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NASZE SPRAWY CODZIENNE
Jak wszystkie polskie emigracyjne organizacje, tak 

i nasze SMW, na skutek wymierania członków i braku 
młodego narybku, musi uszczuplać stopniowo swoje 
ambicje i zmniejszać swoje plany. Chociaż z jednej 
strony wywołuje to przykre przygnębienie, to z dru
giej strony analiza z dotychczasowych wyników pracy 
winna obudzić we wszystkich członkach dobrej woli, 
zasłużone uczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Zadaniem głównym naszej organizacji było utrzy
manie koleżeństwa i pomoc kolegom w ich załama
niach duchowych, fizycznych czy materialnych.

Nawet dla najbardziej surowych sędziów wyniki 
pracy kolejnych zarządów dowiodły jasno, że to za
danie. w miarę naszych skromnych finansowych mo
żliwości i w miarę ogromu wymaganej pracy zostało 
spełnione. Obecny zarząd stara się też by ta przeszło 
20-letnia tradycja stowarzyszenia rozwijała się w dal
szym ciągu tak pomyślnie jak dotychczas.

Wiemy, tak z ustnych relacji, Jak i z listów od 
kolegów że w przeważającej większości praca ta jest 
pochlebnie oceniana.

Są oczywiście pewne usterki i pewne drobne 
niedomagania, przeważnie spowodowane brakiem pie
niędzy i brakiem ludzi mogących poświęcić więcej 
czasu na nasze sprawy.

Są też różne sugestie i różne rodzaje krytyki 
które zarząd z wdzięcznością przyjmuje i rozważa 
wierząc, że te sugestię, krytyki i dyskusje, płyną ze 
szczerej chęci pomocy dla kolegów i ze szczerej chęci 
utrzymania naszej organizacji.

Poza tym krytyka i wypowiadanie swego zdania 
są podstawą demokratycznych założeń na których 
nasze Stowarzyszenie jest oparte.

Takie pojmowanie parlamentarnych założeń stało 
dotychczas na odpowiednim poziom:e i pomimo sło
wiańskiego temperamentu i początkowo dużych inte
lektualnych różnic dyskusje i krytyki na zebraniach 
ogólnych jak i na zebraniach zarządu prowadzone 
były rzeczowo i wyniki obrad dawały konstruktywny 
materiał do dalszej pracy.

Na ostatnim zebraniu jednak musieliśmy rozwa
żać sprawę jednego z członków którego forma kryty
ki była nie tylko poniżej przyjętych form parlamen
tarnych ale grubo poniżej elementarnej przyzwoitości.

Sekretarz naszej organizacji i cały zresztą zarząd 
został grubiańsko zaatakowany i obrzucony bezpod
stawnymi zarzutami. Brutalna forma napaści i wyraź
na bezpodstawność zarzutów były tak oczywiste, że 
przy najlepszej nawet chęci nie można było tych za
rzutów przyjąć za konstruktywną krytykę a formę 
jej za możliwą do przyjęcia, Tymbardziej, że zarzuty 
te były opowiadane do ludzi z poza Stowarzyszenia.

Ogólne zebranie po wysłuchaniu obu stron zde
cydowało pozbawienie członkostwa.

Wypadek oczywiście przykry i bolesny dla sekre
tarza i zarządu których ofiarna praca została tak nie
przyzwoicie oszkalowana. Podczas dyskusji jednak wy
łoniły się pewne fakty, które są godne uwagi: primo 
— miło było zaobserwować, że większość członków 
nie tylko umiało w sposób godny i parlamentarny 
wziąć udział w dyskusji ale umiało też w sposób 
godny wydać swoją decyzję. Fakt ten wspólnie z ich 
chęcią i owocną pracą w zarządach jest dobrym 
i orzeźwiającym czynnikiem w naszym Stowarzysze
niu. Secundo — zachowanie się sekretarza kmdr. Bu- 
siakiewicza, starającego się przedstawiać fakty jak 
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najbardziej obiektywnie i przy „gorącej” dyskusji 
unikającego podkreślania swego wkładu i poświęcenia 
dla naszej organizacji. To i jego zgoda na dalszą 
pracę w zarządzie bez podkreślania „świętego obu
rzenia” świadczy najlepiej o jego kalibrze jako członka 
i o jego wartości jako społecznika.

Ufamy, że w dalszym ciągu będziemy się cieszyli 
jego współpracą i że nie będzie więcej narażony na 
tego rodzaju napaści o których chcemy jak najszybciej 
zapomnieć.

W związku z 50-letnią rocznicą istnienia Polskiej 
Marynarki Wojennej, sekcja historyczna SMW pod 
kierunkiem kmdr. B. Wrońskiego wydaje oddzielnie 
małą broszurę z notatkami dotyczącymi tego wyda
rzenia. Ufamy, że Koledzy znajdą ją zajmującą.

W obecnym numerze „Naszych Sygnałów” dwóch 
starszych oficerów Marynarki Wojennej dzieli się 
swymi wspomnieniami ze służby pod polską banderą. 
Obu starych przyjaciół kmdra Hulewicza i kmdra 
Trzynę witam serdecznie jako nowych współpracowni
ków na „literackiej niwie” i oczywiście mam nadzieję, 
że do następnego numeru przybędą ciekawe artykuły 
od starych i młodych marynarzy — literatów.

Redakcja „Naszych Sygnałów” interesuje się nie 
tylko wspomnieniami ale także wiadomościami od 
kolegów o ich teraźniejrzym emigracyjnym życiu.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu częściach 

świata opinia o Polakach emigrantach nie zawsze 
była wysoka. W każdym razie nie taka jaką chcie- 
libyśmy pozostawić naszym dzieciom. Przyjmując na
wet wszystkie usprawiedliwiające czynniki musimy 
między sobą szczerze przyznać, że umiejętność współ- 
życ;a takt i poszanowanie innych nie zawsze były 
mocną stroną naszego narodowego charakteru.
Z dużej grupy b. wojskowych byli marynarze czy to 
przez większą znajomość języków, czy też przez 
swoje międzynarodowe otrzaskanie mieli większe szan
se na adaptacje w świecie i na podniesienie opinii 
o Polakach.

Ciekawą jest rzeczą znaleźć czy i jak wykorzystali 
tę szansę.

Listy od Kolegów dają nam dużo materiału do 
rozważania tego problemu. Problem ten uważamy za 
wyjątkowo ważny, gdyż w ramach naszej skromnej 
organizacji nie mamy ambicji politycznych ale sprawa 
dobrego imienia Polaka leży nam głęboko na sercu 
i jakżeż bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy mogli udo
wodnić, ale szczerze, że marynarze umieli się nie 
tylko dobrze bić ale umieją także godnie żyć i zacho
waniem swym, pracą i postawą na obczyźnie budują 
szacunek i respekt nie tylko dla siebie i swych rodzin 
ale zdobywają czy ulepszają opinię o Polakach. Ta 
sprawa, szczególnie teraz, wydaje nam się bardzo 
ważna.

B. Markowski



NASZE SYGNAŁY 3

ZEMBATY IGNACY NOWACKI

Chorążemu Marynarki Wojennej 
Brychcemu Stanisławowi w 23- 
cią rocznicę tragicznej śmierci 
wspomnienia te poświęcam.

W dniu 16 maja 1930 r. zaokrętowaliśmy w 
Gdyni na pasażerski statek francuski „POLOGNE”, 
kursujący pomiędzy Gdynią a Le Havre.

Jechaliśmy do Cherburga jako załoga dla będą
cego w końcowej fazie budowy kontr-torpedowca 
(destroyer) „Wicher” we francuskiej stoczni „Chare- 
tiers Navale” dla Polskiej Marynarki Wojennej.

W rejsie tym jechało wielu emigrantów polskich, 
którzy w Cherburgu przesiadali na oceaniczne linio
wce — kursujące do portów północnej i południowej 
Ameryki.

W Gdyni przy zaokrętowaniu gwarno i wesoło, 
jechaliśmy w mundurach marynarki wojennej i często 
pasażerowie brali nas za załogę statku. Nawiązywano 
znajomości z pięknymi pasażerkami, które w większej 
części pierwszy raz widziały statek, morze i marynarzy.

O godz. 2-ej po południu sygnał pożegnalny, 
zrzucone cumy. Bałtyk był możliwie spokojny i trochę 
słoneczny, a w Kanale Kilońskim radio podawało 
sztormową pogodę. Wyszliśmy na Morze Północne, 
potężne fale zalewały pokład, siła wiatru wygwizdy- 
wała na masztach szatańskie melodie. Skala Bouf- 
forta 10—11°. Kadłub „POLOGNE” ciężko pracuje, 
słychać silny trzask wiązań, statek schodzi z kursu 
i ciężko sztormuje.

Drzwi na pokład pozamykane, pomagamy przy 
mocowaniu szalup, którym siła uderzających fal zlu
zowała umocowania. Setki ton wody wlewa się na 
pokład, na którym umocowano liny. Nikt z pasażerów 
nie przychodzi na obiad, dostajemy podwójną ilość 
wina. Większość pasażerów choruje, korytarze, 
kabiny, zanieczyszczone — smród i bałagan. Le
karz nie może sobie dać rady, kobiety, dzieci, leżą 
na korytarzach na mokrej podłodze, jęczą, płaczą 
i wymiotują. Sztorm nie ustaje, pasażerowie są prze
konani, że zbliża się koniec, okropne zgrzyty i trzaski 
wiązań oraz walenie kadłuba przy przejściu z fali 
na falę powodowały okropny nastrój.

Do portu przybyliśmy z dużym opóźnieniem. 
Cherburg, port wojenny i wielka baza francuskiej 
Marynarki Wojennej. Zaokrętowaliśmy na O.R.P. 
„Wicher”, który stał w Arsenale. Dowódcą był ko
mandor Morgenstern, I-szym zastępcą dowódcy — 
kapitan Hryniewiecki (zginął jako dowódca na Orka
nie).

Rozpoczęła się praca jak na każdym okręcie 
wojennym, którego budowę wykańczano. Pływaliśmy 
pod banderą francuską, próby maszyn odbywały się 
po 24 godziny, cała naprzód na Kanale La Manche. 
Zdarzało się, że przy tak dużej szybkości (34 węzły) 

robiliśmy pętlę wokoło oceanicznych liniowców, 
masy pasażerów kiwały do nas z zatłoczonych pokła
dów.

Po pracy, w wolnych godzinach, nasi marynarze 
chodzili z dziewczynkami do kin, teatrów lub zadrze
wionych zakątków.

Próby maszyn zakończone, potężny pływający 
kran podpłynął do burty, podpływają barki — z któ
rych kran przenosi na pokład działa, podstawy, apa
raty torpedowe. Montują 4-ry działa 13 cm. syst. 
Sznajdera o dość skomplikowanej budowie, zamek 
śrubowy, amunicja dzielona. Następnie instalują ele
ktryczne przekaźniki „Grana”.

Szef artylerri, chorąży mar. Brychcy Stanisław, 
zaczyna organizować obsługę. Brychcy, jako młody 
marynarz, pływał w niemieckiej marynarce na krą
żowniku „Moltke” jako artylerzysta. Ćwiczymy stale, 
każdy dzień, zmieniając funkcje przy dziale, gdzie kto 
lepiej odpowiadał.

Chorąży Brychcy miał specjalną rutynę artyle
ryjską, mistrz w dobieraniu ludzi. Z uwagi na oso
bisty urok — każdy go lubił i każdy z nas chciał 
lepięj wykonać swe zadanie, jak sobie życzył chorąży 
Brychcy. Załogi obok stojących francuskich destroye- 
rów -— obserwowały stale nasze ćwiczenia przy dzia
łach, uśmiechając się często lekceważąco.

Po kilku tygodniach ćwiczeń widzieliśmy zado
wolenie na twarzy chor. Brychcy — wiedzieliśmy, co 
to znaczy. W jego języku znaczyło to: „wszystko 
klapuje”. Próba dział, piękny dzień, lekka mgła opada 
rano, wszystko gotowe. Na okręt przybyło kilkunastu 
oficerów Francuskiej Marynarki Wojennej, którzy 
ulokowali się na górnym pokładzie pelingowym.

Holowniki odciągają nas od molo, mijamy zwo
dzony most, zadzwoniły telegrafy maszynowe — obie 
pół naprzód, kurs kanał La Manche, poligon artyle
ryjski. Klaksony ryczą na alarm bojowy, obsługa bie
gnie do dział. Centrala odbiera meldunek — działa 
gotowe — meldują oficerowie art.

Pierwsze strzały odbywały się pojedyńczo pod 
różnymi kątami podniesienia lufy, ma to na celu 
próbę przymocowania działa do podstawy. Inżynie
rowie oglądają i robią pomiary ewentualnych zmian.

Po pojedyńczej próbie dział zebrano najlepszą 
obsługę przy dziale nr 1 pod dowództwem chor. 
Brychcy. Centrala podaje rozkazy do działa nr 1 — 
celownik — no i ogień ciągły. Przy dziale zakotłowało, 
słychać trzask korytka, na który ładowniczy kładł 
nowy pocisk. Korytko błyskawicznie podchodziło do 
komory ładunkowej, skąd mechaniczny dosyłacz do- 



4 NASZE SYGNAŁY

syłał pocisk do komory ładunkowej, potem drugi 
ładowniczy pakował olbrzymią łuskę, krzycząc „za
mek”, na który zamkowy zamykał zamek i tak strzał 
po strzale. Każdy ułamek sekundy musi być wyko
rzystany. „Przerwać ogień” — pada komenda i w tej 
chwili — nigdy tego nie zapomnę wrzask paplaniny 
francuskiej dobiegł do naszych uszu zgórnego po
mostu. Co się stało? Czego oni tak krzyczą? patrząc 
na trzymane stopery w rękach. Ale oto centrala po
daje: „pełne uznanie dowódcy”. Francuzi są podnie
ceni, pobiliście na szybkostzrelności najlepszą załogę 
francuską. Chor. Brychcy mówi: „no co wiara, nie 
daliśmy się”.

Francuzi proszą dowódcę okrętu o ponowienie 
próby na ogień ciągły jedną minutę. Dowódca się 
zgadza. Centrala podaje do działa: „tylko się nie 
powstydźcie, powtarzamy ogień ciągły na 1 minutę, 
na życzenie oficerów francuskich”.

Podają dane oraz „ogień ciągły”, obsługa jak 
stado szatanów, jak jeden złączony mechanizm z dzia
łem, strzał po strzale, „przerwać ogień”.

Na górnym pomoście znów hałas. Centrala po
daje: „pełne uznanie dla chorążego Brychcy i obsługi 
działa od dowódcy okrętu, uzyskaliście kilkanaście 
sekund lepszy czas. Z pomostu schodzi cała grupa 
oficerów francuskich i przychodzą do działa, prosząc 
o zademonstrowanie działoczynów —■ podziwiając 
błyskawiczną szybkość wykonywania funkcji.

Wracamy do portu, zyskaliśmy pewien prestiż, 
wszyscy zadowoleni. Dowódca podaje chor. Brychcy 
rękę — dziękując za wyszkolenie. „Ku chwale Ojczy
zny” odpowiada uśmiechnięty chor. Brychcy.

Leje się szampan wieczorami u Legro — a nasi 
marynarze — jak zdali egzamin przy dziale — tak 
również potrafią właściwie docenić piękność Żaki 
i Piretek.

Wróciliśmy na łono Ojczyzny — jako pierwszy 
destroyer — nowo zbudowany dla Polskiej Mary
narki Wojennej.

Hel — Bateria im. Heliodora Laskowskiego
Piękny słoneczny Hel — sezon, pełno letników, 

świetna plaża od strony pełnego Bałtyku — wille 
i domy rybaków zapełnione. „Polonia”, „Oaza”, „Lwia 
Jama” i inne — urzędują na pełnych obrotach. 
Wieczorami i często w noce księżycowe można spot
kać grupy ludzi, którzy przy księżycu z gitarami, 
mandolinami, bawili się ochoczo w nadbrzeżnych 
laskach.

Ze względu na uzbrojenie terenu wychodzi 
Dekret Prezydenta R.P. o uznanie terenu jako,,Rejon 
umocniony”. Wyjazd do Helu był za przepustkami, 
które wydawała Komenda miasta Gdyni.

Duży teren był już odrutowany i dla turystów 
niedostępny. W roku 1935 z Gdyni z floty zostaje 
nas tu przydzielonych kilkunastu oficerów i podofi
cerów celem zorganizowania silnej baterii — na wzór 
i system okrętowy. Przydzielony tu został również 
choj. mar. Brychcy, na stanowisko dowódcy plutonu. 
Koszary zbudowane były w lesie, obok baterii.

Zakupione cztery działa 6-cąlowe w Szwecji u 
Boforsa, toczono na rolkach z dworca kolejowego 
i montowano w pobliżu brzegu na wysokich beto
nowych stanowiskach. Waga działa 30 ton, obsługa 

z komorami amunicyjnymi liczyła 30 ludzi. Od działa 
do działa dochodziła kolejka, całość pięknie zamasko
wana. Dowódca Rejonu Umocnionego, komandor 
Solski, następnie komandor Steyer, dowódca dywizjo
nu komandor Kukiełka, dowódca baterii kapitan 
Mańkowski — szef baterii Roman Slezowski.

Działonowi: Ficek, Zembaty, Leszczyński, Pawli
kowski. Działa nazwano imieniami żeńskimi: „Anna”, 
„Baśka”, „Ceśka”, „Danka”.

Rozpoczęło się szkolenie. I tu znów chor. Brychcy 
włożył w to szkolenie swą artyleryjską duszę, uzga
dniając funkcje oraz dając szereg wykładów. Nadszedł 
dzień próby baterii, która miała nazwę „Baterii 
Laskowskiego”.

Nadszedł dzień próby dział. Zagrzmiała potężnym 
głosem „moja Baśka”, wystrzelono kilka pocisków 
pod różnymi kątami podniesienia lufy.

Chor. Brychcy sprowadził swą żonę z Gdyni, 
kupił małego Fiata i urządzał wycieczki. Ostre strze
lanie do tarczy — holownik holuje olbrzymią tarczę 
na pełny Bałtyk, odległość 25 km. Anna rozpoczyna 
wstrzeliwanie, potem ogień ciągły całej baterii, piękna 
robota, tarcza silnie uszkodzona płynie do portu. 
Urządzamy święto baterii. Specjalności Baczewskiego 
lepiej smakowały — jak francuski szampan.

