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OKSYWIE W 1939 R.
W świecie 1-go września 1939 r. pierwsze sa

moloty hitlerowskich niemców runęły na wybrzeże. 
W pierwszej godzinie wojny wszystkie polskie sa
moloty M.D.L. zostały zniszczone a dowódca 
kmdr Szystowski ginie z dużą częścią załóg. Od 
tej chwili lotnictwo niemieckie bezkarnie prawie 
szaleje nad Oksywiem niosąc śmierć i zniszczenie.

Tegoż dnia uzbrojone kolumny niemieckie ru
szyły z zachodu, ze wschodu i z południa by odciąć 
Polsce dostęp do morza. I tegoż dnia stało się 
jasnym, że w skutek trzykrotnie silniejszego wroga 
uzbrojonego wielokrotnie lepiej, los polskich obroń
ców wybrzeża jest przesądzony.

W przeciągu kilku następnych dni odcięcie sta
ło się faktem. Siły obrońców tak lądowe jak i 
morskie stopniałe z 15.000 do 10.000 zgrupowały 
■się na Kępie Oksywskiej broniąc wojennego odcin
ka wybrzeża i zagradzając wrogowi drogę na Hel. 
Dowódca Floty admirał Unrug przenosi się ze 
sztabem i wyższymi oficerami na półwysep helski 
polecając kontynuować walkę Dowódcy Obrony 
Lądowej płk. Dąbkowi.

Każdy oficer i prawie każdy żołnierz zdawał 
sobie 'sprawę, że z chwilą odcięcia od kraju 
w skutek braku fortyfikacji i schronów od strony 
lądu, że w skutek braku samolotów i okrętów 
i że przede wszystkim w skutek braku broni, walka 
ta musi się skończyć całkowitym i bezwzględnym 
wybiciem tych ocalałych jeszcze 10.000 oraz cał
kowitym zniszczeniem Gdyni i ludności cywilnej 
tam zamieszkałej.

W tej sytuacji dowódca obrony lądowej płk 
Dąbek musiał zdecydować czy chce walczyć dalej 

czy też przez poddanie uniknąć niepotrzebnego 
wydawało się niszczenia ludzi i wybrzeża Nie miał 
złudzeń że rozbijane od pierwszego momentu od
działy w kraju nie tylko że nie mogły przeszkodzić 
w odcięciu, nie tylko nie mogły udzielić pomocy, 
ale same cofały się w panice na wschodnie tereny 
kraju razem z Rządem razem z Naczelnym Wo
dzem

Równocześnie jednak i Rząd i Naczelne Do
wództwo wydawało rozkazy do dalszej walki do 
dalszego oporu dla zdobycia czasu, jak podawano 
koniecznego, dla przeorganizowania ogólnej obro
ny. Dowódca Obrony Wybrzeża musiał decydować 
czy poddać wybrzeże i ocalić wojsko czy Jeż wal
cząc wiązać oddziały niemieckie i opóźniać po
grom głównych sił w kraju.

Dodatkowym i jakże ciężkim problemem była 
obecność przeszło stu tysięcy ludności cywilnej w 
bezbronnej Gdyni.

Można byłoby łatwiej bronić się w samym 
mieście i „tworząc twierdzę z każdego domu” opóź,- 
niać ataki niemieckie. To oczywiście spowodowa
łoby nie tylko zniszczenie portu i miasta, ale cał
kowite wybicie ludności cywilnej przeważnie kobiet 
i dzieci.

Nie było wahania w wyborze decyzji.
Pułkownik Dąbek zdając sobie sprawę, że w 

razie poddania zwolnione oddziały niemieckie będą 
użyte do opanowania środka kraju ... postanowił 
walczyć.

Zdając sobie sprawę, że walka w mieście i w 
porcie Gdyni doprowadzi do zniszczenia ludności 
cywilnej, postanowił ... oddać miasto a wojsko 
grupować na Oksywiu.
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Zdając sobie sprawę, że to jest walka na śmierć 
wydał rozkaz do wojska i dodatkowy apel w któ
rym oświadczył że: „do swej śmierci wybrzeża nie 
odda”, i wzywa wszystkich zdolnych do broni do 
przejścia na Kępę Oksywską dla dalszego nieustę
pliwego oporu.

Marynarze i żołnierze przyjęli ten rozkaz bez 
szemrania, przyjęli z ulgą i z wiarą, że walczą 
w słusznej sprawie.

