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REF
W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie 

istnienia odrodzonej Marynarki Wojennej. W 
związku z tym ukazało się szereg artykułów 
i ocen omawiających pochlebnie jej działalność 
od roku 1918-1968.

Personel Marynarki Wojennej, po zlikwi
dowaniu okrętów, rozszedł się po świecie. Jed
ni koledzy wrócili do kraju, by dalej pełnić 
służbę na morzu. Pewna część tych co wróciła 
skończyła swą czynną służbę dość szybko, 
gdyż nowe władze Polski powojennej zdecydo
wały, że ich dalsza służba jest nie wskazana 
i część ich została usunięta w nowy i prosty 
sposób. Otóż szereg oficerów Marynarki Wo
jennej zostało oskarżonych o akcję antypań
stwową uwięzionych i straconych. I chociaż 
wszyscy ci co tą męczeńską śmiercią skończyli 
swą wierną służbę na morzu zostali przez wła
dze w kraju oficjalnie zrehabilitowani z wyjaś
nieniami że to stało się dzięki zbrodniczej ak
cji pewnych nikczemnych jednostek, już usu
niętych z administracji państwowej to jednak 
wyjaśnienia te nie usunęły bólu z serc pozo
stałych przy życiu rodzin i oczywiście pow
strzymały innych przed powrotem do kraju.

Chcielibyśmy uwierzyć, że to były rzeczy
wiście wyniki pracy małej grupy usuniętych.

Drugim problemem dla tych z kraju była 
przynależność do AK. Szereg naszych kole
gów czy to w kraju pod okupacją niemiecką, 
czy to w Anglii, czy nawet w niewoli brało 
taki czy inny udział w działalności Armii 
Krajowej. Wszystkim nam jednak było wia
domo, że członkowie A K. zostali natychmiast

L E K S J E
po skończeniu działań wojennych, poczytani za 
zdrajców więzieni i traceni.

Teraz w kraju nastąpił okres „rehabi
litacji” A.K. a prześladowania znów są tłuma
czone jako przesadna gorliwość aparatu bez
pieczeństwa czy jako wyniki pewnych rozgry
wek politycznych.

Chcielibyśmy uwierzyć, że rzeczywiście 
akcja ta była rezultatem tylko kilku patolo
gicznych pracowników U.B. i że ci patrioci 
polscy nie będą znowu tropieni i traceni jak 
zwykli zbrodniarze.

Pozostała przy życiu część naszego poko
lenia w kraju jest przeważnie w wieku eme
rytalnym albo jest ciężko schorzała po przej
ściach wojennych. Część z nich w ciężkich 
warunkach materialnych boryka się z życiem 
w tych ostatnich dniach swego marynarskiego 
losu. Ci na szczęście mają swoich najbliż
szych przy sobie i swoje lepsze czy gorsze dole 
mogą dzielić z gronem rodzin i swoich rodaków. 
Tym staramy się w miarę naszych skromnych 
możliwości pomóc materialnie i przesyłać ko
leżeńskie pozdrowienia.

Chcielibyśmy uwierzyć, że ta czysto cha
rytatywna akcja dla ludzi chorych i ludzi już 
poza okresem służby czynnej nie będzie poczy
tana za „akt antypaństwowy” i że kontakt z 
nimi nie wyjdzie im na szkodę.

Dla tych kolegów co pozostali na obczyź
nie w większości wypadków troski materialne 
nie są zbyt dokuczliwe. Jednak dla niektórych 
z nich dla tych starszych i schorowanych sa
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motność w obcym środowisku staje się czasa
mi bardzo ciężka do zniesienia.

Zarząd SMW na wniosek prezesa mec. 
W. Nadratowskiego rozpatruje możliwość o- 
tworzenia Domu Marynarza. Związane z tym 
sprawy dyskusje wnioski i sugestie będą pew
no rozpatrywane na przyszłych zebraniach 
ogólnych i na zebraniach zarządu. I już są 
pewne wskazówki co do praktycznych możli
wości jego istnienia.

W międzyczasie jednak specjalnie dla 
tych starszych i samotnych dobra serdeczna 
pomoc kolegi przyjaciela ma większą wartość 
niż pomoc materialna.

Cieszymy się, że znajdują się wśród nas 
koledzy którzy swą bezpośrednią opiekę przy
jacielską roztaczają na kolegów w ich lokal

nych środowiskach i pomagają im czasami 
więcej niż cały zarząd SMW pomóc może.

Tu nie mogę nie wspomnieć o wspaniałej 
pomocy, jaką nasz kolega inż. Kiciński rozta
cza wśród naszej braci marynarskiej. Od sze
regu lat nie tylko hojnie wspomaga naszą 
centralę w Londynie, ale wspólnie ze swą 
Małżonką otwiera swój dom i serca dla kole
gów w swoim zasięgu.

Dziękujemy mu za to z całego serca.
My w Londynie, dopóki będziemy istnieć 

będziemy się starać naszą akcję kontynuować. 
Za naszą pracę w rozdziale darów i za czas 
poświęcony dla kolegów prosimy tylko o jedno 
by każdy jak najgoręcej starał się utrzymać 
dobre imię Polaka i z całego serca powtarza
my za kol. Kicińskim że jeśli może niech też 
pomoże innym.
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Witold Poray-Wojciechowski

TRUMNA NA POKŁADZIE
(urywki z pamiętnika)

W niedzielę dnia 7 lipca 1968 roku w Glasgowie 
odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Towa
rzystwo Społeczno-Oświatowe, w siedzibie Towarzys- 
stwa w domu Polskim im. Gen. Władysława Sikor
skiego, dla uczczenia 25 rocznicy tragicznej śmierci 
Generała. Szkocki Komitet Obchodu tej rocznicy pod 
protektoratem wdowy po ś.p. Generale, pani Heleny 
Sikorskiej, opracował bardzo szczegółowy program 
uroczystości, które trwały przez trzy dni i które miały 
bardzo podniosły charakter.

Poproszony przez Zarząd Towarzystwa odczyta
łem na Akademii urywki z mego pamiętnika, które, 
z uwagi na obecność licznych gości szkockich, prze
tłumaczyłem na język angielski.

Na akademii wystąpiłem w pełnym mundurze 
kapitana marynarki wojennej, a uczyniłem to z dwóch 
powodów. Pierwszym było moje osobiste uczczenie 
zmarłego, drugim był fakt, że w tym samym mun 
durzę 25 LAT TEMU. W DNIU 8 lipca 1943 roku by
łem na pokładzie O.R.P. ORKAN, który w Gibralta
rze tego dnia przyjął trumnę ze zwłokami tragicznie 
zmarłego Wodza Polski Walczącej.

O.R.P. ORKAN, najnowocześniejszy niszczyciel 
ó wielkiej sile ognia artyleryjskiego i torpedowego, 
zbudowany na stoczni Fairfield w Glasgowie jako 
H.M.S- MYRMIDON, został przekazany przez admi
ralicję Polskiej Marynarce Wojennej i w dniu 18 listo
pada 1942 roku pod banderą Rzeczpospolitej wszedł 
w skład Polskiej Floty Wojennej, pod dowództwem 
komandora Stanisława Hryniewieckiego.

Byłem wyznaczony na ten okręt Rozkazem Szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej i od momentu pod
niesienia bandery pełniłem obowiązki oficera torpedo
wego. W składzie załogi było 15 oficerów oraz 250 
podoficerów i marynarzy.

Dumni byliśmy wszyscy z tego okrętu, który 
z jego wielką szybkością i potężnym uzbrojeniem 
mógł wykonać każde zadanie niszczyciela w skompli
kowanej i nielekkiej służbie wojennej na Atlantyku. 
Przez wiele miesięcy O.R.P. ORKAN, przydzielony 
do Home Fleet z bazą w Scapa Flow, wykonywał 
zadania w rejonie morskim obejmującym północny 
Atlantyk; patrolował szlaki morskie przeciwko nie
mieckim okrętom podwodnym ; osłaniał pancerniki 
brytyjskie, czatujące na Tirpitza i krążowniki niemiec 
kie, ukrywające się we fiordach norweskich ; wreszcie 
brał udział w ochronie konwojów pomiędzy Islandią 
i Murmańskiem.

Wiosną 1943 roku O.R.P. ORKAN został odko
menderowany z Home Fleet i przeniesiony do bry

tyjskiej bazy wojennej w Plymouth. Po długiej zimie 
i pracy wykonywanej w najtrudniejszych warunkach 
na arktycznych szlakach konwojowych okręt i jego 
załoga znaleźli się w bardziej sprzyjających warunkach, 
a choć charakter naszej służby na morzu nie zmienił 
się, niemniej jednak ciepłe wody zatoki Biskajskiej 
i środkowego Atlantyku wydawały się nam rajem. 
O.R.P. ORKAN był w tym czasie używany do spec
jalnych zadań ; odbywał błyskawiczne rejsy — rzuty 
po zatoce Biskajskiej; wspierał osłony konwojów, gdy 
lotnictwo i podwodne okręty niemieckie atakowały 
zbyt skutecznie konwoje alianckie, te wielkie i nie
ruchliwe pływające miasta, rozsiane wówczas wielkimi 
grupami na oceanie pomiędzy Gibraltarem, Zachodnią 
Afryką i Anglią. Zapuszczaliśmy się nierzadko pod 
wybrzeża Hiszpanii, łapiąc oceaniczne kutry rybackie, 
które miast łowienia ryb, szpiegowały na szlakach 
komunikacyjnych, naprowadzając na konwoje niemiec
kie sępy i rekiny- Ciągłe patrole, nieoczekiwane zada
nia, krótkie postoje i gwałtowne eskapady uczyniły 
z ORKANA okręt-widmo. Zatoka Biskajska rzadko 
bywa spokojna, więc w tym kołowrocie pracy wo
jennej „jedliśmy do syta rekinie mięso”; ale nikt 
jakoś nie narzekał, gdyż praca ta była dla okrętu 
i załogi daleko lżejsza niż ponura orka na północnym 
szlaku konwojów murmańskich.

Był to czwarty rok wojny, rok nadziei dla sił 
alianckich, specjalnie na morzu, kiedy po ogromnych 
początkowych stratach w statkach, sprzęcie i ludziach, 
coraz więcej okrętów podwodnych niemieckich i sa
molotów poczęło ginąć na Atlantyku. Dla nas jednakże 
rok 1943 był rokiem niepewności i niepokoju o przy
szłość, choć zbrojny wysiłek pogwałconego Kraju do
chodził, w imię solidarności i lojalności, do szczytu. 
Załoga O.R.P. ORKAN doświadczyła tego może naj
bardziej dotkliwie. Oto w dniu 3 marca 1943 roku, 
po wyjściu z Murmańska, kiedy okręt osłaniał statki 
rosyjskie, idące w alianckim konwoju i dziesiątkowane 
atakami Junkersów i torpedami niemieckimi, załoga 
okrętu wysłuchała w drętwym milczeniu komunikatu 
radiowego, w którym odpowiedź Rosji na notę Pol
skiego Rządu godziła w naszą suwerenność państwową. 
Nad nami wisiały szare chmury, które kryły eskadry 
niemieckie. Dokoła nas rozpościerało się ponure, nies
pokojne morze arktyczne , kryjące niebezpieczeństwa 
od wroga i od żywiołu. W temperaturze -8° C obsłu
gi dział i torped czuwały lojalnie przy uzbrojeniu, 
które ochraniało statki rosyjskie przed atakami i za
gładą. Istotnie załoga ORKANA przeżyła w tym 
konwoju tragedię, równającą się chyba tylko ze 
śmiercią.
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Zmiana bazy i warunków pracy powoli zacierała 
odczutą krzywdę. Zdarzyło się wtedy ORKANOWI 
podjęcie z wody rozbitków z zatopionego niemieckie
go okrętu podwodnego, a każdy taki sukces wpływał 
bardzo dodatnio na samopoczucie załogi.

Niestety nie na długo!

* * *

5 lipca 1943 roku, poniedziałek.

Okręt na postoju w Plymouth. Ładujemy amu
nicję, ropę i prowiant. Wkrótce po godzinie 9 rano 
przyszedł jakiś ważny sygnał od C.inC- Plymouth. 
Dowódca okrętu nakazał natychmiastową gotowość 
maszyn i uzbrojenia. Wychodzimy z portu w wielkim 
pośpiechu. Wkrótce po minięciu latarni Eddystone 
kładziemy się na kurs południowo-zachodni. „Hrynio” 
zebrał oficerów i podał wiadomość która nas poraziła. 
Gen. Sikorski, Gen. Klimecki, Pani Zofia Leśniowska, 
córka Generała, oraz, przyjaciel nas wszystkich, Józek 
Ponikiewski, adiutant morski Generała, i inni pasaże
rowie samolotu ponieśli śmierć w wypadku na wo
dach Gibraltaru Startujący samolot zwalił się w morze 
z niewiadomego powodu. Zginęli wszyscy.

Wielka to dla nas tragedia. Każdy z nas przejęty 
jest do samej głębi. Nie chcemy w to wierzyć. Padają 
słowa beznadziejności, zaczynają kiełkować podejrze
nia, a nade wszystko zjawia się stara towarzyszka 
naszej wojennej pracy, to szarpiąca niepewność o los 
Kraju, o los nas wszystkich .. .

Komandor Hryniewiecki zakazuje oficerom a pó
źniej załodze, którą zebrał na pokładzie, wszelkich 
komentarzy na temat tego tragicznego wypadku. 
Otrzymaliśmy rozkaz pójścia pełną szybkością do 
Gibraltaru, by przyjąć tam na pokład trumnę ze 
zwłokami Generała, i bez straty czasu wrócić du 
Plymouth. W obliczu nieszczęścia nie możemy tracić 
nadziei w przyszłość Polski. A na dziś i dni następne 
przed każdym z nas żołnierski obowiązek. Odkrywamy 
nasze głowy i modlimy się krótko za dusze zmarłych.

Okręt idzie z dużą szybkością. Jest trochę fali, 
więc jest mokro i słono wszędzie. Załoga w wachcie 
bojowej tkwi przy uzbrojeniu i maszynach. Nastrój 
jest ponury, którego nie poprawiają komunikaty ra
diowe. Nasi radzicy słuchają stacji radiowych bodajże 
całego świata. W eterze nadzwyczajny tłok. Obco
języczne komunikaty: niemieckie, rosyjskie, francuskie, 
angielskie i polskie wprowadzają coraz większy chaos 
do serc i umysłów. Rozkaz dowódcy okrętu jest 
ściśle przestrzegany, ale szept nieśmiały, a jeszcze 
bardziej uporczywe myśli poczynają kiełkować i bu
rzyć ..

Obserwujemy kilkakrotnie Condory niemieckie, 
nisko nad horyzontem, na zachód od nas. Niemcy 
szukają konwoju i żeru, a nas zostawiają w spokoju. 
Dziwne! Zdaje się, że nikt oka nie zmruży tej nocy, 
pomimo zmęczenia wachtą bojową i dużą szybkością 
na fali, co powoduje silne przechyły okrętu, wibrację 

śrub i kadłuba oraz dygot osprzętu na pokładzie 
i pod nim.

Gdy zszedłem z wachty, pomodliłem się za Oj
czyznę — już tak modliłem się raz, gdy na BŁYS
KAWICY, na Morzu Północnym, w czasie przejścia 
z Gdyni do Leith. rano dnia 1 września 1939 roku 
dowódca BŁYSKAWICY, komandor Kodrębski ze
brał załogę, aby zawiadomić nas o wybuchu wojny.

Wielki Boże, miej Ojczyznę naszą w opiece.

Wtorek, środa, 6 i 7 lipca 1943 roku.
Weszliśmy w strefę passatu. Wiatr wzrósł a z nim 

fala, więc nas mocno zalewa. Przechyły okrętu do
chodzą do 40 stopni. W mesie oficerskiej w czasie 
kolacji odrywa się stół i rozpoczynają się harce po 
mesie. Stół przygniótł zastępcę dowódcy, kpt. mar. 
Michała Różańskiego i omal nie strzaskał mu klatki 
piersiowej. Jajecznica i potrzaskane talerze pokryły 
nowy dywan Szklanki, karafki, noże, widelce, krzesła 
i ślizgający się po jajecznicy oficerowie podwachty 
kotłowali się po pomieszczeniu, a okręt tańczył na 
fali nie zmieniając szybkości kursu.

