
a jak się nie uda, no to zatonąć z całą załogą, zanu
rzając się z otwartym włazem. Zdecydowałem się 
na to drugie.
Udało mi się zamknąć jedną tylko klamrę i choć 
woda przenikała przez właz, było to jednak ra
tunkiem. Jak ją zamknąłem, tego nie potrafię wy
tłumaczyć, pamiętam tylko, że mimo niesłychanego 
zimna pot lał mi się z twarzy 1 takie to było prze
życie, że nawet szereg bomb głębinowych, które po 
chwili wybuchły naokoło okrętu, nie zrobiły na 
mnie żadnego wrażenia.

Jedna z tych bomb uszkodziła nam poważnie 
dziobowy ster głębinowy .urywając go prawie kom
pletnie.

Naturalnie że każdy z patroli miał wiele wy
darzeń. Do momentu mojego zranienia miałem naj
więcej odbytych patroli z wszystkich naszych pod- 
wodników.

Jeszcze ze śp. Komandorem Krawczykiem mie
liśmy patrol, gdzie przy brzegach duńskich wykryły 
nas traulery i ścigacze niemieckie. Uszkodzeni bom
bami głębinowymi siedzieliśmy na dnie około 28 
godzin, gdy zdecydowaliśmy się wyjść na powierz
chnię 1 stoczyć walkę artyleryjską z nieprzyjacie
lem. Wydzielający się chlor z baterii zmuszał nas 
do wyjścia. Gdy postanowiliśmy się wynurzyć 1 u- 
ruchomlliśmy motory, nieprzyjaciel zarzucił nas 
bombami głębinowymi.

Niestety mimo wszelkich usiłowań okręt tak u- 
grzązł na dnie, że nie mogliśmy się ruszyć. Dopiero 
po godzinie usiłowań, przepompowania tanków, 
zmieniając motory z całej naprzód na całą wstecz 
i kasowaniu balastów wyrwaliśmy się z dna.

Nie zważaliśmy już wtedy na żadne środki bez
pieczeństwa, byle się tylko wydostać na powierz
chnię. Gdy wyskoczyliśmy na powierzchnię 1 otwo
rzyli włazy .załoga gotowa do walki atryleryjsklej, 
stał się cud. Panowała gęsta mgła, widoczność ze
rowa. Słyszeliśmy motory nieprzyjaciela krążące na
około nas, zapuściliśmy diesle i zaczęliśmy się od
dalać od nieprzyjaciela. Było to jeszcze wtedy, gdy 
ani my ani Niemcy nie mieli radarów.

Co do „Jastrzębia" to sprawa przedstawia się 
trochę inaczej, niż to Romanowski opisuje. Na sku
tek uszkodzonego steru dziobowego bardzo było nam 
trudno utrzymać głębokość peryskopową, a co za 
tym idzie prawie że niemożliwe wykonać atak tor
pedowy. Okazało się to właśnie w dniu zatopienia 
niemieckiego okrętu podwodnego, który przecinał 
nam kurs pod kątem prostym w odległości około ifa 
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mili. Tuż przed odpaleniem torped straciliśmy głę
bokość no 1 szanse zatopienia wroga.

Nasze zatopiene zostało spowodowane zbiegiem 
szeregu nieszczęśliwych okoliczności. Jednym był 
fakt, że konwój aliancki na skutek pól lodowych 
zmienił kurs 1 przechodził przez nasz sektor patro
lowania nie wiedząc o tym, że my się tam znaj
dujemy. W tym samym czasie Niemcy atakowali 
konwój z powietrza samolotami i spod wody wła
snymi okrętami podwodnymi. My wiedzieliśmy, że 
konwój przechodzi, bo wybuchy bomb na to wska
zywały, jak i nasze poprzednie Informacje, nie przy
puszczaliśmy jednak, że przejdzie przez nasz sektor. 
Ostateczną kontuzję spowodował sygnał angiel
ski przez radio, zawiadamiający nas, że dywizjon 
niemieckich kontrtcrpeflbwców będzie przechodził 
przez nasz sektor patrolowania.

Widoczność była słaba, więc gdy po meldunku 
podsłuchu wyszliśmy na zanurzenie peryskopowe, 
nie mogliśmy rozpoznać czy jednostki zbliżające się 
są nasze czy też są to kontrtorpedowce niemieckie.

Obserwacja była tym trudniejsza,, że nie mo
gliśmy utrzymać głębokości peryskopowej na sku
tek uszkodzonego steru dziobowego. Postanowiliśmy 
się wycofać z niebezpiecznej zony, obracając się 
rufą do najbliższego okrętu, w tym właśnie czasie 
usłyszeliśmy plngowanle co znaczyło, że miał już 
z nami kontakt. (Pingowanie — efekt dźwiękowy 
słyszany na okręcie podwodnym, znajdującym się 
w zasięgu podsłuchu hydrolokacyjnego innego o- 
krętu). W chwilę potem było oczywiste, że wykonuje 
na nas atak. Jak to Romanowski opisuje „nadcho
dzący okręt słychać już było na całym okręcie. 
Wpierw jako narastajcy szybko szum, który prze
szedł w potężny grzmot, a wreszcie w odgłos podo
bny do pospiesznego pociągu przejeżdżającego nad 
tunelem".

Wszystko to zaczęło się na mojej wachcie i na
turalnie po pierwszym kontakcie zarządziłem alarm 
bojowy. Dowódca przyszedł do centrali, gdzie ta
kże był mój przydział jako zastępcy dowódcy. Do 
głównych moich zadań należała kontrola nad wszy
stkimi urządzeniami centrali, utrzymanie nakaza
nej głębokości i szybkości okrętu.

W momencie zwiększania głębokości, gdy oba 
motory pracowały „cała naprzód", nastąpiły wybu
chy bomb.

Efekt był fantastyczny, wstrząs tak gwałtowny, 
że ludzie się poprzewracali, sam znalazłem się na 
pokładzie centrali wśród stłuczonego szkła mano
metrów. Okręt stracił trym, który staraliśmy się 
jak najszybciej wyrównać. Ciągle jeszcze nie byliśmy 
pewni, czy to nasi czy nieprzyjaciel. Ponieważ sytu
acja była i tak prawie beznadziejna, dowódca naka
zał wystrzelenie świec dymnych.

Rezultat nie kazał na siebie długo czekać, nowa 
seria bomb głębinowych wstrząsnęła ck-ętem. Po
czułem’ zapach chloru, co znaczyło, że baterie są 
uszkodzone. Z przedziału torpedowego nadchodziły 
meldunki, że włazy przeciekają.

Fakt, że byliśmy atakowani po wystrzeleniu 
rozpoznawczych świec dymnych, wskazywał na to, 
że to byli jednak Niemcy. Była jednak jeszcze jed
na ewentualność, a to, że wystrzeliliśmy świece tuż 
przed godziną 2000 a po 2000 zmieniał się kolor 
rozpoznawczy świec.

Wystrzeliliśmy więc znowu świece, lecz tym ra
zem nakazane na okres czasu 20.00-24.00.

Ataki jednak nie ustawały. Byliśmy atakowani 
teraz przez co najmniej dwa okręty .Dowódca przed 
każdym atakiem zwiększał szybkość do maximum 
i nagłym zwrotem w prawo lub lewo na burtę usi
łował popsuć atakującemu kalkulacje.

Udało się tak z dwoma atakami aż wreszcie 
nadszedł krytyczny moment. Bomby wybuchły tak 
blisko, że wszyscy znowu znaleźli się na pokładzie 
centrali. Wszystke światła pogasły, pożar wybuchł 
w motorach elektrycznych, stery głębokościowe się 
zacięły i chlor zaczął dusić w gardle. Zapaliłem rę
czną latarkę i spojrzałem na rozbite manometry 
głębokościowe

Zapanowała grobowa cisza.
Zdawałem sobie sprawę, że to już ostatnie 

chwile 1 pamiętam że przyszło mi na myśl, że teraz 
to już nic mnie nie uratuje.