Stasio Brychcy przemawiał w prostych, mary
narskich słowach, podkreślając znaczenie baterii — 
konieczność sprawnego wyszkolenia i obowiązek 
utrzymania tajemnicy wojskowej. Myśmy wyszkolili 
ludzi i odeszliśmy z powrotem na jednostki floty, 
do Gdyni. Rok 1939 wykazał znaczenie baterii Lasko
wskiego, która tak skutecznie walczyła z krążownikiem 
„Schlezwig-Holstein” i destrojerami niemieckimi i —■ 
atakującymi Hel.

Wszystko ku chwale 
Stasio Brychcy.

* *

Rok 1945, maj. Wojna 
Gdyni zjeżdża stara wiara,
Gdyni, marynarze, rybacy i wielu szabrowników.

W któryś dzień majowy spotykam na ulicy 
Starowiejskiej Stasia Brychcy. Co robisz? pyta mnie. 
Nic — mówię, nie mam na razie pracy. Wiesz, mówił 
mi, Dyrektor Głównego Morskiego Urzędu Rybackie
go proponuje mi objęcie posady instruktora rybackie
go na Helu. Potrzebuję jeszcze dwóch ludzi. Z miejsca 
godzę się na propozycję.

Na ulicy 10 Lutego w mieszkaniu Stasia Brychcy 
robimy przyjęcie przed odjazdem na Hel. Było kilka
naście osób, bawiono się wesoło, wspominając prze
żyte czasy wojny, tragedie i obecne kłopoty. Siedzia
łem blisko Stasia i dobrze pamiętam, gdy już po 
kilku głębszych odezwał się do swej żony w te słowa: 

Ojczyzny — jak mówił

*

nareszcie skończona. Do 
mieszkańcy przedwojennej
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..wiesz żono, ja na tym Helu długo nie będę”. Były 
to rzeczywiście prorocze słowa, kończące się traged;ą.

Odebraliśmy instrukcje od dyrektora Hryniewie
ckiego w Głównym Morskim Urzędzie Rybackim, 
ul. Waszyngtona 32 i odjechaliśmy na Hel. Było nas 
3-ch: Brychcy jako instr. ryb. i nas dwóch pomocni
ków, wszystko rezerwa Marynarki Wojennej, bo 
trzecim był bosman Cichy Ignacy.

Hel, kochany Hel, ileż miłych wspomnień, kiedy 
po molach portu spacerowały piękne, opalone babki. 
Obecnie tysiące poniemieckich bunkrów, sprzęt, działa 
przeciwlotnicze, porozrzucana amunicja, wozy pan
cerne, lotnisko ze zńszczohymi samolotami; leje od 
bomb, ruiny, zgliszcza i popioły. Prawdziwy obraz 
wojny.

Wszystko to, skąpane w czerwcowym blasku 
słońca, przedstawiało widok niesamowity. Cisza wo
koło, jak gdyby przeszedł olbrzymi kataklizm. Zaję
liśmy duży budynek, który całe lala przed wojną 
służył jako Urząd Rybacki — kwaterował tu oddział 
niemiecki, pełno karabinów i amunicji. Zabraliśmy 
się do uporządkowania budynku. Remontowano 2 
kutry, kilka lodzi, które były na Helu.

Rybaków było wielu — brak było taboru ry
backiego.

Brychcy rejestrował rybaków, sprzęt, wystawiał 
karty rybackie i jeździł od czasu do czasu do Główne
go Urzędu Rybackiego w Gdyni z raportami. Budzi- 
sze, Konkole, zachodzili do Urzędu Rybackiego. 
Brychcy załatwiał wszystko, znał dużo mieszkańców 
Helu i półwyspu z czasów przedwojennych, żyjąc 
w dużej przyjaźni z wieloma mieszkańcami.

Stasio cieszył się życiem, wyszedł po tylu latach 
z niewoli niemieckiej. Rok 1939,wrzesień, zastał go 
jako dowódcę baterii ..Canert” (10 cm działo fran- 
■uskie). Bateria była na wysokim brzegu Oksywia — 
mieli tam gorące dnie. Nadrabiał więc Stasio stracone 
lata niewoli, randki, spacerki, wizyty lub graliśmy 
wieczorami w karty.

Między Oksywiem a Helem rozpoczął pływać 
holownik „Morgenstern”, którego dowódcą był mój 
przyjaciel Kazio Bednarski. Jeździł po farwaterze. 
ponieważ zatoka byłą nie rozminowana, a baseny 
Gdyni były częściowo zaminowane. Ponieważ da
chówka na dachu Urzędu Rybackiego od podmuchu 
bomb była w większej części zrzucona, przeto bosman 
Cichy i ja od kilku dni reperowaliśmy dach.

Na Hel przyjechał holownik „Morgenstern”, ce
lem zabrania Sowieckiej Komendy Wojskowej do 
Gdyni. Brychcy postanowił wyjechać do Głównego 
Urzędu Rybackiego w Gdyni, zabrał 3 duże ryby 
dla żony.

Obok Urzędu Rybackiego mieszkała wdowa po 
wartowniku cyw. z Marynarki Wojennej, którego 
niemcy zamordowali — miała dwoje małoletnich 
dzieci. Ponieważ komendant sowiecki zabraniał w tym 
rejsie przejazdu dla osób cywilnych, przyszła prosić 
o .wstawienie się. aby mogła jechać, mówiła, iż ma 
jaja do sprzedania i chce za to kupić coś dzieciom 
' ubioru.

Zabrałem paczkę z rybami i odprowadziłem 
Brychcego do holownika, który stał gotowy do od
jazdu. Żołnierze sowieccy byli podpici i śpiewali. 
Na barce, którą miał holownik holować, zauważyłem 
pianino i żywą krowę. Moment przed odjazdem 
sowiecki komendant pozwolił wejść na holownik 
wszystkim, którzy chcielj — wsiadło kilkadziesiąt 
osób. Stałem na molo przy holowniku, który dał 
sygnał odjazdu, zrzuciłem cumę dziobową i w tym. 
w ostatnim momencie, jakiś osobnik wyskoczył z po
kładu holownika na molo z walizą i jakby sam do 
siebie, powiedział: „po co ja mam jechać tym ho
lownikiem” i odszedł.

Holownik odbił od molo, pociągając za sobą 
barkę, na której popijali rosjanie i śpiewali.

Słońce chyliło się ku zachodowi, w blaskach jego 
po cichej spokojnej zatoce, posuwał się dość szybko 
holownik „Morgenstern”, kursem na Gdynię — na 
zagładę — na stracenie — wioząc nieomal wszystkich 
na śmierć . . .

Na drugi dzień reperowaliśmy dach Urzędu 
Rybackiego. Cichy zszedł na dół do mieszkania. Po 
chwili przybiegł podniecony, krzycząc z daleka: 
„Jastarnia telefonowała, holownik wszedł na minę 
wczoraj, prawie wszyscy zabici”.

Połączyliśmy się telefonicznie z Głównym Urzę
dem Rybackim w Gdyni. Stasio Brychcy już nie żył...

Jakże sobie wtedy przepowiedział, że na Helu 
długo, nie będzie. Odszedł w sile wieku — niezmordo
wany w pracy i ceniony człowiek morza.

Pozostała gromada Twych przyjaciół, która stale 
Cię wspomina.

Śpij, kochany Stasiu, niech ziemia na Witormiń- 
skim cmentarzu w Gdyni lekką Ci będzie.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ J. GINSBERTA

Następujący Koledzy wpłacili na Fundusz Ko
misji Opieki:
J. Wańkowski 1.0. 0
K. Hess 8.4. 2
E. Szczepański 2.1.10
R. Tymiński 2.1. 0
C. Przybyliński 15.0. 0
Liga Morska ze Święta Morza 83.4. 2
Liga Morska Oddział gen. Kwaśniewskiego 4.2. 4
Anonimowo 25.0. 0
1. Zembaty Nowacki , 7. 7
B. Jabłoński z loterii na zabawie SMW 10.2. 11.4. 6
S. Wolff zebrane na obiedzie podof. i maryn. 3.4. 2
Dary
E. Nowak (z przeznaczeniem na dom w Hove) 2.6. 0

Walny Zjazd Stowarzyszenia

Dnia 28 kwietnia 1968 r. odbył się doroczny 
23-ci Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Na ogólną liczbę 363 członków uprawnionych 
do głosowania było obecnych względnie reprezento
wanych 142 członków. Przewodniczącym zebrania 
wybrano jednogłośnie kmdr. B. Wrońskiego.

Po normalnych sprawozdaniach i dyskusjach i po 
udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium z 
podziękowaniem, przystąpiono do dyskusji programu 
opracowanego przez specjalną Komisję powołaną 
jeszcze przez ustępujący Zarząd szereg miesięcy przed
tem. Miały one opracować i przedstawić swoje wnio
ski na bliższą i dalszą przyszłość. Komisje nie za
kończyły całkowicie swej działalności, która będzie 
kontynuowana, natomiast pewne zalecenia już zna
lazły wyraz w programie pracy na najbliższy rok. 
Jednym z zaleceń jest ewentualne sprzedanie jednego 
z naszych domów, wydanie broszury na 50-lecie 
Mar. Woj., opracowanie złotej odznaki S.M.W.

Wybrano nowy zarząd który ukonstytuował się 
następująco:

Prezes — W. Nadratowski
1 wiceprezes — B. Jabłoński
II wiceprezes — F. Pitułko
Sekretarz — J. Busiakiewicz
Z-ca Sekretarza — S. Olszewski
Skarbnik — F. Biel
Z-ca Skarbnika — F. Wizła
W skład Zarządu weszli poza tym kol. kol. 

J. Bednarz, A. Brzózka, J. Krasowski, B. Markowski, 
A. Ponikiewski, A. Wacięga, S. Wolff, B. Wroński.

Z karty Żałobnej

Dnia 29.3.1968 zmarł w Plymouth po bardzo 
długiej i ciężkiej chorobie kmdr ppor. Władysław 
Baszkiewicz. Kmdr Baszkiewicz został przeniesiony 
z intendentury do Mar. Woj. w latach trzydziestych. 
Swoją prostotą i sercem oraz swoim pozytywnym 
stosunkiem do wszystkich, nieraz z pominięciem 
sztywnych przepisów, zyskał sobie nasze uznanie 
i sympatię. Zmarł przeżywszy lat 71.

Dnia 23.4.1967 zmarl w Glasgow st. mar. Fran
ciszek Chlebek przeżywszy lat 48.

Dnia 23 maja 1968 zmarł po przewlekłej i ciężkiej 
chorobie w Chicago USA chor. mar. Bronisław Li
szewski przeżywszy 71 lat. Chor. Liszewski był przy 
powstawaniu naszego Stowarzyszenia b. czynnym i 
ofiarnym współpracownikiem. Był gospodarzem nasze
go pierwszego domu na Drayton Gdns., poświęcając 
cały swój czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

Dnia 28 maja 1968 zmarl nagle w Salisbury 
(Rodezja) kmdr dypl. Tadeusz Stoklasa przeżywszy 
lat 71. Zmarły przebywał w Rodezji od roku 1949 
spełniając funkcję konsula honorowego Belgii. 
Utrzymywał stały kontakt z naszym Stowarzyszeniem 
i był jednym z najgorliwszych członków interesują
cych się żywo sprawami S.M.W.

Dnia 1 czerwca 1968 zmarł nagle w Cleveland, 
Ohio USA por. mar. dr Bolesław Ziętak przeżywszy 
lat 58.

Dnia 3 czerwca 1968 zmarl nagle w Chicago USA 
st. bosman Wincenty Sawczyc przeżywszy lat 58. Był 
jednym z tych oddanych Stowarzyszeniu członków 
na których do dziś dnia opiera się nasza organizacja.

Z Polski otrzymaliśmy wiadomości donoszące o 
śmierci następujących naszych kolegów z Mar. Woj.

W styczniu 1968 zmarł nagle w Gdyni kpt. mar. 
Tadeusz Wysocki.

W lipcu 1968 zmarł nagle w Bytomiu kmdr por. 
Michał Borowski.

W sierpniu zmarł nagle w Gdyni kdmr Bolesław 
Romanowski.

Kmdr. inż. Zbigniew Śladkowski zmarł w Polsce.

Dnia 1-go września po długiej chorobie zmarł 
w Londynie kol. Czesław Proniewicz-Załomay. Zmar
ły przez szereg lat brał czynny udział w życiu 
S.M.W. i był członkiem Zarządu Głównego oddając 
z poświęceniem cały swój wolny czas sprawom Ko
misji Opieki.



NASZE SYGNAŁY 7

Dzięki swej szlachetności, prostocie i miłym obej
ściu pozostawia po sobie serdeczny żal w naszym 
gronie.

Doszła do nas wiadomość, że dnia 28 lipca 1968 
zmarł nagle w Salisbury (Rodezja) por. mar. Stanisław 
Kopecki przeżywszy lat 49. Bliższych szczegółów brak.

Dnia 7 września zmarł nagle w Londynie gen. 
bryg. Leon Strzelecki. Gen. Strzelecki był kierownikiem 
naszego domu i klubu na Chelsea Embankment. Pa
mięta go dobrze wielu z nas. Z tego właśnie okresu 
zaskarbił sobie u nas szacunek i uczucia dużej sym
patii. Był z ginącego już dzisiaj niestety pokolenia 
rycerzy i dżentelmenów a Jego rasowa i szlachetna 
sylwetka pozostanie nam długo w pamięci.

Cześć Ich pamięci.

Nowi członkowie SMW

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
następujący Koledzy zapisali się na członków S.M.W.

J. Kneba
S. Jabłoński (koło Glasgow)

M. Sąsiadek (Koło Glasgow)
Dnia 10-go września zapisał się na członka SMW 

kol. Jarosław Podolecki.

Odwiedzili S.M.W.

Kol. kol. R. Rymiński z Żoną (Bahamas)
C. Przybyliński — (na urlopie po kilkule
tnim pływaniu)
J. Milisiewicz — (Kanada)

W. Jasionowski — (U.S.A.)
B. Biskupski — po ukończeniu pływania.

Kol. J. Podolecki — po wieloletniej nieobecności 
przybył do Anglii z Wenezueli na dłuższy urlop.

Członkostwo dożywotnie

Następujący członkowie wpłacili składkę na człon
kostwo dożywotnie:

W. Maracewicz £. 10.18.0 (Argentyna)
A. Starzeński 10. 8.0 (Argentyna)
.1. Piorunowski 10. 9.0 (Argentyna)
A. Gaudyn 10. 9.0 (Argentyna)
H. Kołodyński 10.10.2 (U.S.A.)
S. Kryściak 10.10.2 (U.S.A.)
K. Ruszkowski 10.10.2 (U.S.A.)
E. Wojtas 10.10.2 (U.S.A.)
F. Atlasiński 10.10.0 (U.K.)
M. Żebrowski 13.1.10 (U.S.A.).

Redakcja „Naszych Sygnałów”

Szanowny Panie Komandorze,

Przepraszam Pana Komandora za zabieranie mu 
ezasu ale pewne sformułowanie w reportażu „Setna 
rocznica urodzin Marszałka J. Piłsudskiego” nie dają 
obrazu zgodnego z faktami, a mianowicie:

1. Andrzej Ponikiewski był adiutantem morskim 
gen W. Andersa a nie p. adm. Morgensterna.

2. Organizacją wszystkich obchodów związanych z 
setną rocznicą urodzin Marszałka zajmował się 
Komitet Wykonawszy w którego Prezydium re
prezentowałem Stowarzyszenie Mar. Woj.
Jestem przekonany, że tak mec. Nadratowski jak 

i kancelaria SMW potwierdzi moje sprostowanie, 
które podaję jedynie gwoli prawdy historycznej.

Łączę wyrazy szacunku,
T. Budzyński

Redakcja „Naszych Sygnałów” serdecznie przeprasza 
kol. T. Budzyńskiego, uznaje swoją winę — i przy
rzeka większą rewizję przysyłanych raportów.
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Z KOLEGAMI
ADM. I. UNRUG. Lailly-en Val

Drogiemu Panu Komandorowi serdecznie dzię
kuję za list. Przypomniał mi, że w tym roku mija 
50-lecie powstania na nowo Polski Niepodległej, że 
28-go listopada 1918 r. ukazał się dekret Naczelnika 
Państwa o . stworzeniu marynarki polskiej. Dobrze 
się stało, że na Walnym Zgromadzeniu ■ S.M.W. zde
cydowaliście ten dzień uczcić uroczystym obchodem. 
Będziemy w tym dniu wspominali naszych już nie 
żyjących kolegów, tych wszystkich, którzy oddali 
swoje życie w boju, pod banderą wojenną, tak na 
lądzie jak na morzach całego świata. W tych walkach 
nasza flota spełniła swe zadanie, choć uległa w końcu 
przemocy, jak cała nasza siła zbrojna.