Radzicy dostarczają coraz to nowych wieści z ko
munikatów radiowych, w których powtarza się często 
nazwa naszego okrętu i cel jego pochodu. Nie mogę 
oprzeć się uczuciu ogromnego przygnębienia, a nie
wesołe myśli spędzają sen z powiek, pomimo zmęcze
nia. Cztery godziny podwachty, które normalnie prze
sypia się kamiennym snem, bez względu na pogodę 
i ruch okrętu stają się teraz koszmarem; cztery go
dziny wolne od obowiązku wloką się niemiłosiernie, 
a w sercu i w duszy jawi się zmora niepewności. 
Wojna, trwająca już bezmała cztery lata nie uwidacz
nia jej początkowego celu, a raczej go gmatwa. 
Głęboka i pogłębiająca się tęsknota za Krajem wy
bucha jak pożar, którego nic nie jest w stanie stłumić. 
Nasza nieprzerwana praca na morzu, a nade wszystko 
nasźa lojalność dla sprawy alianckiej, nasza niczym 
nie skażona gotowość na trud i poświęcenie dla 
wspólnej sprawy, zdają się iść na marne, jak walory 
pionków na szachownicy, na której ważne figury 
decydują o wyniku rozgrywki. Szczęśliwi są Anglicy, 
którzy mają wspaniałego wodza i kraj, zrąbany 
wprawdzie, ale nietknięty stopą wroga. A przecież 
dla nas Generał Sikorski był kimś większym niż nawet 
Churchill dla Anglików. A dziś nie mamy już,Sikor
skiego. Dziś tłuczemy się po oceanie w żałobnej misji, 
by zabrać Jego zwłoki z Gibraltarskiej twierdzy i po
wrócić z Nim do Plymouth.

Załoga reaguje na wieści niewytłumaczonym, ka
miennym spokojem. Obowiązki wykonywane są wzo
rowo. Na twarzach nie widać uśmiechów- Nie słychać 
nucenia. Z pomieszczeń dziobowych nie dochodzą ani 
odgłosy sprzeczek, ani tony mandolin czy gitar. Nie 
słychać dosadnych wyrażeń marynarskich, określają
cych stosunek do służby, do morza, do kucharzy 
okrętowych, którzy w opinii załogi gotują zawsze źle 
i mało. Nie słychać dowcipnych, a gryzących odpo
wiedzi marynarzy, mających zazwyczaj na pieńku z 
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młodszymi podoficerami. Tylko radiostacja jest oblę
żona, a komunikaty rozchodzą się po okręcie z błys
kawiczną szybkością. Jakiś zasmolony palacz, gdy 
skończył wachtę w kotłowni, stał na pokładzie sma
gany wiatrem i rozpryskami wody. Nie zeszedł do 
pomieszczenia na wypoczynek tylko tkwił przy luku 
maszynowym, siwe oczy wbił w rozkołysany horyzont 
i z zaciśniętymi ustami gniótł jakieś słowa. Modlitwę? 
Przekleństwa? . ..

Wśród oficerów także niepokój, przebijający w 
każdym zetknięciu, w każdej, nawet najdrobniejszej 
sprawie codziennej. Obowiązki wykonywane są auto
matycznie, ale mesa jest cicha i przeważnie pusta. 
Każdy kry je się ze swym smutkiem i zwątpieniami. 
Wiem, że sercem dowódcy targają głębokie uczucia 
On, z racji swej funkcji, jest zawsze sam, jak na 
dowódcę okrętu przystało. Z uczuć swych nie zwierza 
się nikomu. Ale nadzwyczajne zadanie, jakie mu pole
cono, wykonać musi choć jest dla niego ciężkie, jak 
byłoby ono dla każdego z nas w tej samej sytuacji. 
Przesąd marynarski walczy w nim z poczuciem żoł
nierskiego obowiązku. W tradycji marynarza bowiem 
nie mieści się pojęcie trumny na pokładzie bojowego 
okrętu. Gdy przyjdzie potrzeba, marynarze oddają 
c’ała umarłych lub zabitych kolegów morzu. Modlą 
sie krótko. Ceremoniał przewiduje zatrzymanie ma
szyn i opuszczenie bandery w pół masztu. A gdy 
morze przyjmie zwłoki, okręt i jego załoga wracają 
do codziennych obowiązków.

Komandor Hryniewiecki, jeden z najdzielniejszych 
dowódców jakich Polska Marynarka kiedykolwiek 
miała, był wspaniałym oficerem, nieustraszonym żoł
nierzem. Był on także przesądnym marynarzem, sta
rym wilkiem morskim, który z powodu naszej nieco
dziennej misji przeżywał głęboki konflikt.
Czwartek, 8 lipca 1943 roku.

Dziś o godzinie 4-ei rano O.R.P. ORKAN prze
szedł cieśninę Gibraltaru, a dwie godziny później 
wszedł do portu i zacumował przy molo-

Raz jeszcze pojawiła się w Gibraltarze bandera 
polska, tym razem opuszczona do pół masztu. Nao
koło nas szarzały w półświetle wczesnego poranka, 
zda się uśpione, cielska olbrzymich pancerników 
i krążowników liniowych. Majaczyły znajome sylwet
ki okrętów, z którymi nasze jednostki bojowe wykony
wały trudne zadania zaopatrywania Malty w 1941 
roku w sprzęt wojenny Skupiona tu była ta sławna 
„Siła H” Admirała Sommerville’a, która jak w klesz
czach, trzymała włoską flotę wojenną i nie pozwoliła 
jej na żadną znamienną akcję morską.

W półświetle poranka rozległy port wojenny, 
pancerniki, lotniskowce i wielka skała granitowa stró
żująca nad nimi sprawiały nierealne wrażenie. Były 
obojętnymi i milczącymi świadkami tragedii, która w 
tym wspaniałym i potężnym porcie dotykała tylko 
nas Polaków — załogę alianckiego niszczyciela, który 
przyszedł tu dla wykonania najcięższego zadania jakie 
kiedykolwiek przypadłe do wykonania okrętowi Rzecz
pospolitej.

Na molo przywitała okręt mała grupka oficerów 
polskich i brytyjskich. Komandor Hryniewiecki przy
jął ich na pokładzie, po czym miała miejsce pośpieszna 
konferencja. ORKAN z zarządzenia gubernatora Gib
raltaru miał przyjąć trumny z ciałami innych ofiar 
katastrofy. Komandor Hryniewiecki stanowczo się te
mu sprzeciwił, powołując się na rozkazy otrzymane 
w Plymouth, a tyczące wyłącznie zwłok Naczelnego 
Wodza.

Wkrótce pomiędzy burtą okrętu i bramą dockyar- 
du stanął podwójny szpaler żołnierzy brytyjskich pod 
bronią. O godzinie 8-ej przez bramę nadciągnęła pro
cesja. Na czele biało-ubrani księża niosący krzyże, za 
nimi oddział królewskiej piechoty morskiej z orkiestrą, 
grającą przejmujący marsz żałobny Chopina. Następ
nie ukazały się zwarte oddziały marynarzy brytyjskich, 
lotników i armii; każdy z oddziałów w sile kompanii, 
pod bronią i bagnetami. Za oddziałami laweta armat
nia z trumną okrytą flagą biało-czerwoną i otoczona 
garścią żołnierzy polskich. Za lawetą gubernator Gib
raltaru, gen. Macfarlane, w otoczeniu przedstawicieli 
Rządu Polskiego w Londynie, oraz oficerów wysokich 
rang, Polaków i Brytyjczyków.

Powoli procesja ustawiła się przy prawej burcie 
ORKANA. W tej chwili zdałem sobie sprawę, że 
patrzę prosto w oczy mojemu koledze, z którym 
byłem w Korpusie Kadetów w Chełmie i którego 
nie widziałem przez 10 lat- Porucznik Czechowski 
stał bez ruchu na molo, ja na pokładzie ORKANA, 
także bez ruchu. Oddzieleni byliśmy odległością za
ledwie kilku metrów, ale nie mogliśmy do siebie 
mówić. Tylko nasze oczy zwarły się w niemym po
witaniu i bólu jaki odczuwał wtedy każdy prawy 
Polak.

Ceremonia przyjęcia trumny ze zwłokami Naczel
nego Wodza nie trwała długo. Trumna stanęła na 
platformie działa przeciwlotniczego na śródokręciu. 
Biało-czerwona flaga i kwiaty pokryły trumnę i plat
formę działa. Orkiestra grała Hymn Polski.

Załoga ORKANA w absolutnej ciszy i w wielkim 
skupieniu przyjęła zwłoki Wodza. Spoczął On na su
werennym terytorium Rzeszpospolitej, na stalowym 
pokładzie okrętu, na skrawku Polski Walczącej. Na
czelny Wódz po raz ostatni był gościem polskich 
marynarzy. Po ceremonii przyjęcia trumny na pokład, 
niedługo po godzinie 8-ej ORKAN opuścił molo. 
Wiatr powiewał i rozwijał banderę wzniesioną do 
pół-masztu. Księża, szeregi żołnierskie, gubernator 
i jego świta, polscy oficerowie i nieliczna garść ro
botników dockyardu żegnali nas ciszą i bezruchem.

Pancerniki, lotniskowce, krążowniki liniowe i fort 
uczepiony u szczytu granitowej skały, salutowały 
ORKANA banderami opuszczonymi także do pół- 
masztu Tylko coraz bardziej cichnące dźwięki Pol
skiego Hymnu towarzyszyły okrętowi, a i te umilkły 
wkrótce.

O godzinie 8.45 rano dnia 8 lipca 1943 roku 
O.R.P- ORKAN opuścił port Gibraltaru i rozpoczął 



6 NASZE SYGNAŁY

podróż powrotną. Powrót, czwartek, piątek, sobota, 
8, 9, 10 lipca 1943 roku.

Przez cieśniny Gibraltaru, na zachód, na Atlantyk, 
szedł ORKAN rozwijając ponownie dużą szybkość, 
spotykając stalowym czołem słony oddech oceanu 
Trumna została przeniesiona z pokładu i umieszczona 
bezniecznie w iednvm z nomieszczeń w nadbudówce 
rufowej. Pieczołowite ręce umocniły ją silnie linami 
i klinami, aby podrzuty i przechyły okrętu nie zakłó
ciły jej równowagi. Cieśla okrętowy miał za zadanie 
obić trumnę ołowiem, gdyż nie było na to czasu 
w Gibraltarze. Jednakże przeciwne wiatry i fale nie 
pozwoliły nawet na zaczęcie tej pracy. Okazało się 
przy tym, że trumna była pęknięta ...

Jak okiem sięgnąć, ORKAN żeglował samotnie. 
Horyzont przed nim był czysty, tylko od zachodu 
czerniały chmury i wyciągały się w pochodzie białe 
grzywacze fal bitych silną morką. Byliśmy sami na 
tych wielkich, niespokojnych wodach, gdzie przed 
kilku tygodniami tropiliśmy niemieckie rekiny lub 
gdzie ratowaliśmy rozbitków ze storpedowanych stat
ków alanckich. Radio wielojęzyczne natomiast mówi
ło nam, że jesteśmy dobrze obserwowani, gdyż co 
godzina ten czy inny komunikat podawał bardzo do
kładnie nasze pozycje. Tak też misja ORKANA, 
jego marszruta jak i cel tej marszruty były znane 
całemu światu. Dla nas była to zupełnie niepovrszednia 
sytuacja. Przecinaliśmy bowiem wody na których gra
sowały okręty podwodne niemieckie Byliśmy widocz
ni z każdego punktu horyzontu, oczekiwani, spos
trzeżeni, raportowani ... a jednakże pozostawieni w 
spokoju ... a jednakże gotowi w każdej sekundzie 
do walki z wrogiem podwodnym i nawodnym.

Nastroje wśród załogi zmieniły się znacznie. Ma
jąc pod opieką trumnę z ciałem Naczelnego Wodza 
załoga ORKANA czuwała przy uzbrojeniu, pełniła 
normalne obowiązki wachty bojowej, ale już bez ner
wowego naprężenia doświadczonego w drodze do 
Gibraltaru. Napięte muskuły zelżały, umysły porażone 
nagłością tragedii wracały powoli do równowagi, tylko 
w sercach pozostał ból i poczucie niepewności.

Mieliśmy na okręcie gości, których przyjęliśmy 
w Gibraltarze. Gen. Ujejski, płk Protasiewicz i dr 
Retinger towarzyszyli nam w tej smutnej podróży, 
dzieląc z nami niewygody dużej szybkości, nasze 
proste jedzenie i całe nasze życie podzielone na 
czterogodzinne okresy wachty i czterogodzinnego po 
niej odpoczynku.

Okręt szedł kursem północnym, zmagając się z 
wiatrem i falą, odwalając ostrym dziobem wielkie ski
by błękitnej wody, jak niestrudzony oracz w jego 
znojnym codziennym trudzie.

Radio podaje szczegóły gibraltarskiej tragedii. 
Nie możemy wyjść z podziwu nad faktem że jedy
nym ocalałym z katastrofy człowiekiem był pilot sa
molotu, Czech, porucznik Prchal. Komunikaty wro
gich radiostacji sugerują akt sabotażu i wymieniają 
winnych, a my, żołnierze Rzeczpospolitej, wierni 

sorawie Polski, lojalni alianci bronimy się przed 
świadomością aktu, nie chcemy przyjąć wrogich su
gestii, a tylko wykonujemy nasz obowązek ciężki 
i niewdzięczny w poczuciu bezsilności wobec tej wiel
kiej tragedii jaka spadła nagle niezasłużenie na nas 
wszystkich.

Wielu z obsady oficerskiej i załogi ORKANA 
pamiętało wizytę gen. Sikorskiego w Rosyth, gdzie 
w dniu 17 listopada 1939 roku Naczelny Wódz, przy
były z Paryża, dokonał inspekcji dywizjonu polskich 
niszczycieli w składzie O.OR.P. BŁYSKAWICA, 
GROM i BURZA. Gen Sikorski wygłosił wtedy do 
załóg okrętów, zebranych na molo, krótkie żołnierskie 
przemówienie:

„Przywożę wam, marynarze polscy, pozdrowienia 
od Rządu Polskiego z Paryża. Pozdrawiam was rów
nież od siebie i jestem dumny z was, którzy w tej 
chwili jesteście jedyną zorganizowaną siłą walczącą 
bez spoczynku o wolność Polski. Waszymi czynami 
uratowaliście honor Ojczyzny nie ustając w walce 
z wrogiem od chwili wybuchu wojny i utrzymując 
tradycję jak na dobrych synów Ojczyzny przystało. 
Da Bóg, będziecie w przyszłości trzymali straż u wy
brzeży Wielkiej Polski Morskiej”.

Generał Sikorski jest znów z nami, a my otaczamy 
Go najczulszą opieką serc zbolałych i smutku wiel
kiego, przejętych tragedią bijącą w Ojczyznę. Ty nam 
Wodzu zaufałeś na początku wojny, dziś Ciebie mamy 
pośród nas, na skrawku Ojczyzny, na tym stalowym 
okręcie, który służy Ci jak godny Wodza katafalk, 
a choć z banderą w pół-masztu, to jednak gotowy 
do walki w każdym momencie. Polscy marynarze nie 
zawiodą nigdy Twego zaufania!

ORKAN przyszedł do Plymouth pod wieczór 
10 lipca 1943 roku. Po wejściu do portu przycumował 
do molo w porcie wojennym. Nasza misja, która 
trwała 5 i pół dnia i w czasie której ORKAN pokrył 
odległość około 2400 mil morskich — została skoń
czona.

Przy trumnie, która została ponownie przeniesiona 
na platformę działa przeciwlotniczego na śródokręciu, 
stanęła warta marynarzy z załogi ORKANA. Nad 
trumną powiewała wystrzępiona bandera bojowa ok
rętu, ta sama, którą ORKAN niósł dumnie w konwo
jach północnych, na patrolach atlantyckich, na zasty
głych i mroźnych wodach murmańskiego kotwicowis- 
ka, i którą teraz zniżył w pół-masztu tylko na znak 
głębokiej żałoby po Naczelnym Wodzu.

Na molo, w czerni szat, Wdowa czekająca po
wrotu Męża. Dokoła niej księża, oficerowie polscy 
i brytyjscy wysokich rang. Dalej zwarty oddział ma
rynarzy polskich pod bronią i bagnetami. Orkiestra, 
rzesza ludzka, stojąca w milczeniu, składająca hołd 
szczątkom Wodza Naczelnego Narodu, który zeszedł 
z tego świata tak nagle i tak bardzo wszystkich 
Polaków osierocił.

Trumna pokryta banderą została przeniesiona 
z suwerennego terytorium Polski na obcy ląd. Załoga
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ORKANA raz ostatni oddała honory Naczelnemu 
Wodzowi.

Gdy orszak żałobny oddalał się, ORKAN powoli, 
niepostrzeżenie odszedł od molo i pożeglował do swe
go przeznaczenia- 

* * *
W dniu 9 października 1943 roku ukazał się, 

tajny podówczas Rozkaz Dzienny Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej Nr 17 następującej treści: 
O.R.P. ORKAN — strata

O.R.P. ORKAN zginął, pełniąc służbę eskortową 
w konwoju na północnym Atlantyku w dniu 8.X.1943. 
Trafiony torpedą zatonął od wybuchu amunicji.

W tej chwili wiem o uratowaniu I oficera i 43 

podoficerów i marynarzy. Los dowódcy okrętu i reszty 
załogi nie jest jeszcze znany.

Strata O.R.P. ORKAN jest wielkim ciosem dla 
naszej marynarki. Straciliśmy najnowocześniejszą jed
nostkę bojową i olbrzymią większość doskonałej 
załogi.

Przechowując w sercach naszych pamięć o zagi
nionych towarzyszach broni — zdwójmy nasze wysił
ki dla chwały Polski, Marynarki Wojennej oraz pom
szczenia straty O.R.P. ORKAN.