Apel trafił do serc i wyzwolił najbardziej go
rący patriotyzm nie tylko wśród wojska, ale 
wśród ludności cywilnej. Setki ludzi młodych i 
starszych, chłopców i dziewcząt, mężczyzn i kobiet 
błagało wprost o przyjęcie do wojska. Niestety nie 
można ich było przyjąć wszystkich, gdyż po prostu 
nie było ich czym uzbroić. Gdy liczba ochotni
ków przekroczyła kilkakrotnie ilość karabinów, ci 
nieprzyjęci stworzą pod dowództwem Rusinka od
dział kosynierów. 1 ci jak później dalszy rozwój 
wypadków wykazał w szaleńczych atakach na ka
rabiny maszynowe świadczyli że hasło walki do 
śmierci nie było tylko słowem.

Od godziny 5-ej rano 1-go września aż do 
godzin popołudniowych 19-go września te przewa
żające siły niemieckie bez przerwy atakowały Kępę 
Oksywską. Pomimo przewagi, pomimo bezustanne
go bombardowania z powietrza i z morza nie udało 
się osiągnąć „Blitzkriegu”.

Każdy atak niemiecki spotykał się z kontrata
kiem. Przewaga liczbowa i przewaga sprzętu spo
tykała się z uporem i zaciętością, i to do tego 
stopnia, że jak stwierdzają powojenne źródła nie
mieckie, hitlerowski generał dowodzący akcją na 
wybrzeżu nie mógł nie tylko uwolnić swych od
działów, ale sam musiał prosić o posiłki.

Pomimo nowych posiłków niemieckich opór 
na Kępie Oksywskiej trwał. Walka toczyła się o 
każdą piędź ziemi o każdy pagórek, o każde drze
wo. Stracony atakami teren podczas walk dzien
nych, obrońcy odbierają w kontratakach nocnych. 
Walczą bohatersko aż do ostatniej paczki amunicji. 
A gdy amunicji nie staje walczą ... kosami.

W efekcie odcięte polskie wybrzeże, które mia
ło być zlikwidowane w pierwszych godzinach czy 
w pierwszych dniach wojny utrzymało się dłużej 
niż główne siły całego kraju.

W efekcie ... oddanie miasta Gdyni i zgrupo
wanie na mniejszym i trudniejszym terenie Kępy, 
nie tylko nie skróciło oporu, ale ocaliło prawie 
bez strat całą ludność Gdyni.

* * *

Fakty stwierdzone przez źródła polskie i nie
mieckie: Siły polskie — improwizowana grupa w 
sumie 15.000 oficerów i szeregowych, ale niespełna 
600 karabinów 22 moździerzy i kilkadziesiąt dział 
różnego typu.

Siły niemieckie — 207-ma dywizja, 3 pułkowa 
grupa „Stolp” a z obszaru Gdańska gros późniejszej 

60-tej dywizji Eberharda. W sumie 37.000 ludzi, 
przeważnie zmotoryzowanych. Masa ta posiadała 
1900 karabinów maszynowych 122 działa połowę, 
142 działka przeciwpancerne. Do tego artyleria 2-ch 
pancerników i całego szeregu mniejszych jednostek 
morskich. Do tego bezustanne bombardowanie lot
nicze z udziałem zaprawionych w wojnie hiszpań
skiej „sztukasów”.

Dalsze fakty tyczące strat. 2000 zabitych (nie
mal dwa razy tyle co pod Monte Cassino) 3500 
rannych w sumie 5500 rannych i zabitych (co jest 
więcej niż cały personel Marynarki Wojennej).

* * *

W walce o polskie wybrzeże Dowódca obrony 
lądowej, oficerowie i marynarze wykazali w for
mie najbardziej wzniosłej ducha oporu i najbardziej 
rycerską formę wypełnienia obowiązku żołnier
skiego.

Może to brzmi patetycznie, ale fakty więcej 
niż słowa potwierdziły jego słuszność. Oto kilka 
z nich.

Pułkownik Dąbek po przysiędze że „do swej 
śmierci wybrzeża nie odda” walczy początkowo na 
czele całej grupy a gdy z grupy został pułk, walczy 
na czele pułku, gdy z pułku został batalion, walczy 
na czele batalionu, a gdy batalionu nie stało, na 
czele ostatniej kompanii.

W dniu 19 września z całej grupy obrońców 
wybrzeża pozostaje tylko 14 oficerów i 12-tu żoł
nierzy. I wtedy dopiero, gdy żadna z litościwych 
kul' niemieckich nie skróci jego męki, ginie samo
bójczo by nie tylko uratować tą resztkę, ale by .. . 
swej przysięgi dotrzymać.

Tak samo jak Dowódca wa’/;zyli oficerowie i 
żołnierze. Komandor inż. Horyd ginie prowadząc 
spieszony oddział marynarzy do kontrataku. Kpt. 
mar. Błeszyński ginie z dużą częścią obsługi po
ciągu pancernego.