W liście swym porusza Pan Komandor także 
uchwałę Walnego Zgromadzenia uczczenia w mojej 
osobie „symbolu” 50-letnich dokonań Marynarki Wo
jennej. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie, muszę 
się jednak bronić przed takim honorowaniem mojej 
osoby. Wstąpiłem do marynarki, ponieważ jako 
Polak i marynarz, uważałem za swój obowiązek przy
czynić się wedle swoich możliwości do stworzenia 
morskiej siły zbrojnej Rzplitej. Sądziłem, że nabyta 
w ciągu 15 lat w obcej służbie wiedza i doświadczenie, 
mogą być ojczyźnie potrzebne. Byłem jednym z Was, 
którego spotkał zaszczyt i honor współpracowania 
od początku powstania naszej floty wojennej. Nie 
byłem jednak tym pierwszym. Nie zapominajmy o 
tych, którzy podjęli się najtrudniejszej, bo podstawo
wej pracy początkowego okresu; o tych, którzy 
wbrew beznadziejnie przedstawiającym się widokom 
stworzenia z niczego obrony morskiej, nie dali w 
tych pierwszych latach za wygrane, z uporem d.ążąc 
do celu. Myślę o naszych pierwszych dowódcach 
ś.p. admirale Porębskim, a zwłaszcza o nieodżałowa
nej pamięci admirale Świerskim, którzy toczyli pier
wsze boje o powstanie floty — nie zapominam również 
o wszystkich ich współpracownikach, których już 
nie ma pośród nas. Osobiście pierszeństwo w zasłu
gach dla powstania floty przypisuję ś.p. admirałowi 
Świrskiemu. Nikt inny, w tych pierwszych latach 
nieustannych zabiegów o powstanie obrony morskiej, 
wśród chaosu nieporozumień i niewiary w koniecz- 
nośćrtej obrony, nie był tak przekonany o słuszności 
tej sprawy, nikt tak jasno jak on nie doceniał jej

PO ŚWIECIE
wagi, nikt, ktoby tak skutecznie umiał znaleźć drogę 
do realizacji tych celów, zdobywając konieczne na 
to środki ... Że środki te były niewystarczające, 
wszyscy o tym wiemy. Zniszczony po pierwszej wojnie 
światowej kraj, konieczność uzbrojenia w pierwszym 
rzędzie wojska, odbudowa gospodarcza, nie dopusz
czały do stworzenia w tym stosunkowo krótkim 
okresie międzywojennym, silnej obrony morskiej. To 
też wybuch wojny w 39-tym roku spotkał nas na 
morzu i na wybrzeżu niedostatecznie przygotowanych 
i musiał skończyć się klęską. A jednak nasze szczupłe 
siły morskie, mimo druzgocącej przewagi wroga, 
okazały swą wartość i dowiodły, że polscy marynarze 
byli nie gorsi, a niejednokrotnie lepsi, od załóg 
okrętów potężnych flot, zarówno aliantów jak nie
przyjaciół.

W jakim celu o tym wszystkim wspominam?

Chodzi mi o to, by podkreślić, że nasza Mary
narka Wojenna, choć pokonana w nierównej walce, 
wykazała tężyznę swego personelu i udowodniła, że 
stworzona została przez myśl kierowniczą, świadomą 
celu. Tym zasłużonym twórcą naszej marynarki wo
jennej był bezprzecznie ś.p. admirał Jerzy Świrski. 
Wszyscy, którzyśmy współpracowali pod nim w re
alizacji jego planów, winniśmy o tym pamiętać. W 
pierwszym rzędzie ten obowiązek spada na mnie. Nie 
mnie zatem a jemu należy się hołd naszej pamięci, 
w dniu 50-letniej rocznicy powstania Polskiej Mary
narki Wojennej!

J. U nrug

♦
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./. TUMAN1SZWILI

Dzalalność naszej organizacji obserwuję poprzez 
przesyłane biuletyny, jak również niezastąpione Sy
gnały. Często łączę się myślą z Kolegami i przyja
ciółmi z tych niezapomnianych lat służby w Mary
narce Wojennej. Ale wskazówek czasu nie można 
cofnąć i czasami niezdrowo jest zanurzać się w 
wspomnienia dawnych lat, bo życie idzie naprzód z 
sekundy na sekundę, z minuty na minutę, z dnia na 
dzień .... Oczywiście wszyscy starzejemy się i nowe 
pokolenie wchodzi w nasze miejsce.

W zeszłą sobotę 1 czerwca telefonowała do mnie 
żona doktora Bolesława Ziętaka ze smutną i bolesną 
wiadomością, że mąż jej umarł tego dnia o l ej 
w nocy, na wylew krwi w mózgu. Prosiła mnie, abym 
zawiadomił wszystkich Jego Kolegów z Marynarki 
Wojennej, bo Bolek był dumny ze swego udziału 
w naszej flocie. Z głębokim smutkiem piszę o tym 
i proszę o umieszczenie wzmianki w następnych 
Sygnałach. Jednocześnie połączyłem się z komandorem 
jekłem w New Yorku i otrzymałem zgodę wysłania 
wieńca od Weteranów Marynarki Wojennej. Doktór 
Ziętak był przyjacielem moim i mojej rodziny. Po 
przyjeździe do USA przeszedł przez parę lat ciężkiej 
i mało płatnej pracy praktykując w szpitalu W 
Cleveland, ale po uzyskaniu doktoratu amerykańskie
go miał szeroką praktykę i był wince ceniony i sza
nowany w swojej specjalności. Pozostawił żonę i troje 
dzieci. Gdyby ktoś chciał słów parę napisać do wdowy 
podaję ich adres: Mrs. B.D. Ziętak, 17415 Edgewater 
Drive, Lakewood 7, Ohio, USA.

W ogóle ten ostatni tydzień był pod znakiem 
rozmaitych wydarzeń. Bardzo znamiennych, smutnych, 
tragicznych i również wysoce radosnych. Najpierw 
więc wiadomość o Bolku, potem w parę dni później 
w końcu jego, żona Stefana, naszego syna, urodziła 
córeczkę Danielle — ich drugie dziecko. Syn Alek
sander ma obecnie 18 miesięcy. W parę godzin później 
Robert Kennedy został zamordowany w Los Angeles, 
już 6 czerwca Kennedy zmarł i zostawił Amerykę 
znowu w stanie szóku i niedowiary. Przeżywamy 
ogromne zmiany nie tylko u nas w Ameryce, ale 
również w innych krajach. Zmiany spowodowane nie
zadowoleniem młodego pokolenia ze stanu rzeczy 
ustalonych przez starsze pokolenie. Dwa systemy 
komunistyczny i kapitalistyczny okazuje się, że są 
przestarzałe i nie modne dla szybko rosnącej nowej 
generacji, a ponieważ nie ma od czasu Marxa nowej 
filozofii, młodzież buntuje się nie wiedząc właściwie 
czego chce. Jest to rewolucja „against establishments” 
— przeciw ustalonemu prawu, rewolucja niezorgani- 
zowana i bez żadnego przywódcy. Tak samo w Ame
ryce. jak i Francji, Czechosłowacji i Chinach. Ten 
fenomen niezadowolenia i chęć powrotu jest stosunko
wo młody w tym kraju. Pamiętam jak Elżbieta, córka 
nasza 'uczęszczała na uniwersytet, w rozmowach z 

moją żoną, ja się dziwiłem, że młodzież uniwersytecka 
amerykańska jest tak wyjątkowo apatyczna na wszel
kie ideologiczne, polityczne prądy, kursujące w świę
cie. Zdyscyplinowana i obojętna masa młodzieży, 
zajmującej się radością życia, sportem i próbami 
wolnej miłości. I raptem w niespełna 5 lat ta obojętna 
masa przetworzyła się w grupę rewolucjonistów, bo
jowców, dążących do radykalnych zmian. Ameryka 
z jej wewnętrznym ustrojem decentralizacji, nie ma 
pojęcia jak z tym fenomenem rewolucji młodzieży 
walczyć. W dodatku sprawa równouprawnienia mu
rzynów dolewa oliwy do ognia. Ale tu jest już zorga
nizowany ruch, niewątpliwie wspierany przez komu
nistów. Różnica pomiędzy młodzieżową rewolucją i 
murzyńską jest w tym, że młodzieżowa jest sponta
niczna, a murzyńska zorganizowana i celowa. I rów
nież w tej sprawie administracja, czy to rządu Fede
ralnego, czy też miejscowa, stanowa lub miastowa nie 
ma pojęcia jak z tym walczyć i przeciwstawiać się. 
Ameryka jest bez kapitana statku. Na burzliwym 
morzu, w sztormie o wysokim nasileniu, dowódca 
okrętu śpi w kabinie, a właściwie nie ma go na 
pokładzie. W jaki sposób wybrnie i wytrzyma ten 
okręt Amerykański panujący sztorm, trudno snuć na 
ten temat przypuszczenia. Potrzeba jest leadera świa
towej marki, ale wśród obecnych polityków nikt z 
nich nie ma siły i autorytetu. Z młodych polityków 
obecny burmistrz miasta New York Lindsay wybija 
się i przoduje. Według mego zdania ma on przed 
sobą otwarte pole do popisu.

W międzyczasie życie płynie tak jakby się nic 
w świecie nie działo. Dobrobyt rekordowy, produkcja 
krajowa na najwyższym stopniu, minimalne bezrobo
cie, sklepy zapełnione, mnóstwo nowych samochodów, 
rodziny całe podróżujące na wakacje i zatrzymujące 
się w drogich i luksusowych hotelach i motelach, 
kościoły zapełnione wierzącymi; sady owocowe na 
Florydzie straciły miliony dolarów w zeszłym roku, 
bo nie było robotników do znierania pomarańcz; 
ogrody w Kalifornii, rozmaite jarzyny i owoce gniją 
na ziemi i na drzewach, bo również nie ma rąk do 
pracy, a jednocześnie w Washingtonie, stolicy Ame
ryki pozwolono na błoniach położonych o parę ulic 
od Białego Domu skonstruować miasto dla biedaików 
amerykańskich. Co za paradoks, co za głupota, co za 
brak dycyzji przepędzenia bandy zorganizowanej 
przez elementy radykalne i zapędzenia ich do roboty, 
której jest pełno dla ludzi chcących pracować.

Nie wybieram się do Europy w tym roku, bo 
mamy zamiar spędzić nasze wakacje na Alasce, gdzie 
mąż naszej córki jest obecnie przydzielony. Odbywa 
on służbę w lotnictwie, już jest 4 lata i podpisał 
jeszcze na następne dwa. Mam wrażepie, że ma za
miar pozostać w lotnictwie na stałe. Młodzież chce 
zobaczyć nieco świata w swoim życiu i służba w 
lotnictwie daje im te możliwości.
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W moim przedsiębiorstwie znów nastąpiły zmia
ny. Staliśmy się częścią nowego przedsiębiorstwa z 
nazwą Sherwood Medical Industries Inc. Mamy rów
nież firmę w Anglii pod nazwą Argyle Medical, 
z fabryką w Północnej Irlandii w miasteczku Bellymo- 
ney, niedaleko Belfast. Ja w dalszym ciągu jestem 
dyrektorem trzech fabryk, które poprzednio nazywały 

się Roehr Products. Mam dużo ciekawej roboty, 
która przynosi mi wiele zadowolenia.

Kończę przesyłam serdeczne pozdrowienia od 
Janeczki, żony mojej i od siebie dla wszystkich na
szych przyjaciół i kolegów.

Jerzy Tumaniszwili

A. HULEWICZ

Drogi Panie Doktorze i Panie poruczniku a może 
kapitanie Lesiszu — w każdym razie winszuję Panu 
bo wiem, że jest Pan inżynierem architektem. Wybu
dował Pan, czytam w Sygnałach 20 kościołów. 
Winszuję.

Przyjemnie było przeczytać w poprzednim nu
merze Sygnałów, że nasza brać marynarska spotyka 
się. popija przy okazji i starszych kolegów wspomina, 
zdrowia im życząc. Dziękuję za wspomnienie i życze
nia dobrego zdrowia. A propos zdrowia dobrze że 
popijaliście bo niestety trzeba już życzyć lepszego 
zdrowia. Rok temu miałem dwa ataki serca. Teraz 
jest niby dobrze. Chodzę, ruszam się zażywając pi

gułki. Żadnej większej fizycznej pracy robić już nie 
mogę. Nawet w ogrodzie. Kochani Kanadyjczycy 
płacą weterańską pensję. Na chleb czy bułeczkę z 
masłem wystarczy. Na jakieś większe podskoki już 
nie.

Teraz jeszcze parę słów do czytelników Sygna
łów. Z poprzedniego numeru Sygnałów Panowie wie
dzą, że dr Markowski sprowokował mnie do napisania 
czegoś do Sygnałów, więc piszę. Jednakże muszę się 
przyznać, że nigdy nie brałem się do pióra. Chciałem 
jednak przypomnieć miłe chwile spędzone na ORP 
Iskra. Przypuszczam, ze i dla wielu Panów będzie 
przyjemnie ten miły i kochany okręt przypomnieć.
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A. HULEWICZ

Wspomnienie
Nareszcie nastała radosna chwila. Po zakończeniu 

Mszy Św. na pokładzie ORP Iskry na intencję 
szczęśliwej podróży i po pożegnaniu grona krewnych 
i znajomych podchorążych ORP Iskra rzuciła cumy 
i udała się w swoje atlantyckie pływanie.

Już na samym początku podróży lekarz okrętowy 
por. dr Markowski i por. Kon (obecnie komandorzy) 
zakomunikowali wszystkim na okręcie, że aż do przy
bycia Iskry do Włoch do portu Cagliari na Sardynii, 
tak jeden jak i drugi będą mogli porozumieć się 
w języku włoskim. Dr. Markowskiemu bardzo zale
żało na poznaniu języka, ponieważ chciał 3 tygodnio
wy postój okrętu wykorzystać na pracę w miejscowym 
morskim szpitalu. Już wówczas marzeniem dr. Mar
kowskiego było pozostać w przyszłości chirurgiem. 
Jak wiemy podczas ostatniej wojny pokazał swoje 
100% zdolności i wiedzę jako chirurg, pracując tak 
wspaniale w szpitalu w Babim Dole na Oksywiu.

Po odwiedzeniu paru portów — ORP Iskra 
zawinęła do Lizbony. Ministrem pełnomocnym w 
Lizbonie był wówczas pan Dubicz - Pentar. 
Znałem go jeszcze z Gdańska był majorem przydzie
lonym do komisariatu. Bardzo przyjemnie spędziliśmy 
kilka dni pod opieką Pana Ministra i Jego prześlicznej 
Małżonki. Pamiętam, że poselstwo posiadało 2 samo
chody. Jeden starszy na codzień i drugi nowy na 
reprezentację, ukochany przez panią Ministrową. Otóż 
tym nowym samochodem, wielu nas oficerów Iskry, 
zostało zabranych przez Pana Ministra na zwiedzanie 
Lizbony i prześlicznego wybrzeża nad Oceanem. 
Wycieczka byłaby niekompletna bez zwiedzenia ja
kiejś knajpy. Była czemuś mowa o sardynkach, że 
najlepsze na świecie są francuskie sardynki, Philipp 
Caneau. Pan Minister chciał nam pokazać, że i por
tugalskie nie są gorsze. Rzeczywiście, sardynki, chru
piące bułeczki, świeże masło i białe wino do tego — 
smakowało cudownie. Wina co prawda poszła odpo
wiednia ilość. Skutki tego wina były niezbyt wesołe. 
Pan Minister zaczepił trochę błotnikiem o jakiś mu
rek. Tejże nocy samochód był oddany do reperacji, 
by rano Pani Ministrowa nic nie zauważyła. Potem 
opowiadał że chwalić Boga burza minęła. Pamiętam 
jeszczje jeden zabawny incydent z Lizbony.

W poselstwie był wydany wielki obiad na naszą 
cześć. Wśród zaproszonych gości był Minister Por
tugalskiej Mar. Woj. Był to młody człowiek szarży 
komandora por., pilot morski. Jednocześnie było na 
obiedzie z 5-ciu admirałów. W pewnym momencie 
podczas obiadu Minister Mar. zapytuje mnie ile 
Admirałów posiada Polska. Na moją odpowiedź że 
dwóch — po prostu aż krzyknął że portugalska po
siada ich bez liku. Przy stole przynajmniej 5 admi
rałów. Czy ja jako dowódca okrętu nie chciałbym 
zrobić tej wielkiej przysługi jemu i portugalskiej Ma-

z ORP „Iskra"
rynarce zabierając choćby przynajmiej tuzin admirałów 
do nas do Polski. Powiedziałem że bardzo chętnie, 
ale Iskra nie była przewidziana na zaokrętowanie aż 
tylu panów Admirałów. A propos Lizbony, trzeba 
jeszcze powiedzieć, że por. Kon już zaczynał parło- 
wać po portugalsku.

Nie pamiętam już dobrze jaki był następny port 
po Lizbonie — zdaje się że wprost poszliśmy na 
morze Śródziemne do Włoch do Cagliari na Sardynii. 
Przyjęto nas bardzo serdecznie zaczynając już od 
oficera komplementacyjnego, który kiedyś był zao
krętowany na Vespucio i był na nim w Gdyni. 
Bardzo mile wspominał Gdynię (jak można Gdynię 
wspominać inaczej?!) Ładne polki, smaczne mocne 
wódki, nawet wymieniał kilka potraw które spożywał. 
Pokazywał potem menu z kasyna na Oksywiu i z ja
kiejś knajpy z Gdyni. W Cagliari znaleźliśmy się 
pod troskliwą opieką jednego młodego stosunkowo 
pełnego komandora. Zdaje się był on dowódcą jakie
goś odcinka wybrzeża. Jaka szkoda, że nie mam tej 
encyklopedii w głowie jak nasz kochany Komandor 
Pławski. Żadnych nazwisk już nie pamiętam a kmdr 
Pławski sypie nazwiskami jak z rękawa z Toulonu, 
Cherbourga, Mandżurii, Rosji, Pekinu i czy ja wiem 
jeszcze skąd — z całego świata.

Wracam do Cagliari. Pierwszą czynnością w 
Cagliari było złożenie wizyt. W każdym innym porcie 
zagranicznym składało się 3 — 4 wizyty i szlus a w 
Cagliari złożyłem, chyba nikt na świecie nie uwierzy 
— 16. Pamiętam, żeby urządzić dr. Markowskiego 
na praktykę w szpitalu, poprosiłem komandora o zło
żenie wizyty admirałowi doktorowi. Pojechaliśmy do 
szpitala i złożyłem wizytę komendantowi szpitala- 
admirałowi. Po wyjściu ze szpitala szliśmy długim 
chyba na kilometr korytarzem i raptem drzwi jakiegoś 
pokoju się otwierają i wysypuje się kupa komandorów 
na korytarz. Chwycili mnie za rękę i wciągnęli do 
pokoju. Pokój ten to była apteka i wszyscy ci Ko
mandorzy to aptekarze. Odrazu jakieś szklaneczki 
aptekarskie zostały napełnione różnego koloru płyna
mi — Viva la Pologne. Trwała ta wizyta sporo czasu. 
Mój komandor zasugerował że ponieważ pochodzimy 
z takiego katolickiego kraju jak Polska powinienem 
złożyć wizytę kardynałowi — więc złożyłem. Jeszcze 
a propos wizyt. Pewnego dnia komendant garnizonu 
najstarszy marszałek zaprosił nas do kasyna na 
herbatkę. Po przybyciu do kasyna aż zdębiałem — 
było tam z 500 oficerów i żon. W piwnym momencie 
podchodzi adiutant Marszałka do Komandora i mel
duje, że Marszałek jego prosi. Widzą że mina Koman
dora po powrocie od Marszałka nie jest zbyt wesoła. 
Okazuje się, że dostał wymówkę, że my nie złożyliśmy 
wizyty Generałowi dowódcy faszystów. Komandor 
mówił, że on zapomniał. We Włoszech są cztery 
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rodzaje broni — Marynarka, Armia, Lotnictwo i fa
szyści.