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
(—) J. Świrski, Wice-Admirał
W i told Poray -Wojciechowski

JL 
I-.
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LIST ADMIRAŁA UNRUGA

DRODZY Koledzy,

Serdecznie dziękuję Wam za piękne dzieł
ko „Marynarka Wojenna”. Jestem zachwycony 
czytając je od końca do końca. Sposób uczcze
nia naszego 50-ciolecia nie mógł być lepiej 
ujęty. Forma zewnętrzna, cała redakcja bez 
zastrzeżeń! Winszuję Wam wszystkim, którzy 
współpracowaliście przy stworzeniu.

Ślę moje najlepsze pozdrowienia.

J. Unrug

Lailly en Val 
15.2.1969
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>
KRONIKA STOWARZYSZENIA

WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA

t 24-ty Walny Zjazd SMW odbył się w dniu 27
kwietnia. Ze względu na dość obszerny program i po
ruszone na nim problemy trwał od godz. 9 rano do 
8 wieczór. Obecnych około 50 uczestników łącz
nie z delegatami Kół. Głosów reprezentowanych ma
ksimum 202. Ciężar dyskusji obracał się głównie koło 
zagadnienia przyszłości Stowarzyszenia oraz wytycz
nych pracy na przyszłość. Zjazd powziął dwie decy
zje natury gospodarczej, mianowicie: udzielenie po
życzki dla Polish Naval Welfare Fund celem spła
cenia wypowiedzianego nam 2-go mortgage’u domu 
w Brighton, oraz udzielenie pożyczki w wysokości 
£ 4.000 (po ostatecznym zbadaniu przez Zarząd) Pol
skiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalnemu. Sposób 
spłacania tej pożyczki zostanie określony osobną umo
wą z POSK’iem. Obydwie pożyczki bezprocentowe. 
Do zmian Statutu w sensie wprowadzenia Sądu Ko
leżeńskiego nie doszło z powodu braku statutowego 
quorum.

Nowowybrany zarząd przedstawia się jak nastę
puje:

Prezes-B. Wroński
I-szy wiceprezes — B. Markowski
Il-gi wiceprezes — F. Pitułko
Sekretarz — J. Busiakiewicz
Skarbnik — F. Biel

Ponadto do Zarządu weszli kol.kol. J. Bednarz, 
A. Brzózka, H. Gryko, A. Ponikiewski, A. Wacięga, 
F. Wizła, S. Wolff, K. Zubkowski.

Długoletni dotychczasowy prezes SMW mec. 
W. Nadratowski w uznaniu Jego 20-letniej i nieoce
nionej pracy dla dobra SMW, jednogłośną uchwałą 
Zjazdu wybrany został do Komitetu Honorowego 
SMW.

Przewodniczył Zjazdowi kol. B. Wroński. Zjazd 
zakończył się herbatką koleżeńską.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
13 stycznia zmarł śmiercią tragiczną w Freeport 

kmdr. ppor. Jur Mende przeżywszy lat 57. Zgodnie 
z ostatnią wolą Zmarłego pochowany został w morzu. 
Prawy i szlachetny charakter, dobry oficer marynar
ki, doskonały towarzysz i przyjaciel należał do poko
lenia szkoły polskiej, które tworzyło trzon naszej Ma
rynarki Wojennej.

16 stycznia zmarł po długiej chorobie w Dubrow
niku w Jugosławii kmdr w stanie spoczynku Wł. Fi- 
lanowicz przeżywszy 81 lat.

Wszyscy pamiętają długoletniego komendanta 
portu Oksywie z którego śmiercią odchodzą ostat
ni mohikanie z pierwszych lat powstania Mar. Woj.

6-go lutego zmarł nagle w Chicago bosman Sta
nisław Mania i tamże został pochowany. Należał do 
grona tych naszych podoficerów, na których opiera
ły się doskonale wyszkolone załogi naszych okrętów.

Cześć ich pamięci.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM GINSBERTA

Następujące dary wpynęły od wydania ostatniego nu
meru „Naszych Sygnałów” :
J. Hupert £. 4. 2.1
L. Lichodziejowski 2. 0.0
Liga Morska Okręg 5 24. 0.6
Liga Morska Okręg 7 ze Święta Morza 58. 2.9
E. Szczepański 4. 2.4
P. Cieślak 1. 5.0
K. Namieśniowski 5. 0.0
P. Bukraba 2.10.0
W. Zajączkowski 4. 0.0
J. Tumaniszwili 6. 0.0
K. Loch 1. 0.0
Zebrane na Dinner Dance 10.12. 69 20.13.1
Koło SMW New York 41.14.0
K. Brożek 8. 5.2
K. Hess 8. 5.2
W. Fara 4. 0.0
H. Kozłowski 12.0
Mrs. Melody Bramwell 25. 0.0
A. Guluk 1. 0.0
J- Puzio 1.12.0
P. Podkowicz 1. 0.0
D. Sczerbik 20. 0.0
Bezimiennie 1.10.0
J. Ditmar 5.19.0
M. Serafin 5.19.0
W. Maracewicz 3.11.0
K. Stasiński 2. 7.6
p. Sapalski 1. 3.0
A. Gaudyn |. 3.6
W. Januszewski 3.11.0
Komisja Opieki serdecznie dziękuje ofiarodawcom.

CZŁONKOWSTWO DOŻYWOTNIE

Następujący członkowie wpłacili składkę na człon
kowstwo dożywotnie:
Dr. K. Boreyko. £. 12. 7.6
J. Straszak 11 5.0
A. Ponikiewski 10.10.0
J. Tumaniszwili 12. 7.5
Zofia Proszek 10.10.0
M. Kaczmarek 10.10.0

Odwiedzili smw

Od ukazania się ostatniego numeru Naszych Syg
nałów odwiedzili SMW Koledzy:

T. Jekiel — USA ( w przejeździć)
J. Straszak — Kanada (w przejeździć)
K. Durski — Kanada (w przejeździć)
S. Rowiński — (na stały pobyt)

ŚWIĘTO MAR.WOJ.

Z okazji Święta Marynarki Wojennej, odprawio
ne zostało dnia 15 lutego nabożeństwo żałobne w koś
ciele św. Andrzeja Boboli za dusze poległych i zmar
łych, oficerów, podoficerów i marynarzy Mar. Woj.

Tegoż wieczoru w salach Ogniska Polskiego od
był się tradycyjny dinner-dance dla członków SMW 
i ich rodzin i zaproszonych gości. Dinner Dance zgro
madził około 75 osób. Urządzona przez kol. B. Ja
błońskiego loteria fantowa przyniosła £ 20.131 czyste
go dochodu i suma ta wpłacona została na Komisję 
Opieki SMW (Fundusz Ginsberta)
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MARYNARKA WOJENNA — DOKUMENTY 1 OPRACOWANIA
Wpłacili na książkę K. Hess 2. 0.0

„Marynarka Wojenna — Dokumenty i Opracowania” A. Ponikiewski
H. Kozłowski

1. 1.0
18.0

następujący koledzy: J. Stein 1. 0.0
C. Sleziak 1. 1.0

J. Unrug 20 fr.
1. 0.0

J. Lubelfeld 1. 0.0
J. Wiszowaty £. A. Browarski 2. 0.0
J. Busiakiewicz I. 0.0 R. Katarzyński 18.0
A. Cieszkowska 1. 1.0 L. Lichodziejewski 18.0
P. Jankowski 1. 0.0 T. Farbisz 3.18.0
Z. Tatarka 10.0 A. Połomski 2. 0.0
J. Giertych 18.0 M. Wasilewski 1. 0.0
K. Loch 1. 0.0 Z. Proszek 1. 0.0
M. Hrynkiewicz-Moczulski 1. 0.0 A. Guluk 1. 0.0
T. Budzyński 1. 0.0 A. Reyman 18.0
W. Krzyżanowski 1. 0.0 J. Puzio 2. 8.0
T. Morgenstern 2. 0.0 F. Pitułko 1.10.0
F. Hubicki 1. 4.0 M. Nagurska 1. 0.0
J. Sojak 18.0 P. Podkowicz 1. 00
F. Kaczmarek 18.0 K. Namieśniowski 2. 8.0
B. Jabłoński 1. 0.0 J. Tumaniszwili 1. 0.0
Z. Mossakowski 3.17.0 F. Pitułko 18.0
S. Wieczorkiewicz 1. 0.0 K. Grocholski-Howard 10.0
B. Bąkowski 18.0 Z. Kobiernika 18.6
T. Łubieński 1. 0.0 M. Kadulski 1. 0.4
Z. Sadowski 18.0 B. Lassa 1. 0.0
A. Wacięga 15.0 W. Pawłowski 1. 0.0
A. Cwalina 18.0 E. Staśkiewicz 1.10.0
O. Żukowski 1. 0.0 S. Wolff 1. 0.0
L. Ziembicki 1. 0.0 A. Kwaśnica 10.0
I. Nowacki 15.0 A. Hulewicz 1. 0.0
W. Lasek 1. 0.0 F. Biel 1. 5.0
L. Storożak 10.0 T. Hermaszewski 1. 0.0
H. Gryko 1. 0.0 B. Karczewski 15.0
S. Drozdowski 1. 4.0 J. Hancyk 10.0
K. Brożek 2. 0.0 W. Wojciechowski-Poraj 1. 0.0
K. Domański 1. 0.0 W. Zajączkowski 2. 0.0
p. Krajewski 3.15.0 W. Kwiatkowski 5. 4.0
E. Stahl 1. 5.0 P. Cieślak 1. 5.0
W. Nadratowski 1. 0.0 M. Serafin 2. 5.6
H. Kamiński 18.0 W. Januszewski 2. 5.6
E. Pławski 1. 0.0 K. Stasiński 1.14.0
B. Bratkowski 2. 0.0 Do dnia 9 maja wpłynęło na książkę £ 102.10.10.
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DR B. MARKOWSKI

WALNY ZJAZD S.M.W.
Walny Zjazd S.M.W. odbył się w niedzielę 27 

kwietnia 1969 r. Od szeregu lat staram się być obec
ny na Zjeździe gdyż za każdym razem mam nie tyl
ko sposobność spotkania któregoś z dawno nie wi
dzianych przyjaciół, ale co też bardzo ważne mam 
możność zrobić własne obserwacje tych pozostałych 
jeszcze czynnych członków Stowarzyszenia Marynar
ki. W tym roku przybyło na Zjazd 46-ciu reprezen
tujących 196 głosów.

Pierwsze ogólne wrażenie z obserwacji kole
gów jest naogół bardzo przyjemne. Wszyscy dobrze 
ubrani, wszyscy zachowujący się bardzo przyzwoicie. 
Rozmowy i powitania serdeczne ale na szczęście poz
bawione krzykliwej afektacji tak częstej w dawniej
szych czasach. Niewątpliwie pewna stabilizacja finan
sowa i socjalna i niestety wiek czynią nas bardziej 
wyrobionymi i „godnymi”. Poza tym nie ma wśród 
nas zawodowych polityków którzy mogą cały swój 
czas poświęcać przemowom i hasłom mających we
dług nich zmienić oblicze emigracji (pod warunkiem 
oczywiście, że sami będą nią kierowali).

Ale przedewszystkim bardzo ważny jest fakt, że 
dwie dominujące cechy dawnego emigranta zniknęły 
prawie zupełnie.

Te cechy — to zalęknione oczy słowiańskie, oczy 
rozpaczliwie smutne, po których bez trudu rozpozna
wało się Polaków wśród tysiącznych przechodniów na 
ulicach Londynu.

Druga cecha — to przesadna manifestacja z cyk
lu „my tym frajerom pokażemy, my ich nauczymy itp.”

Te obie cechy etiologicznie te same manifestowa
ły się kiedyś w środowiskach polskich tak dobitnie, 
że po każdym zebraniu miałem przykre uczucie, że 
należę do grupy ludzi niewątpliwie wymagających 
leczenia psychiatrycznego.

Ale wracając do Zjazdu prezyduje jak zwykle 
kol. Wroński, co robi energicznie i z humorem, cho
ciaż niektóre punkty programu uciekają z oznaczonego 
czasu, przez co nie starcza miejsca na bardziej istot
ne problemy.

Na sekretarzy „ochotniczo” wyznaczono kol. Ol
szewskiego i Bilińskiego, którzy starają się zanoto
wać jak najwięcej z ożywionych debat. (Mówiąc o 
tych Kolegach zawsze podziwiam zdrową i ad rem 
dyskusje kol. Olszewskiego i bardzo eleganckie i b. 
modne ubrania kol. Bilińskiego).

Sprawozdania ze Zjazdu dostaną Koledzy od Za
rządu Głównego. Wobec tego powtarzanie szczegółów 
nie jest potrzebne. Niektóre jednak sensacje pro
szą o uwagę.

Najważniejszą z nich to rezygnacja prezesa W. 
Nadratowskiego. Przez ostatnie 18 lat Mecenas 
Nadratowski przewodził naszemu Stowarzyszeniu. Nie 
potrzebuję chyba powtarzać, że podczas jego urzędo
wania Stowarzyszenie nasze przeżywało szeregi cięż
kich .kryzysów, nie potrzebuję chyba dodawać, że 
dzięki jego zapobiegliwości, pracy i poświęceniom, 

wyszliśmy nie tylko cało, ale stanęliśmy na dobrych 
podstawach tinansowych. Podczas jego urzędowania 
wydaliśmy około £. lo.OOO na pomoc chorym i pomi
mo tego jesteśmy w dalszym ciągu w stanie kontynu
ować nadal naszą charytatywną działalność. Mało te
go, nawet po naszym rozwiązaniu możemy i zostawi
my coś naszym spadkooiercom, kimkolwiek oni będą.

Większą jednak wartość przedstawia uznanie, ja
kim się w społeczeństwie angielskim cieszy nasza or
ganizacja, czego cnyba najlepszym dowodem były 
uroczystości MJ-lecia Marynarki z Mszą w Katedrze 
Westminsterskiej i uroczystościami przed Tablicą dla 
poległych marynarzy, umieszczonej w jednej z kaplic 
tej największej świątyni katolickiej w Anglii. Wiemy 
wszyscy, że i te uroczystości i ta Tablica były wyni
kiem pracy Prezesa Nadratowskiego.

Dla wielu Kolegów rezygnacja Prezesa Nadra
towskiego była bardzo przykrym i niespodziewanym 
wstrząsem. Wielu starało się go przekonać o koniecz
ności dalszej prezesury, jednak po jego odmowie mu- 
siało z żalem przyjąć jego decyzję.

Kol. Jabłoński w imieniu Komisji Programowej 
i swoim w serdecznych słowach podkreślił zasługi 
Prezesa Nadratowskiego i zaproponował, by jako oz
nakę wdzięczności przyjął członkostwo Komitetu Ho
norowego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, i że
by zechciał w dalszym ciągu służyć Stowarzyszeniu 
swoją radą i doświadczeniem.

Wniosek został przyjęty przez aklamację i pow
stanie, a wzruszony Prezes Nadratowski podziękował 
i obiecał dalszą współpracę.

Wybór nowego prezesa nie nasunął trudności, 
gdyż po zrzeczeniu się przez Prezesa Nadratowskiego 
i jeszcze jednego kandydata, kmdr Wroński pozostał 
jedynym potencjalnym kandydatem. Na jego wnio
sek jednak odbyło się formalne głosowanie i nowy 
Prezes został formalnie wybrany.

Mówiąc szczerze dla człowieka odpowiedzialne
go i pełnego dobrej woli, a takim kmdr Wroński bez
sprzecznie jest, przyjęcie prezesury stwarza ciężki 
trud i bardzo trudne zadanie. Utrzymanie dobrej sła
wy naszego Stowarzyszenia i owocna praca dla kole
gów, nie zawsze zgodnych w swoich przekonaniach, 
nie jest zadaniem łatwym. Zdajemy sobie też sprawę, 
że prowadzenie naszej organizacji wśród — co tu ukry
wać — kłótliwego społeczeństwa emigracyjnego nie 
jest godnym do pozazdroszczenia.

Ale kmdr Wroński nie jest nowym człowiekiem. 
Zna dobrze kolegów z Marynarki i zna dobrze sto
sunki emigracyjne, a swą energię i umiejętności par
lamentarne wykazał już niejednokrotnie.

Wiemy, że ze strony kol. Wrońskiego przyjęcie 
Prezesury było ciężkim poświęceniem swego cennego 
czasu, wiemy że za tą pracę nie czekają go honory 
i dlatego dziękujemy mu serdecznie za przyjęcie tych 
obowiązków i wraz z tym podziękowaniem ślemy mu 
serdeczne życzenia owocnej pracy.
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W toku obrad został odczytany list inż. Bukraby 
i spotkał się z bardzo sympatycznym oddźwiękiem. 
Sprawa, którą kmdr. Bukraba porusza, jest tematem 
dyskusji od wielu lat tak na zebraniach Zarządu, jak 
i zebraniach ogólnych. Niewątpliwie głos jego jest bar
dzo ważnym i pożądanym wkładem do tej dyskusji, 
a zarząd będzie się cieszył z jaknajwiększej ilości te
go rodzaju wniosków i krytyk, gdyż każda krytyka 
jest poważnie rozważana. Rezultat jednak dyskusji, 
jak w każdym demokratycznym Stowarzyszeniu, zale
ży od woli większości. I z tym musimy się zgodzić...
Na zakończenie chcę przytoczyć ostatnią i według 
mnie najważniejszą obserwację.