Mówią, że w momencie śmierci człowiek widzi 
całe swoje życie. Mogę to potwierdzić, bo w tych 
sekundach przychodziły mi na myśl przeżycia z 
dzieciństwa 1 młodych lat.

że śmierć jest nieunikniona, to nie miałem 
żadnych wątpliwości. Okręt z zaciętymi sterami głę
bokościowymi tonie jak kamień, nie mówiąc już 
o innych uszkodzeniach. Kwestia była tylko, jak 
długo, 5, 10 czy więcej sekund aż nas zmiażdży 
ciśnienie wody.

Gdy nagle nowy potężny wybuch wstrząsnął 
„Jastrzębiem" — potem drugi 1 trzeci. Zdawało 
się, że jakaś potworna siła podnosi rufę okrętu.

Usłyszałem szum lejącej się wody, lecz jedno
cześnie lekkie kołysanie. To mogło wskazywać, że 
jesteśmy na powierzchni — 1 rzeczywiście tak było, 
jedna z bomb głębinowych wybuchła pod nami i 
wyrzuciła nas na powierzchnię. Należało za wszel
ką cenę utrzymać okręt jak najdłużej na powierz
chni. Brodząc po kolana w wodzie dotarłem do 
zaworów szasu i otwarłem szas balastów.

Dowódca otwarł właz i wyskoczył na pomost 
a za nim reszta załogi z centrali. „Jastrząb" leżał 
na prawej burcie 1 z lekka się kołysał. Wychodząc 
ostatni z centrali przysz’o mi na myśl, by zabrać 
ze sobą pas ratunkowy, lecz tak byłem przekonany, 
że czekają na nas Niemcy, że z tego zrezygnowałem. 
We włazie zostałem trafiony pociskiem. Co dalej 
się działo to już nie bardzo pamiętam. Utkwił ml 
jednak w pamięci moment, gdy mnie na linie 
wciągali na pokład Destroyera norweskiego. W tym 
właśnie momencie Niemcy wykonali atak z powie
trza — więc zostawiono mnie wiszącego za burtą, aż 
atak minął. Zdawało mi się, że wieki.

Józef Anczykowski
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DARDANELE 1915
Jak ml się zdaje, tytuł tego artykuliku jest 

dość zagadkowy 1 dlatego można się spodziewać, że 
czytelnik — chce czy nie chce — rzuci nań okiem.

Od razu na wstępie zaznaczam,, iż uprosiłem 
naszego najdroższego Redaktora, Inżyniera Wie
sława Krzyżanowskiego, aby nie zamieszczał niniej
szego w dziale „Recenzje książek".

Aczkolwiek będzie tutaj mowa o świeżej ksią
żce z działu wojenno-morskich działań. A mianowi
cie o książce pod tytułem „DARDANELLES PAT
ROL" napisanej w 1964-ym roku przez dwóch au
torów —■ Peter Shankland i Anthony Hunter.

Recenzję, czyli omówienie tej książki zapewne 
lepiej by napisała ręka jakiegoś z naszych kolegów- 
podwodników. Bo mowa w niej o dziejach Brytyj
skiego okrętu podwodnego „E 11“ w sensacyjnym 
patrolu w Dardanelach i prawie w sercu Turcji 
(ma się rozumieć „w wodzie" hen... w 1915 roku). 
Czyli prawie, że na początku pierwszej wojny świa
towej.

Czegóż to nagle „Nasze Sygnały" rzuciły się na 
poruszanie spraw z tak zamierzchłych czasów?

Po tym wstępie zacznę od początku.
W dniu 2 kwietnia b.r. zebraliśmy się, my, 

WIERNI (Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej, ja
ko szczątkowemu organowi i symbolowi kontynu
acji Polskiej Marynarki Wojennej) na 19-ym Wal
nym Zjeździe.

W mojej właśnie obecności (przed rozpoczę
ciem obrad) nasz zasłużony Prezes, Mecenas Wła
dysław Nadratowski otwierał świeżo dostarczoną 
pocztę.

I oto, gdy otworzył pewien pakiet, usłyszałem 
radosny okrzyk Prezesa... Okazało się. że otrzymał 
właśnie wspomnianą wyżej książkę. Ale to, co wy
wołało radość Prezesa, były własnoręcznie skreślone 
w tej książce bardzo miłe słowa pamięci o Polskiej 
Marynarce Wojennej i o S. M. Woj.

Podpis autora tych słów jest krótki i skromny 
— Martin Dunbar-Nasmith...

Kolegom i Koleżankom z Mar. Woj. — a także 
w ogóle czytelnikom naszego pisma, przypomnę, że 
jest to wysoki (hierarchicznie) i wielki (serdeczno
ścią) przyjaciel Polaków, a w szczególności mary
narzy polskich. — Brytyjski Admirał.

Warto czasem uważnie przeczytać wszystko co 
Jest wypisane na „firmowym" blankiecie naszego 
Stowarzyszenia.

Otóż widzimy tam wymieniony skład Honoro
wego Komitetu.

Na pierwszym miejscu czytamy: Presldent — 
Admirał Sir Martin E. DUNBAR-NASMITH, V.C., 
K.C.B., P.R.

Wszyscy wiemy, że literki po nazwisku ozna
czają posiadanie wysokich odznaczeń. A więc po 
dwóch najwyższych orderach Brytyjskich, jest Pol
ski Order POLONIA RESTITUTA (1-ej Klasy).

Kontakt polskich marynarzy z Admirałem Dun
bar-Nasmith datuje się od pierwszych dni wrze
śnia 1939, czyli od czasu, gdy nasze okręty przyby
ły do Plymouth ,gdzie Admirał Dunbar-Nasmith 
był dowódcą (całego też Western Approaches).

Zawsze darzył Polską Marynarkę Wojenną swo- s 
im zaufaniem, gorącym uznaniem, pełnią swej po
mocy z oficjalnej strony. Jak też „prywatną" przy- 
jaclelskością i serdecznością

PO wojnie STALE jest jednym z najbardziej 
aktywnych człcnków Komitetu Honorowego S. M. 
Woj. Przeważnie zawdzięczając Admirałowi Dun
bar-Nasmith, podtrzymywany jest stały, serdeczny 
kontakt z Brytyjską Admiralicją (Nazwa ta jest 
zmieniona — przyp Redakcji) i ułatwione stosun
ki z różnymi rządowymi organami na terenie W. 
Brytanii.

Aie wracajmy do sprawy książki... „Dardanells 
Patrol" to książka poświęcona sensacyjnym wyczy
nom Brytyjskich okrętów podwodnych w tamtych, 
śródziemnomorskich akwenach w 1915 roku a w 
szczególności, naprawdę sensacyjnym wyczynom o- 
krętu podwodnego „E 11“,.. Dowódcą tego okrętu 
był w owym czasie właśnie... Martin E. Dunbar- 
Nasmith... jako Lt. Commander R. N.

Przypadek że byłem „pod ręką" Prezesa Na- 
dratowskiego gdy otrzymał tę książkę z serdeczny
mi słowami i autografem Admirała Dunbar-Na
smith, sprawił to, że to ja otrzymałem polecenie 
napisania o niej w „Naszych Sygnałach".

Ma się rozumieć że mógłbym (a może 1 musiał- 
bym) certować się i wymawiać, namawiając Pre
zesa aby powierzył to komuś godniejszemu. Jednak 
gdy przerzuciłem kilkanaście stron i spotkałem w 
książce znajome geograficzne punkty, — „łakom
stwo", chęć złapania tej książki do jej przeczytania, 
przemogły...