Po spożytej kolacji na okręcie normalnie szło się 
na ląd do kawiarni na kawę, czy inne napoje. Do 
tej kawiarni po pracy przyjeżdżał komandor, zabierał 
mnie i jechaliśmy do niego do hotelu. Zapraszał zawsze 
na obiad. Od obiadu stanowczo odmawiałem się, ale 
musiałem spróbować choć parę łyżek spaghetti, które 
były każdego dnia do obiadu. Komandor opowiadał, 
że włoskie okręty miały specjalne kotły w kuchniach 
do gotowania spaghetti. Były każdego dnia. Po obie- 
dzie i po kąpieli jechaliśmy na Iskrę na bridge’a do 
późna w nocy. Przed brydżem było ustalenie jakim 
sposobem będziemy grać. Ustalono ostatecznie że 
Culbertsonem. W pewnej chwili gorąca natura polaka 
nie wytrzymała i zalicytowała powiedzmy 4 piki czy 
coś w tym rodzaju. Nasz Włoch wstawał, krzyczał 
jakim sposobem 4 piki, jaka podstawa ku temu, ile 
punktów. Ostatecznie wyjaśniało się, że winowajca 
zapomniał i zalicytował sposobem polskim.

Bardzo był sympatyczny ten Włoch i był wielkim 
przyjacielem Iskry. Wracając jeszcze do spaghetti — 
chcę opowiedzieć jeszcze jedno zdarzenie. Była zro
biona pewnego dnia wycieczka w głąb wyspy dla 
oficerów i podchorążych. Zwiedzaliśmy b. wielką 
i głęboką tamę. Naprawdę tama była bardzo ładna. 
Masa białego marmuru. Po obejrzeniu tamy poprosi
liśmy o wpisanie się do książki gości. Przeds mną 
widziałem wpisał się jakiś egzotyczny król. Książka 
gości była rozmiarów niespotykanych 12“ x 36“.

Po obejrzeniu tamy powieźli nas do miasteczka 
w pobliżu do miejscowego proboszcza. Spotkaliśmy 
tam dosyć sporą ilość gości. Zaprosili do stołu i co? 
Odrazu podali przeogromny półmisek ze spaghetti. 
Radość była duża wśród gości, którzy patrzyli jak 
ja się męczę przy nabieraniu spaghetti. Pomogli 
ostatecznie i teraz mogę powiedzieć, że umiem na
bierać z półmiska i umiem jeść spaghetti.

leszcze może niecodzienny wypadek zdarzył się 
znów w tym samym Caglari. Pewnego dnia rano 
meldują mi, że zbliża się do portu flota niemiecka, 
pancernik, kilka krążowników i ze sześć torpe
dowców. Duże okręty zakotwiczyły na redzie a tor
pedowce weszły do portu i przymocowały się równo
legle do Iskry rufami do mola — może 100 stóp 
odległości od Iskry. Meldują mi potem że motorówka 
z oficerem komplementacyjnym idzie do nas. Byłem 
pewny, że to pomyłka, że idzie do niemca. Na 
wszelki wypadek wychodzę na pokład i widzę, że 
naprawdę motorówka podchodzi do naszego trapu. 
Również widzę, że na torpedowcu niemieckim jest 
wszystko gotowe do przyjęcia motorówki. Po dobi
ciu motorówki do nas wychodzi na pokład ten sam 
oficer komplementacyjny, który spotkał Iskrę i mówi, 
że on wstąpił powiedzieć o jego przyjaźni do nas, 
a nie do tych szwabów. Pomimo przygotowania spot
kania na niemieckim torpedowcu, pojechał od nas 
wprost na redę do Admirała niemieckiego. Po po
łudniu i ja pojechałem z wizytą do Admirała. Zdaje 
się był nim słynny adm. Donitz. Admirał sam był 

przy trapie na moje spotkanie, był dowódca, oficer 
wachtowy i flagowy. Powiedział, że Polska świetnie 
robi wysyłając żaglowy okręt z podchorążymi na 
dalsze wody.

Zaraz po spotkaniu admirał powiedział, że musi- 
my ustalić w jakim języku będziemy mówić, że on 
może mówić po angielsku i trochę po francusku. 
Rozmawialiśmy o dziwo ale po angielsku (małe moje 
wiadomości z Morskiego Korpusu). W dobrze ochło
dzonej mesie admiralskiej podali zimne białe reńskie 
wino Liebfrauchmilch. Było świetnie.

Wygląd Cagliari po przybyciu floty niemieckiej 
zmienił się bardzo. Właściwie już nie było miejsca 
i chęci wyjścia na ląd. Nasza kawiarenka była za
pchana niemcami.

Wkrótce żegnani bardzo serdecznie opuściliśmy 
Cagliari i poszliśmy w drogę powrotną.

Nie omijała Iskra w swojej podróży przeważnie 
Casablanki. Dosyć liczna kolonia polska była repre
zentowana w Casablance — poznałem doktorów, 
adwokata i jeszcze kilka osób. Niestety musiałem 
chodzić tam na różne obiady i kolacje. Prawie tra
dycyjnie po skończonym obiedzie jechało się całym 
towarzystwem z paniami do miejscowego bougebirru 
(nie wiem jak się to pisze). Przy bramie spotkani 
już przez hurmę dziewcząt. Znawcy wybierali odpo
wiednie. Dziewoje odprowadzały całe nasze towarzy
stwo do swoich przytułków i tam podawały arabską 
kawę i wykonywały różne numery swojej specjalności. 
Casablanka słynna była jeszcze ze sklepów wolno
cłowych. Tam odchodził wielki handel, wielkie targo
wanie się z arabami. Czego tam się nie kupowało? 
Od dywanów do pończoszek włącznie. Pamiętam, że 
razu pewnego zwiedzała Iskrę, pani-polka, dobrze 
i ładnie mówiąca po polsku. Zaprosiła do odwiedzenia 
jej w Rabacie. Wyszła kiedyś za mąż za oficera 
sztabu gen. Weyganda. W tym czasie oficer ten był 
podpułkownikiem i mieszkali w Rabacie. Zwiedzi
liśmy b. ładną rezydencję Sułtana. Sułtan był nieo
becny. W domu pani pułkownikowej mieliśmy dużo 
niespodzianek. Pierwsza zastaliśmy coś 6-cioro dzieci, 
takie polskie blondasy i wszystkie mówiące dobrze 
po polsku. Nawet pułkownik mówił w domu z żoną 
i dziećmi po polsku. Druga niespodzianka b. przy
jemna — podano nam na podwieczorek prawdziwe 
zimne zsiadłe mleko z kartoflami. Przepraszano tylko, 
że brak razowca w Rabacie. W tym upale nie można 
było wyobrazić sobie coś lepszego od zimnego zsiad
łego rń.eka. Porcje były olbrzymie.

leszcze coś z Casablanki. Zwiedzało Iskrę dwóch 
młodych stosunkowo inteligentnych arabów. Mesa 
zaprosiła ich na kolację. Na pożegnanie oni zaprosili 
do siebie. Poszło nas kilku. Spotkali i krętymi zaułkami 
poprowadzili do swego domu. Bez wprowadzenia 
nigdy by tam człowiek nie trafił. Zaprosili do stołu. 
Stół okrągły, niski, do siedzenia pufy. Kobiety się 
nie pokazały. Przed jedzeniem podano miskę z wodą 
i ręcznik. Każdy po kolei płukał ręce. Podano zaraz 
potem kus-kus. Na dużym półmisku był ryż z bara
niną coś w rodzaju naszego pilafu. Pokazano jak się 
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to je. Żadnych łyżek czy widelców nie podano. 
Okazuje się, bierze się trochę tego ryżu prosto ręką, 
potem ściska się, kręci się i wychodzi taka gałka, 
którą pakuje się do buzi. W pewnym momencie pod
czas tego obiadu przyszedł stary arab-ojciec. Przywitał 
się i zasiadł do stołu. Rąk przy stole nie mył. Przy
stąpił do robienia gałki z kus-kusu. Po zrobieniu 
grzecznie ofiarował ją mnie. Nie wiedziałem odrazu 
co mam zrobić z tą gałką — tak zjeść zrobioną 
przez araba niemytymi rękami. Musiałem wziąć, 
podziękować i zjeść. Z połknięciem było gorzej. 
Ostatecznie połknąłem i furt żyję.

Z innych wizyt iskry, była zawsze mile odwie
dzana Palma de Mallorka na wyspach Balearskich. 
Hiszpanii śliczna naturalna zatoka, równa bryza, 
świetny port do ćwiczeń na łodziach dla podchorą
żych. Sama mieścina cicha i spokojna, zamieszkała 
przez emerytów z całego świata. Wielkimi przyjaciół
mi Iskry był Belg — emerytowany major i jego 
małżonka i duży wilk dla odmiany koloru białego. 
Majorostwo mieli willę nad zatoką i dobre 1/2 mili 
od Iskry. Pies poznał drogę z domu na Iskrę. 
Codziennie koło obiadu przypływał na Iskrę. Spusz
czano mu trap i wchodził na okręt. Szedł prosto 
z wizytą do mata kucharza Smolika, zjadał olbrzymią 
porcję polskiej zupy, wyszukiwał potem zimny kąt 
i spał do wieczora. Tą samą drogą wracał do domu.

Jeszcze z Mallorki. Pewnego ranka zauważyłem 
na pokładzie podchorążych podrapanych, czy pogry
zionych. Poleciłem oficerowi kursowemu zbadać taki 
niecodzienny wypadek. Wyjaśnienie nastąpiło b. prę
dko. Przyjechał w jakiejś sprawie do mnie konsul 
honorowy i wyjaśnił, że kobieta hiszpańska jest trzy
mana b. krótko. Zajmuje się domem, pilnuje i wycho
wuje kupę dzieci, dogadza mężowi, ale jest raz do 
roku jakieś święto. Mężowie pilnują dzieci i domów 
a kobiety wychodzą na ulicę i tu są wielkie tańce. 
Raptem jak z pod ziemi wyrastają młodzi, przystojni, 
ładnie ubrani podchorążowie Polskiej Marynarki. 
Wciągnęły ich natychmiast w wir zabawy i gorąca 
krew hiszpańska poniosła i w rezultacie nasi chłopcy 
(obecnie solidni żonaci panowie) zostali podrapani 
czy pogryzieni. Mam nadzieję, że w danej chwili nie 
ma żadnych śladów po tym słodkim wieczorze.

Zjechał kiedyś na Mallorkę cyrk z walką byków. 
Wszyscy wolni poszliśmy na walkę. Kucharz poka
zywał na drugi dzień połacie mięsa kupionego w 
miasteczku. Miało ślady czyli dziury po walce byków 
Mięso smakowało dobrze.

Z portów odwiedzanych przez Iskrę był jeszcze 
Funchal na Maderze. Sensacją tego portu była wielka 
szopa, do której się chodziło na próbowanie i picie 
porto. Stoły były zrobione z przeciętych dużych 
beczek a krzesła z przeciętych małych beczułek. 
Kelnerzy obnosili tace ze szklaneczkami napełnionymi 
różnego rodzaju porto. Brało się i piło na próbę 
i naturalnie za darmo. Po dobrym wypróbowaniu 
kupowało się na miejscu parę butelek.

Jeszcze z Funchalu. Pamiętam była kąpiel pod
chorążych i załogi w morzu przed obiadem. Raptem 
słyszymy wystrzał z jakiejś pukafki na awizo portu
galskim. Zauważono posuwającą się płetwę rekina. 
Prędko rozkazano podchorążym wracać na okręt lub 
wskakiwać do dwóch łodzi asystujących kąpiącym 
się. Jeden podchorąży dobrze b. nurkujący w tym 
czasie nurkował pod okrętem z jednej burty na 
drugą. Chwalić Boga że pan rekin miał dosyć tego 
hałasu i zwiał.

Teraz dopłynęliśmy do ostatniego portu naszej 
podróży Ponta Delgada na Azorach. Port i miaste
czko b. małe. Był tam nasz konsul honorowy. Wyspa 
słynna z ananasów. Zwiedzaliśmy plantacje tych 
owoców i masa ich została zakupiona przez załogę. 
W porcie zastaliśmy szkolną fregatę Portugalskiej 
Marynarki Wojenne. Podczas mojej wizyty, orkiestra 
podchorążych coś takiego zagrała. Widzę, że wszyscy 
salutują, więc i ja salutowałem. Okazuje się, że miał 
to być nasz hymn. Przyniósł kapelmistrz nuty i było 
tam przed hymnem jakieś preludium. Nigdy u nas 
tego się nie grało, a oni myśleli, że to jest nasz 
właściwy hymn. Ze starym komandorem, dowódcą 
fregaty chodziliśmy każdego dnia na długie spacery 
i on cały czas opowiadał o wszystkim. Świetnie 
opowiadał. To była największa rozrywka na Azorach. 
Zabawną jeszcze jedną rzecz zaobserwowałem tu w 
porcie. Zmartwieniem moim była burta, a właściwie 
podwodne obszycie okrętu mocno obrośnięte trawą, 
długą może na stopę i to zmniejszało szybkość Iskry. 
Pewnego rana patrzę i widzę kadłub czysty. Broda 
zginęła. Okazuje się w morzu czy w porcie jest spe
cjalny gatunek ryb. Na froncie mają prawdziwe zęby 
— długie i b. ostre, powiedzmy jak wiewiórka. Tymi 
zębami zeskrobały i zjadły wszystkie wodorosty. 
Szybkość Iskry wzrosła po tej operacji o dobre 
1-w węzły.

Po Ponta Delgada przeważnie Iskra szła już 
prosto do Gdyni. Czasami jeszcze zawijała do 
Cherbourga.
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ALEKSANDER TRZYNA

„BYŁEM RAZ ZASTĘPCZYM ADIUTANTEM KMDR. ŚWIRSKIEGO 
I INNE WSPOMINKI

Ca
By zanurzyć się w przeszłość na fali wspomnień, 

trzeba przyjść na wieczór „czerwonego goździka”, 
czyli wspólny obiad, raz w roku przez oficerów 
Mar. Woj. celebrowany w Londynie.

Szkoda tylko, że liczebność na tych spotkaniach 
maleje. Takie, niestety jest to kruszące działanie czasu. 
Choć pospieszam przypomieć interesujący Komunikat 
naukowy radia brytyjskiego w Londynie ze stycznia 
1967 roku, z którego wynika, że wkrótce wiek czło
wieka będzie można przedłużyć do dwustu lat. 
Mówią wkrótce, ale chyba jeszcze nie tak prędko. 
Dlatego moi współcześni z tego jeszcze nie skorzy
stają. A szkoda, bo warto byłoby zobaczyć, jak to 
będzie z tymi podróżami na księżyc i nieco dalej 
we wszechświat. Ile jeszcze wynalazków poszerzy ten 
ogromny zbiór dotychczasowych wyczynów ludzkiego 
mózgu. Jak się ułoży stosunek kolosa amerykańskiego 
do kolosa rosyjskiego z uwagi na Azję. Jak w tej 
nowej konstelacji ustawi się nasza ojczyzna. Czy 
Europa starych a dumnych na swoją przeszłość naro
dów, będzie zdolna stworzyć Stany Zjednoczone. Co 
się wyłoni z tego mnóstwa państewek murzyńskich 
w Afryce. Oni jeszcze nie całkiem oduczyli się 
przerabiać na kotlety białego człowieka, od którego 
mieli się nauczyć, jak należy żyć na tym świecie a już 
spieszą po objęcie władzy nad tym białym, którego 
z pewnym odcieniem sarkazmu, nazywają czasem z 
angielska „pink”.

Niech więc następne roczniki zakosztują tej dłu
gowieczności o której mowa wyżej, i niech zobaczą, 
dalszy, z. pewnością ciekawy rozwój wydarzeń.

Do tych gawęd „czerwonego goździka” chciałem 
na przedostatnim obiedzie też coś dorzucić od siebie 
ale chętnych kronikarzy było więcej a czas ograniczony.

Dlatego na tym miejscu spróbuję sięgnąć pamięcią 
do czasów Puckich i w kolejności następnych, czyli 
przeszło 40 lat wstecz.

A więc — kurtyna w górę.
Rok 1921-szy — Puck. — Kolebka Mar. Woj., 

ściślej mówiąc kolebka floty wojennej, bo mieliśmy 
przecież także i flotyllę Pińską w ramach Mar. Woj. 
i Wiślaną i różne zakłady, szkoły itp.

Właśnie opuściłem Bydgoszcz, gdzie formowała 
się baza Komisarskiego zaopatrzenia pod kierownictwem 
komandora Zachara czyli morska łntendsntura. Widzę 
poprawny ale niezbyt przychylny wzrok niemca u 
którego kwaterowałem. Był to okres, gdy wojskowym 
zawodowym przydzielało się kwaterę w naturze, a i 
prowiant także. No i działał aparat który to wszystko 
musiał obsłużyć. Otóż, właśnie, jestem w podróży na 

nowy przydział służbowy do Dowództwa Obrony 
Wybrzeża ; tak się bowiem to dowództwo w Pucku 
wtedy nazywało.

Odczuwam zrozumiałe poruszenie, bo po raz 
pierwszy wyruszam nad polskie morze; o ile oczy
wiście bez obrazy zatokę Pucką wolno nazwać 
morzem. Niczego tam nie znam. Koła pociągu rytmi
cznie uderzają po złączonych szynach, ja szukam w 
pamięci — z czym by porównać to, co wkrótce zoba
czę.