Ponieważ co pewien czas „popełniam” jakiś ar
tykuł w Naszych Sygnałach, miałem rozmowę z kil

koma członkami, którzy o dziwo chcieli mi podzię
kować za tę pracę, a szczególnie za artykuły o Oksy
wiu i ks. Miegoniu.

Czując się trochę zaambarasowany zmieni
łem trochę temat i zapytałem, co właściwie sądzą o 
naszym Stowarzyszeniu, co im się podoba, a co nie, 
i jakie ich jest ogólne wrażenie. I wiecie moi Kole
dzy, co mi odpowiedział poważny jeszcze przedwo
jenny podoficer. Powtarzam dokładnie jego słowa...

„Ja właściwie panie Komandorze muszę przyz
nać, że jestem dumny z należenia do Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej”.

Myślę, że dla wszystkich Kolegów, którzy poma
gają i poświęcają swój czas na pracę dla SMW to jest 
chyba największą nagrodą.

B. Markowski
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OBCHÓD 50-LECIA MAR WOJENNEJ 
W BUENOS AIRES 

Spóźniony reportaż argentyński

Wiadomą jest rzeczą, że chorobą naszej ery jest 
chroniczny brak czasu i pogoń za pieniądzem i to 
jest powodem, że mało jest możliwości do spotkań 
koleżeńskich. Niemniej, gdy nadeszła od Sekretarza 
SMW z Londynu, kol Busiakiewicza, wiadomość o 
przygotowaniach do Święta 50-lecia Mar. Woj. skie
rowana do Starszego na Redzie argentyńskiej, kol. 
Januszewskiego, poruszyła całą grupę morską „AdeL 
phia” i natychmiast zarządzono odprawę, która uch
waliła program na dzień 30.11.68 z nabożeństwem w 
Polskim Kościele i z obiadem w Domu Polskim Nasz 
Dowódca Zespołu, kol. Kiciński (znaczna część gru
py marynarskiej pracuje w jego firmie „Adelphia” wy
konując wszelkie możliwe prace elektryfikacyjne — 
podaję to, jakby ktoś jeszcze nie wiedział) zarządził, 
aby organizacja objęła jak najszersze kręgi gromadząc 
rodziny „Rodziny Marynarskiej”. W czasie obiadu ma 
być zredagowany telegram do Londynu, któryby wy
rażał, podkreślał nasz najserdeczniejszy stosunek do 
całej Braci Marynarskiej i Naszego Wodza, P. Admi
rała Unruga.

Dalsza organizacja podzieliła wszelkie możliwe 
funkcje wzorując się na Wysokim Zarządzie S.MW.— 
stale te same osoby I tak nabożeństwem miała się 
zająć kol. Kicińska, odpowiedzialny urząd piwniczne
go objął kol. Kiciński, organizacja obiadu — kol. Ki
cińska i wreszcie strona poważna — przemówienie 
okolicznościowe kol. Kiciński.

W czasie nabożeństwa trumna była przykryta au
tentyczną banderą Mar. Woj., dostarczoną przez cór
kę ś.p. kol. Stolarczyka. Wszystko ozdabiały dodatko
wo biało-czerwone goździki.

Jak to bywa w takich wypadkach po uroczystej 
i udanej Mszy, wszyscy śpieszyli się do pobliskiego 
Domu Polskiego. Od samego momentu wejścia do ja
dalni tegoż Domu obejmowała wszystkich ciepła, mi
ła serdeczno-przyjacielska atmosfera, taka, jaka musi 
zapewne panować również na zgromadzeniach mary
narskich w Londynie. Nad głową stołu wisiała znowu 
ta sama Droga Bandera z szablą i kordzikiem kol 
Maracewicza i z drugim kordzikiem, zdobytym w cu
downy sposób przez kol. Kicińską w Niemczech. Nie 
brakło też wstążki „Marynarka Wojenna" i emblematu,

Wchodzących witała płynąca z „samograja” ci
chutka, nastrojowa melodia, wiele razy powtarzana 
w ciągu całego obiadu: „Bo marynarskie tango było 
już w Tobruku....”. Automatycznie dostosowując się 
do marzycielskich tonów tej melodii rozmowy pro
wadzono cichutko, jakby każdy o czymś marzył, 
wsnominał.

Me nagle otwierane butelki przywróciły wszyst
kich do przytomności, brzękły kielichy, padły toasty. 

Jak wszystkim wiadomo Argentyna jest stolicą świa
ta jeśli chodzi o wino, a Kolega Podczaszy mile 
wszystkich zaskoczył — obiecywał dobre wino — a 
tymczasem było to BARDZO DOBRE WINO.

„In vino veritas” mawiali starożytni i każdy z 
nas, korzystając z okazji, chętnie szukał w kielichach 
tych wielkich prawd życiowych zwłaszcza, że badaniom 
tym bardzo pomagały przekąski polskiej kuchni Domu 
Polskiego, spożywane z uznaniem przez około 20 
osób zasiadających wokół stołu.

Gwar umilkł, gdyż zgodnie z przewidzianym pro
gramem wstał kol. Kiciński i wygłosił doskonały, oko
licznościowy „speech”. Rozpoczynając od marynar
ki kaperskiej podkreślił odrodzenie tych samych idei 
w dniu 2811.1918 roku, kiedy to dekretem Marszał
ka Piłsudskiego została powołana do życia Mar. Woj. 
Po krótkim obrazie Marynarki 20-lecia opisał dość 
.okładnie i szczegółowo okres drugiej wojny świato
wej. Kiedy skończył, oklaskom nie było końca, a w 
nawiązaniu do przemówienia posłyszeliśmy nagrane 
na płytach przemówienie Admirała Unruga, mówiące 
o obronie Helu. Jak bardzo nam wszystkim brakowa
ło choćby jednego, osobiście wypowiedzianego „wszak
że”.

Ale wino działa.... Obrazy minionej przeszłości, 
wywołane przez kol. Kicińskiego odmłodziły wszyst
kich. Toastom i owacjom nie było końca: i za komi
tet organizacyjny obiadu i za Starszego na Redzie i 
za najbardziej zasłużonego z naszego grona „człowie
ka morza” kol. Maracewicza, za SMW, „Nasze Syg
nały” i całą Brać Marynarską rozproszoną po świe
cie.

I znowu samograj nuci „Bo marynarskie tango.”. 
Cała więc „młodzież”, nie czekając nawet końca obia
du, rozpoczęła tany.

Zapomniałem wspomnieć, że kol. Karolek ( Sta
siński) uparł się, że obiad marynarski musi być ko
niecznie z rumem. 1 temu zadaniu sprostała kol. Ki
cińska i wynalazła cudo — SUPER RUM.

Lecz niestety, wszystko się kończy, a to co dobre— 
najprędzej, a więc rozpoczęty o godz. 13.00 obiad 
trzeba było koło godz. 19.00 przerwać. A szkoda...
przy najbliższej okazji — może Święto Morza? Roz
jeżdżaliśmy się do domów pełni odświeżonych 
wspomnień, młodsi, z tym przyjemnym poczuciem, 
że stale jesteśmy członkami tej Naszej Drogiej Ro
dziny Marynarskiej.

Chyba najmłodziej czuł się nasz najlepszy kolega 
Waluś (Januszewski), gdyż nie pozwolił się odwieźć 
Karolkowi (naturalnie w towarzystwie Zosi Sta
sińskiej) do samego domu — wysiadł po drodze i po
maszerował dziarskim krokiem z piosenką na ustach 
„Bo marynarskie tango było już w Tobruku...”

I ja tam byłem, rum i wino piłem,
A com widział i słyszał, piórem uwieczniłem.

M.
(M od Michała, a nie od MICKIEWICZA)
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Depesza;

Zebrani 30 listopada z okazji 50-lecia utworzenia 
Marynarki Wojennej przesyłamy najserdeczniejsze poz
drowienia dla wszystkich kolegów i wyrazy uszano
wania dla naszego drogiego dowódcy Admirała Unruga. 
Sprawozdanie wysyłamy.

Marynarze polscy z Argentyny

♦

W Januszewski — urywki z listu

. • . Co do obchodzenia 50-lecia Marynarki Wo
jennej to melduję, że obeszliśmy tu bardzo należycie. 
O 12-ej była Msza za poległych marynarzy po czym 
poszliśmy do Domu Polskiego na koleżeński obiad. 
Cały,.obchód ” został zorganizowany przez p. Kiciń
ską. Ona zamówiła Mszę, zakupiła wspaniałe wino 
i cudo-rum i w ogóle urządziła cały obiad. Inż. 
Kiciński wygłosił doskonałe przemówienie w którym 
streścił całą historię P.M.W. od bitwy pod Oliwą, aż 
do ostatniej wojny, podając wiele danych o zatopio
nych okrętach, o zabitych i rannych.

Na obiedzie byli pp. Kicińscy, (gospodarze) 
pp. Maracewiczowie (plus junior), pp. Missala.pp. 
Stasińscy, pani Bławdziewiczowa (Topolnicka) pp.Se- 
rafinowie z córką i synem, pp. Wrzesińscy oraz kawa
lerowie J. Dittmar inż- Sapalski, ex marynarz Szy
mański, Gaudyn i ja.

Cudne wino dało się pić jak za młodych lat 
a z rumem było tak jak w marynarskim tangu „pili 

szklankami rum” . . . Chciałem na pamiątkę wieczoru 
zabrać jedną pustą butelkę, ale inż. Kiciński odradził 
i wsadził mi dwie butelki ale pełne. Sala była ubrana 
banderą (po Stolarczyku) szablą i sztyletem Marace- 
wicza, moim emblematem i wstążką „Marynarka 
Wojenna” .. .

Działanie wina i rumu sprawiły pewne zrozumiałe 
zahamowanie w koordynacji i dlatego ten list traktuję 
nie jako sprawozdanie tylko jako informację. Michał 
Serafin ma przysłać brulion sprawozdania z obchodu 
50-lecia. On jednak jest obecnie w Mendoza 1000 kim. 
stąd. Czekam na jego sprawozdanie,które uzupełnimy 
i przyślemy.

Ściskam serdecznie dłoń i załączam „saludas” 
dla cełej braci morskiej.

W. Januszewski

P.S. Cały obchód sfinansował Z-K. na pytanie ile 
jesteśmy mu winni powiedział, że każdy kto się pyta 
niech złoży ile uważa na Fundusz Ginsberta.
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T. Farbisz.
Hindas 26.2.1969

Mnie to tak obsypało śniegiem, że od Świąt 
prawie nigdzie nie ruszyłem się Samochodem zatrzy
muję się, 300 m. przed — resztę na piechotkę. Co- 
prawda idzie odśnieżać, lecz koszta nieproporcjonal
nie duże do wygody.

Z powyższego powodu opóźniłem się z wyrów
naniem kosztów ostatniego wydawnictwa Stowarzy
szenia — bo chciałem to uczynić czekiem. Do miast 
jednak nie wyjeżdżałem i czynię to banknotem, z któ
rym nie będzie więcej kłopotów co z czekiem.

Mimo niewygody — jest tu z tym śniegiem — 
ładnie. Obecnie kiedy światło dzienne przyrosło do 
9 godz. — a było 6 tylko — to idzie wszystko raźniej.

Ja zdaje się w przyszłym roku będę miał możli
wość zetknąć się jeszcze z pracą okrętową w Stoczni 
La Crotat — między Marsylią a Tulonem. Mój os
tatni armator okrętowy będzie tam budował okręty- 
chłodnie i sondowanie co do mnie już się odbyło. 
Pływać więcej absolutnie nie chcę. Przy nowej budo
wie jednak —- może warto się potrudzić dla urozma
icenia — jeśli zdrowie lub coś innego nie stanie na 
przeszkodzie.

Może ja winienem coś napisać do „Sygnałów”. 
Najgorsze — notatnika nie prowadziłem. Te najcie
kawsze nazwiska z lat 1921-27 pozapominałem w 
większości.

Czy takie próbki nadają się wogóle do druku? 
Może Pan Komandor sam słyszał z opowiadań kmdr 
Korytowskiego lub kmdr Leśniewskiego pierwszego 
kursu podoficerskiego Mar. Woj. 1923/24 w Świeciu? 
Pierwszy był d-cą szkoły, drugi d-cą kompanii szkol
nej.

Powstał wtedy w klasie maszynistów taki rym: 
„W Szkole Specjalistów Morskich 
Słynnej z powag instruktorskich 
Tych nadgłówków mamy kilku 
Mają fizjonomię wilków
I podnoszą w górę nosy
Bo to wszystko — deutsch-matrosy I” 

albo:
Dziabas słynny maszynista
Kręci wentyl -— parą śwista 
W wieczór idzie do swej żony 
Gdzie pracuje niestrudzony.

i.t.d. i.t.d. pół na pół z nieprzyzwoitościami. . .aż za
kończyło się wszystko raportem karnym.

Byli tam tacy ludzie „pomiędzy z nich” jak: Cichy, 
Brychcy, Zdrojewski, Sobczyk — których to nie do
tyczyło. Reszta jednak ujeżdżała na nas — jak na 
zwierzakach.

Ale jak już rzekłem — nazwiska pouciekały mi — 
nic pełniejszego nie da się sklecić.

Taki np.: bosman-mat Dębek na starych traule- 
rach — powinien przejść do historii. D-ca z pomostu— 
bosmanie kotwica trzyma? Odpowiedź — nie widzę 
nie mom daska. D-ca — będzie daszek będzie. Odpo
wiedź — trzyma.

Mój przebieg służby w Mar. Woj. był tak urozma
icony, niemal wyjątkowy, że opisać go wyglądałoby 
nieprawdopodobne. Podobnie też po demobilizacji w 
mar. handlowej szwedzkiej. Przedstawić to tylko jako 
zwięzły kalejdoskop — jednego z szeregowych mar. 
woj. to byłby i tak za przydługi artykuł. Wart może 
przeczytania dla modszych pokoleń o tyle — że „mo
rze” stwarzało takie możliwości.

Proszę o radę
T. FARBISZ 

P.S.
Pisać!

Redakcja: Nasze Sygnały

Buenos Aires
24 kwietnia 1969

Drogie i Nasze Sygnały !

Tak często narzekacie na nas wszystkich, i słusz
nie, że nie dajemy materiałów do skompletowania 

„Naszych Sygnałów”, że aż wkońcu poruszyliś
cie moje marynarskie sumienie i popełniam pisanie. 
Mam ku temu dwa powody.

Wiele czasu upłynęło z La Plata od pamiętnej 
rocznicy listopadowo-oliwskiej i mimo, że do naszego 
Starszego na Redzie Argentyńskiej wpłynęły aż trzy 
sprawozdania (lub może i dlatego) nie było ostatecz
nej decyzji które wybrać. Aż w końcu Starszy wezwał 
mnie, oseska marynarskiego (o zgrozo! oseska z rocz

nika admiralskiego) i zarządził: „Pisz ty”. Co robić — 
piszę.

Do pewnego stopnia drugim powodem stała się 
otrzymana, sercu marynarskiemu tak miła, książka 
„Marynarka Wojenna’(. Wiele bowiem czytałem spra
wozdań i opisów wrześniowych z naszych morskich 
terenów, a nikt, nigdy, nigdzie nie wspomniał o za
kładnikach na Helu Pozwolę sobie więc zrobić to 
małe uzupełnienie

„Drogie Sygnały” jak chcecie drukujcie te moje 
utwory, jak nie, wyrzućcie „ad acta” (= do kosza). 
Ja korzystam niemniej z okazji, aby Was Wszystkich, 
Drodzy Przyjaciele, pozdrowić najserdeczniej z dale
kiej Argentyny, dając w ten sposób dowód stałej, bra
terskiej pamięci.

M. SERAFIN
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ś.p. komandor inżynier 
Alelksander Rylke

KOMANDOR, INŻYNIER ALEKSANDER RYLKE 

W SŁUŻBIE OKRĘTU

Dnia 23 stycznia 1968 roku zmarł w w Gdańsku 
komandor, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, 
doktor honoris causa, inżynier budowy okrętów Ale
ksander Rylke.

Ubył jeszcze jeden przedstawiciel starszej genera
cji oficerów Marynarki Wojennej, który brał czynny 
udział w jej rozbudowie.

Inżynier Aleksander Rylke urodził się w Rów
nem w 1887 roku. Po ukończeniu szkoły średniej 
wstąpił na wydział budowy okrętów Morskiej Szkoły 
Inżynieryjnej w Kronsztadzie, którą ukończył z wy
różnieniem w 1909 roku.

Jako oficer pełnił szereg coraz bardziej odpowie
dzialnych funkcji w stoczniach rosyjskiej marynarki 
wojennej w Sewastopolu i Petersburgu.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości inż. 
Rylke powraca do kraju i zgłasza się do służby w 
tworzącej się Marynarce Wojennej.