No bo tak się zdarzyło, że w roku 1932-im, gdy 
organizowałem podróż Marszałka Piłsudskiego do
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Egiptu, płynąłem na Rumuńskim pasażerskim sta
tku „Principessa Maria" właśnie tymi akwenami, 
gdzie operował „E 11"...

Ani na chwilę nie zmrużyłem wtedy oka, ani 
zeszedłem pod pokład, bo chclałem widzieć Galll- 
poli 1 wszystkie, znane z wojennych operacji 1-ej 
Wojny światowej punkty w tych słynnych cieśni
nach...

W późniejszych czasach -— w czasie minionej 
wojny i po wojnie — ocierałem się też o Turcję...

Dość dobrze więc znam ten teatr operacyjny, 
1 znając z „własno-ocznego" dośwadczenia istotną 
ciasność tych cieśnin naprawdę mogę z podziwem 
oceniać niezwykłość wyczynu okrętu podwodnego, 
który w bojowej sytuacji musiał się przekradać 
takim „kanałem" gdzie stale się widzi obydwa brze
gi. A przecież jest takie miejsce, gdzie od jednej 
strony, od jednego brzegu do drugiego, jest coś oko
ło 1.500 metrów...

No i wszędzie ma się rozumieć jest artyleria 
i silne, wspaniałe niemieckie prożektory (reflekto
ry?)...

Nawet paru-sekundowe ukazanie się perysko
pu na powierzchni, było ma się rozumieć ogrom
nym ryzykiem. No a sama nawigacja? Te szalone 
prądy... te miny... Zakotwiczone i puszczane z prą
dem... A te, — jak się potem okazało — niespo
dzianki z niejednakową „gęstością" wody... Na 
przykład w morzu Marmara okazało się, że na głę
bokości około 70 stóp, można było prawie spokojnie 
„leżeć" nie tonąc niżej. Aczkolwiek pod kilem mo
gło być jeszcze dobrych 2000 stóp...

Ta właściwość tamtejszych wód,- była raczej 
miłą niespodzianką. Bo naprawdę okręt podwodny 
mógł bez pracy motorów ,tylko z zapasem powie
trza, odpoczywać, dając załodze kilka godzin jako 
takiego wytchnienia...

Jak na początku powiedziałem, nie chcę aby to 
co piszę było uważane za recenzję... za omówienie 
książki.

Jest raczej niemożliwością omówić ją w sposób, 
na jaki ona zasługuje .Właściwie, opowiadanie 
wszystkich szczegółów opisanych w niej, byłoby 
streszczeniem — i to bardzo obszernym — tej ksią
żki. Ją trzeba przeczytać. Wydać na nią tego fun
ta i jednego szylinga, i, przeczytać. A potem włą
czyć ją do swojej biblioteczki marynistycznej.

Ciekawe jest jej powstanie. Jak została napi
sana...

Otóż dwóch panów, zdolnych pisarzy — jeden 
to Peter Shankland, który jest oficerem rezerwy 
Royal Navy 1 drugi, podczas wojny oficer lotni
ctwa (RAF-u) Anthony Hunter, wespół wykonali 
istotnie wielką pracę. Zbierali materiał w archi
wach Admiralicji, w wojennym muzeum (The Im
perial War Museum). Przeprowadzili koresponden
cję z wieloma. —jeszcze żyjącymi byłymi członka
mi załogi okrętu podwodnego „E 11", z Admirałem 
Dunbar-Nasmith‘em. który — jak autorzy mówią w 
przedmowie —- postawił do ich dyspozycj wszystkie 
posiadane przez niego prywatnie materiały, jak no
tatki, dokumenty, fotografie oraz... własną pamięć.

I oto na podstawie tego materiału napisali 
książkę, którą czyta się jak jakiś „dreszczowiec"

Jest ona ciekawa tym, że aczkolwiek nie pisana 
przez samego bohatera wydarzeń, ani przez kogoś, 
kto był „tam" — a więc ani w akcjach, ani w ogóle 
na okręcie, odtwarza z ogromnie żywym kolorytem 
wszystkie, zdawałoby się najdrobniejsze szczegóły 
życia okrętowego... Warunki zaokrętowania, tech
niczne urządzenia, niektóre ich prymitywizmy, kło
poty z nimi, smutki, radości, i prawie wszystko, 
co właściwie mógłby opisać ktoś w swoim własnym 
pamiętniku.

Nawet dokładna (prawie?) treść służbowych 
odpraw, konferencji, obrad, narad i innych rozmów 
podana w łatwo przemawiającej do wyobraźni czy
telnika formie dialogów.

Tak samo w życiu na okręcie... Wydawane ro
zkazy, otrzymywane meldunki i takie ot sobie roz
mówki, — też przytoczone przez autorów opisują
cych takie albo inne wydarzenie...

Gdy tak mówię o tej książce ogólnikami, je
dnak nie mogę nie ulec pokusie przytoczenia nie
których faktów w niej podanych. A to chociażby ze 
względu na intrygujące odczuwanie tej ciekawej 
„inności", aczkolwiek czasem i podobieństw sytua
cyjnych „tamtej" wojny 1 wojny, którą przeżyliś
my „niedawno"...

Cóż — druga Wojna światowa, której nie zna 
już dorosłe młode pokolenie, skończyła się 20 lat 
temu. Nam się zdaje, że widzieliśmy w niej wszy
stkie „ostatnie krzyki mody" w zabijaniu nieprzy
jaciela...

A opisywane w książce .Dardanelles Patrol" 
dzieje mają za sobą już 50 lat.

Dalej pomówimy o sprawach technicznych 1 o 
postępie, który zrobił chociażby z tego tylko okrętu 
podwodnego aparat prawie doskonały.

W danej chwili nie mogę się oprzeć pokusie 
zwrócenia uwagi na... nazwljmy to „obyczajowość" 
wojenną TAMTYCH czasów.

Była wówczas jakaś rycerskość, jakaś, dziś już 
prawie niezrozumiała galanteria, dżentelmeńskość 
w sprawach, gdzie przecież zdawało by się „bij zablj 
za wszelką cenę" byłoby rzeczą normalną...

Watro przytoczyć taki przykład...
Na wyspie Mudros były czynione ostatnio przy

gotowania do wyprawy okrętu podwodnego „E 11" 
przez Dardanele do morza Marmara i do Bosforu, 
odbywały się konferencje, podczas których Admi
rał (wówczas Kapitan Mar.) Dunbar-Nasmith u- 
zysklwał potrzebne mu informacje... Stwierdzono 
na nich m. in., że admirallcyjne mapy, będące w po
siadaniu pod ręką, mają dotkliwe braki. Nie było 
na nich na przykład szczegółów o prądach. O prą
dach pod powierzchnią nie było nic...

Przypomniano sobie, że przecież od samego po
czątku wojennych działań przeciwko Turcji, rezy
dowała w Turcji Brytyjska Misja Wojenno-Mor- 
ska z Admirałem limpusem na czele.. A więc Bry
tyjczycy uczyli Turków sposobów wojowania na 
morzu.

Powstało przypuszczenie, że przecież od Adml- 
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rała Limpusa (który w tym czasie był już na Mal
cie) można byłoby dość dużo uzyskać pożytecznych 
wiadomości o tureckich wodach itp.

Lecz... okazało się, że Admirał Llmpus miał o- 
licjalny zakaz udzielać jakichś informacji przeciw 
Turkom. Uważało się, że on i jego Misja byli gośćmi 
Turków i byłoby takie działanie ungentlemanly...