Na ekran wyobraźni, jakby na zamówienie nasuwa 
się obraz taki. Piękne zejście po licznych schodach, 
wdół do samego portu, a to wszystko na tle ładnej, 
okalającej port panoramy miasta, którego sylwetka 
w stylu miast zachodnio-europejskich wyraźnie odbija 
od większości miast rosyjskich.

T o port w Odessie. Tam o parę lat wcześniej 
było moje pierwsze zetknięcie się z morzem. Wrażenie 
do tego stopnia przyjemne, że widząc statek pasa- 
żersko-towarowy w porcie, wsiadłem na jego pokład 
i popłynąłem aż do Chersonia, aby nasycić wzrok 
widokiem czarnej toni Morza Czarnego przy pięknej 
pogodzie.

Taśmę filmową przesuwam dalej ; mój pociąg 
tymczasem dowozi mnie do Pucka.

Wszystko tam znalazłem w daleko skromniejszej 
skali aniżeli w odległej Odessie. Właściwie, nie było 
co porównywać. Niemniej, odczułem radość, że to 
co ujrzałem, to jest na nowo polskie. „Na stare 
perskie szlaki wracamy my młodzi” — pomyślałem 
wtedy buńczucznie.

Tymczasem dziarsko kieruję swoje kroki do 
Dowództwa. Melduję Komandorowi Świrskiemu do
wódcy obrony wybrzeża, swoje przybycie do służby 
i dodaję, że otrzymałem polecenie zrobienia w Pucku 
kontroli gospodarki pieniężnej z ramienia tworzącej 
się Intendentury morskiej.

— „A ja pana każę zamknąć”! — powiedział 
krótko i bez wahania komandor Świrski.

Wyższe władze się na siebie boczą a na niższym 
się skrupi” — pomyślałem smętnie, usiłując coś tłu
maczyć, ale bez powodzenia. Jakby dla zniwelowania 
tego niezawinionego despektu przypomniało mi się 
z mojej służby zaborczej powiedzonko w podobnie 
niezgrabnych sytuacjach stosowane.

„Maul halten und weiter dienen”. W dyploma
tycznym tłumaczeniu byłoby „milczeć i dalej służbę 
pełnić, odruch kdr. Świrskiego przenikał jak 
błyskawica a ja bez szwanku zacząłem pełnić służbę, 
jako referent gospodarczy szitabu Dwa Obrony Wy
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brzeża. Do żadnej jednak kontroli nie doszło tym 
razem. Za to w dalszych latach mojej służby nie 
mogłem się oswobodzić od wykonywania różnych 
kontroli w oddziałach i na okrętach. Bardzo mi one 
w normalnej pracy przeszkadzały. Wzbudzały też spo
ro niechęci osobistej do mnie, co trudno byłoby 
zakwalifikować jako okrasę życia codziennego.

A oto obrazek z późniejszego okresu służby.
Miesiąc lipiec — rok zapomniany— morze 

północne, przy pięknej pogodzie. Zespół łodzi pod
wodnych na ćwiczeniach. ORP „Wilia” imituje 
okręt-bazę. Mając do wykonania pewne czynności 
służbowe, jestem zaokrętowany na bazie, wychodzę 
na pokład i widzę jak poszczególne łodzie wynurzają 
się kolejno, jedna po drugiej. Nastrój wesoły ; a więc 
ćwiczenie odbyło się sprawnie. Marynarze, którzy 
pierwsi wyskoczyli na pokład łodzi, pełną piersią 
wciągają powietrze, jakby itego ożywczego tlenu chcieli 
jak najwięcej wchłonąć w siebie na zapas.

Dosłyszałem, że zostałem zauważony, bo słyszę 
taki okrzyk. „Oho! Trzyna jest na „Wilii” powiesimy 
go za...” Na pozór wydźwięk filuterny w tym 
okrzyku. Ale co pod podszewką takiego wiwatu się 
kryje? Lepiej udam że nie słyszę, i usunąłem się 
z pokładu.

W niesmak przypadłem zapewne poniektórym 
z powodu tych kontroli, których osobiście także nie 
lubiłem. Ale niestety trzeba było to robić, bo jak 
wiadomo musi być ktoś, kto pilnuje interesu Skarbu 
Państwa, czyli tego co do ogólnej puli wkładają 
podatnicy.

Zdaje się, najgłębiej z powodu tych czynności 
zapadłem w pamięć komandora Steyera. Mówię — 
komandora, bo gdy w późniejszym okresie w Polsce 
został mianowany admirałem, to ja się znalazłem 
po drugiej stronie kanału angielskiego i odtąd nie 
mogłem mu zepsuć humoru swoją osobą. Ciekawy 
problem psychologiczny. Coś dla Freuda. W jakim 
celu w piśmie marynistycznym w Polsce wypisywał 
o mnie błędne informacje. W Okęciu mi nigdy nie 
powiedział, jakie ma do mnie pretensje.

Na gruncie neutralnym nadarzyła się dlań ku 
temu sposobność w następujących okolicznościach.

Pod koniec drugiej wojny światowej niemcy 
odczuwając nacisk wielkiej ofensywy rosyjskiej, poczu
li się zmuszeni przesuwać niektóre obozy oficerskie 
jenieckie bardziej ku zachodowi. Np. pół takiego 
obozu z Grossborn, czyli z punktu bardzo blisko 
dawnej przedwrześniowej zachodniej naszej granicy 
położonego jak ruszyło, tak doszło aż pod Bremę. 
Taka sobie bezpłatna turystyka na piechotę po 
niemieckim kraju. Jak już spacerować, to szkoda, że 
nie w okolice Renu. Tam by może zimno było mniej 
dokuczliwe a i o pożywienie się byłoby łatwiej. Ale 
cóż? Wybór spaceru nie był po stronie jeńców. 
Kolumny poprzedzane przez gęstą sieć posterunków 
krążyły „we wte i we wte”, krzyżując się po drogach 
z innymi kolomnami, niby figurki na szachownicy.

Tak to niemcy nami grali w tym marszu, aby moska
lom nie udało się nami zawładnąć po drodze. Od 
czasu do czasu akompaniowała nam w tym spacerze 
daleka muzyka artyleryjska, dla urozmaicenia kiero
wały się na nas wścibskie spojrzenia wywiadowczych 
samolotów rosyjskich. Było dużą niespodzianką gdy 
w tym krążeniu na piechotę, zbliżyliśmy się do 
Szczecina. Stare i polskie rubieże. Gdy ujrzeliśmy 
wyraźniej kontury miasta, zgarbione plecy jakoś się 
same na chwilę wyprostowały.

Nagle zauważyłem że niemcy od czoła kolumny 
zawsze wymijali większe ośrodki ludzkie a Szczecina 
jakoś nie mogli wyminąć. Przemaszerowaliśmy więc 
najgłówniejszą arterią miasta. Wszelkie ośrodki gęsto 
zaludnione, w rozumieniu niemców, to wielka pokusa 
dla jeńców. 1 rzeczywiście, rotmistrz z mojej szóstki, 
który od paru tygodni trzymał się ze mną, nagle 
gdzieś prysnął w boczną uliczkę. A tak to dobrze 
zrobił, że nie zauważyłem — kiedy i gdzie zniknął. 
Za to niemiecki oficer, dozorujący moją część ko
lumny zauważył szybko jego nieobecność, co tym 
łatwiej mu przyszło, bo ów rotmistrz był bez mała 
pół raza wyższy ode mnie.

W rezultacie ciągle mnie nagabywał, by mu 
zdradzić, gdzie jest rotmistrz i kiedy znikł. Niemiec 
żądał ode mnie rzeczy fizycznie niemożliwej.

Minęliśmy Szczecin i poszli dalej — już teraz 
terenem otwartym i lasami. O rotmistrzu zapomnia
łem. Ale niemcy szczecińscy o nim nie zapomnieli. 
Po dobrych kilku dniach przywieźli go pod konwojem 
i oddali naszej kolumnie. Dobrze, że go nie rozstrze
lali. Psiakrew! co za pełnienie służby policyjnej u tych 
niemców — powiedziałem rotmistrzowi gdy go znów 
ujrzałem w szeregach jenieckich.

Sunęły też naszym szlakiem wozy o zaprzęgu 
konnym z cywilnymi uciekinierami niemieckimi w 
głąb Rzeszy. Ślad ich przemarszu znaczyły w rowach 
porzucone rozbite wozy, padłe konie i różne domowe 
przedmioty. Tak maszerując w nieznane żałośnie 
spoglądałem na pierzyny walające się w rowach. 
Przespać się pod taką pierzyną lub na niej, to nie 
byłoby to samo, co na twardym klepisku przewiew
nych niemieckich stodół.

W pewnym miejscu na krótkim postoju widzę, 
że jakaś kolumna się zatrzymuje. Zwyczajem jenie
ckim przyglądając się badawczo, szukam znajomych 
twarzy. O dziwo, dostrzegam w tamtej kolumnie 
komandora Steyera. Tak się złożyło, że na drugi dzień 
przy liczeniu jeńców stoję o kilka czwórek opodal 
niego. Przez parę następnych dni, zanim on odma- 
szerował dalej w kierunku Lubeki, widywałem go na 
tych kontrolnych zbiórkach. Komandor S. nie wyko
rzystał sposobności aby mi wyłożyć swoje porachunki 
osobiste. Zasiedział się z pewnością w nim ten kom
pleks na tle mojej kontroli na jego okręcie jeszcze 
w Oksywskim okresie. Skoro jednak już nie żyje nie 
chcę żywić żadnej doń urazy. Choć po prawdzie, 
te jego błędne informacje, drukowane w Polsce nale
żałoby kiedyś sprostować.
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Trochę odbiegłem od Puckich czasów. Powracam 
więc do osoby komandora Świrskiego. Przede wszyst
kim zastrzeżenie, że nie należy się gorszyć, gdy mówię 
komandora a nie admiraća. Ale mówię w tej chwili 
o okresie Puckim, gdy jeszcze był komandorem.

Co mnie mile w tamtych warunkach uderzyło, to 
to, że mówił i pisał poprawnie po polsku od samego 
początku, w odróżnieniu od pewnej liczby oficerów 
pochodzących z Mar. Woj. rosyjskiej, którym począt
kowo władanie językiem polskim sprawiało trudności. 
W jakieś pięć do sześciu laty nastąpiła wtym kierunku 
duża poprawa. Co to za skok wzwyż, gdy się weźmie 
pod uwagę, że druga wojna światowa zostawi dla 
potomnych także literacką spuściznę oficerów. Ale 
wtedy, w tym dawnym Pucku? — Trudne były po
czątki wznowienia tej „morskiej armady”, której 
historia się urwała ze śmiercią króla Władysława lV-go 
— nie tylko w technice ale i w potocznym codzien
nym słownictwie.

Władających językiem polskim bawiła do pew
nego stopnia ta makaroniczna polszczyzna. Dostarcza
ła tematów do facecji i do śmiechu.

N.p. pewien oficer dyktuje w kancelarii Dowó
dztwa pismo służbowe i nawołuje pisarza, piszącego 
na maszynie „pisz na papieru!” — Pisarz biegły w 
języku, prostuje go dyskretnie mówiąc „ha papierze”. 
— „Nie nadujesz brat! papież w Rzymie” — „Piszyj 
na papieru! powiada dalej z uporem i pewnością 
siebie, przekonany, że on ma rację a nie pisarz.

1 inne tego rodzaju zabawne skojarzenia słowne, 
które naturalnie już dawno poszły w zapomnienie. 
Przeminęły z wiatrem. Niewysłowiona radość całego 
narodu z powodu odzyskanej niepodległości, którą 
wtedy powszechnie odczuwało się w całym kraju, 
tuszowała i błędy językowe i ogólny niedostatek jaki, 
długo był udziałem wszystkich bez wyjątku.

W rozmowach służbowych komandor Świrski, 
uśmiechał się rzadko, jakby mimochodem. Najbardziej 
mu było do twarzy z uśmiechem, gdy u swego 
rozmówcy lub podwładnego spotkał się z ciętym 
i inteligentnym dowcipem lub bystrą ripostą w dys
kusji służbowej. Wtedy uśmiechał się szczerze ale 
krótko i natychmiast przywleką! swoje oblicze w po
wagę, usiłując już więcej do uśmiechu nie powracać. 
Był służbistą nieprzeciętnym i wymagającym od pod
władnych. Ale i od siebie też.

Przypominam sobie jego kilkugodzinne odprawy 
oficerskie w Pucku. Oficerowie, którzy z takich 
konferencji wychodzili, robili wrażenie, jakby wyszli 
z łaźni tureckiej. A jak pamiętam lokal w Pucku, 
w którym te odprawy się odbywały, był z natury 
chłodny i wiatrem podszyty. Przenikliwość jego 
logiki i bardzo dobra znajomość spraw dyskutowa
nych oraz ustaw państwowych i przepisów działał 
na podwładnych niczem świder elektryczny. Nie był 
także wielkim sympatykiem używających alkohol. 
Miał z pewnością na myśli nadużywających ten 
węglowodór. Sądzę, że choć nie wszyscy to lubili, 
to gó w większości szanowali. Bo historia na jego 

konto dużo zapisaća z tego, co się nazywa Polska 
Marynarka Wojenna.

Wspominając Puck muszę także zanotować, jak 
w tym grodzie ks. Bogusława śmierć się o mnie otarła, 
albo ściślej mówiąc —■ przeszła bokiem jak ta przy
słowiowa chmura, o której mówimy, że bokiem 
przechodzi. Oczywiście ta zwyczajna pokojowa a nie 
ta pełna aureoli śmierci wojenna.

Ten pierwszy okres po odzyskaniu niepodległości 
państwowej jak wspomn.ałem, cechował entuzjazm we 
wszystkich poczynaniach ludzkich. I w Pucku na 
podłożu tego rozmacau doszło do Święta Sporto
wego, zorganizowanego na terenie Morskiego Dyonu 
Lotniczego. Wprost nieproporcjonalny wyczyn w sto
sunku do posiadanych środków, doświadczenia itd.

Zawody i pokazy trwały cały dzień z małą 
przerwą na obiad i z dużym udziałem publiczności 
całego miasta. Osobiście uczestniczyłem w tej uro
czystości cały dzień jako widz, chyba dlatego, że 
przyjaźniłem się z lekarzem dyonu, entuzjastą tego 
wyczynu. Program pokazów i zawodów sportowych 
nie potrafiłbym już dzisiaj powtórzyć dokładnie. Ale 
na zawsze zapamiętałem ostatni numer tego progra
mu ; mianowicie rzucanie ćwiczebnych bomb z hydro- 
planu z niskiego pułapu na zatokę w miejscu startu 
hydropianów. Publiczność cywilna i wojskowi, aby 
lepiej obserwować zmasowała się gęsto w miejscu 
startowym hydroplanu. Ja także się tam ustawiłem. 
Nagle mi się przypomniało, że w hangarze lotniczym 
położonym naprzeciwko tego miejsca ma być równo
cześnie pokaz strzelania do celu, wykonany przez 
żony zawodowych wojskowych. Zwracam się do 
kapitana dr. Borowskiego mówiąc „pójdziemy zoba
czyć. jak to panie strzelają”. — To rzekłszy po
szedłem do hangaru. I w tym właśnie momencie 
spadły bomby. Trzy albo cztery. Ale nie ćwiczebne 
i nie do wody lecz na brzeg. Powietrze napećnić 
nagły krzyk i jęk. Padli zabici i ranni. Ilu zabitych 
już nie pamiętam, zaś rannych było około 20 osób. 
Krew znaczyła betonową bieżnię od miejsca wypadku 

aż do drogi skąd odwożono ofiary wypadku do 
szpitala w miasteczku. Straszny przeskok z wielkiej 
uciechy do grozy śmierci. Bilans tej pięknej uroczy
stości sportowej był smutny i pełen przykrych kon
sekwencji dla oficerów dyonu.

Powoli formułował się organizm Mar. Woj. na 
wybrzeżu, zaczepiając zasięgiem działania i o Gdańsk 
ze znanym tam tzw. Hakiem Polskim. Gdańszczanie, 
którzy w niedawnej przeszłości po cichu oczekiwali 
zajęcia tego miasta przez wojska polskie, obecnie 
swoje podręczniki do nauki języka polskiego już byli 
powyrzucali do śmietnika. Ich przewidywania się nie 
sprawdziły i zrobiło się tak zwane „Wolne Miasto”, 
czyli wrzód ropny.

Wróble zaczynały ćwierkać nieśmiało o budowie 
portu nowoczesnego w Gdyni. Ale było też mnóstwo 
głosów za tym, aby port budować w Tczewie a nie 
w Gdyni. Kampania prasowa za Tczewem była bardzo 
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rży wioną i długotrwała. W końcu przeważyła szalę 
opinia za budową portu w Gdyni.

Oczywiście każdy pamięta, że u podłoża idei 
portu w Gdyni była wojna celna z niemcami i usta
wiczne szykany w Gdańsku.

Nabierał zwolna kształtów centralny mózg Mar. 
Woj. w Warszawie, odczepiając się stopniowo od 
powiązań z Marynarką Handlową i wytwarzając 
własną strukturę dostosowaną do swoich zadań i prze
znaczeń. Nie mógł tylko niestety ten centralny organ 
Mar. Woj. odczepić się od powiązań z wojskiem. 
gdvż budżetowo nie miał bezpośredniego kontaktu 
z Rządem Państwa. Zawsze przez aparat centralny 
Wojska tj. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Stąd też konieczność wyjazdów komandora Świr
skiego do Warszawy. Do takich przejazdów przez 
pewien okres, w miejsce etatowego adiutanta zabierał 
ze sobą coraz to innego przygodnie wyznaczonego 
oficera młodszego. Mie też wypadło raz być takim 
adiutantem. Nie powiem żeby to zajęcie było przy
jemne. Nie było ciężkie, ale trochę kłopotliwe ze 
względu na małomówność kmdr. Świrskiego i pew
nego rodzaju sztywność. Nie ciekawiłem się nigdy 
czy ta sztywność była sztuczna, czy wrodzona.

Popatrzmy z boku na przebieg tej podróży. A 
więc, najprzód jazda samochodem do Redy. Tlu 
ieszcze żyje takich ludzi morskich, którzy tę stację 
koleiową pamiętają.