W łatach 1923-24 chwilowo przerywa swą służ
bę w Marynarce Wojennej, aby pokierować budową 

i przebudową licznych statków handlowych, tak wów
czas niezbędnych dla powstającej żeglugi polskiej.

Po powrocie do Marynarki Wojennej pracuje w 
Biurze Nowych Budowli Kierownictwa Mar. Woj., 
biorąc. udział w przygotowaniach do zamierzonej 
budowy okrętów, a w roku 1926 był wyznaczony 
członkiem Komisji Nadzorczej budowy kontrtorpe
dowców i łodzi podwodnych we Francji.

Po zakończeniu prac w Komisji Nadzorczej po
wraca do kraju, gdzie kontynuuje swą pracę w Sze
fostwie Służby Technicznej Kier. Mar. Woj.

W roku 1934 kmdr Rylke przechodzi w stan spo
czynku.

Pełen energii i zamiłowania do zawodu, nie prze
rywa swej pracy w dziedzinie budowy okrętów i dalej 
ją kontynuuje z wielkim sukcesem aż do końca swe
go życia.

Między innymi w 1938 roku inż. Rylke był po
wołany jako doradca techniczny do prac zwią
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zanych z rozpoczętą budową stoczni Marynarki Wo
jennej w Gdyni, ukończenie której wojna przerwała

Już przed wojną inż. Rylke rozpoczął również 
działalność pedagogiczną. Natomiast po zakończeniu 
wojny całkowicie poświęca się tej działalności. Świa
dom konieczności posiadania odpowiednio wyszkolo
nych kadr dla przemysłu okrętowego, z zapałem pra
cuje w bardzo ciężkich warunkach powojennej Pol
ski nad zorganizowaniem Wydziału Budowy Okrętów 
na Politechnice Gdańskiej, obejmując obowiązki pro
fesora dziekana tego wydziału.

Podczas długich lat swej pracy na Politechnice 
Gdańskiej prof. Rylke był kierownikiem Katedry 
Projektowania Okrętów, a w latach 1946-49 prorek
torem Politechniki.

Prof. Rylke nie ogranicza się tylko do pracy pe
dagogicznej, lecz poświęca też wiele czasu pracy na
ukowej. Liczne jego prace poważnie przyczyniły się 
do przyśpieszenia tempa rozwoju przemysłu okręto
wego w Polsce. Za jedną z nich — „Metoda boczne
go wodowania statków” prof. Rylke otrzymał nagro
dę państwową I stopnia w dziale nauki.

Prof. Rylke posiadał wiele odznaczeń państwo
wych oraz instytucji technicznych i społecznych.

Ze względu na swój wiek prof. Rylke w 1960 ro
ku przechodzi na emeryturę, lecz w dalszym ciągu 
bierze udział w pracach wielu placówek naukowych 
przemysłowych.

W dowód wybitnych zasług położonych przez 
prof. Rylke w dziedzinie stworzenia polskiego wyższe
go szkolnictwa okrętowego, wyszkolenia całego poko
lenia polskich okrętowców i w budowie przemysłu 
okrętowego Politechnika Gdańska w 1965 roku na
dała mu najwyższą godność akademicką — doktorat 
honoris causa.

Jak popularnym i cenionym był prof Rylke wśród 
przedstawicieli nauki, przemysłu i licznej rzeszy swoich 
wychowanków, świadczy zorganizowany przez nich 
w 1968 roku obchód dla uczczenia 80-tej rocznicy 
jego urodzin. Na obchód ten złożyły się uroczysta 
akademia i bankiet, wydany w Grand Hotelu w So
pocie z udziałem około 300 osób.

W jednym z zeszytów miesięcznika naukowo- 
technicznego „Budownictwo Okrętowe” (Warsza
wa, 1968) tak kończy autor swoje wspomnienie o 
prof. Rylke: „...profesor Rylke pozostawił po sobie 
pamięć, jako o człowieku wyjątkowym, człowieku 
wielkiego umysłu, kryształowego charakteru i wielkie
go serca.,,

Niedawno, na jednym z ostatnich zebrań inży
nierów budowy okrętów w Gdańsku został uchwalo
ny wniosek o nadaniu jednemu z budowanych obecnie 
statków nazwy — „Profesor Rylke”.

Inż. Piotr Bukraba.
Lafayette, Louisiana, St. Zjedn.

Por. mor. JAN BUCHOWSKI — kochany chłopak

Wszyscy, którzy go znali na pewno się ze mną 
zgodzą, że był takim właśnie „Kochany chłopak”. 
O ile chodzi o mnie poznałem go w 1936 r. gdy 
zostałem przydzielony do Szkoły Podchorążych Mar 
Woj. w charakterze t.zw. Dowódcy Batalionu Szkol
nego. Janek był wówczas bodajże na średnim kursie. 
Oczywiście w Toruniu nasza znajomość była trochę 
na odległość, na dystans. Nie mogło być inaczej 
biorąc pod uwagę różnicę wieku, stopnie i stanowisko- 
Poza tym nie miałem z podchorążymi bezpośrednio 
do czynienia. Od tego byli podlegli mi oficerowie 
kursów, których zespół był wtedy zupełnie pierw
szorzędny, wystarczy nadmienić, że byli nimi poru
cznicy mar. Kasperski, Tchórznicki i Jankowski.

Na stanowisku Dowódcy Batalionu nie byłem 
zbyt długo bo w roku 1937 zostałem przydzielony 
na tak-zwany kurs „Łabędzi” w Warszawie.

Nasza prawdziwa znajomość i przyjaźń z Jankiem 
zaczęła się właśnie dopiero w Wielkiej Brytanii.

Zaczęło się od tego, że przyszedł mnie odwiedzić 
w Sztabie Głównym w Londynie do którego wówczas 
byłem przydzielony. Było już wtedy bodajże po Nar
wiku i po Francji. Wtedy gdy W. Brytania przeży
wała swój najcięższy okres wojenny.

Przychodzi więc Janek, wita się, gawędzimy o tym 
i o owym i wreszcie wykłada mi swoje karty na 
stół. Powiada: Panie Komandorze byłem tu i tu, i tam 
i tam, owszem, strzelanina,bombardowanie, lotnictwo, 
ale to wszystko nie to, jakieś takie nudnawe, nie daje 
tego dreszczyku którego oczekiwałem. Nie wiem mó
wi, wlepiwszy we mnie te swoje jasno niebieskie oczy, 
może to ta część tatarskiej krwi którą posiadam w 
żyłach, ale chciałbym robić coś co daje mocniejsze 
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wrażenia. Czy nie mógłby Pan Komandor mnie w 
tym pomóc?

Gdy Janek coś w ten sposób prosił i referował 
trzeba było być skałą by móc odmówić, zresztą nie 
miałem ku temu żadnego powodu. Obiecałem mu, 
że się dowiem u przyjaciół angielskich (a było ich 
wówczas dużo) czy są możliwości i jakie i o ile są 
— to go gorąco polecę. Co do reszty (ew. zmiana 
przydziału, oddanie do dyspozycji itd.), oczywiście 
miała być zastosowana droga służbowa.

No i wszystko poszło gładko jak po maśle. Przed 
wyszukaniem i wyznaczeniem mu odpowiedniego sta
nowiska Anglicy przepuścili go przez, ich zdaniem, 
pożyteczne kursy sabotażowe przewidziane dla osób 
mających działać w krajach okupowanych. W tym 
okresie Janek wpadał często do Londynu (między jed
nym a drugim kursem widocznie) a ponieważ wtedy 
miałem do dyspozycji razem z Zosią Kleczyńską dużą 
willę na Ealingu (pani domu nerwowo nie wytrzymy
wała bombardowań i wyniosła się na prowincję) 
poprosiliśmy go by zechciał korzystać z naszej chałupy 
jak z własnej oraz zapewniliśmy że zawsze będzie 
przyjęty przez nas z otwartymi ramionami-

Z naszego zaproszenia Janek korzystał i przyzna- 
ję, że im bliżej go poznawałem tym bardziej go lubi
łem. Zupełnie to samo działo się z Zosią Kleczyńską. 
Co tu mówić w końcu stał się nam tak bliski i drogi, 
jakby należał do rodziny. Nie trudno o to było, bo 
posiadał wszystkie potrzebne do tego cechy, był b. do
brze wychowany, wesoły inteligentny i zupełnie nie 
krępujący swą obecnością. Miał również bardzo duże 
poczucie humoru w najlepszym stylu.

Podczas tych dorywczych wizyt w Londynie cza
sem opowiadał trochę o szkoleniu. Czego tam nie 
było: walki w tłumnych szynkach, strzelanie z pisto
letu z kieszeni (jak w filmach gangsterskich), bezszme- 
rowe likwidowanie wartowników z strzelaniem z luku 
włącznie, czołganie i wiele, wiele rozmaitych nieza
wodnych chwytów w stylu James Bonda. Nie obeszło 
się również bez małpiego gaju, skakania ze spadochro
nem. Po kursie spadochronowym Janek spokojnie mi 
oświadczył, że to nie jest zajęcie dla inteligentnego 
człowieka.

Zapomniałem jeszcze nadmienić, że Janek był 
spostrzegawczy i umiał wyciągać wnioski z obserwo
wanych zjawisk. Posiadał również żyłkę wynalazczą. 
Raz w rozmowie ze mną powiedział: przecież to 
marnotrawstwo wystrzeliwać do samolotów setki po
cisków, które przelatują często b. blisko około maszy- 
iy nie czyniąc jej najmniejszej szkody. Ten jest tylko 
dobry kto trafi bezpośrednio. Te inne powinny wybu
chać gdy są najbliżej samolotu. No i przyznał się, że 
miał pewien pomysł w głowie. Skontaktowałem więc 
go z naszymi kreślarzami i projekt przesłaliśmy do 
Anglików. Ci bardzo grzecznie podziękowali, powie
dzieli, że myśl dobra, że sami już pracują w tym 
kierunku, oraz że wydaje im się, że ich pomysł jest 
bardziej praktyczny. Wspominam o tym jedynie by 
naświetlić sylwetkę Janka i z tej jeszcze strony-

Szkolenie wreszcie się skończyło. Janek pożegnał 
się grzecznie i oświadczył, że o ile wszystko pójdzie 
dobrze to się zjawi ponownie w Londynie m.w. w 
takim a takim czasie. Po pożegnanu zniknął, nastąpiła 
dłuższa cisza, ale m.w. w określonym przez niego 
terminie znów zawitał do nas. Był bardzo załatany, 
miał dużo służbowych i prywatnych spraw do za
łatwienia, ale coś nie coś ze swoich przeżyć zdążył 
mi opowiedzieć. Mianowicie był przydzielony do 
specjalnej flotylli w Gibraltarze, statków rybackich, 
która zajmowała się szmuglowaniem ludzi, broni, pie
niędzy, aparatury radiowej oraz materiałów wybucho
wych do Południowej Francji a stamtąd wywożeniem 
osób „spalonych” którym groziło więzienie lub kara 
śmierci. Nie wiele zdążył mi o swoich przygodach 
opowiedzieć, ale te które opowiadał pamiętam. Jedna 
dotyczyła trudności jakie miał z likwidacją kompro
mitującego materiału gdy został zaaresztowany przez 
hiszpański okręt patrolowy, który konwojując go jed
nocześnie stale go obserwował. Druga dotyczyła samei 
operacji, a mianowicie gdy przyszedł o oznaczonej 
godzinie na miejsce rendez-vous była pełnia księżyca. 
Powiedział Janek, że omal bez trudu można było na 
pokładzie czytać gazetę. Brzeg i co się działo na 
brzegu było widać na kilometry. To samo dotyczyło 
oczywiście widoczności z brzegu na morze. Jak twier
dzi, tylko ślepy mógł nie zauważyć jego statku i co 
się na nim dzieje. Przyznał się był w wielkim kłopocie. 
Według niego szanse na powodzenie operacji w tych 
warunkach były znikome, czy powinien więc ryzyko
wać statek i załogę? Z drugiej strony wiedział, że 
tam na lądzie została uruchomiona komórka tajnej 
organizacji, której członkowie ryzykowali tyle co on, 
albo i więcej, nie mówiąc już o pasażerach, którym 
francuska ziemia paliła się pod nogami i którzy mieli 
rozkaz powrotu do W. Brytanii. Niezależnie węc od 
niesprzyjających okoliczności postanowił zaryzykować. 
Dobry los widocznie czuwał nad nimi — bo operacja 
wyładowania i załadowania się udała- Gdy statek 
Janka Buchowskiego był już na morzu dostatecznie 
daleko od wybrzeży francuskich — nadał on przez 
radio do swych przełożonych szyfrowaną depeszę: 
„Operation completed. never seen such a beautiful 
moon”.

Jak powiedział, od tej chwili już więcej nie był 
wysyłany na operacje podczas pełni księżyca.

Znając Anglików tak jak ich znam obecnie — 
mogę sobie wyobrazić jak im ten meldunek i zawarty 
w nim humor odpowiadał.

Wspomniałem już, że Janek był bardzo załatany 
— bo miał dużo spraw służbowych i prywatnych dó 
załatwienia. Do całej tej radosnej krzątaniny po szczęś
liwym powrocie jeszcze doszła sensacyjna wiadomość, 
że został udekorowany D.S.O. (Distinguished Service 
Order). Janek promieniał, był wniebowzięty. Kto by 
na jego miejscu nie był. Dobrze zasłużone uznanie 
zawsze cieszy a otrzymane D.S.O. w stopniu por. 
mar. to naprawdę wyczyn nie lada. Jest to rzadki 



20 NASZE SYGNAŁY

wypadek. Radowałem się więc jego radością jakbym 
sam miał być dekorowanym.

Janek wleciał do mnie jak bomba, oświadczył 
mi, że ma tylko chwilkę czasu — bo oficerowie 
Royal Navy urządzają party na jego cześć, że deko
racja odbędzie się takiego a takiego (za parę dni) 
i że on bardzo mnie prosi abym zechciał być obec
nym w czasie dekorowania go przez króla w Buckin- 
gnam Pałace. Dekorowani, powiedział, mają prawo 
zaprosić na tę uroczystość 2 osoby i właśnie chce 
koniecznie abym był jedną z nich-

Bardzo mnie to zaproszenie wzruszyło, ale wy
kręcałem się jak mogłem. Dowodziłem, że do żad
nych tego rodzaju parad się nie nadaję, brak mi 
tupetu i pewności siebie. Przytoczyłem mnóstwo je
szcze innych powodów. Jednak Janka nie przekona
łem. wciąż mi opowiadał, że o ile mnie nie będzie, 
cała dekoracja straci dla niego na uroku i nie da mu 
pełni szczęścia. Co, miałem na takie diktum robić? 
Uległem, a Janek podziękował, zerwał się i poleciał.

Na drugi dzień przyjechałem do K.M.W. na 
Cavendish z referatem do Szefa K.M.W. i na scho
dach spotkałem Bartosika, wówczas flagowego oficera 
Szefa (późniejszy k.admirał R.N.), który widząc mnie 
zapytał: Wie Pan Komandor co z Buchowskim? Na 
to odpowiedziałem. Wiem, oczywiście już wiem — 
otrzymał D.S.O. A na to Bartosik — Buchowski nie 
żyje-

Istotnie zginął w bardzo niecodziennych okolicz
nościach. Byłem przez dłuższy czas oszołomiony i nie 
mogłem przetrawić tego dopustu losu. Szukał Janek 
guza i nadstawiał szyję wszędzie gdzie ryzyko było 
największe i wyszedł z tego szczęśliwie, a zginął w 
przyjacielskim Londynie w momencie swego najpięk

niejszego triumfu nie tylko jako oficer Mar. Woj. ale 
również i w życiu prywatnym.

Parę dni po tym, zamiast do Buckingham Pałace 
odprowadziłem go z wieloma innymi z Szefem K.M.W. 
na czele na miejsce wiecznego spoczynku.

I choć tyle lat już przeszło, wciąż go widzę jak 
żywego i wciąż mnie coś ściska w sercu gdy o nim 
pomyślę. Taki kochany chłopak i taki wartościowy 
człowiek i odejść tak wcześnie.

Chociaż kto wie może tak i lepiej. Może jest 
lepiej odejść kiedy się jest u szczytu i młodym, kie
dy szczęście się uśmiecha i nie ma rozczarowań — niż 
później kiedy wszystkie ideały do których się dążyło 
leżą w gruzach.

B. Jabłoński

P.S. W tej flotylli służyło jeszcze 2 kolegów, miano
wicie Kadulski i Michałkiewicz. Michałkiewicz gdzieś 
zginął z naszego horyzontu i nie utrzymuje z nami 
kontaktu, ale co się dzieje z Kadulskim wiemy dobrze. 
Żyje sobie w południowej Hiszpanii i wygrzewa w 
ciepłym słoneczku. Zawsze miał on zacięcie do pióra, 
przynajmniej gdy był młodym oficerem, przypuszczam 
że ma go i teraz- Byłoby ślicznie z jego strony gdyby 
zechciał coś o flotylli i swoich przeżyciach napisać.