I dalej o tej dżentelmenerii i o tym Limpusie. 
Przecież to on musiałby dowodzić morskimi siłami 
na tym akwenie padczas tak ważnych operacji... 
Nie. Z tych samych „eleganckich" względów on zo
stał odsunięty „z drogi" („well out of the way“) 
przez wyznaczenie go na Maltę. Dowództwo oddano 
Admirałowi De Robeck. Admirał Limpus musiał byc 
„sort of neutral".

A działo się to (nieuzyskanie Informacji od 
Ad. Limpusa) już po fakcie straty okrętu podwod
nego „E 15", który — próbując sforsować Dardanele 
— osiadł na mieliźnie pod Kephez i został stracony 
dla Anglii...

Gdy się mówi o nieszczęściu „E 15", to warto 
„dla śmiechu" przytoczyć ciekawostkę z dziedziny 
„morale". Otóż kontrtorpedowiec brytyjski „Scor- 
plon“ zdołał w nocy przedrzeć się prawie do miej
sca, gdzie leżał na burcie, pod wysokim brzegiem 
Kephez, okręt podwodny „E 15".

Dowódca „Scorplona" A. B. Cunningham my- 
ślał, że może zdoła w czymś pomóc okrętowi „E 15". 
W pewnym momencie wszyscy na „So.rplonie" zo
stali oślepieni tureckimi reflektorami. Dlaczegoś 
jednak Turcy byli opieszali w otworzeniu artyleryj
skiego ognia... „Scorpion" był dość daleko... I oto, 
dla morale załogi, „Scorpion" otworzył ogień po 
prożektorach... „Wiadomo było, że nie dosięgnlemy 
ich... Ale ogień „był potrzebny dla szczęścia załogi" 
(„To keep the men happy") — mówił potem Do
wódca „Scorpiona".

Gdy Turcy namyślili się i sypnęli pierwszymi 
salwami artylerii, „Scorpion" zygzakowaniem 1 na 
wielkiej szybkości już zmykał wychodząc z zasięgu 
wciąż go poszukujących prożektorów (reflektorów).

No ale zbliżmy się do głównego tematu książki.
Co było przyczyną lub powodem usiłowań a- 

liantów owego czasu sforsowania Tureckich cie
śnin?

Wiemy z historii, że, tak jak w minionej wojnie 
światowej... ogromnie ważną rzeczą było udzielić 
pomocy nie bardzo dającej sobie rady Rosji... 
Trzeba było za wszelką cenę ulżyć armiom rosyj
skim przez zniweczenie straszliwego nacisku na nie 
niemieckiej potęgi... No i... znowu jak w 2-ej Woj
nie Światowej... trzeba było „bogatą Rosję" wspie
rać materiałowo... Brakowało jej już w drugim 
roku wojny prawie wszystkiego... uzbrojenia, amu
nicji, odzieży itp.

Słabe postępy aliantów wywołały ostre polity
czne trudności... Na teatrze środkowego Wschodu 
przykre niepowodzenia...

■ Okręty alianckie — przeważnie Brytyjskie są 
zatapiane.

Nie ma mowy, aby silne, wielkie jednostki na
wodne zdołały sforsować Dardanele... Zlecono to 

okrętom podwodnym... Już w styczniu 1915 fran
cuski okręt podwodny „Saphire" ginie tam.

Z czterech Brytyjskich okrętów podwodnych 
tam operujących jedyny, ten właśnie „E 11“ Dun- 
bar-Nasmith‘a przedziera się aż do Bosforu pod 
Stambuł 1 po szeregu udanych akcji przedostaje się 
z powrotem przez te same zdradliwe cieśniny.

Jak już powiedziałem, nie chcę streszczać tej 
książki, lecz stale popycha mnie pokusa coś jednak 
opowiedzieć wyławiając jakieś „rodzynki".

Niewątpliwie rarytasem w działaniach wojen- 
no-morskich, a szczególnie w operacjach okrętów 
podwodnych, jest walka z kawalerią.

Taką walkę ma w swojej historii okręt pod
wodny „E 11".

Stało się to przy okazji, gdy „E 11“ zbliżył się 
dość, blisko do tureckiego brzegu i przygotowywał 
grupę marynarzy i materiał wybuchowy dla wysa
dzenia w powietrze zapędzonego na mieliznę han
dlowego statku tureckiego — mającego na pokła
dzie „kontrabandę" w postaci zwojów drutów kol
czastych.

„E 11“ był na powierzchni, 1 prawie że leżał 
na gliniano-blotnlstym dnie. Nagle zobaczono, że 
wzdłuż brzegu pędzi w galopie oddział tureckie; 
kawalerii. Jeźdźcy błyskawicznie się spieszyli i o- 
tworzyll ogień karabinowy po podwodnym okręcie, j 
Dunbar-Nasmlth ma się rozmieć musiał przyjąć 1 
ten prawie humorystyczny bój. Marynarze zaczęli 
odstrzeliwać się, ale dowódca wydając rozkazy do 
wymanewrowania się z tego położenia okrętem, je
dnocześnie, kolejno, Imiennie odsyłał marynarzy ' 
pod pokład. Gdy już został sam .turecka kula prze
szyła jego czapkę, kiedy już zakrywał nad sobą 
pokrywę włazu.

Okręt podwodny „E 11“ zdołał odejść na głębo
ką wodę 1... zanurzyć się. Przestrzelona czapka do
wódcy okrętu, to było jedyne „casualty“ w tej bi
twie. No 1 śmiech śmiechem, ale Nasmlth powiedział 
w mesie z goryczą: „Nigdy nie przypuszczałem, że 
mój okręt będzie zmuszony do ucieczki przez szwa
dron kawalerii". A o co się obawiał dowódca okrętu. ! 
to o peryskop. Bo już jeden właśnie był uprzednio 
uszkodzony odłamkiem granatu, przy poprzedniej 
potyczce z nieprzyjacielem.

Inna jeszcze jest „rodzynka" takiego rodzaju. 
Kilkakrotnie „E 11“ atakował nieprzyjaciela torpe
dami. Były sukcesy — były jednostki nieprzyjaciel- | 
skie zatopione, ale... były też i salwy chybione.

Atakowana jednostka w tamtych okazjach o- 
kazywała się niezbyt waleczną. Uciekała. A Dunbar- 
Namlth klął w duchu (1 na głos) a potem zbierał się 
do żmudnej roboty — wyłapywał swoją chybioną 
torpedę.

Takie „coś“ przypuszczalnie podczas 2-ej woj- ! 
ny światowej nie było możliwe. Ma się rozumieć, 
najusilniej nawet studiując historię wojny morskiej, 
można nie znać jakichś detali i sensacyjnych wy
darzeń. W każdym razie o takich wypadkach nie 
czytałem i nie słyszałem. To, co tera?: opowiadam, 
może sprowokuje kogoś z kolegów do wykorzystania! 
gościnnych (izdajesię „pragnących") łamów „Na-J 
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szych Sygnałów" do napisana jakichś nieznanych 
ciekawostek z ich własnego doświadczenia.

Przy okazji należy wspomnieć, że pierwszą taką, 
nlewypaloną torpedę, podprowadził pod okręt (o- 
strożnie... ostrożnie) sam dowódca, Commandor 
Dunbar-Nasmith, który skoczył do wody, aby tor
pedę przyholować.

Druga okazja takiej „operacji" była naprawdę 
„dreszczowcowa".

Szedł mały kowój Ale jaki? Dwa torpedowce 
(„Destroyers1 jak o nich mówi się w książce) es
kortowały nieduże Awlzo. Dowódca „E 11“ uznał, 
że widocznie owe Awlzo posiada jakąś szczególną 
wartość, skoro jest tak silnie ochraniane. Zdecydo
wał się na atak.