W tej to Redzie przesiadało się z lokalnego 
nociągu Puckiego na pociąg warszawski. Stacja kole- 
iowa jak wiele innych, ale miała w tamtych czasach 
ładna blondynkę przy bufecie. Ciekawszym jeszcze 
zjawiskiem aniżeli ta dziewoja były pięknie brzmiące 
dzwonki sygnalizacyjne. Chętnie bym ich dźwięku 
jeszcze raz nosłuchał.

W niefrontowej części peronu widok był zasło
nięty dużym pagórkiem; brzydkim bo nie porosłym 
trawą. A trawy być nie mogło bo stale wybierano 
z tego pagórka glinę na wyrób cegieł.

Weszliśmy z kmdr. Świrskim na stacje, ale się 
iakoś to oczekiwanie na pociąg przewleka. Komandor 
trochę znieciernliwiony zaczyna coś mówić i miedzy 
innymi powiada tak: „jakby to dobrze było gdvbv 
tak całą Polskę nrzesunąć bardziej na południe”. 
Przvnomniałem sobie pospiesznie, że jestem w tej 
chwili adiutantem, ale doprawdy nie wiedziałem, czy 
te rozmowę podtrzymać, czy raczej zamilczeć

W trakce tego zakłopotania zjawia się pociąg od 
cłronv Wejherowa i tu niiaka konwersacja się urywa. 
Kiedy pociąg ruszył ku Warszawie zacząłem się za
stanawiać co Komandor miał na myśli, mówiąc o 
przesunięciu Polski. Lekko sie zdrzemnąłem, po czym 
•'nalazłem takie wyjaśnienie. Nic. tylko zimno musiało 
go wprawić w takie refleksie. A takie mokre zimno 
bardzie człowiekowi psuje humor, niż naprawdę wiel
kie zimno, ale suche. Choć no prawdzie, nie za 
bardzo wierzyłem w ten mói komentarz. Podróż 
służbowa dobiegła końca, a ja z tej adiutanckiej 
funkcji odszedłem do swoich zajęć służbowych.

Gdy Komandor świrski został mianowany admi
rałem przeniósł się na stałe do Warszawy na szefa 
Kier. Mar. Woj. Odtąd rzadko go widziałem, jedynie 
w czasie jego inspekcji na flocie i wybrzeżu.

Ciągle jeszcze należąc służbowo do sztabu D-wa 
Floty, jako przełożonego miałem teraz admirała 
Unruga. Byl to okres stosunkowo długi. Admirał 
Unrug imponował mi prostolinijnością myślenia i za
wsze trzeźwym poglądem na sprawy służbowe. Miał 
wizję dobrej Marynarki Wojennej, którą to wiaję 
wszczepiał młodym chłopcom w sposób nienarzuca- 
jący się, ale skuteczny. Pod ten rysunek sylwetki admi
rała Unruga zawarty w jednym z dość dawno druko
wanych artykułów w „Sygnałach” przez kmdr. Pław
skiego, który to rysunek w ciepłych słowach wiernie 
odtwarza oryginalną osobowość admirała, podpisują 
się oburącz.

Kilka tygodni temu krążąc po bibliotece angiel
skiej w Londynie, przeglądałem na półkach książki, 
gdy pod rękę mi podeszła książka pt. „How to become 
a naval officer” by Cpt. R.N. Erie Wheler Bush, 
1963”. Zaciekawiony przejrzałem ją pobieżnie, naj
dłużej zatrzymując się nad rozdziałem VI, „Supply& 
Secretariat” •— Admirał Unrug stawiał mi duże wy
magania służbowe, ale gdyby przyjąć zasady tego 
angielskiego autora w naszej Marynarce Wojennej 
to zasięg moich obowiązków mógłby być jeszcze 
większy.

W konsekwencji przeobrażeń organizacyjnych 
skrystalizowała się w końcu moja rola w charakterze 
szefa intendentury Kdy Portu Wojennego. —

Służba moja biegła rok za rokie, z postojem już 
w Gdyni i z przerwą na pobyt w Wyższej Szkole 
Intendentury w Warszawie, aż przyszedł ten gorący 
wrzesień 1939-go roku.

Wydawałoby się, że w mojej pracy nie było 
urozmaicenia. Dlatego że było przeciwnie, włączę 
tutaj mały sukces pozasłużbowy, który wyrósł na 
płaszczyźnie działania służbowego. W Anglii zareje
strowano by to do kategorii „hobby”.

Oczyma wyobraćni juź widzę jak to czytelnik 
spodziewa się w tym miejscu wyczytać o takim np. 
„hobby” jak u porucznika mar. woj. francuskiej, 
nazwiskiem Tabariy, amatora yachtsmana, który s'ę 
zawziął, aby wygrać „single handed” wyścig przez 
Atlantyk z Francis Chicester’em. 1 istotnie ten wyścig 
wygrał. Sir Francis Chichester stary wyga yachtowy, 
o którym głośno było w prasie w roku 1967 na pewno 
po cichu bolał nad tą porażką; więc chcąc swoją 
dawną wysoką reputację utrzymać, wybrał się samot
nie yachtem dookoła kuli ziemskiej. Z pewną dozą 
dumy narodowej zauważyłem w jednej z jego książek, 
że Chichester lubił się rozczytywać w pismach Józefa 
Conrada Korzeniowskiego. Trzeba tu dodać że także 
Chichester który w swoim życiu próbował różnych 
czynności na obu półkulach gdy w pewnym momencie, 
będąc w Australii znalazł się w sytuacji zdawałoby 
się zadawalającej materialnie — spowiada się tak 
mniej więcej w jednej ze swoich książek; przecież 
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nie o to mi chodziło, com zdobył i osiągnął; ja 
właściwie chciałem być takim pisarzem jak Dickens 
lub Conrad”.

Moje ówczesne Oksywskie „hobby” było innego 
charakteru.

Gdynia, jako młode, szybko rozrastające się 
miasto a przy tym miasto portowe stała się szybko 
ośrodkiem napływu przeróżnych typów ludzkich, 
pełnych inicjatywy, tudzież siedzibą różnych sprycia
rzy i widownią wahania cen rynkowych. Tak zwane 
równoważniki żywnościowe za które załogi okrętów 
wojennych i oddziały, zakupywały świeżą żywność 
na rynku — natrafiały na takie wahania, że dochodziło 
do kłopotliwych sytuacji. Skargi oddziałów uderza
ły we mnie jako ówczesnego referenta gosp. dowódz
twa floty.

Jak temu zaradzić, jak wydębić więcej pieniędzy 
z Kier. Mar. Woj.na ten cel i jak te żądania ciągłe 
uzasadniać. Jednym słowem kwadratura koła.

Jakimś zbiegism okoliczności wpadła mi w tym 
okresie w rękę książka o Romualdzie Mielczarskim. 
Zaciekawiła mnie w pierszej chwili tym, że autor 
porwał się na uproszczenie podwójnej buchalterii i tak 
uproszczoną narzucił spółdz:e!niom. Z czasem sięgną
łem głębiej w literaturę ruchu spółdzelczego i jego 
zasady praktycznego działania. Idąc po nitce do 
kłębka dotarłem do tych sławnych tkaczy z Rochdale 
w Anglii, którzy dali początek rozwojowi spółdziel
czości angielskiej i na wzorach której prawie wszyst
kie kraje Europy oparły swój własny typ spółdzielni.

Na podłożu obserwacji i tej lektury zrodziło się 
we mnie pragnienie zorganizowania spółdzielni spo
żywców w Oksywiu. Nie uszło też mojej uwagi zja
wisko, że na terenie woiska w Polsce rysują się 
takie zaczątki spółdzielczej działalności. Sprawa tru
dna jak ją oceniam z perspektywy minionego czasu. 
Kosztowało mnie to dużo zdrowia, ale zabrałem się 
do tego przedsięwzięcia z uporem. Ustawiłem sobie, 
że przy pomocy takiego organu jak spółdzielnia spo
żywców zahamuje kapryśne skoki cen na rynku 
Gdyńskim. A wtedy nie trzeba będzie ciągłych pod
wyżek równoważnika żywnościowego i narażania bud
żetu Mar. Woj. Ze strony władz przełożonych na 
szczeblu Kier. Mar. Woj. nie spotkałem się z odpo
wiednim zrozumieniem dla tego rodzaju inicjatywy. 
Dobrze, że admirał Unrug darzył mnie w tym wzglę
dzie tolerancją.

Spółdzielczość jako aktywność handlowo-prze- 
mysłowa (podkreślam prawdziwa spółdzielczość) opar
ta jest o działanie w całej pełni demokratyczne, z 
głosowaniem, z większością głosów itp. I tu nowa 
trudność stanęła przede mną. Bo pomyślmy: Siła 
Zbrojna oparta jest na posłuszeństwie od dołu do 
góry, na hierarchii stopni a motorem działania jest 
rozkaz. A ta naraz —- zebrania, deliberowanie, gło
sowanie itp. Jak to pogodzić i w ogóle jak to 
strawić, gdy się jest wojskowym zawodowym. Bliski 
byłem porzucenia całej tej idei. Ale zwyciężyła obsesja. 
Doszedłem do wniosku, że jeśli nie zbuduję spół

dzielni. to nie zdobędę możliwości wpływania na 
ceny rynkowe. Dlatego postanowiłem lawirować mię
dzy tymi wyżej wspomnianymi krańcowościami. Z 
jednej strony hierarchia i rozkaz, z drugiej demokra
tyczna instytucja na terenie wojskowym. I nie tylko 
lawirować ale i użyć czegoś, co w służbowych 
regulaminach nie miało ookrycia. Sukces osiągnąłem 
ale drugi raz w życiu jużbym takiego zadania się 
nie podjął.

Praca ta zabrała mi wielką ilość czasu przezna
czonego na odpoczynek po służbie zasadniczej. I nie 
tvlko czas i nerwy. Ta robota psuła mi markę oso
bistą. Byli tacy, co mnie posądzali że robię to dla 
osobistych korzyści. Ale tak już jest na świecie, że 
gdy ktoś robi coś nowego, muszą się zaraz znaleźć 
elementy albo nudziarskie, albo zazdrosne, albo zgoła 
wątrobiarze, u tych co realizują jakiś pomysł.

Pomimo tego, a może naprzekór nudziarzom, 
gdy przeglądałem periodyczne bilanse spółdzielni 
cieszył mnie fakt, że obroty rosną, rynek lokalny 
przestaje bruździć a okręty i oddziały za swoje 
skromne równoważniki żywnościowe, po cenach go 
dziwych mogą się zaopatrzyć o każdej porze. Swoją 
rolę ustawiłem tak, że sam do żadnego zarządu ani 
rady nadzorczej nigdy nie wchodziłem ze względów 
zrozumiałych. Po puszczeniu maszyny w ruch działa
łem na podobieństwo tego osobnika w teatrze ku
kiełkowym, który siedzi za kulisami i pociąga za 
sznurki wszystkie figurki, aby tańczyły bezbłędnie.

W Wielkiej Brytanii, która jest ojczyzną spół
dzielni spożywców nie ma takich spółdzielni w od
działach Mar. Woj., Lotnictiwe i Wojsku. Są tu 
natomiast kantyny, których organizacja i sposób 
działania jest różny od działania spółdzielni. W tym 
kraiu, gdzie tak lubią operować skrótami nazw (np. 
zamiast powiedzieć Promenadę Concert mówią PROM) 
istnieje dla tych ich kantyn znany wszystkim skrót 
(N.A.A.F.I.). W swoim czasie opracowałem dla na
szych OORP przepis schematyczny kantyn okręto
wych i zaczynały one działać. Jednak kantyny le 
różniły się od N.A.A.F.I. angielskiego tym, że nie 
miały tej szczytowej nadbudowy która istnieje w Wiel
kiej Brytanii i stawiały dopiero pierwsze kroki swego 
istnienia. Co się tyczy spółdzielczości w łonie społe
czeństwa cywilnego w Polsce przedwrześniowej, to 
iak zapewne wszyscy pamiętają, działały tam spół
dzielnie różnych typów. Najlepszą markę i wartość 
wielką oomocą dla rolnictwa i dla eksportu w skali 
osiągnęły spółdzielnie mleczarsko-jajczarSkie. Były 
ogólnokrajowej.

Mógłby ktoś z młodszych czytelników zapytać 
ze zdziwieniem, jak to było możliwe, że komandor 
Świrski niezbyt gościnnie przywitał mnie w Pucku 
w rokul921-szym. Dlatego trzeba sytuację trochę 
więcej naświetlić. Był to okres w życiu Mar. Woj. 
bez precedensu. Całkiem odmienny od czasu po roku 
1925-tym. My w tych odległych czasach zbiegliśmy 
się z różnych zaborczych Marynarek wojennych lub 
wojsk zaborczych, jako młodzi oficerowie. A wcale 
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nie tak jak ci nasi następcy, którzy do gotowego, 
już mniej więcej gmachu, wstąpili jako podchorążowie 
i rozwijali swoją osobowość tak, jak się rozwiia 
roślina z nasienia aż do pełnej dojrzałości. Każdy 
zabór jak wiadomo, wytwarzał nie tylko odmienny 
typ polaka ale i odmienny typ oficera. Kto tego nie 
obserwował osobiście temu trudno sobie to wszystko 
wyobrazić. Te różnorodne typy stworzyła atmosfera 
różnych środowisk i wielu pokoleń. Nawet język 
ojczysty w tych różnych zaborach zdradzał różnice. 
Czasem jadąc koleją na dłuższe odległości lubiłem 
się wsłuchiwać w rodaków potoczne rozmowy. Słu
chając z boku mogłem powiedzieć z dużą dokładnoś
cią, z których okolic Polski dany rozmówca pochodzi. 
W okresie bezpośrednio przed IT-gą wojną światową 
i potem już takie rozróżnienie było absolutną nie
możliwością. Stan mowy i obyczaju uległ takiej 
unifikacji z upływem stosunkowo krótkiego czasu, 
że dzisiejsze pokolenie nawet się dziwi, że mogła 
kiedyś istnieć taka różnorodność.

Nie dotyczy to oczywiście takich gwar języko
wych o wyraźnym obliczu, jak góralski, kaszubski 
i śląski.

Każdy w tym dawnym Pucku uważał, że jest 
tak dobry jak ten drugi, czy trzeci a może nawet 
lepszy od tamtych.

Najliczniejszy zespół pochodzący z byłej Mur. 
Woj. rosyjskiej był na drodze do utrzymania prymatu. 
Stąd te dysonanse, kwasy i ścieranie się myśli i cha
rakterów.

Nie trudno sobie dośpiewać. że kmdr. Świrski 
nie chciał czy nie mógł pogodzić się z faktem, że 
pochodzący z byłej Mar. Woj. austriackiej kmdr 
Zachar, kmdr Waszek montują coś w administracji, 
co jemu wydaje się nie po jego myśli. Mnie, który 
przy nich praktykował, także się zdawało, że starają 
się jak najlepiej wywiązać ze swego zadania. Oni 
robili robotę odgórnie, a komandor Świrski chciał 
prawdopodobnie widzieć rozwój ambicjonalnie.

Kocioł tej mieszaniny pojęć, zwyczajów i tradycji 
musiał się gotować. Wszyscy coś do tego kotła 
potrochu dokładaliśmy, robiąc wszystko od fundamen
tów i ucząc się jednocześnie.

To dotyczyło nie tylko mojej służby ale wszyst
kich dziedzin funkcjonowania Mar. Woj. jako odręb
nej Siły Zbrojnej.

Niewątpliwie w tym kotłowisku najwybitniejszą 
i kierowniczą rolę odegrali — komandor a potem 
admirał Świrski i admirał Unrug. Znakomicie się 
uzupełniali, pierwszy na szczeblu centralnym a drugi 
na flocie i wybrzeżu. Gdybym był historykiem, to 
ten pierwszy okres pionierski nazwałbym w skrócie: 
..okres Świrski-Unrug”. Admirał Świrski miał dobrze 
w ręku tą naszą admiralicję zwaną „Kier. Mar. Woj.” 
pomimo niemałych trudności, jako że nie wyrodził 
się personalnie z braci legionowej, w rękach której 
tkwiła . władza polityczna i dyspozycja budżetem 
państwowym.

Nie zaszkodzi chyba, gdy w tym miejscu wspom
nę, jak to razu pewnego w Gdańsku rozmawiałem 
z konsulem duńskim po duńsku. Jak to już powie
dziane wyżej, do tego kotła wiedz.y fachowej, przy 
pomocy której budowało się zręby flot)' wojennej, 
portu woj. itd. — szła nie tylko wiedza zdobyta w 
służbie Państw Zaborczych. Do tego dochodziła wie
dza czysto polskiego pochodzenia i pogłębiana za 
granicą. Sporo we Francji a także trochę w Anghi. 
Mnie wypadło bvć wysłanym do Danii d'a przestu
diowania pewnych problemów z mego działu. Gdy 
z przedstawicielami Mar. Woj. duńskiej rozmawiałem, 
wyczułem pewne zażenowanie z powodu szczątko- 
wości ich Mar. Woj. co pokrywali dumną choć 
minioną przeszłością.

Nikt z moich przełożonych nie narzucał mi 
opanowania duńskiego języka, bo zresztą i czasu na 
to było za mało. Z własnej więc ochoty postanowiłem 
trochę się nauczyć. Z trudem zdobyłem mały pod
ręcznik językowy i wieczorami wkuwałem do głowy 
te obce dla mnie słowa i zdania bez pomocy jakiegoś 
nauczyciela. Gdy daleko później, jako emigrant, szy
kowałem się do wyjazdu do Argentyny, byłem więcej 
przezorny i hiszpańskiego uczyłsm się z pomocą 
nauczyciela. Pół roku wbijałem do głowy tej hiszpań- 
szczyzny okazało się zbędnym, bo wyjazd do Argen
tyny skreśliłem z programu. Ale w nauce duńskiego 
byłem samoukiem. Kiedy nadszedł czas zabrania wizy, 
postanowiłem zrobić coś co w Anglii nazywa sie 
„test”. Zdecydowałem mianowicie że całą sprawę tej 
wizy będę z konsulem omawiał po duńsku.