Równie pięknie byłoby gdyby swoimi wiadomoś
ciami o flotyli zechciał z nami podzielić się kmdr 
Durski, który był przez pewien czas w Gibraltarze 
jako „Officer in Charge” polskiej części flotylli.

O polskich załogach tych statków, niestety nic 
nie mogę powiedzieć — bo ich nie znam. Przyjemnie 
jednak byłoby gdyby raptem ktoś z nich do nas się 
odezwał.
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Śp. Kmdr. WŁADYSŁAW FILANOWICZ

16.11.1969 r. zmarł w Dubrowniku kmdr 
Władysław Filanowicz.

Kmdr W. Filanowicz dołączył do Polskiej 
Marynarki Wojennej z Marynarki rosyjskiej i 
był od roku 1926 do 1937 komendantem portu 
wojennego w Gdyni. Już po emeryturze ukoń
czył Akademię Sztuk Pięknych i w roku 1939 
osiadł na stałe w Jugosławi. Śmierć jego 
okryła żałobą oficerów Marynarki Wojennej 
przez których był ceniony jako zdolny oficer 
i serdeczny kolega.

Poniżej przytaczamy odcinek z listu p. Cze
sława Halskiego wydrukowany w Tygodniku 
Polskim pod tytułem „Wspomnienia Dubrow
nickie”

•

O zgonie Ludomira Rogowskiego zawiado
mił mnie depeszą przyjaciel kompozytora, 
emerytowany komandor marynarki wojennej 
RP, Władysław Filanowicz, który osiadł w Du
browniku na stałe po przejściu na emeryturę 
na kilka lat przed wybuchem drugiej wojny 
światowej.

Poznałem go bliżej dziesięć lat temu, gdy 
nodczas krótkiego nobytu w Londynie zamiesz
kał u mnie. Pomimo sędziwego wieku był 
wspaniałej kondycji fizycznej. Zwiedzał wszyst
kie wystawy i galerie obrazów. Oprowadzała 
go po nich moja żona, która choć dużo od nie 
go młodsza, skarżyła się wciąż na ból nóg od 
tvch kilkogodzinnych spacerów po salach wy
stawowych.

W 1959 r. byłem z żoną w Dubrowniku 
i przez blisko trzy tygodnie zatrzymałem sie 
w pieknej willi komandora „Jantar”. Widok 
z niej na pełne morze i na porosłą gęstym la
sem wyspę Lokrum, zwłaszcza o wschodzie i 
zachodzie słońca był tak piękny i fascynujący, 
że nie dziwię sie przywiązaniu komandora do 
tego miasta, które jest równie piękne jak i 
stare.. Dubrownik, to jakby wieczne żywe mu
zeum przeszłości o cudownym klimacie; poło
żony u podnóży gór, które odgradzają go od 

północnych wiatrów, otoczony jest niemal z 
wszystkich stron wodami Jordanu (Adriatyku

Przed kilku dniami otrzymałem zawiado
mienie o śmierci komandora Filanowcza, pod 
pisane przez „przyjaciół”, oraz fotograficzną 
odbitkę „Pożegnania” mistrza Filanowicza. 
Mistrzem nazywano go z tego powodu, że po 
wojnie rozwinął drzemiące w nim zdolności ma
larskie i zaczął początkowo malować sobie a 
muzom. Przekonawszy się o powodzeniu włas
nych obrazów, przeważnie o tematyce dobrow- 
nickiej, wśród licznych turystów, którzy wole- 
li obrazy o bardzo żywych barwach od kolo
rowych fotografii,malował coraz więcej, co 
dopomagało mu do życia, bo skromną emery
turę otrzymywał z kraju bardzo nieregular
nie.

W liście na Boże Narodzenie komandor 
pisał, że coraz bardziej bronchit i astma utrud
niają mu spacer, a ból oczu odbiera mu naj
większą radość życa — malowanie.

Gdy piszę to wspomnienie, powraca rów
nież obraz jego postaci: wysoki, rosły, z krót
ko przyciętym siwym wasem i siwą czupryna, 
o bardzo przyjemnym uśmiechu Zawsze robił 
wrażenie bardzo silnego i wytrzymałego czło
wieka. Jego żona, pani Mara, umarła kilka 
lat wcześniej. Część willi, wybudowanej na 
wysokiej szkarnie nad samym morzem, jakby 
orle gniazdo, władze początkowo podnaięły nie
znanej rodzinie. Na kilka lat przed śmiercią 
komandor pisał, że teraz ma już całą wille do 
dyspozycji i że nkt mu nie zakłóca spokoju.

Pochowany został w Dubrowniku. Kończę 
to krótkie wspomnienie słowami zaczęrpniety- 
mi z „pożegnania” przez obywateli tego mias
ta:

„Nasze współczucie w utracie tego wiel
kiego człowieka łączy się z drogą nam Polską, 
którą zawsze wzajemnie szanowaliśmy i ko
chaliśmy, a którą sławili między innymi Gun- 
dulicz i Tucicz. Polacy czuli się zawsze u nas 
w domu”.

BN.
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E. PŁAWSKI

OKRĘTY PODWODNE
Szkolenie

1-go lipca 1925 r. kmdr. ppor. Michał Przysiecki 
zameldował się w Ecole des Officiers Torpilleurs w 
Toulonie.

10-go lipca przyjechał kpt. mar. Eugeniusz Pław
ski. Spóźnił się — bowiem dopiero 24YI. powrócił 
z podróży zagranicznej OORP Gen. H. i kdr. P. do 
Tallina-

Dowódcą Ec.des. Off. Torp. był Captaine de 
Vaisseau Le Cosme a dyrektorem nauk Capt. de 
Freg. Bukhard(?) albo Bucarde (?)*

Główne przedmioty na tym kursie były: torpedy 
i elektrotechnika.

Po 3 i 1/2 miesiącach przeniesiono nas do Ecole 
de Navigation Sous-marine w V depot. Dowódca C- 
de V. de Vatzer. Wykładowcy: Manouvres — L de 
V. Coyolla, Electricite — L. de V. Jean Picot, diezle 
— cap. de Corv. Ecorchon (murzyn).

Szkolenie odbywało się w dość ciasnej klasie oraz 
warsztatach bazy OOPP. Wyjścia w morze były rzak 
kie. Moje pierwsze zanurzenia „przeżyłem” na O.P. 
Curie — wyposażonym jeszcze w 3 pary sterów po
ziomych.

Przeważnie chodziliśmy na ćwiczenia na okrętach 
podw. konstrukcji niemieckiej. W porównaniu do OP 
francuskich większość ich była o większych tonażach 
a każdy okręt posiadał indywidualne kaprysy. Jeden 
zanurzał się zawsze z wysoce nieprzyjemnym przechy
łem- Drugi miał przechył przy wynurzeniu. Trzeciego 
trzeba było dosłownie wpychać pod wodę używając 
dużej szybkości i więcej niż normalnego trymu na 
dziób a wskutek tego nie można było wyrównać 
trymu na głębokości peryskopowej. Oprócz Coylolla 
nikt na tym OP nie chciał wychodzić w morze.

E.N.S. zakończyliśmy I-go lutego 1926 r. po czym 
przeniesiono Przysieckiego i mnie na staż do Cher
bourga.

Przysiecki — były podwodnik z mar. rosyjskiej 
(Czarnomorskiej) miał duże trudności językowe. Obyd
waj byliśmy bardzo słabi jeśli chodzi o praktyczną 
elektrotechnikę. Poczciwy Picot pomagał nam prywat
nie, przychodząc wieczorami do naszych domów. Oso
biście uczyłem się bardzo przykładnie i w rezultacie 
w grupę cudzoziemskiej otrzymałem drugą lokatę. 

* B. w czasie I wojny dowodził O.P. na Morzu 
Śródziemnym. W świetle księżyca zobaczył niem. U 
Boat wystrzelił 3 torpedy. Jedna poszła za głęboko,— 
druga przeskoczyła przęz U Boat — a trzecia trafiła 
w sam środek i nie wybuchła. Było za blisko B dos
tał rozstroju nerwowego, i długie miesiące spędził w 
szpitalu. Na U Boacie był zaokrętowany Prince Eugen 
Hohnenzollern.

Przysiecki któremu dopomagałem podczas egzaminów 
jako tłumacz był ostatnim.

W Cherburgu zaokrętowano nas na byłym nie
mieckim minostawie podwodnym Victor Reveille a 
następnie na znacznie większym Rene Audry.

Staż w Cherbourgu nie trwał długo. 26-go lutego 
zostaliśmy przebudzeni głośnymi okrzykami gazeciarzy 
„La revolution en Pologne” i coś bardzo brzydkiego 
pod adresem „Le bandit Piłsudski”.

Nowy reżym i „new order” nie potrafił wymyśleć 
nic mądrzejszego, jak przerwać nam naukę i odwołać 
„Sans delai” do kraju.

Gdy zameldowaliśmy się kilka dni później w War
szawie, Przysiecki odszedł do Gdyni, a ja zostałem 
szefem Wydz. Regulaminów i Wyszkolenia w KMW 
na ul. Chałubińskiego. Plus minus w marcu 1927 r- 
zostałem d.o. kdt. Piłsudski (Kłossowski ORP Gen. 
Haller). Po powrocie z „Dannebrog’iem” z Kopenhagi 
zostałem dyrektorem wyszkolenia w szkole Specjalis
tów Morskich na ORP Bałtyk. D.O. i kdtem S.S.M. 
był Adam Mohuczy, a z.d.o. na Bałtyku — W .Stasz
kiewicz. Gdy okazało się, że ORP Bałtyk nadaje się 
tylko do postoju na morzach południowych, szkołę 
przeniesiono na ląd — do świetlicy marynarskiej- 
Nadaliśmy szkole nazwę „Cyrk Medrano”.

Prócz pracy „dyrektorskiej” byłem też wykładow
cą języka francuskiego dla grupy 18 podoficerów 
przeznaczonych na wyjazd do Francji na Brevet Super- 
ieur, a następnie na szefów działów budujących się 
we Francji OOPP.

W marcu 1928 r. zostaliśmy załadowani na fran
cuski statek „Virginia” i wyruszyliśmy z Gdyni do 
Cherbourga. Do grupy tej należeli nast. podoficero
wie: — Motorzyści: st. b. Stefan Makar, bosmaci 
Wiktor Jabłoński, Wacław Feterek, Józef Płonka, 
Teodor Farbisz i mat Stanisław Mucha. Elektro
technicy: — st. bosm. Stan. Presz, bosman Kazimierz 
Nowotarski, Kazimierz Nyk, Wacław Pietrzak, Wi
told Konarski i Aleksander Kneczke. Torpedyści: 
bosman Stanisław Talaga, bosmaci: Stelmaszek i Jan 
Galiński, maci Stanisław Buczek i Charynek oraz 
st.mar. Marian Biały.

Oprócz mojej rodziny były też z nami rodziny 
Makara i Talagi.

Gdy przyjechaliśmy do Toulonu nastąpił podział. 
Motorzyści zostali zaokrętowani na francuskich okrę
tach podwodnych, a elektrykarze i torpedyści na pan
cerniku Condorcet. D.o- Cpt. de V. Du Payd de 
Montcabrier (?) Z-ca Cpt. de Fr. Carpentier.

Kursy trwały po 6 miesięcy. Nasi chłopcy na 
wszystkich 3-ch kursach zajęli czołowe lokaty. Poza 
tym elektrykarze skończyli kurs żyro-kompasów. Tor
pedyści kurs regulacji żyrostopów, a motorzyści byli 
na 2 mieś, praktyce na fabryce silników Disla pod 
Paryżem.
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Jednocześnie zaczęli przyjeżdżać na kursy ofice
rowie. W pierwszej grupie byli: Inżynierowie: Hilary 
Lipowicz, Józef Trybel i Severyn Bukowski. Następ
nie na kursie podwodnym byli Mohuczy Al. i Szys- 
towski.

Na kursach w Tulonie byli też oficerowie nie 
przeznaczeni na OOPP jak: Adam Mohuczy, E. Solski, 
T. Morgenstern, M. Borowski, B. Leśniewski B- Łąt- 
kiewicz, Romanowski S. Lasocki, Laskowski i inni.

Oprócz nas było 13 francuzów, 2-ch Jugosłowian 
(kpt. Martinetz i Pleiweiss), 4-ch Greków (Vlahopulos, 
Vutsaras, Zagaś i Simfiliadis) oraz 2-ch Łotyszów.

W lecie 1928 przyjechał na inspekcję kdr. J. Świr- 
ski.

Po zakończeniu kursów podoficerowie pływali na 
OOPP a w miarę postępowania budowy W.R. i Żbika 
byli przydzielani do kom. Nadzorczych.

W końcu 1928 zostałem też Przew. Komisji od
biorczej torped. Lasockiego przydzielono do Komisji 
również. Torpedy były wyrabiane w St. Tropez. a nad
zorował produkcję kpt. mar. Eugeniusz Jóźwikiewicz.

(może Lasocki tu pomoże)
Na wiosnę 1929 r- została utworzona w Toulonie 

Polska Szkoła Podw. Pływ. Dowódca francuski lieut. 
de v. Brebant — onże dowódca O.P. Romazotti. Dru
gi O.P. Lagrange (?) Ja byłem polskim dowódcą 
Szkoły.

W koszarach V Depot otrzymaliśmy odrestauro
wane pomieszczenie dla marynarzy i pokoje dla po
doficerów.

Pewnego dnia przyjechało plus minus 90 podo
ficerów i marynarzy pod dowództwem por. A. Youn- 
gana. Przyjechali też w tym samym okresie: M. Jacy- 
nicz, kpt. M. Szemiot, Salamon (?), kariera Jacynicza 
i Szemiota na OOPP była b. krótka.

Załogi podzielono na dwie grupy — „Romazotti” 
i „Lagrange”- Grupy podzielono na sekcje. Gdy jedna 
połowa była w morzu na ćwiczeniach. R. i L. miały 
tylko połowę swych załóg francuskich a drugą połowę 
stanowili Polacy.

W grudniu pierwsza grupa odbyła t.zw. croisiere 
d’endurance do Algieru, Philippeville i Bizerty.

Po skończonej podróży, powróciłem do kraju 
(ok. 1 styczeń 1930) i zostałem przydzielony na kurs 
taktyczny (?) (t.zw. marszałkowski) w Toruniu. Ucz
niowie: Sokołowski. Lewicki, Kodrębski, Gintowt, 
Pławski i Ziembicki (?).

W lipcu już byłem z powrotem we Francji ale 
tym razem w Caen, Calrados, gdzie w pobliskim 
Blainville stal w budowie Żbik.

W Caen już znajdowali się: kdr- ppor. Sipowicz, 
oraz podoficerowie: Foterek, Talaga, Mucha i Knecż- 
ke. Byli tam również członkowie Komisji nadzorczej: 
kdr. ppor. A. Czesnowicki i inż. Politur.

Caen — miasto historyczne, ale też pachnące i 
brudne. Duża część miasta -stoi na palach, a pod 
domami można przejechać się łodzią. Dr Lebouch. 
który był w Caen prezesem Sto. „Amitiee Franco- 
Polonaise’7 kiedyś zabrał mnie pod dom jakiegoś przy 
jaciela, gdzie naocznie przekonałem się jak dalece może 

cuchnąć powietrze i w jakim stopniu mogą się roz
mnożyć szczury. Te gryzonie siedziały na belkach, na 
pływających kawałkach desek, dwa szczury nawigowa
ły w pustej puszce od konserw. W świetle latarki 
widziałem ich tysiące. Dr L. nie potrafił jednak od 
powiedzieć mi na pytanie ile milionów tych gryzoni 
mieszka pod całym Caen.

Wynajmowaliśmy domek zbudowany na lądzie 
stałym. Mieszkanie było dość podłe, — z ubikacją 
w ogródku i oczywiście bez łazienki. Kupiliśmy sobie 
taki płócienny „gips” mniej więcej metr w średncy 
około 20 cm. wysokości i w tym baseniku odbywała 

się nasza kąpiel. Tą płócienną wannę stawialiśmy na 
kamiennej posadzce w salonie (w kuchni było brak 
odpowiedniej przestrzeni) a wodę grzało się w czajni
kach na gazowym piecu. Wszystko było dobrze tylko 
ta cholernie (przepraszam) twarda i zimna podłoga

Nasza Rue de Geolle była to ulica wyjątkowo 
ponura. Szło się nią wzdłuż wysokich kamiennych 
murów a do każdego domu wchodziło się przez bra
mę i długie a wąskie podwórze. Gdy wracało się do 
domu w nocy trzeba było uważać by nie nastąpić 
na wałęsające się szczury, które w nocną porę opusz
czały podziemia miasta i wyruszały na połowy i żery. 
Wcale nie bały się przechodniów, wręcz odwrotnie 
od czasu do czasu prasa podawała wzmianki o za
atakowanych i pogryzionych przez szczury dzieci 
i osób starszych.