Torpeda przeszła za nisko .Nieprzyjaciel zdaje 
się nawet nie wiedział, że był atak. I oto 1 Awlzo 
i torpedowce idą sobie swoim kursem a... okręt 
podwodny „E 11“ spokojnie, po odczekaniu gdy dy
my nieprzyjaciela dostatecznie się oddaliły .wylazł 

sobie na powierzchnię i zajął się łowieniem swojej 
własnej „rybki".

Sensacyjnie jest opisany epizod pod samymi 
brzegami Istambułu.

Widziano przez peryskop przejście ogromnego 
„barkasu" pod flagą tureckiego admirała. No i do
strzeżono nagle zakotwiczony na redzie krążownik. 
Serce dowódcy okrętu podwodnego, a i całej załogi 
(która była stale Informowana o tym co się dzieje, 
dla podtrzymania jej na duchu) łomotało ze wzru
szenia 1 radości. Wszystko już było gotowe. Zosta
wało tylko wydać rozkaz... 1... torpeda pobiegłaby, 
aby krążownik wyrzucić w powietrze i pogrążyć w 
wodach Bosforu.

I... nagle wszystko STOP! W ostatniej niemal 
sekundzie Dunbar-Nasmith zobaczył, że krążownik 
jest pod amerykańską banderą!

Uf!! Nawet po 50-ciu latach, jakie upłynęły od 
tamtych czasów, marynarzowi, czytającemu takie 
opisy wydarzeń, robi się gorąco.

W. A. Kosianowski-Lorenz

KRONIKA STOWARZYSZENIA
PRZYZNANIE NAGRODY LITERACKIEJ ODWIEDZILI S.M.W

Zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu S.M.W. z 
kwietnia b.r. przyznano Nagrodę Literacką Stowa
rzyszenia p. Jerzemu Pertkowi z Poznania znane
mu autorowi całego szeregu wydawnictw maryni
stycznych za wybitną działalność na polu literatu
ry i historii o działalności Marynarki Wojennej. 
Nagroda w wysokości £50.0.0 zastała mu przeka
zana do Kraju. W odpowiedzi otrzymaliśmy od p. 
Jerzego Pertka list o następującej treści:

„Przesyłając słowa serdecznego podziękowania 
za wyróżnienie jakie mnie spotkało, che ałbym do
dać, iż cenię je sobie tym bardziej że pochodzi ono 
od ludzi, którzy w latach minionej wojny rozsławi
li polską banderę, tworząc piękny epos bojowy, jaki 
starałem się przedstawić zarówno w najpopular
niejszej z mych książek „Wielkie dni małej floty" 
jak i w Innych pracach. Raz jeszcze dziękuję 1 łą
czę

najlepsze życzenia 1 wyrazy poważania
(—) J. Pertek“

Na marginesie chciellbyśmy nadm’entć iż ar
tykuł p. J. Pertka „Polska Marynarka Wojenna w 
Literaturze' „który ukazał się w No. 104 „Naszych 
Sygnałów", był przedrukiem dokonanym za zgodą 
autora, z czasopisma „Szczecin" Miesięcznika Po
morza Zachodniego Nr 1-2/1961.

Między wydaniem dwóch ostatnich numerów 
Naszych Sygnałów odwiedzili S.MwW.:

T. Piątkowski (U.K.)
Dr B. Markowski (Britlsh Honduras)
M. Białowski z rodziną (U.S.A.)
K. Reutt (South Africa)
St. Maciejewski (po dłuższym okresie pły
wania) 
pani Jadwiga Tymińska (Bahamas) 
pani Monika Kawernińska (Kanada) 
pani Lula Francka (Nowa Zelandia)
M. Kadulski z żoną (U.S.A.)
W. Łoskoczyńskl (U.K.)
F. Pitułko z żoną (U.K.)
B. Biskupski (po dłuższym okresie pływania)

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE
Od ostatniego numeru Naszych Sygnałów 

członkostwo dożywotnie wpłacili:
K. C. Idzikowski — £10.10.0.

ŚLUB
Kol. St. Gawlik (U.S.A.) zawarł związek mał- 

feński z p. H. Lewandowską, ślub ich odbył się 
8.8.1964 w Baltimore U.S.A. Młodej parze przesyła
my najserdeczniejsze nasze życzenia.
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NOWI CZŁONKOWIE

W ostatnim okresie zgłosili swoje wstąpienie 
do Stowarzyszenia:

Bronisław Gray-Jaśnikowski — U.K.
Jan żuraw — U.K.
Eugeniusz Szczepański — U.S.A.
Józef Nowakowski — U.K.

Wymienionych Kolegów witamy serdecznie w 
naszym gronie.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA

Następujące dary wpłynęły na Fundusz Im. J. 
Ginsberta:

S. Gawlik £ 3.11.0
A. Cwalina 4. 0.0
M. Maciejewski 5. 0.0

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

z życia kół

Z życia Koła Glasgow

Zarząd Koła S.M.W. Glasgow w trosce o po
zyskanie byłych marynarzy na terenie Glasgow, 
którzy jeszcze do S.M.W. nie należą zaczął ener
giczną akcję w tym kierunku nawiązując kontakt 
osobisty z tymi kolegami i usiłuje wybadać przy
czyny braku zainteresowania się sprawami naszego 
Stowarzyszenia.

Jednocześnie także zorganizowano w dniu 7-go 
listopada „zabawę jesienną" w klubie miejscowym 
SPK z którym podjęto żywą współpracę. Zabawa 
cieszyła się dużym powodzeniem i należy ją uwa
żać za b. udaną imprezę. Czysty dochód dla Koła 
wyniósł £25, — które zarząd przeznaczył na cele 
dobroczynne, przekazując także sumę £5 — do 
Komisji Opieki Zarządu Gł. na gwiazdkę dla cho
rych i inwalidów. Za odruch ten i pamięć należy 
się Zarządowi Koła nasze uznanie i podziękowanie.

Zarząd Koła planuje urządzenie obiadu mary

narskiego oraz zabawy w lutym 1965, a to w związ
ku ze świętem Marynarki Wojennej.
Z życia Koła S.M.W. Plymouth

Sekretarz Koła w sprawozdaniu swym donosi 
o corocznej uroczystości w Dniu Zadusznym. Zgod
nie z tradycją Zarząd i członkowie Koła chcąc u- 
czcić pamięć poległych kolegów złożyli w dniu tym 
wieniec pod tablicą pamiątkową umieszczoną na 
murze otaczającym dockyard w Devonport. Drugi 
wieniec złożono w imieniu miejscowego społeczeń
stwa polskiego zrzeszonego w Klubie Polskim 
„Orzeł". Po złożeniu wieńców uczczono pamięć po
ległych kolegów minutą milczenia. Na skromną u- 
roczystość po raz pierwszy od wielu lat Royal Navy 
delegowało swego przedstawiciela, który reprezen
tował rear admirała A. J. Cawthra.

Wieczorem w Domu Polskim na Hoe odbył się 
obiad koleżeński przy uczestnictwie rodzin i za
proszonych gości dając możność do wspomnień I 
pogawędki.

♦ ♦ ♦

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia oraz w związku z apelem Komisji Opieki 
następujące kwoty wpłynęły jako dary dla chorych
i inwalidów Mar. Woj.

Koło S.M.W. Glasgow £5.00.0
kol. K. Hess 8.18.10

„ B. Lassa 1.00.0
na ten sam cel zamiast życzeń świątecznych:

A. Wacięgowie 1.00.0
T. Kutek 5.00.0
B. Wrońscy 2.00.0
J. Busiakiewiczowle 2.00.0
W. Nadratowski 2. 2.0

Za pierwsze wpływy z okazji świąt składamy 
serdeczne podziękowanie.
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Z KOLEGAMI
Vancouver 5 październik 1964

Załączam trzecią część „Służba na lądzie". Jak 
zwykle, wszystko co piszę jest za długie i prawdo
podobnie stwarza sporo kłopotu naszym dzielnym 
redaktorom.