Zaczynam więc mówić. Konsul pali długie cygaro 
i słucha. Słucha i nic nie mówi, puszczając wonny 
dym po pokoju. Kiedy skończyła się moja oracja, 
puścił głębszy kłąb dymu i pyta mnie po niemiecku. 
„A co pana, młody człowieku interesuje w krainie 
Andersena?”

Stało się odrazu dla mnie jasne, że mój język 
duński i jego język duński, to dwa całkiem odmienne 
języki. Konferencję skończyliśmy po niemiecku, a mnie 
dostała się nauka, że w operowaniu obcym językiem 
nie może być improwizacji. Dla uzupełnienia dodam, 
że studium moich zagadnień w Danii udało mi się 
prowadzić w języku niemieckim, choć w Danii język 
niemiecki, jako drugi język potoczny kraju, nie miał 
tego wzięcia co angielski. A w języku angielskim zaś 
nie byłem wtedy tak otrzaskany jak obecnie.

Na stosunkowo krótko przed wybuchem drugiej 
wojny światowej, admirał Świrski za pośrednictwem 
admirała Unruga, wtedy dowódcy Floty, zaproponował 
mi objęcie stanowiska szefa int. Kier. Mar. Woj. 
w Warszawie. Po kilkudniowym namyśle, podzięko
wałem i odmówiłem przyjęcia tej funkcji. Był to 
bowiem okres kiedy po mocno podniszczonym zdro
wiu myślałem poważnie o opuszczeniu służby czynnej. 
Nie mogę jednak w tym miejscu nie podkreślić faktu 
że ta decyzja admirała Świrskiego wprowadziła mnie 
w zdumienie. Nie wiem tylko czy samo zaufanie 
odegrało tu rolę, czy może także jakiś manewr 
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personalny tkwił w tym posunięciu. Byłem zresztą 
bardzo przywiązany do Gdyni, której rozwój śledzi
łem od samego początku.

Zdawałem sobie także sprawę z tego, że gdy 
się dochodzi do kluczowego stanowiska, to nie wy
starczy sama znajomość swego rzemiosła. Bez pew
nych mniejszych lub większych powiązań z ludźmi, 
którzy w danej chwili są przy władzy politycznej, 
można zostać zmiecionym z powierzchni, nie wiado
mo nawet kiedy i jak.

Mógłbym jeszcze wspomnieć, jak to w czasie 
pobytu w niewoli niemieckiej mimo mojego protestu, 
a chyba z powodu granatowego munduru zostałem 
wybrany przez oficerów wojska, jako ich tzw. 
„Zimmeraełeste”. A było to tak: oficerów Mar. Woj. 
jak wiadomo, w porównaniu z oficerami wojska było 
w niewoli znikomo mało. A i ta niewielka ilość była 
rozproszona po różnych obozach. A i w samym 
takim jednym obozie, rozproszona po odległych ba
rakach. Coś, jak te rodzynki w cieście.

Raz w takim obozie, dopiero co wywagonowa- 
nym, w związku z tym podziałem niemieckim na 
grupy, znalazłem się sam jeden w zespole 21 oficerów 
wojska. Grupa ta której przypadła w udziale jedna 
izba baraku weszła do wnętrza. Wszyscy spojrzeli po 
sobie, spojrzeli po ścianach, pomacali te dwu i trzy
piętrowe prycze, rzucili na ziemię jenieckie manatki 
zaczęli przyrządzać swoje legowiska.

Ale obó’ kilkutysięczny nie może żyć bez jakiejś 
organizacji. Przyjęło się dzielenie jeńców na bataliony, 
a te znów na kompan e. Kompania dostawała barak ; 
barak dzielono na izby. Dla celów przekaźnych 
zarządzeń niemieckich, był akceptowany przez nie
mców tzw. polski starszy obozu. Ten znowu miał 
starszych batalionowych, potem poniżej kompanijnych. 
Cała ta piramida kończyła się na izbie, która miała 
swego starszego izby, określanego przez niemców 
jako „zimmeralteste”.

No i ci moi współlokatorzy —- rada w radę 
i orzekli że nic, tylko ja mam być tym niby wójtem. 
Musiałem niestety tę funkcję pełnić aż do następnego 
przeniesienia znów do innego obozu. Niemcy lubili 
obozy przerzucać, bo w ten sposób rozrywali wszelkie 
nici do kraju lub z kraju, plany ucieczkowe, różne 
podkopy podziemne itp.

Ale to wcale nie znaczy, że skoro był przez 
nich tolerowany polski starszy obozu, że przez niego 
szły wszelkie zarządzenia. Gestapo, jako władza szła 
równoległym torem i niezależnie od władzy Wehrma
chtu. I dlatego czasem się zdarzało, że niemiecki 
oficer wojska normalnego, chciał wyświadczyć jakąś 
ulgę ale mówił, że nie może, bo sierżant Gestapo 
się nie zgadza.

Pewnego razu moi podopieczni oficerowie na
parli na mnie mocno, że mało o nich dbam, bo 
za mało mają słomy na pryczach. Jak tu wydostać 
od niemców więcej słomy, skoro nawet o miotłę 
brzozową trudno. Więc powiadam do nich tak: 

„Kochani panowie, zdaje mi się że będziemy musieli 
trenować nasze kości do twardego posłania bo wojna 
się przewleka i zaopatrzenie będzie coraz gorsze. 
Duża wrzawa po takiej propozycji. Skończyło się na 
tym, że się uzbierało trochę wrzosu z pobliskiej łąki. 
Ale moje przewidywanie się sprawdziło. Rzeczywiście 
w ostatnim obozie wypadło spać na gołych deskach. 
Żeby to tylko twarde łoże. Gorsza rzecz, że do 
tego doszły wielkie masy pcheł, które tam przyszły 
z sąsiadującego przez ścianę obozu rosyjskich jeńców. 
Z czasem do tego doszły wszy. Gdyby tak do tego 
dołożyć jeszcze pluskwy, to szanse —być zjedzonym 
by się wyraźnie powiększyły. Na szczęście pluskiew 
nie było. Gdy w swoim czasie nacując na ORP 
Wilia, powiedziałem koledze „panie, wy tu macie coś 
dużo tych szwabów”, on mnie poklepał po ramieniu 
mówiąc „nic się nie martw, jak są szwaby to jesteśmy 
uchronieni od pluskiew”. — To tak, jak jeden kolega 
pocieszał astmatyka, mówiąc „byczo jest, jak pan ma 
astmę, to jest pan zabezpieczony przed gruźlicą”. — 
Makabrycznie brzmiało to pocieszanie wzajemne.

A propos astma, to mi się przypomina takie 
zdarzenie, które miało miejsce wśród moich podo
piecznych. Ściany baraków cienkie, zawsze zimno, 
szczególnie w nocy. Ale zauważono, że także okno 
baraku jest w nocy otwarte. Kto to otworzył, pytamy 
za dnia. Cisza. Nikt się nie przyznaje. Po co otwierać, 
mówimy, skoro barak jest z natury przewiewny. Nic. 
Ciągle to samo zjawisko; w nocy otwarte okno 
i wiatr dmie na wylot. Może to jakieś duchy. W 
końcu zrobiliśmy dokładne czuwanie. W rezultacie 
przyłapano winowajcę na gorącym uczynku. Był to 
pewien kolega, cierpiący na astmę. Okazuje się że 
astmatyk ciągle ma za mało powietrza. Takiemu nie 
wystarczy powietrze spokojne. On szuka powietrza 
które się porusza, czyli że najlepiej się czuje na 
przeciągu. No cóż? trzeba było mu ten wybryk wy
baczyć. Ale takiego najlepszym miejscem byłby zdaje 
się yacht na oceanie. Tam dopiero miałby dostateczną 
ilość powietrza ruchomego.

W tym zawszonym obozie doczekaliśmy się 
bitwy między niemcami i anglikami. Strzelanina ponad 
naszymi głowami trwała kilka dni, aż wreszcie 
zwycięzcami zostali anglicy i naszych dotychczaso
wych dozorców zabrali do niewoli. My zaś wygłodzeni, 
natarczywie domagaliśmy się od anglików jakiegoś 
jedzenia, bo na tej cienkiej niemieckiej zupie wychu
dliśmy na szkielety, a żadne paczki z zewnątrz nie 
dochodziły. Zaczęły się pokazywać oznaki puchlizny 
głodowej. Anglicy nie w ciemię bici, powiedzieli: 
„Jedzenie nie ważne, szczepienie pierwsze a odwszenie 
drugie”. T tu po raz pierwszy odczułem co to jest 
D.D.T. Wsypany pod bieliznę ten proszek momen
talnie uwolnił mnie od tych żarłocznych owadów. 
Jeśli chodzi o wszy, to ja już się z nimi zaznajomiłem 
dawniej, bo w pierwszej wojnie światowej na froncie 
austriacko-rosyjskim.

Ale, żeby w Rzeszy niemieckiej, tak pewnej siebie, 
za czasów Hitlera odnośnie ładu i czystości złapać 
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wszy to już rzecz nie do wiary. Ten pierwszy obóz 
jeniecki w Prenslau, to jeszcze nie te wiatrem pod
szyte i gdzieś na odludziu stojące baraki, które były 
naszym udziałem później. To ogromne koszary, z 
których wszystko wyruszyło na podbój Europy. Właś
nie z rana niemiecki generał, otoczony świtą dygni
tarzy zrobił przegląd naszego obozu i tak do nas 
przemówił: „Nie zapominajcie, że w Niemczech panuje 
ład, surowy porządek i czystość; kto będzie uciekał 
to go złapiemy i odpowiednio potraktujemy. A teraz 
po przeglądzie nastąpi strzyżenie włosów i kąpiel. 
I tak to poszło według planu. Na wieczór już nie 
miałem włosów na głowie ale za to miałem wszy po 
tej wzorowej kąpieli. Zaś w dwa tygodnie po tej 
odprawie uciekło czterech oficerwó Mar. Woj. Udało 
im się dotrzeć do Szczecina. Cieszyli się wolnością 
około kilku tygodni zaledwie; po czym zostali zła
pani i odstawieni do obozu. Nazwiska tych młodych 
oficerów uleciały mi z pamięci. Tylko jedno nazwisko 
pamiętam. Ppor. mar. Stokfisz. Ten jednak miał pecha, 
bo jak słyszałem, próbował jeszcze raz ucieczki, już 
z innego obozu i został zastrzelony. A było to w 
tym okresie, gdy obozy jenieckie spod opieki Wehr
machtu zostały wyjęte i oddane pod władzę Himmlera 
i jego wojaków.

Jak to powszechnie wiadomo, z niewoli niemie
ckiej próbowano ucieczek pojedyńczych osób, ale 
i masówki były robione. Tylko że te ostatnie nawet 
czasem wymagały podkopów podziemnych. W jednym 
z moich obozów był też robiony podkop, ale akcja 
zakończyła się tragicznie. Niemcy za pośrednictwem 
donosicieli, kandydatów na volksdeutchów, i gadul
stwa, rozpoznali cały plan, osoby działające w tej 
kreciej saperce i datę wyjścia spod ziemi. Nie prze
szkadzając w robocie, wkroczyli we właściwym mo
mencie i całe przedsięwzięcie unicestwili.

Parę słów trzeba wtrącić o humorze jeńców wo
jennych. Wisielczy humor wprawdzie, ale był tu 
i ówdzie. W jednym z obozów był niemiecki podo
ficer, nazwiskiem Furgol. Niemiecka komenda uży
wała go do przenoszenia poważniejszych rozkazów 
do naszych baraków ale z pewnością i do wywiadu. 
Młodzi nasi koledzy zwęszyli że jest on z pochodzenia 
Ślązakiem. Pewnego dnia przynosi on jakieś rozkazy 
a nasz figlarz mówi do niego tak: „panie Furgol, 
pan jesteś polak a nie niemiec” — „Tak ja jestem 
polak, ale serce u mnie niemieckie” — od ręki odpalił. 
Innym razem jakiś inny z naszych młodzików, zaga
duje go. „Panie Furgol, kiedy pojedziemy razem na 
niemców?” — Tym razem Furgola fantazja zawiodła 
i nic nie odpowiedział. Ale jeszcze innym razem 
pozłoszczony tymi przymówkami — do zebranych 
wokół niego młodych naszych oficerów tak wypalił 
„A jo wom mówię, jak tu stoita, czy ma wygroma, 
czy przegroma, wy z niewoli nie wyjdzieta”. To 
już nie humor, to złowróżbna pogróżka. Któż tam 
odgadnie, czy przypadkiem nie oparta o zasłyszane 
z wyższego szczebla informacje. Pogróżka ta trzyma
ła się. mnie już do końca niewoli i z pewnością ona 

to sprawiła, że nazwisko tego czupurnego ślązaka 
uchowało się w mojej parni ci. W parę lat po wojnie 
czytałem jakieś sprawozdanie gazetowe z którego 
wynika, ż; istniała nadwyżka pieców do spalania 
ludzi żywcem, czyli że było ich więcej jak normalny 
etat do obróbki żydów. Przypomniało mi to pogróżkę 
Furgola. Dzięki Bogu nie zdążyli nas spalić, ale się 
nauczyli, jak się to robi i o tym powinni pamiętać 
na przyszłość polacy w kraju. Zauważyliśmy też 
innego podoficera niemieckiego. Człowiek poważny 
i stateczny, który dwadzieścia pięć lat odsłużył jako 
podoficer zawodowy a jednego dnia tak do naszych 
kolegów powiedział po polsku: „Jutro mnie już tu 
nie będzie, odchodzę w stan spoczynku, odbiorę pie
niężną odprawę i zajmę się czymś innym”. Ani on 
przez te długie lata nie zatracił znajomości języka 
polskiego ani serce mu się nie zniemczyło. Jakaż to 
sprawna ta maszyna niemieckiej administracji pań
stwowej. Tu wojna, tu wojsko idzie na podbój Europy. 
A on normalnym biegiem tej maszyny państwowej 
odchodzi sobie w stan spoczynku, biorąc pokaźną 
sumę pieniężną, aby zacząć nowe życie.

Był pewien podporucznik lotnictwa, w cywilu 
biegacz rekordzista. Ten zwraca się do oficera nie
mieckiego „panie hauptman, proszę o zezwolenie 
biegania po tern wielkim dziedzińcu spacerowym. 
Jestem sportowcem, chcę trenować”. Możebym ci 
zezwolić ale ja nie mam takich posterunków-biegaczy, 
którzy by potrafili za tobą gonić i pilnować cię” — 
odrzekł mu na to niemiec. Plan treningu przepadł.

Miałem możność obserwować różnicę usposobie
nia naszych młodszych oficerów w zestawieniu z ofi
cerami angielskimi, których też trochę było w jedny 
obozie z nami. Zarośnięci, nie bardzo i czyści siady
wali na ziemi, nic nie mówiąc i spoglądali w kierunku 
zachodzącego słońca w oczekwaniu trąbki, która 
nakaże wejść do koszar pod klucz. Raz tylko wi
działem ich małe ożywienie, gdy major Fryszewski 
nasz fortyfikator z Okęcia zaproponował im, że chce 
malować ich portrety. Pobudziły jego wyobraźnię 
malarską, zdaj; się ich brody i długie wąsiska. A może 
oni, nie mówiąc wiele jak nasi, myśleli więcej jak 
nasi.

W jednym z ich obozów, podkop podziemny 
anglików został uwieńczony powodzeniem a nasz 
podkop został już z góry przez niemców rozszyfro
wany. Pomimo tego że wygląd anglików pozostawiał 
wiele do życzenia, niemcy traktowali ich zawsze 
z rewerencją a nas jak coś podlejszego. Co to znaczy 
mieć za sobą własne państwo, które w każdej chwili 
może się o zagubionego człowieka upomnieć i to 
skutecznie. Niekoniecznie bijatyką; gospodarczo mo
żna czasem jeszcze boleśniej uderzyć i nie pozostać 
bez satysfakcji.

A major Fryszowski. Ten nigdy nic nie mówił, 
a jeśli — to tyłko parę słów. On zabijał niewolę 
rysowaniem i malowani;. Ah! jak on to robił to 
po Matejkowsku. Jestem w posiadaniu otrzymanych z 
kraju kopii formatu pocztówkowego dwóch jego 
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obrazów, średniej wielkości, które dla fotografii 
zostały pomniejszone. Trudno oderwać się od tych 
obrazków. Widzę zawsze na nich ludzi takimi, jakimi 
ich zapamiętałem z wyglądu w okresie niewoli.

Pewnego razu wezwał Fryszowski komandora 
Stanisława Jabłońskiego i mnie i tak we dwójkę 
kazał nam pozować. Dość długo tak pozowaliśmy. 
Jak te dwa dyszlowe konie. Cóż to za męka takie 
pozowanie. Stale przy tym zasypiałem i znów się 
budziłem i znów zasypiałem. A on cierpliwie rysował 
i malował. Nie widziałem tego obrazu po wykończeniu 
ale musi być gdzieś w Kraju i na pewno jest dobry. 
A może jest w Szwajcarii, bo Fryszowski wiele swoich 
prac odesłał do Szwajcarii do Czerwonego Krzyża.

Zawodowy artysta-malarz ppor. profesor Marian 
Szyszko-Bohusz, podśmiewał się trochę z Fryszowskie- 
go, mówiąc „to fotograf a nie artysta malarz. Bo, 
to, panie — kolor, to grunt itd. „nie szkodzi, dla 
mnie jego postacie są ciągle jak żywe; choć nie 
odrzucam z kretesem niektórych prac nowoczesnych 
malarzy ze względu na tę okrzyczaną kolorystykę.

Na wielkim dziedzińcu obozu zaczepiłem raz 
majora Fryszowskiego.

„No kiedy koniec niewoli — pytam”.
„Za sześć rńesięcy” — odpowiedział.
Za dalszych sześć miesięcy pytam go znowu 

o to samo.
On zaś odpowiada „dołóż pan jeszcze sześć”. 
„Nie mam z czego dokładać” — odparłem.
Odtąd już więcej go nie pytałem.
Byli w niewoli ludzie, którzy tam pomarli, byli 

tacy, co zwariowali, byli i tacy, co c,iągle uciekali. 
Byli znów tacy, którzy krążąc po barakach szukali 
takich gadulów, którzy mieli manię pocieszania dru
gich. Ich hasłem było „kłamać ale mówić coś pocie
szającego”.