Spuszczanie Żbika odbyło się z pompą. Nałoży
liśmy surduty i szable. Sipka (Sipowicz) aczkolwiek 
ukończył politechnikę i dosłużył się stopnia koman
dora pporucznika, długo się męczył od samego rana 
by dopasować i zawiesić na pasie szablę aż wreszcie, 
zlekka spóźniony zjawił się z bronią sieczną — na 
prawym boku. Z pomocą żony dopasowaliśmy Sipce 
pas z szablą do lewego boku po czym wraz z po
doficerami po długiej drabinie wdrapaliśmy się na 
pokład Żbika. Kilka minut później zjawił się w zas
tępstwie Ambasadora Chłapowskiego jego Charge 
d’affairs (czy coś w tym rodzaju) p........... ) wiem
że był ożeniony z Rotszyldówną i miał za co kupić 
świetnie skrojony tużurek- Przyjechał również przed
stawiciel Prefektury Morskiej w Cherbourgu. Honoro
wi goście a wśród nich moja Małżonka zajęli miejsce 
na trybunie. Pani Lebouche chrzestna matka Żbika 
zgrabnym uderzeniem rozbiła o dziobnicę butlę szam
pana i Żbik bezszelestnie ześlizgnął się z pochylni 
do basenu stoczni. Po przycumowaniu Żbika do na
brzeża udaliśmy się do specjalnie ustawionego namiotu 
w którym stocznia urządziła przyjęcie.

Kilka tygodni później mieliśmy jeszcze jedną uro
czystość, a mianowicie nadanie mi przez rząd Fran
cuski Orderu Legii Honorowej.

Sąsiadem Żbika na stoczni był francuski OP 
Orchimede. Ponieważ moja załoga składała sie zaled
wie z 4-ch podoficerów, poradziliśmy sobie w ten 
s; osób, że na pokładzie Żbika ustawiono część załogi 
Archimede i dowódca tego okrętu a mój kolega z 
Ecole de Navigation s/Marine Ćpt. de Corv. Thery 
(równe 2 metry) przeprowadził dekorację z accolade.
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Po wodowaniu jeszcze przez kilka miesięcy Żbik 
stał w Blainville. W miarę potrzeby przybywała załoga. 
Przybył również Lieut. de Yaisseau w rezerwie Vetil- 
lard, — potocznie zwany przez nas „Wentylator”.

V. sprawował obowiązki d.o. Żbika z ramienia 
stoczni. V. jednocześnie dowodził Wilkiem, Rysiem 
dowodzi! stary przyjaciel z Toulonu L. de V-/R./ 
Jean Picot. Krótko po przybyciu Ż. do Cherbourga 
Yetillard odszed! do Le Havre na Wilka, a Picot po 
odejściu Rysia do kraju przejął Żbika.

Przejście Ż. do Cherbourga odbyło się w dość 
burzliwą pogodę. Na trawersie Banfleur nawalił jeden 
z Diesli. Było trochę paniki wśród obsługi cywilnej 
ale wszystko skończyło się szczęśliwie.

Pierwszym przewodniczącym Kom. Odbiorczej 
był (zdaje się) Petelenz, drugim Steyer. Próby odby
wały się na wodach Cherburg’skich. Z tego okresu 
przypominam sobie dwa zdarzenia.
1) ORP Wicher (Morgenstern) w powrotnej drodze 
z Madeiry zawinął do Cherbourga. Otrzymałem po
lecenie (nie pamiętam od kogo) by Żbik pokazał się 
Marszałkowi. Opuściliśmy bazę okrętów podwodnych, 
i Picot skierował Żbika ku m.p.Wichra- Przez parę 
godzin z uszeregowaną polską załogą paradowaliśmy 
tam i z powrotem przed ORP Wicher, lecz Marszałek 
na pokładzie tak i nie ukazał się.
2) Mniej więcej w styczniu 1939 r. ORP Żbik odbył 
zanurzenie na 80 mtr. głębokości niedaleko wyspy 
Onessant koło Brest. Gdy przyszliśmy do Brest — 
(dowodził Picot) i aczkolwiek Żbik był jeszcze wów
czas pod flagą francuską, dobiła do nas motorówka 
z krążownika „Foch”. Okazało się że krążownikiem 
dowodził Capt. de Yaisseau Richard (przezwisko „Le 
Blond”) były szef Misji Francuskiej w Warszawie. 
Przysłał oficera komplementacyjnego hy w jego imie
niu przywitał Żbika i mnie osobiście. Wobec tego, 
że ów oficer nie był przygotowany na moje pytanie 
— „kiedy mogę złoży wizytę  V. Richardowi” 
nawiązana została łączność przy pomocy semafora 
i w rezultacie w określonym czasie zjawiłem się na 
pokładzie krążownika. Spotkał mnie zastępca dowódcy, 
który widocznie nic o tej mojej wizycie nie wiedział 
i po przywitanu się ośwadczył że bardzo przeprasza, 
ale dowódca jest w wannie. Zawróciłem na piętach 
i powróciłem na Żbika. Nazajutrz, bez uprzedzenia, 
zjawia się na Żbiku z.d-o. z Focha. Spotkał go na 
pokładzie kpt. Szemiot. Francuz przyszedł w surducie, 
a więc oficjalnie z rewizytą — przypuszczam, że w 
imieniu swego d.o. Gdy Szemiot zameldował mi o 
wizycie, poleciłem mu oświadczyć francuzowi, że je
stem w wannie.

C.de

W marcu (?) 1932 odbyła się ceremonia podnie
sienia bandery. Opuściła nas załoga cywilna stoczni 
i pozostaliśmy „sam na sam”. Załadowano nam torpe
dy, prowiant i amunicję. Przybyła reszta załogi. Szy
kowaliśmy się do odejścia do Kraju. Poszedłem z 
pożegnalną wizytą do Prefekta Morskiego. Wieczo
rem urządziliśmy przyjęcie na Żbiku i ofiarowaliśmy 
upominek Picofowi.

Wracając o kilka miesięcy wstecz, pierwszym 
OP który pizybył do Gdyni był ORP Ryś (Szyst, 
Jougan, Lasocki, Chodakowski (?) Bukowski i Jasłow- 
ski). Miało to miejsce gdzieś w lecie. Z powodu pew
nych defektów Ryś, na początku 1932 powrócił na 
parę miesięcy do Francji, i ostatecznie dołączył do 
dywizjonu w Gdyni w lecie 1932 r-

ORP Wilk (Mohuczy, Salamon, Jabłoński, Pstru- 
szeński, Trybel, i Trzebiński) przybył do Kraju w 
grudniu (?) 1931 r. Ja również byłem zaokrętowany 
na przejście na Wilku, ale natychmiast po wyokręto- 
waniu się w Gdyni powróciłem do Cherbourga.

Żbik (ja, Szemiot, Kłocz, T. Kamiński, Sipowicz 
i Gierżod) opuścił Cherbourg w normalną mokrą, 
normandzką pogodę w marcu 1932. W kanale La 
Manche omal że nie zostaliśmy stratowani przez całą 
flotę Brytyjską, która była w drodze na jakieś ma
newry, a było ich mnóstwo. Anglicy szli na kontr 
kursie. Wyminęliśmy się z pancernikami i krążowni
kami w odległości plus minus ml, natomast kontr
torpedowce torpedowce przechodziły dość blisko po 
obu stronach Żbika. Tak na pomostach jak i na 
pokładach angielskich okrętów, oficerowie i maryna
rze. po gwizdku „Spocznij” machali do nas czapkami 
i rękoma, dając przez to dowód braterskich uczuć 
łączących wszystkich ludzi morza. Następnego dnia, 
już na wodach morza Północnego, mieliśmy inne 
spotkanie. Na kontr-kursie szedł niemiecki krążownik. 
Po wymianie salutów krążownik zrobił zwrot o 180°, 
dopasował swoje obroty do szybkości Żbika i przez 
cały dzień, eskortował nas w odległości około mili, 
aż do zapadnięcia się ciemności. Wątpię by ta zgod
ność kursu i szybkości obydwu okrętów była raczej 
rzeczą przypadku. Jeśli chodzi o mnie to chętnie 
bym się zanurzył i zniknął z oczu obserwującego nas 
niemca, ale cóż kiedy Żbik jeszcze nie umiał wówczas 
zanużać się. Mój przełożony w Cherbourgu kmdr. 
Steyer, który był wówczas przewodniczącym Komisj*  
Odbiorczej, zaraz po zakończeniu prób zażądał bym 
natychmiast opuścił Cherbourg i wyruszył w drogę 
do Polski.

Próbowałem sprzeciwić się temu mało obmyśla
nemu zarządzeniu, motywując zbyt krótkim okresem 
czasu, jaki upłynął od dnia opuszczenia Żbika przez 
załogę francuską, oraz faktem, że duży procent załogi 
składa się z ludzi nowoprzybyłych, nie obznajomionych 
jeszcze z okrętem, ani też swoimi obowiązkami.

Moje sprzeciwy były daremne, odwrotnie, wpro
wadzały „specjalistę” Steyera w coraz to większą 
wściekłość, aż wreszcie przysłał mi rozkaz na piśmie: 
„Szef KMW polecił Panu Komandorowi” itd. Miałem 
dużą wątpliwość co do autentyczności tego rozkazu, 
gdyż zbyt dobrze znałem Stayera. W rezultacie musia 
łem wykonać jego rozkaz. Z rozkazu Steyera opuści
łem Cherbourg bez torped. Gdy byliśmy już w Gdyni 
otrzymałem porządną wcierę od Szefa KMW za to. 
że opuściłem Cherbourg nie będąc jeszcze w stanie 
gotowości bojowej. Na szczęście byłem w posiadaniu 
pisma Steyera z „polecenia Szefa KMW”, do natych
miastowego wyjścia do Kraju itd.

C.de
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W porcie wojennym na Oksywiu stanęliśmy przy 
burcie hulku „Lwów”. Po przebraniu się w lepszy 
mundur poszedłem zameldować się dowódcy Floty. 
Adm. Unrug przyjął mnie z szerokim uśmiechem i jak 
to zwykle bywało przy specjalnych okazjach, poczęsto
wał mnie cygarem Virginia „na słomce”. Opuściłem 
gabinet admiralski już nie tylko jako d.o. Żbika lecz 
również jako dowódca Grupy okrętów podwodnych. 
Również dowiedziałem się o wyokrętowaniu kpt.M. 
Szemiota i wyznaczeniu na jego miejsce jako z.d.o. 
Żbika por- mar. H. Kłoczkowskiego. Jaka była przy
czyna tego przesunięcia, dlaczego wyokrętowano Sze
miota od razu po przybyciu do Gdyni i to bez poro
zumienia się ze mną — jego dowódcą, pozostanie 
wieczną zagadką.

Stojąc przy burcie starego Lwowa w dużym poś
piechu zaczęło się wyładowywanie przywiezionego z 
Francji dobytku. Walizy i worki pełne ciuchów włas
nych i rodzinnych, nawet dwa rozebrane motocykle 
chytrze ukryte w zakamarkach okrętów zniknęły 
wreszcie pod pokładem Lwowa, po czym załoga wzię
ła się do przygotowania okrętu do inspekcji przez Do
wódcę Floty w dniu następnym.

Po postojach na bazach francuskich trzeba było 
przyzwyczajać się do życia u boku Lwowa w warun
kach „help yourselevs boys”. Port wojenny dostarczał 
nam ropę i smary jak również wodę i światło elek
tryczne. Resztę musieliśmy produkować sami. Nie 
mieliśmy też wele pomocy ze strony Warsztatów 
portowych.

Jedyne, czego mieliśmy w bród to humoru i wiary 
w lepszą przyszłość.

W początkach lata, ze strony wschodniej basenu 
odezwały się dźwięki młotów pneumatycznych. Roz
poczęła się budowa pomostu dla postoju dwóch OOPP. 
Pomost ten, w miarę postępowania robót, został wy
posażony w ruchomy dźwig. Doprowadzono prąd do 
ładowania akumulatorów oraz rurociąg ze sprężonym 
powietrzem. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła 
się budowa akumulatorowni, rozbudowa warsztatów 
i magazynów minowych oraz torpedowni. Por. mar. 
Jougan opracował i nadzorował budowę Attack- 
teachefa dla szkolenia oficerów w przeprowadzeniu 
ataków torpedowych.

Baza okrętów podwodnych wyrastała na piaskach 
Oksywskich. Również na hulku byliśmy wszyscy bar
dzo czynni- Warunki życia osobistego na Lwowie tak 
dla oficerów jak i załogi były więcej niż opłakane. 
Nie było dostatecznej ilości kabin ani miejsca na 
pomieszczeniach załogi. Warunki higieniczne — jak 
za piastowskich czasów. Nie było też miejsca na 
kancelarię i magazyny. Stół w mesie oficerskiej był 
za mały toteż część oficerów jadała w kabinach 
a ci co mieszkali w pobliżu szli na obiad do domu.

Nowoczesne okręty podwodne stojące przy bazie 
przypominającej raczej czasy bitwy pod Oliwą — był 
to widok raczej bolesny. Na marynarkę nie było 
„floty”,

Nie było jednak czasu na skargi i ubolewania, 
a zajęcia' mieliśmy zbyt dużo by przejmować się bra

kiem bazy lub temu podobnych drobiazgów. Razem 
z d.o. Wilka A Mohuczym, podzieliliśmy zatokę na 
sektory Przestrzeń pomiędzy Helem a właściwym 
lądem była dla nas ze wszechmiar wygodnym tere
nem dla szkolenia OOPP. Znajdowała się tuż „pod 
ręką” i miała dostateczną głębokość dla zanurzeń 
Chronieni z trzech stron lądem od wiatrów i wysokiej 
fali mieliśmy tam i dobre warunki do urządzenia 
poligonu torpedowego (bliskość portu i warsztatów 
torpedowych).

Trudno też sobie wyobrazić lepsze warunki do 
stawiania i podnoszenia min oraz do przeprowadza
nia wszelkiego rodzaju doświadczeń.

Był to piękny dzień majowy w którym ORP 
Żbik opuścił port wojenny i wyszedł do zatoki na 
pierwsze zanurzenie. Dowódca Floty przydzielił nam 
asystę, czyli okręt eskortujący — ORP Gen. Haller, 
którym wówczas dowodził kpt. mar. Konrad Namieś- 
niowski-

Wybrałem zaciszne miejsce na 19 metrowej głę
bokości gdzieś pomiędzy Oksywiem i Mechliszkami 
i nacisnąłem guzik alarmu zanurzenia. Trudno mi 
dzisiaj powiedzieć, co przeżywałem w tym momencie. 
Byłem oczywiście podniecony, ale miałem sto procent 
zaufania tak do okrętu, jak i załogi. Podniecony byłem 
dlatego, że to był ten pierwszy raz. Ja — pierwszy 
raz w roli dowódcy okrętu podwodnego —: bez fran
cuskiej niańki — i moja załoga pierwszy raz bez 
stoczników, czyli bez francuskich aniołów stróżów — 
zanurzamy ORP Żbik w Bałtyckiej chrzcielnicy.

Zanurzenie statyczne na OP francuskich trwały 
zawsze ponad pół godziny. Kłoczkowski, mój nowy 
z.d.o. przez całą noc obliczał wszystkie plusy i minusy, 
tu dodawał, tam odejmował ale w rezultacie po do
daniu trochę wody do zbiorników Żbik spokojnie 
zanurzył się i zawisł na peryskopie.

Usłyszałem głos z centrali „Panie Komandorze 
— trzyma się jak ta lala”. Z poszczególnych przedzia
łów podniecone głosy meldowały „na dziobie w po
rządku, na rufie w porządku. W otworze włazu centra
li ukazała się rozradowana twarz Kłoczkowskiego 
„Panie Komandorze, a może tak śrubami??”

Miałem wyraźny rozkaz przeprowadzenia zanu
rzenia statycznego i na tym koniec, ale pokusa była 
zbyt mocna. Spojrzałem dookoła ORP Gen. Haller 
stał opodal bez ruchu. Kilka kutrów rybackich kręciło 
się po zatoce. Nie wytrzymałem i podałem komendę. 
— Obie wolno naprzód- Na Żbiku zapanowała kom
pletna cisza. Wszyscy słuchali i czekali. Kadłub lekko 
drgnął i okręt ruszył naprzód. We wszystkich rurach 
głosowych odezwały się szepty, szepty załogi która 
po przeszło 4 1/2 latach szkolenia otrzymała satys
fakcję za włożony wysiłek.

Żbik powoli oddalał się od wybrzeża i nie było 
żadnego wysiłku w utrzymaniu go w poziomie.

Gdy spojrzałem w stronę ORP G. Haller widzia
łem że idzie za Żbikiem, że podnosi jakiś sygnał, 
a Namieśniowski i paru innych ludzi na pomoście 
machali czapkami. Nie wątpiłem, że w ten widoczny 
sposób chcieli przesłać nam swoje gratulacje z powodu 
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pierwszego zanurzenia. Obróciłem peryskopem dooko
ła horyzontu. W parustach metrach szły dwa rybackie 
kutry I tu również, rybacy z zapałem machali rękoma. 
Kaszubi wyraźnie byli podnieceni widokiem polskie
go okrętu podwodnego w zanurzeniu.