Od kwietnia piszę list o naszej wycieczce do 
Los Angeles i o zjeździe marynarzy z nad Pacyfiku. 
List jest już prawie na ukończeniu i prawdopodo
bnie kiedyś doleci do Londynu.

Sierpień i wrzesień były specjalnie obfite w wy
darzenia, które hamowały wszelkie moje zapędy 
pisarskie. W kilku zdaniach kolejność wydarzeń by
ła następująca.

8 sierpnia wyjechaliśmy na urlop. Tym razem 
wybraliśmy drogę wzdłuż południowej granicy B.C., 
chcieliśmy bowiem zobaczyć dwie świeżo wybudo
wane drogi górskie — przez kaskady i Góry Ska
liste Pod wieczór drugiego dnia byliśmy już w 
Moyie w gościnie u kdra Kownackiego. Przenoco
waliśmy tam w pobliskim motelu. Kownacki nie 
zmienił się ani z wyglądu ani też pod względem 
swojej filozofii życiowej i dowcipu. Interes benzy
nowy w tym roku z lekka polepszył się, czego nie
zbitym dowodem był dobrze wypasiony kot, jedyny 
wierny towarzysz Kownackiego na wygnaniu. Pró
bowaliśmy nakłonić go do powrotu do 'cywilizacji, 
ale jest to sprawa beznadziejna. Kownacki jest za
kochany w swoim Moyie, ścieżynach górskich, rą
baniu drzewa, kocie i zapachu benzyny.

Granicę BC i Alberty przekroczyliśmy w Crow‘s 
Nest, a przez kilka godzin jazdy wśród zboża na 
równinach „Prairle" pod wieczór wjechaliśmy z po
wrotem do gór Skalistych i zatrzymaliśmy się w 
pięknym hotelu tuż nad Waterton Lakę. Cała ob
sługa hotelu „Prlnce of Wales" była angielsko- 
szkocka. Czuliśmy się jak na Brytyjskich wyspach. 
Ceny oczywiście słonawe, — jak na translatora 
J.K.M., ale przynajmniej wiedzieliśmy za co płaci
my. Jeśli chodzi o widoki i kolory jeziora wśród gór 
częściowo pokrytych śniegiem — to Istna bajka. 
Nazajutrz wyruszyliśmy na południe do Montany. 
Przez cały dzień zachwycaliśmy się widokami gór, 
rzek, jezior i niebezpiecznie wiszących lawin. Mie
liśmy wyjątkowo piękną pogodę, toteż zrobiłem o- 
kolo 150 kolorowych przezroczy 1 kilka rolek filmu. 
Z Montany, przez Idaho i Spokane (Wath( przy
byliśmy pełni wrażeń do naszego Osoyoos, w któ
rym czekał na nas za wczasu wynajęty domek nad 
jeziorem i jak zwykle. gorąće słońce i piasek.

PO ŚWIECIE
Po powrocie do Vancouver z miejsca trafiliśmy 

w kołowrót życia społecznego. 29-go był bankiet, a 
6 IX akademia z powodu 50-lecia I Wojny, 25-lecia 
II Wojny, 20-lecia Monte Cassino, 20-lecia Powsta
nia. Ponieważ zostałem wybrany do ogólno kana
dyjskiego Komitetu Honorowego (jako przedstawi
ciel Marynarki), a byłem też zaszczycony prezesu
rą bankietu w Vancouver, więc było nad czym stę
kać. Dzięki Bogu wszystko przeszło gładko, a na 
bankiecie mieliśmy też przedstawicieli R.C.N., R. 
C.A.F. itp. a głównym mówcą był bardzo miły ppłk. 
Dr Bowmer, który w znakomity sposób ujął nasze 
rodzinne dzieje historyczne tak narodowe jak i mi
litarne. Akademia udała się znakomicie. Niestety — 
ta obojętność naszych rodaków. Organizatorzy tyle 
wkładają pracy, ale obywatele nawalają paskudnie.

Teraz martwię się nad mieszkaniem i ogrodem. 
Wszystko zapuszczone a ja już sięgam po 70-tkę. 
żona sprzeciwia się mojemu łażeniu po dachu 1 
dźwiganiu ciężarów a na opłacenie robotników do
larów nie ma, więc muszę pó dawnemu robić wszy
stko tylko w nieco powolniejszym tempie.

Junior porzucił marynarkę 1 jest w Vancouver 
na uniwersytecie .Poza tym Blałowski powinien 
być już w Seattle, ale nie daje o sobie znaku życia.

Załączam moc serdeczności dla wszystkich ko
legów i koleżanek od nas obojga

Szczerze oddany
E. Pławski

Washington 15 czerwca 1964

...Opiszę co się ze mną działo od czasu jak 
pisałem ostatnim razem (wrzesień 56). Było źle i 
to bardzo źle. I byłbym z głodu zdychał gdyby ml 
pp. Lutykowie nie pomogli .Pracy żadnej bez oby
watelstwa dostać nie mogłem. Nagle w marcu 56 
roku przez znajomych dostałem tymczasową pracę 
jako technik w dużej firmie która robi instrumenty 
dla pomiarów fizycznych. No 1 udało ml się. Po 
kilku tygodniach zaproponowali ml stałą pracę. Po 
dwóch miesiącach zostałem inżynierem produkcji 
a miesiąc później kierownikiem laboratorium. Nie
stety firma się przen’osła do Bostonu a tam nikogo 
nie znałem 1 nie chciałem się tam przenieść. Jeden 
Z kreślarzy w tej firmie pracował przez dłuższy czas 
w basenie doświadczalnym marynarki i namówił 
mnie żebym tam złożył podanie pomimo że nie 
miałem obywatelstwa. Tutaj: jest prawo że nie o
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bywatel nie może mieć pracy rządowej, ale znowuż 
ml się udało i pomimo braku obywatelstwa zosta
łem przyjęty jako inżynier budowy okrętów, no i ja
ko taki pracuję tutaj od stycznia 57 roku. Haruję 
jak wół więc dość szybko awansowałem i teraz mam 
stopień GS‘12 który jest mniej więcej równy ko
mandorowi.

Tutaj jest nas trzech z marynarki. Więc jest 
tutaj kpt. Lutyk u którego mieszkam od 10 lat 1 A- 
dam Suliga (rocznik Pawłowicza i Zubkowskiego). 
Był poza tym Guzowski, ale dwa lata temu wyje
chał do Afryki.

...Zasyłam serdeczne pozdrowienia dla Kolegów 
i znajomych

S. Gawlik

Salisbury 27 5. 64.

Drodzy Koledzy,

Ponad dwa lata już nie p sałem, czas więc zno
wu się odezwać, jako że wbrew wrażeniom, jakie 
stwarza prasa, murzyni jeszcze nas nie zjedli i na
dal, jak to p. Kdr. Pławski pisał, na „beczce prochu 
czarnego siedzimy". Jak dotychczas jednak nie po
trzeba do tego zupełnie mocnych nerwów, bo nic 
więcej niż w U.S.A. czy w szeregu innych krajów 
tej zwariowanej naszej planety i tu się nie dzieje. 
Ciągle jeszcze w naszym przekonaniu jest tu dużo 
lepiej niż gdzie indziej. Chociaż czasami myśleliśmy 
o tym, że póki jeszcze czas i nie jesteśmy jeszcze 
za starzy, może dobrze byłoby znaleźć spokojniej
sze miejsce, najlepiej na jakiejś wyspie (dlatego 
np. próbowałem pisać do Kolegów na Bahamas), to 
jednak naprawdę nie ma chyba miejsca 1 kraju na 
świecle, gdzie byłoby przyjemniej żyć i pracować. 
Piszę to z przekonaniem pochodzącym z radości, 
z jaką zawsze wracamy do domu po naszych urlo
pach ,w czasie których oprócz dość dokładnej zna
jomości Afryki od granic Sudanu do Przylądka Do
brej Nadziei, mieliśmy też możność być dwa razy w 
Europie odwiedzając Anglię, Polskę, Austrię, Niem
cy, Włochy, Francję, Hiszpanię, Szwajcarię i Belgię, 
żona moja oprócz tego kilka lat temu spędziła jakiś 
czas w U.S.A.