Ale byli i tacy jak Fryszowski lub Szyszko-Bohusz, 
którzy jakby się zasugerowali, że ich tam nie ma. 
Myśleli o czym innym i widzieli siebie gdzie indziej. 
Pójście z menażką po zupę, albo na apel liczeniowy, 
albo uczestniczenie w jakichś nocnych dokuczliwoś- 
ciach niemieckich przypominało im na chwilę o ich 
prawdziwym miejscu pobytu. Gdy ten moment mijał, 
duchem wkraczali w tamten swój świat złudy i tam 
trwali, udając że nie widzą drutów i tych wieżyczek, 
obsadzonych posterunkami i karabinami maszynowy
mi i że nic ich nie obchodzi jeniecka nędza dnia 
codziennego.

Atmosfera mojego działu pracy w Gdyni nie 
sprzyjała aby mi koledzy okazywali jakąś serdeczność. 
Zdając sob:e z tego sprawę, nigdy też jej nie szukałem. 
Wystarczało mi zaufanie u przełożonego i poczucie 
spełnionego obowiązku. Dlatego nie mogę się pow
strzymać od zanotowania tego wyjątku, że było dwóch 
takich, co się ze mną pocałowali publicznie i to 
„na sucho”.

Pierwszym to komandor Borejko Józef. I znów 
ten Puck, już tyle razy w niniejszym szkicu wymie
niany.^.Pewna dosyć ostra zima. Ja powracam z urlo

pu i sunę po przekątni rynku w kierunku dowództwa. 
Zdała dostrzegam jak porucznik Borejko sankuje 
sobie po białym puszystym śniegu w żeńskim towa
rzystwie, opodal kawiarenki pani Daszewskiej. Była 
to pora przerwy obiadowej. Zobaczył mnie z daleka, 
rzucił sanki, wpadł mi w ramiona i pocałował się ze 
mną na przywitanie „jak z dubeltówki”. Trochę się 
speczyłem, ale naraz mi się wydało, że mam na sobie 
kontusz, podkręcam sumiastego wąsa i gram w teatrze 
rolę dostosowaną do czasów Jana Chryzostoma Paska. 
Pocałunek na rynku Puckim wyglądał może trochę 
archaicznie. Był jednak ze strony Borejki gestem 
prosto od serca. Gdy po wielu latach zobaczyłam 
go w Londynie, to już nie był ten sam uśmiechnięty 
trzpiot o temperamencie kresowca, lecz poważny 
i zatroskany komandor Borejko. Zwierzał mi się 
wtedy, że przygotowuje się do emigracji na drugą 
półkulę.

A kto jeszcze pamięta kawiarenkę pani Łaszew- 
skiej na rynku w Pucku. Wieczór zapada; urok 
ciemności otula całe miasto. I gdzie tu pójść na 
pogawędkę z kolegami. Ale oto z daleka widnieje 
światełko w kawiarence. Wchodzisz, wita cię miły 
uśmiech pani Daszewskiej. Coraz to więcej osób 
przybywa. Gospodyni zapala duże lampy naftowe na 
stołach nakrytych obrusami. Siadamy do stołów. 
Dampy syczą, dając nie tylko światło ale i ciepło. 
Stwarza się nastrój rodzinnego domu. Ożywiają się 
przy stołach rozmowy a gospodyni krząta się, załat
wiając zamówienia klientów. W tym okresie nie było 
jeszcze innych lokali polskich w Pucku w których 
można byłoby spędzić wolny czas w długie zimowe 
wieczory.

A gdzie można było zjeść dobrą smażoną flądrę' 
jak nie w tej kawiarence. Dlaczego w Dondynie flądra 
nie smakuje tak, jak u pani Daszewskiej. Proste wy
jaśnienie. Tutaj ryba całymi tygodniami wędruje, 
zanim trafi na patelnię. U pani Daszewskiej, prosto 
od rybaka Budnisa lub Konkola po złowieniu szła 
do jej kuchni.

Pod tym względem mieszkańcy Kopenhagi są 
w wyjątkowo dobrej sytuacji. Tam rybak z nocnym 
połowem wchodzi z kutrem z rana głęboko w cen
trum' miasta. Jego ryby pływają żywe w basenie 
z morską wodą. Gospodynie podchodzą do burty 
i palcem wskazują, którą rybę sobie upatrzyły. Tę 
wybraną rybę kupują. Ryba ta w ciągu jednej, lub 
dwóch godzin już jest do spożycia.

Drugi z tej pary wyjątkowej — kolega, to ko
mandor Majewski Marian. W tych odległych czasach, 
gdyśmy razem siadywali do wieczerzy w sławnym 
browarze Puckim, w pobliżu portu, tośmy stale ze 
sobą dyskutowali na tematy z naszej historii. Potem 
— już w Gdyni; rzadko się stykając, znosiliśmy się 
służbowo zawsze poprawnie.

Ceniłem u niego zmysł dowcipu w dyskusjach. 
Był tym oficerem, który zdaje się najwięcej w Polsce 
pisywał do„Przeglądu Morskiego”, co świadczyło o 
szerokich zainteresowaniach i dużej pracowitości.
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Gdy ustawiono mój transport byłych jeńców 
wojennych w roku 1946 w Paryżu na dziedzińcu 
koszar „Bessiers” do przeglądu, nie przypuszczałem 
żi oficerem, który tego przeglądu ma dokonać, będz e 
komandor Majewski. Myślałem, że to zwykła „rutyna”. 
Tymczasem komandor Majewski zbliżywszy się do 
szeregów ustawionych na „baczność” złożył się ze 
mną i pocałował „jak z dubeltówki”. Czy to stara 
Pucka znajomość zagrała, czy może wspomnienie 
przeżytej podobnej poniewierki jeńca wojennego tak 
go serdecznie ku mnie usposobiło.

A może komandor Majewski, który studiował 
we Francji przyswoił sobie obyczaj francuski, gdzie 
wyraz serdeczności, manifestowany publicznym poca
łunkiem jest znany i czasem praktykowany przez 
członków Sił Zbrojnych wśród uroczystości nieco
dziennego charakteru. Mogiłę jego na cmentarzu w 
Brighton widziałem przed paru laty, jak sobie zwolna 
zarasta chwastami. Nie inny los jest pisany wielu 
mogiłom rozproszonych po świecie polakom.

A cóż można powiedzieć o życiu emigranta? 
Choć nie jest to życie w stuprocentowym stylu pol
skim ale jest znośne dla młodych. W pewnej liczbie 
mniej różowe dla starszych wiekiem oraz byłych jeń
ców wojennych, którzy startowali z pustą lub prawie 
pustą kieszenią do ostatniego rozdziału życia. Tragedii 
z tego robić nie trzeba, bo gdy się jest raz na wozie 
a raz pod wozem, to ma się ciekawe urozmaicenie 
życia. Jest co wspominać i nad czym rozmyślać. 
Dlatego Komandor Pławski, z humorem opisał swoje 
perypetie z okresu wrastania w życie kanadyjskie. Gdy 
on to tak barwnie odmalował, to mi się przypomniał 
taki obrazek z przed kilkunastu laty z londyńskiego 
terenu.

Wielka kupa nawozu końskiego głęboko pod 
ziemią. Ja i komandor Z. ten nawóz przewracamy 
widłami bo tego wymagała technologia produkcji 
pieczarek, do której się porwaliśmy, dołączając do 
spółki, przed którą już pod drzwiami czaiło się 
bankructwo, o czym my zawczasu nie wiedzieliśmy.

Nie wiem do dzisiaj, co sobie pomyślał admirał 
P.M.. który nas tam w tej pieczarkarni odwiedził. 
Przypuszczam, że chyba nie wierzył w to iż w tym 
pieczarkarstwie się czegoś dorobimy. Jeśli tak sądził, 
to miał rację, bo rzeczywiście koniec tej imprezy był 
żałosny i trzeba było próbować czagoś innego. Ko
mandor L. powinien być nam wdzięczny, żeśmy go 
zbytnio nie zachęcali do tej spółki.

Możnaby więcej takich historyjek opowiadać, ale 
lepiej trzymać się zasady Karola Zbyszewskiego, pi- 
szącego w „Dzienniku Polskim”, który w swojej 
rubryce wymienia tylko historyjki zakończone wyraź
nymi sukcesami a dyskretnie pokrywa milczeniem 
tych, którym nie poszło „jak z płatka”.

Gdy martwa cisza dokoła, bo ustał wieczorem 
hałas motorów samochodowych, to bezsenność sprzyja 
rozmyślaniom. Wtedy myśli krążą jak ten prąd ele
ktryczny po różnych częściach składowych radioapa
ratu. Z tematu na temat i jeszcze inny temat.

Takiej to nocy bezsennej przypomniała mi się 
podróż służbowa z komandorem Świrskim z Pucka 
do Warszawy. I znów to jego powiedzenie o przenie
sieniu Polski na „południe”. Właśnie lepiej to rozgry
złem wśród ciszy nocnej w Londynie niż czterdzieści 
lat temu na jawie. Tak mi się przynamniej wydaje. 
Był to wszak, okres gdy komandor Świrski albo już 
wiedział że obejmie, albo spodz:ewał się objąć dzie
dzictwo po admirale Porębskim. A skoro tak to 
musiał zdawać sobie sprawę, że na jego głowie ciążyć 
będzie obowiązek stworzenia koncepcji, jak dalej 
rozwijać Marynarkę Wojenną, jak walczyć o budżet 
itp. A może najtrudniejsze, co robić na wypadek gdy 
niemcy ruszą na Polskę z lądu i z morza. Niewątpliwe, 
że w tych rozważaniach dochodził do wniosku, że 
położenie geograficzne naszego Kraju jest bardzo 
niedogodne, dla łatwych rozwiązań politycznych 
i obronnych. I stąd chyba pochodzi to podświadome 
i oczywiście nierealne pragnienie przesunięcia Polski 
bardziej na „Południe”. Może nierealne, ale dające 
chwilowe odprężenie myślowe, gdy tak trudny problem 
zacząc rozważać. A gdy się jedzie koleją przez długie 
godziny to można rozmyślać dowoli.

Słyszy się tu i ówdzie słowa zachęty do pisania 
wspomnień z drugiej wojny światowej. Nie mam 
osobiście do tego wielkiego zapału. Pierwszym powo
dem to fakt, że gdy się znalazłem w niewoli nie
mieckiej to przez długi czas zrażony byłem przysłu
chiwać się dyskusjom kolegów z wojska na temat 
— kto winien naszej klęski wrześniowej. Od rana 
do wieczora i tak w koło — kto winien i kto winien. 
Aż do znudzenia ciągle ten sam spór.

Wiadomo, że ponieśliśmy klęskę i to w olbrzy
mich rozmiariach z odwiecznym naszym wrogiem. 
Wielką klęskę ale i wielką naukę na przyszłość, 
przeżyć taką klęskę i ostać się, to także wielka rzecz. 
Są już obecnie na rynku księgarskim wydawnictwa, 
które ustalają przyczyny klęski i winowajców. Gdy 
toczyły się spory o których powyżej wspominam, nie 
było jeszcze książki gen. Kutrzeby pt. Bitwa nad 
Bzurą. Książka ta ukazała się dopiero przed kilku 
laty. W książce tej dowódca armii „Poznań” kreśli 
obraz, jak armie niemieckie zakute w masę czołgów 
i bogatą artylerię i silne lotnictwo tak jego armię 
okrążały aż ją wkońcu powaliły. Najważniejsze wydają 
się być patetyczne jego słowa, wypowiedziane po 
opisie ostatecznej klęski nad Bzurą. „Gdy popatrzysz 
na groby poległych nad Bzurą, to pamiętaj, że oni 
tam padli nie mogąc wykonać niewykonalnego za
dania”.

Drugi powód niechęci do nicowania tego tematu 
jest następujący.

Gdy spojrzeć na mapę, to zauważymy od razu, 
że my tam w tym kątku wybrzeża na Oksywskiej 
Kępie, byliśmy z góry jakby skazani na zagładę lub 
niewolę. Byliśmy w saku. Dla poprawy naszego 
samopoczucia i doli potrzebny był sukces wojenny 
w głębi kraju. Tylko taki sukces mógł nas odciążyć 
od zagłady do której niemcy nawet nie bardzo się 
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spieszyli, czując, że i tak nas wykończą. Początkowo 
podsuwali małe siły. Gdy poczuli twardy i zacięty 
opór, siły stopniowo zwiększali. Tymczasem u nas 
amunicja się wyczerpywała coraz bardziej. Brak snu 
w oddziałach wykańczał siły fizyczne.

A przecież świadomość, że Francja nie uderzyła 
równocześnie, także niemało się przyczyniła do osła
bienia krzepy wojskowej. Wtedy niemcy podsunęli 
masę świeżego wojska, wsparli mocno artylerią i ko
niec epopei. Ktoś tam jeszcze rozpuszczał w nasze 
szeregi hasło, „trzymajcie się. gen. Bortnowski idzie 
z odsieczą”. Było to tyle, co umarłemu kadzidło. 
Zresztą gen. Bortnowski znalazł sie w niewoli nie
mieckiej jeszcze wcześniej od nas.

A jednak ten leutnant niemiecki, co mi nad 
głową wrzeszczał, „lassen Sie ihre lente antreten”, 
trząsł się jak w febrze. Dlaczego? przecież szła za 
nim fala uzbrojonej piechoty niemieckiej. Uczuciem 
strachu był spożyty, choć mnie brał w jasyr.

Los dwa razy w życiu nadział mnie na niemie
ckich leutnantów. Pierwsze zetknięcie, gdy sam, do
piero nie dawno przefasonowany z austriackiego le- 
utnanta na podporucznika polskiego, odbierałem od 
niemieckiego leutnanta miasto Augustów. W roku 1919, 
gdy stojąc postojem w Grodnie, zajmował się Kra
kowski batalion pówiatowyw którym wtedy służy
łem, oczyszczaniem tzw. „Oberostu” z niemców. 
Tamto zetknięcie się było poza tym. moją ostatnią 
funkcją liniową i oczywiście przyjemniejsze od następ
nego w dwadzieścia lat później, gdy hitlerowski 
leutnant zabierał mnie do niewoli.

To ostatnie zetknięcie było raczej koszmarne.
Gdy już niemcy wprawili szeregi opodal budynku 

dowództwa floty, otoczyli gęsto kolumnę i dali 
rozkaz do odmarszu w kierunku stacji kolejowej; 
trzeba było przeżyć jeszcze jeden moment niezapom
niany. Między lokalem spółdzielni a elektrownią na 
wzgórkach ustawiły się spontanicznie szeregi kobiet 
i dzieci. Wyrosły te postacie nagle jakby spod ziemi. 
Nieśmiało spojrzałem z kolumny na twarze tych 
kobiet, których nie zdołaliśmy obronić od zalewu 
niemieckiego na długich pięć lat. A tymczasem nie
oczekiwanie z ust tych kobiet i dzieci wraz z wy
ciągniętymi przyjaźnie ku nam dłońmi wydzierał się 
ku nam jakże tragicznie brzmiący głos „gdzie idzie
cie? nie opuszczajcie nas!”

Słowa te mieszały się z wiatrem i pokrzykiwaniem 
niemieckich posterunków i długo brzmiały w uszach 
jako żałosne pożegnanie dla nas, odchodzących z tego 

Oksywia w nieznaną jeszcze wtedy dolę jeniecką. Dla 
niektórych było to pożegnanie na zawsze z Oksywiem 
i Gdynią.

Duch żołnierski na Kępie Oksywskiej był w po
czątkowej fazie wojny znakomity. Spadek zaczął się 
okazywać, gdy wojsko spostrzegło, ż? lotnictwo nie
mieckie kompletnie włada, powietrzem i sypie bomby, 
gdzie chce i ile chce, nie mówiąc o strzelaniu z ni
skiego pułapu.

Przypuszczam, że to gorycz beznadziejności sy
tuacji sprawiła, że gdy zbliżał się koniec trwania na 
Kenie Oksywskiej, dała się zauważyć inicjatywa do 
popełniania samobó:stw. Jednak myślę, że czas już 
nadszedł aby skończyć rozstrząsanie naszej klęski 
wrześniowej. Trzeba bowiem szykować się do następ
nej rundy. Bo nie ma się co łudzić, że niemcy po 
raz ostatni na Polskę ruszyli w roku 1939-tym.

Szczupak wpuszczony do stawu z karpiami goni 
je stale i bez skrupułów. Niemcy są właśnie takim 
szczupakiem w Europie. I takimi nie przestaną być 
nawet wtedy, gdy powstaną kiedyś Stany Zjednoczone 
Europy.

Rozdział pierwszy z życia Mar. Woj., który 
pozwoliłem sobie nazwać „okres Świrski-Unrug” — 
jest okresem pionierskim, który moim zdaniem skoń
czył się 1-go września 1939-go roku. Okres ten nie 
dokończył wszystkiego, bo nie uzyskał, tak pożądanego 
oderwania się od połączenia z wojskiem lądowym, 
w rozumieniu oczywiście nie operacyj wojennych lecz 
własnej administracji i codziennego życia. Ale ten 
okres pionierski zdążył ukończyć z grubsza własne 
zręby organizacyjne.

To, co nastąpiło po pierwszym września 1939-go 
roku w ciągu drugiej wojny światowej — na morzach 
w związku ze współdziałaniem z flotą Brytyjską — 
to już jest egzamin okresu pierwszego, który ma 
własną literaturę.

Obecnie idzie rozdział drugi, które pisze nowe 
pokolenie polaków w zupełnie innych warunkach 
geograficznych, politycznych i socjalnych aniżeli te, 
które służyły za tło dla okresu pionierskiego.

Wszystko tam w Polsce lub prawie wszystko, jak 
mi się wydaje — uległo dużym zmianom.

Ostał się tam tylko ten sam poszum wiatru 
w Pucku, który nam kiedyś towarzyszył w pracy 
pionierskiej i ten sam poświst piasku na plażach Helu 
pod stopami przechodnia, gdy przygrzeje gorące 
słońce lipcowe.

Aleksander Trzyna
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