Po przejściu około pół mili dałem komendę wy
nurzenia się na sterach. Czułem się jak w siódmym 
niebie. Przypomniałem sobie mój pierwszy samodziel
ny lot na wodnosamolocie w roku 1917 w. Sewastopolu.

Patrząc przez peryskop czekałem na ukazanie się 
dziobu, lecz zanim to nastąpiło ujrzałem z przeraże
niem omotaną siecią podwodną antenę, oraz tu i ów
dzie trzepoczące ogonkami masy szprotek. Teraz do
piero zrozumiałem, że te wymachiwania czapkami 
i gestykulacje kaszubskich rybaków bynajmniej nie 
były eksplozją radości i podziwu dla Żbika, jego załogi 
a w pierwszym rzędzie dowódcy, to nie były owacje, 
bynajmniej!

Po przedmuchaniu balastów wyszedłem na pokład, 
— I rzeczywiście! Żbik dał się złapać w rybackie 
sieci'.

Po powrocie do portu musiałem gęsto tłumaczyć 
się przed dowódcą Floty ale Admirał sam były pod- 
wodnik rozumiał, wiedział i dał dowód wyrozumienia 
dla tego, który odbył swoją pierwszą podróż podwodną 
jako dowódca zostałem rozgrzeszony, a kaszubi otrzy
mali odszkodowanie.

W lecie powrócił z Francji ORP Ryś. Dywizjon 
był w komplecie.

We wrześniu ORP Wicher pod flagą Dowódcy 
Floty (dowódca kmdr por. Morgenstern), ORP Burza 
(dca kdr. por. Sokołowski) ( — Burza bodajże dopiero 
co przybyła z Francji), ORP Żbik (kmdr ppor. Pław
ski — d.o. i d-ca Grupy OP) Wilk(kpt.Al.Mohuczy) 
i Ryś (kpt. E. Szystowski) udali się z oficjalną wizytą 
do- Stockholmu.

Jak to zwykle bywa podczas wizyt zagranicznych, 
im starsza szarża tym większym jest niewolnikiem 
obowiązków służbowych- Musiałem jeździć z wizyta
mi, przyjmować wizytatorów, spieszyć z jednego przy
jęcia na drugie i stale chodzić z kacem. Wreszcie 
dowódcy otrzymali ordery i zespół powrócił do Gdyni.

Plusy i minusy tej podróży były:

1) na szwedzkich okrętach podwodnych stwier
dziłem, że wszystkie żarówki wewnątrz okrętu były 
niebieskie. Natychmiast wprowadziliśmy tę inowację 
na naszym dywizjonie.

2) Na Wilku stwierdzono pęknięcie głównego 
wału. Zamiana tego wału trwała rok czasu podczas 
którego „W” stał bezczynnie w porcie.

Tymczasem szkolenie Ż i R posuwało się żwawo 
naprzód. Zaczęliśmy strzelać torpedy na poligonie. 
Przydzielono do dyspozycji poligonu szybkobieżną mo
torówkę ? ? ? do wyławiania i odholowywania torped 
do warsztatów Sł. Br. Podwodnej. Z biegiem czasu 
zaczęliśmy też tworzyć załogę zapasową.

W grudniu 1932 r. zostałem zawezwany do Do- 
wódćy Floty, który oświadczył mi, że Szef KM W 

mianował mnie D-cą Dywizjonu Okrętów Podwod
nych i że mam przekazać obowiązki d.o. Żbik por. 
mar. H- Kłoczkowskiemu. Na zapytanie D.F. co o 
tym myślę oświadczyłem, że jestem raczej zaskoczony 
tak szybką karierą. Dowodziłem Żbikiem zaledwie 
8 miesięcy, a przed tym nigdy nie byłem ani młodszym 
oficerem ani z.d.p. na OP. Dowodząc Żbikiem peł
niłem jednocześnie obowiązki d-cy grupy OP. Czułem 
się jako nawpół wyszkolony podwodnik, a praca na 
stanowisku dowódcy zespołu nie da mi żadnej prak
tycznej wiedzy. Dowódca Floty doskonale rozumiał 
moje obawy i spokojnie wysłuchał moje wywody, ale 
obydwaj wiedzieliśmy, że tak ma być. Gdy opuszcza
łem gabinet D.F. poprosiłem o zezwolenie o wycho
dzenie w morze w charakterze d.o. na poszczególnych 
OP, których dowódcy byli na urlopach lub chorzy. 
Ponieważ okręty były identyczne pod względem tech
nicznym i wyszkoleniowym D.F. dał mi swoją zgodę.

W 1933 r- Ż. i R. kontynowały swoje szkolenie 
i trzeba przyznać że wszystko szło sprawnie i gładko, 

W końcu lata odbyliśmy podróż do Turku. 
Sztab dyonu został zaokrętowany na ORP Wilia 
(kpt.mar.(?) A. Hulewicz) Pogodę mieliśmy wspania
łą. Gdzieś w pobliżu wejścia do Ryskiej zatoki OOPP 
odbyły ćwiczenia zanurzenia i przeprowadziły ponow
ne ataki na Wilię.

(Jeśli chodzi o pobyt w Turku to najlepiej opisał 
to w swoim wierszu ś.p. Krawczyk.

(Nie pamiętam czy był to rok 1933 czy 1934).
Młody inżynier Kłopotowski (brat por. mar. Kło- 

potowskiego(imię) zbudował boję ratowniczą. Przy
jechała boja do Gdyni a ja, jako Prz. Kom- wyna
lazków itp. otrzymałem rozkaz przeprowadzenia prób 
i orzeczenia przydatności tego wynalazku na OOPP 
typu Wilk. Do Komisji został wyznaczony inż. Politur, 
a próby miały się odbyć na ORP Ryś

Boja była dopasowana do wymiarów włazu mi
nowego. Pierwszy raz wyszliśmy w morze dla wypró
bowania umocowania i wodoszczelności boji w pły
waniu na powierzchni. Druga próba odbyła się w za- 
Hurzeniu. Ryś leżał na dnie, ale przy wypuszczaniu 
i wciąganiu boji z powrotem wykryto pewne niedo
ciągnięcia, toteż zdecydowaliśmy odbyć następne pró
by w porcie przy molo (zawsze bezpieczniej). W re
zultacie inż. Politur stał się pierwszym człowiekiem, 
który przeszedł przez cały cykl technicznych czynności 
związanych z ratownictwem załóg OOPP. Gdy boja 
wypłynęła na powierzchnię otworzył się właz a „ura
towany” i mocno uradowany inż. Politur odebrał 
owacje urządzone na jego cześć przez zebranych na 
molo oficerów i marynarzy.

W rezultacie komisja uznała że wynalazek inż. 
Kłopotowskiego działa, ale do praktycznego użytku 
na OOPP typu W. nie nadaje się-

Odetchnęliśmy z ulgą gdy dowódca Floty zgodzi! 
się z opinią komisji i rozkazał zakończenie prób.

W 1934 r. OPP oraz ORP Wilia zrobiły podróż 
do Oslo, Amsterdamu, Kopenhagi i Karlskrony. W 
Oslo miałem zaszczyt być przyjętym na specjalnej 
audiencji przez JKM Króla Haakona oraz Kronprin- 
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ca, a obecnego króla Olafa. Posłem naszym w Oslo 
był wówczas p. Neuman.

Podczas gdyśmy bawili się w Oslo w Gdyni 
urodził się Jerzy, mój drugi syn. Dopiero po powrocie 
do Gdyni dowiedziałem się, że Żona musiała poddać 
się ciężkej operacj. Zastałem ją w szpitalu morskim.

Z Oslo dywizjon poszedł do Amsterdamu, gdzieś
my się tak dobrze bawili, że trzeba było prosić 
Warszawę o przedłużenie pobytu o jeden dzień.

Następnie odwiedziliśmy Kopenhagę i Karlskronę. 
Wszędzie mieliśmy doskonałą prasę w żadnym z 
tych 4-ch państw nikt nie przekręcał w pismach mego 
nazwiska W prasie krajowej byłem: Pawsk, Sławski, 
Płoński, Popławski, Puławski.

W roku 1934 (?) opuścił dyon kdrppor. E. Szys- 
towski. Odszedł na stanowisko d-cy M.D- Lotu Kpt. 
A. Łoś objął ORP Ryś.

W roku (?) opuścił dyon A. Jougan.
Od 1932 r. stan personalny oficerów wzbogacił 

się znacznie. Dywizjonowym of. mech, został kdr. por. 
Kamieński Dyw. of. gosp. — pierwszym był jakiś 
wąsaty kapitan czy major intendentury Wierzbicki 
(?), a potem był por. Grudniewicz. W miarę postępu 
czasu zostali przydzieleni na Dyon OOPP — M- 
Żebrowski, Pstruszeński, Chodakowski, Hackbeil, Wie
rzbowski, Abramowski, B. Karnicki, B. Romanowski 
(podkreśleni plus T. Kamiński byli moimi of. flago
wymi. Wierzbowski był też dow. hulku Lwów)

W roku 1934 (?) baza OOPP została przeniesiona 
na ORP Sławomir Czerwiński. Daleka od ideału, była 
jednak stokrotnie lepsza niż Lwów. Bosm. Michał 
Szal, szef kuchni oficerskiej i jego pomocnik Ogrodziń- 
ski otrzymali osobną kuchnię. Oficerowie mogli odpo
czywać spożywać obiady w wygodnej messie która 
była w stanie pomieścić przy stole cały dywizjon. 
Warunki życia podoficerów i marynarzy znacznie się 
polepszyły. Dow. Dyonu i każdy z okrętów otrzyma! 
swoją kancelarię. Odetchnęliśmy z ulgą.

W 1934 czy 1935 r. do dywizjonu OOPP został 
przydzielony ORP Kujawiak. Dowódcą był kpt- W. 
Łomidze. KW został wyposażony w krany i wszystkie 
urządzenia służące do wyłapywania, wyciągania i prze
chowywania wystrzelonych przez OOPP torped. KW 
był pomocnym nie tylko na poligonie torpedowym, 
lecz również służył jako cel do ataków torp. przez 
OOPP.

W 1935 r. Ż.W. i R. odbyły podróż do Tallina. 
Mój proporczyk był na Żbiku.

Lgo kwietnia 1936 r. nastąpił wybuch w pomiesz
czeniu akumulatorów na Rysiu. Gdy por. B. Krawczyk 
zameldował mi o tym przez telefon najspokojniej od
powiedziałem. Kuka nie bujaj, bo wiem, że dzisiaj 
„Prima Aprilis”. Niestety była to prawda. 13 podo
ficerów odwieziono do szpitala. Niektórzy mieli cięż
kie rany i poparzenia. Widok wnętrza okrętu byi 
żałosny. Szef KMW polecił Jcmdr. por. Morgenster
nowi przeprowadzić dochodzenie.

Był to okres czasu, gdy w budowie znajdowały 
się trawlery i ORP Gryf. Dowództwo Floty co rusz 
zabierało nam podoficerów dla tworzenia załóg na 

nowe okręty. Oczywiście protestowałem jak mogłem 
ale D.F. miał rozkazy z KMW i również nie mógł 
nic na to poradzić.

Gdy pisałem roczne sprawozdania o Dyonie 
OOPP zaznaczyłem, że rozwodnienie załogi okrętów 
podwodnych postępuje zbyt drastycznie. W szczegól
ności obawiam się o dział elektrotechniczny itd.

W końcu napisałem zdanie, że jeżeli dalej tak 
pójdzie obawiam się by któregoś dnia nie nastąpił 
jakiś wybuch.

Zdanie -to napisałem nie po to by w razie jakiegoś 
wybuchu mieć czym się bronić lecz najszczerzej w 
świecie chciałem by KMW oprzytomniało i nie prze
kreślało owoców kilkuletniej pracy, którą włożyliśmy 
w Dyon OOPP., i to na korzyść traulerów i Gryfa 
na których faktor „bezpieczeństwa” nie odgrywał tak 
wielkiej roli. Tam nie było akumulatorów i okręty 
nie zanurzały się-

Gdy zostałem wezwany przed oblicze Komisji 
dochodzeniowej, przyniosłem teczkę ze sprawozdania
mi rocznymi itp. Po przeczytaniu ostatniego sprawoz
dania Morgenstern podziękował mnie i ja już nie 
tylko że nie brałem więcej żadnego udziału w śledz
twie, ale nawet nie byłem wzywany do sądu.

Również kdr. ppor. Łoś — dowódca Rysia nie 
był nigdzie wzywany, a o odbytym sądzie dowiedzia
łem się prywatnie.

W każdym razie zostałem po tym wybuchu prze
niesiony na stanowisko Szefa Broni Podw. do KMW 
i tak zakończyła się moja służba na OOPP.

(Nie pamiętam czy pierwsze stawianie min SM 5 
(?) odbyło się w 1933 czy też w 1934 r.). W myśl 
umowy z jaką miny SM5 stawały na zadaną głębo
kość wynosiła plus minus 1 metr. Miny te były wy
posażone w przyrządy hydrostatyczne, które były i 
kapryśne i zbyt delikatne, ażeby sprostać warunkom 
przechowywania ich w ciasnocie minowego przedziału, 
a jeszcze bardziej, brutalnym warunkom w jakich od
bywało się samo stawianie. W roku 34-35 (?) gdy 
równolegle z pełnieniem funkcji dowódcy dywizjonu 
byłem też szefem biura studiów i wynalazków. (Nie 
jestem pewny czy taka była nazwa tego auschtalt’u)

Pewnego dnia zjawili się u mnie kpt. Kłoczkowski, 
inż. Politur i por. Chodakowski z projektem zastą
pienia przyrządów hydrostatycznych powietrznych 
przyrządami sprężynowymi. Dowódca Floty, któremu 
zameldowałem o powstałym projekcie, po przejrzeniu 
rysunków technicznych, momentalnie wyraził swoją 
zgodę i wydał zarządzenie podporządkowania mi war
sztatów minowych na czas trwania prac nad udos
konaleniem min SM 5. Całe szczęście, że adm. Unrug 
nie był formalistą, że z entuzjazmem popierał wszel
kie objawy postępu i że nie napisał o projektowa
nych pracach do Warszawy.

Do Komisji przydzielono również już starszego 
wiekiem, lecz zawsze młodego duchem i pomysło
wością we wszystkich zagadnieniach technicznych — 
chor. Charytoniuka — największego specjalisty z za
kresu min jakiego posiadała marynarka Polska. Mało 
tego, Charytoniuk miał nosa i umiejętność praktyczne
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go podejścia do wszystkiego co robi. Faktem jest, 
że zanim zwróciliśmy się do służby technicznej o za
mówienie dla biura studiów sprężyn wg. załączonej 
specyfikacji td. zjawia się chorąży Charytoniuk ze 
słowami „ta chyba dobra będzie”, kładzie na stół 
sprężynę. Na zapytanie — a gdzie chorąży to wy- 
fasował, „Nu, pod wagonem znalazłem”. I tak się 
stało, że ta sprężyna która przy pewnej pomocy fi

zycznej „wyskoczyła” z podwozia wagonu stała się 
główną sprężyną nowego przyrządu głębinowego min.

Pierwsza próba stawiania min z nowymi przy
rządami dała nadspodziewanie dobry rezultat. Zmie
niliśmy tolerancję z plus minus 1 mtr. na plus minus 
20 cm. Wszystkie miny SM5 zostały wyposażone 
w nowe przyrządy głębinowe.

E. Pławski

MAŁE UZUPEŁNIENIE HELSKIE

Kiedy dnia 1.10.1939 kapitulował Hel, a następ
nego dnia wywożono oficerów do Szkoły Morskiej, 
pozostawiono na półwyspie trzech, jako zakładników, 
aby byli obecni przy oczyszczaniu terenu, dokonywa
nego przez naszych podoficerów i szeregowych. By
li to ppor. mar. Serafin M., ppor. Stęporek Z. i plut. 
pchor. Łuzgin W. (wkrótce potem w pierwszym obo
zie Osterode a/Harz zgłosił się na wspłópracę z Niem
cami). Sprawy te, widocznie były omówione w wa
runkach kapitulacji. Oprócz tego istniała większa gru
pa, którą prawie codziennie przywożono z Gdyni na 
Hel w składzie: D-ca Piechoty Helu mjr. Wiśniewski J„ 
kmdr. ppor. Łoś A., kpt. mar. Jugan A„ kpt. Wisz

niewski St. (z-ca mjr. Wiśniewskiego) i por. straży 
gran. Więckowski St. My trzej pozostawaliśmy w Jas
tarni, po czym 8-go października odprowadzono nas 
do obozu przejściowego w Swarzewie i gdzieś 12 czy 
13 października załadowano nas na transport w Puc
ku, gdzie spotkaliśmy się z tą drugą grupą zakładni- 
ęzą.

Jak uprzednio wspomniałem, wywieziono nas do 
Osterode w górach Harzu i tam w krótkim czasie od
dzielono oficerów sztabowych, przenosząc ich do od
dzielnego obozu, a ten został tylko dla oficerów młod
szych od kapitana w dół.

M. Serafin
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