Tak więc mieliśmy możność robienia porównań 
(z tym, że na urlopie zawsze wszystko lepiej wyglą
da, niż wtedy gdy trzeba na życie zarabiać) i do
szliśmy do przekonania, że trzeba będzie bardzo 
mocnego popchnięcia, aby nas stąd wysadzić. Pro
blemy nasze byłyby oczywiście zupełnie znikome, 
gdyby nie abdykacja białych w ich odpowiedzialno
ści w stosunku do narodów prymitywnych. Jest to 
ta sama abdykacja obowiązków 1 odpowiedzialności 
„dorosłych" w stosunku do „dzieci", której objawem 
w najmnieszej jednostce społecznej, jaką jest ro
dzina, jest dzisiejszy zupełny zanik moralności u 
młodzieży, jej przestępczość, fakt że ona dyktuje 
często co rodzice robią, gdzie mieszkają, co kupują, 
jakie Im „Beatles" śpiewają 1 co widzą w telewizji.

Od końca sierpnia do początku listopada ubie
głego roku byliśmy na urlopie w Europie. Do Lon
dynu Cometą jest stąd 14 godzin lotu. Starałem się 
w Londynie wynająć samochód na naszą turę po 
Kontynencie, ale ponieważ miałem zamiar wóz 
wziąć do Polski, żadna „car-hire" firma nie chciała 
mi wozu wynająć. Stąd jeszcze pisałem do co naj
mniej dziesięciu różnych przedsiębiorstw, z których 
tylko jakaś połowi odpowiedziała na listy. Ostate
cznie pozostała jedna firma, która początkowo 1- 
gnorowała moje pytanie co do krajów za „żelazną 
Kurtyną", ale ostatecznie odpisali mi, że nie 
mogą mi wynająć samochodu, o ile nie zapłacę im 
depozytu do pełnej wartości wozu, bo... „a lot of 
Western property has recently been lost in Cuba 
and the same rlsk exist in other CommunisŁ 
countries"... Napisałem im więc, aby się dali wy
pchać i wynająłem Volkswagena od niemieckiej 
firmy w Nuremberg bez najmniejszych trudności z 
wszystkimi papierami .ubezpieczeniem, mapami Itp. 
cała tranzakcja przy odbieraniu i zwrocie wozu 
trwała 15 minut. Samochód używałe n 52 dni, zro
biłem nim 5.500 mil i kosztowało to nie licząc ben
zyny, ale łącznie z garażowaniem, smarowaniem i 
utrzymaniem wozu £150, co jest oczywiście tanio. 
Z Londynu do Nuremberg dojechaliśmy pociągiem, 
a stąd już samochodem przez Wiedeń, Brno 1 Cie
szyn do Krakowa, gdzie spędziliśmy prawie trzy ty
godnie i zjeździliśmy większość południowe] części 
kraju od Cieplic do Jarosławia łącznie z Zakopa
nem, Morsk m Okiem, Kasprowym Wierchem, Kry
nicą, Czorsztynem i spływem Dunajca do Szczawni
cy. Pogodę mieliśmy wspaniałą — zupełne lato. Od 
czasu mojego poprzedniego pobytu w kraju w 1958 r. 
ekonomicznie nic się na lepsze nie zmieniło, raczej 
jest może gorzej — politycznie natomiast jest sta
nowczo „luźniej", chociaż nadal trzeba odbywać ró
żne meldowania, że jest swobodniej, tego dowodem 
możliwości otrzymania paszportu na wyjazdy za
graniczne dla stale w Polsce zamieszkałych. Zaczę
liśmy starania, zaproszenia itp. już 6 miesięcy wstecz 
co prawda, ale i tak wielki sukces, że udało nam się 
zabrać brata i jego żonę na dwa tygodnie do Wied
nia, gdzie im sprawiłem krótki urlop, „wczasy", jak 
oni to tam teraz nazywają. Ich pierwsza wizyta na 
zewnątrz „żelaznej Kurtyny", oczom wierzyć nie 
chcieli.

Zostawiliśmy ich we Wiedniu a sami pojechali
śmy dalej, do Wenecji nad jez. Como, na tydzień na 
Riwierę francuską i na tydzień na Majorkę. Ponie
waż transport naszego Volkswagena z Barcelony do 
Palma kosztowałby dość dużo, więc zostawliśmy go 
w Barcelonie a w Palma wynająłem małego Fiata 
na zwiedzenie tej ślicznej wyspy.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Ando- 
rra w Pirenejach (wszystkim pewn'e znanej z pro
gramów muzyki lekkiej, jakie zawsze w czasie woj- | 
ny w nocy nadawali) 1 dalej przez Szwajcarię z po
wrotem do Nuremberg oddać wóz i pociągiem do 
Londynu, no i znowu Cometą do domu.

Jadąc przez Szwajcarię zatrzymaliśmy się w 
Lutry koło Lausanne u Mietków Wasilewskich. O- 
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gromnle miło i serdecznie nas przyjęli, pięknie 1 wy
godnie mieszkają, tak że chw.le z nimi spędzone 
bardzo przyjemnie wspominamy. Trudno zresztą o 
Nich zapominać, czytając w każdym numerze „Na
szych Sygnałów" doskonałe artykuły Mietka.

Nie wiem czy właściwie w Londynie istnieje 
jeszcze miejsce, gdzie można odwiedzić SMW? O 
czym często są wzmianki w „Naszych Sygnałach"? 
Jakoś nikt tego nie sugerował z kolegów, których w 
Londynie widzieliśmy i szkoda, że nie ma już teraz 
niczego w rodzaju naszego wyłącznie „Klubu". Mi
mo to jednak było bardzo przyjemnie, bo spędzi
liśmy parę ogromnie miłych wieczorów u pp. Ja- 
raczewskich, Zubkowskich oraz Dullów, gdzie oprócz 
miłych gospodarzy była też cała grupa kolegów. 
Dzięki ich gościnności mieliśmy więc okazję zoba
czyć też pp. Liberów, Ponlkiewskich i Zdzicha 
Chmielewskiego.

Pogodę w czasie urlopu z wyjątkiem Wenecji 
(gdzie jeden dzień lało) i Londynu (gdzie też trochę 
chlapało) mieliśmy fantastyczną. Pięknie było nad 
Como, które dookoła objechaliśmy, Riwiera nam się 
bardzo też podobała od Menton do St. Tropez (z ba
zą w Nicei), ale Majorka była najlepszym punktem 

programu. W Barcelonie byliśmy na walce byków 
— sport bardzo nie w naszym guście, ale doskonały 
do filmowania no a poza tym warto zapewne raz 
to zobaczyć. Po trzech walkach, czyli w połowie, gdy 
światło nie było już dostatecznie dobre do filmowa
nia, mieliśmy dość tego widowiska i wyszliśmy.

W Ostend planowaliśmy spotkanie z Zenkiem 
Mossakowskim — jak się później okazało był tam 
w umówiony dzień i godzinę, ale szukał nas w in
nym pociągu, tak że to spotkanie nie udało się.

No a teraz znowu czekamy na następny urlop 
i tymczasem tydzień do tygodnia dość podobny 
i tylko na „week-ends" trochę urozmaicenia.

Nadal oboje z żoną pracujemy, ona w Central 
African Airways a ja w Mobil Oli, gdzie już jestem 
od blisko 11 lat. Chociaż „kariery" żadnej nie zro
biłem ani już nie zrobię, mam jednak stanowisko 
które daje znośnie dostateczne zarobki bez stwa
rzania zbyt wielu kłopotów 1 zmartwień.

Tyle więc tym razem. Dla wszystkich Drogich 
Kolegów gdziekolwiek są na świecie przesyłam przy 
tej okazji wiele bardzo serdecznych pozdrowień 1 
życzeń pomyślności.

S. Kopecki

KRZYŻANOWSKI, LASSA, OLSZEWSKI

PIORUŃSKI E NOTATKI

Sekretarz naszego Stowarzyszenia otrzymał ka
rteczkę z Harnasiami Z. Stryj eńsklej datowaną 
12-go września 1964 w Chicago. A na karteczce czy
tamy; „Z okazji mojej wizyty w Chicago zebrało 
się u Państwa Gldzińskich miłe grono kolegów. Zo
staliśmy przez miłych gospodarzy obficie nakar
mieni i napojeni pogadaliśmy o starych Polakach 
1 postanowiliśmy uczcić okazję przesłaniem wszy
stkim koleżankom i kolegom serdecznych pozdro
wień". Z kolei podpisy: R. Tymiński, M .Czut, P.

Cieślak, L. Lichodziejewski, W. Sawczyc, K. Sie- 
miaszko i K. Gidzlńskl.

Mówiąc słowami pana Zagłoby, gdy Czarniecki 
z Sapiehą mieli się spotkać „Dusza w człeku skacze 
na widok takiego spotkania. Ręczę też wam i za 
to, że nie będz e suche...". Otóż to: miałeś swych 
gości w 1964 roku drogi Kaziku, postaraj się więc 
być naszym gościem w Londynie w roku 1965. Na 
zjeździe załogi Pioruna. A ręczę ci, że spotkanie nie 
będzie suche. Dostałem bowiem 1 ja list, jeszcze w 
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sierpniu choć nazwisko korespondenta zachowam 
dla siebie (alkoholik anonimowy) w którym wy
czytałem: „Pomysł zjazdu załogi Pioruna wspania
ły. Jeśli co tydzień odłożysz na ten cel szylinga w 
sierpniu 1965 będziesz miał dwa i pół funta, by 
przepić ze mną". Natychmiast pod kominkiem po
stawiłem słoik po marmoladzie i zacząłem regular
nie co tydzień wrzucać szylingi na cel tak szlachetny.

Dostaliśmy też i inne listy. Kolega Bolek Lassa 
obiecał, że „zajmle się kolegami w tej części kraju". 
Z Glasgowa też otrzymałem wiadomości od kol. 
Witka Wiszniewskiego, że postara się kolegów An
tka Sowińskiego 1 Zygmunta Groslcklego zwerbo
wać do wzięcia udziału. Kolega Hieronim Gryko z 
Walthamstow ekscytuje Innych sygnalistów kole
gów Stanisława Cybulskiego 1 Zbyszka Łazarza. O- 
dezwał się kol. Franciszek Zawiła, a kol. Broni 
sław Gray-Jaśnikowski nie tylko na zjazd przyje- 
dzle, ale i do Stowarzyszenia się zapisał i adresy 
Innych „rozproszonych owieczek" nam podał, z by
łych dowódców jesteśmy też w kontakcie z panem 
kmdr. Tchórznickim, a pan kmdr .Dzienisiewicz 
osobiście przyjął zaproszenie do komitetu honoro
wego 1 przyrzekł wziąć udział. Do szeregu kolegów 
już pisaliśmy listy i czekamy — pełni nadziei — na 
jak najpomyślniejszą odpowiedź. Zanim przejdzie
my do najważniejszego listu chclałbym prosić ko
legów o możliwie wczesne zgłaszanie swego udziału 
w zjeździe byśmy mogli w następnym (wiosennym) 
numerze Naszych Sygnałów podać listę spodziewa
nych uczestników. Bo nic tak nie zachęca do przy
jazdu jak świadomość, że sąsiad po hamaku czy 
baklście już się zgłosił.

Do Pana Komandora Pławsklego napisaliśmy 
list w trójkę, list, który ze względu na mój samo
chodowy wypadek w powrotnej drodze ze Szkocji 
był wysłany z bardzo dużym opóźnieniem, w odpo
wiedzi p. Komandor rozważa rozmaite pro (ochota) 
1 contra (wydatki) 1 stwierdza, że „w każdym razie 
nastawiony jestem na przyjazd, a czy przyjadę na 
pewno — o tym będę wiedział kilka miesięcy na
przód".

Chclałbym przy okazji przypomnieć wydawaną 
kiedyś na Piorunie gazetkę, którą Pan Komandor 
Pławskl z ojcowskim prawdziwie pobłażaniem 
chwalił, ba nawet czasem brakiem materiału stra
pionym redaktorom podrzucił jakąś anegdotkę ze 
swej bogatej skarbnicy historii 1 historyjek. Gazet
ka nazywała się „Tu mówi Piorun" 1 ten sam tytuł 

dał Pan Komandor swemu apelowi który podajemy 
poniżej.

„Tu mówi Piorun"
W sierpniu 1965. r odbędzie się w Londynie 

Zjazd Koleżeński załogi ORP Piorun celem uczcze
nia 25-lecla podniesienia bandery na tym sławnym 
1 kochanym okręcie.

Sławnym — bo tak mówi o Piorunie historia, 
a kochanym — bowiem nie ma Innego określenia 
jakim my załoga potrafilibyśmy wyrazić nasze u- 
czucla, wspominając ten piękny okręt bojowy, któ
ry jednocześnie służył nam jako dom rodzinny w 
pierwszych i najcięższych latach tułaczki,

Piorun zbliżył nas do siebie, zjednoczył nasze 
myśli i budował nasze nadzieje.

Minęły lata...
Piorun poszedł na złom...
Odszedł też niejeden spośród członków załogi, 

a naszych dzielnych Kolegów.
W roku 1965 będziemy mieli okazję, by uczcić 

25-lecie chrztu Pioruna Jak również wspomnieć do
brym słowem i modlitwą tych Kolegów, którzy już 
nie żyją.

Spotkanie zaprojektowane przez kolegów Krzy
żanowskiego, Łassę i Olszewskiego da nam możność 
spędzenia kilku godzin na wspólnej biesiadzie oraz 
przypomnienia sobie tych dobrych młodzieńczych 
czasów.

Jako Prezes Komitetu Honorowego Zjazdu ni
niejszym ogłaszam zbiórkę załogi ORP Piorun w 
dniu 7-go sierpnia 1965 w Londynie.

Jest to sygnał, który przekazuję Wam nie fla
gami z pomostu ORP Piorun, lecz apelem przez 
Nasze Sygnały S.M.W.

Jest to prośba nie tylko moja lecz też wszyst
kich waszych kolejnych dowódców na Piorunie.

Niech się nikt nie wykręca starością, czy też 
zgrzybiałością. Chcemy widzieć wszystkich „ploru- 
nowców". Englishman‘ów, Scotchman‘ów, Afrykań- 
czyków, Australijczyków. Kanadyjczyków Yankisów 
i innych. Chcemy też widzieć Kolegów z. Polski z 
Kasprem GrzywaczyKiem na czele.

Nikogo nie powinno zabraknąć.
Ma to być rodzinny Zjazd jakiego jeszcze nie było.
Do miłego zobaczenia na pokładzie ORP Sa

mopomoc.
E. Pławski 

Vancouver 17 października 1964.
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