Giną wyższi szarżą oficerowie, giną młodsi, 
giną marynarze i żołnierze. Giną lekarze, którzy 
do końca pełnią swą służbę przy rannych. Giną 
siostry. Giną ochotnicy, giną ranni dobijani w pro
wizorycznych szpitalach przez lotników niemiec
kich, a ci co pozostali wierzą, że po bitwie nie 
czekają ich zaszczyty, medale i odznaczenia. Wie
dzą, że czeka ich los gorszy niż śmierć żołnierska, 
że czekają ich tortury w obozach koncentracyjnych 
i upokorzenie w obozach niemieckich.

* * *

Pomimo swej nienąwjScJ do wszystkiego co 
polskie, oddziały Wermachtu i Niemieckiej Mary
narki Wojennej były zdumione i zaskoczone wa
lecznością obrońców wybrzeża. Dla okazania swe
go uznania grzebią ostatnich poległych na wybrze
żu płk. Dąbka i por. lek. Tomankiewicza przy 
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pełnych honorach wojskowych a poszczególnym 
dowódcom pozwalają zatrzymać szable.

Analiza działań wojennych i poszczególnych do
wódców w ciągu września 1939 przyniosła dużo 
blasku i sławy niektórym wydarzeniom i niektórym 
ludziom. Przyniosła też dużo rozgoryczeń i cierp
kich reflekcji o niepotrzebnie przelanej krwi i bez
sensie, o nieudolności. I przyniosła też głęboką 
niewiarę w hasła i apele głoszone przez różne 
osobistości.

Wśród dużej literatury na emigracji jest kilka 
dzieł rzeczowych, niektóre nawet na dobrym po
ziomie historyczno badawczym omawiające posz
czególne bitwy i działalność poszczególnych do
wódców. Dużo jest też także bezsensownych pa- 
negiryków, sprytnych wyjaśnień, chytrych wybie- 
lań, małych kłamstw i czasami wielkich przesad.

Bitwa na Oksywiu doczekała się kilku opraco
wań historycznych w Kraju i jedynego na emi
gracji (Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Świato
wej). W literaturze emigracyjnej tak dziennikarskiej 
jak i beletrystycznej stanowi jednak zupełnie za
pomnianą pozycję. Złożyć się na to mogło wiele 
przyczyn wśród których nie można nie myśleć o 
uczuciu pewnego porównawczego zaambarasowa- 
nia.

Dziś po 30-tu latach bitwa o Oksywie jaśnieje 
niesplamionym blaskiem poświęcenia i męstwa, 
które jak Termopile w Grecji winne przejść do 
historii oręża polskiego głosząc dumnie że o pol
skie morze i o polskie wybrzeże ginęli polscy ma
rynarze i żołnierze w najbardziej godny i rycerski 
sposób. Walczyli i ginęli wierząc że po ich śmierci 
ci uratowani a specjalnie ich koledzy na ocalałych 
okrętach Rzeczypospolitej, będą nie tylko konty
nuatorami ich tak bohatersko zaczętej wojny ale 
że pomszczą ich śmierć i że przyczynią się do 
ostatecznego zwycięstwa.

Cieniom poległych w tej bitwie z jej dowódcą 
płk. Dąbkiem na czele oddajemy należny hołd 
wierząc, że ich ofiara nie będzie zapomniana.

Bolesław Markowski

P.S. Wdzięczni jesteśmy gen. K. Glabrszowi, że 
w jednym artykule w Tygodniu Polskim z dnia 
19.11.1966 przypomniał o bitwie na Oksywiu. 
Chociaż artykuł ten nie znalazł należytego oddźwię
ku ufamy, że dla uczciwych kronikarzy wojennych, 
dla pisarzy i dla wszystkich którym dobre imię 
polskiego żołnierza jest drogie, bohaterskie bitwy 
na wybrzeżu znajdą godną uwagę.

• -WYSŁAW MlfiGON
BAP^YJfAPELAH^WWARMWOlEHMEJ

Tablica ufundowowana przez oficerów i marynarzy P.M.W. w Argentynie 
w 30 rocznicę bitwy na Oksywiu.
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Kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski

Z PRZED 30 LAT
(urywki z pamiętnika)

—
73 i 3

NA POKŁADZIE O.R.P. „BŁYSKAWICA4
Dnia 30 sierpnia 1939 roku — środa

W ciągu kilku ostatnich tygodni zostaliśmy 
kompletnie wyposażeni bojowo i gotowi w każdej 
chwili do wyjścia na morze. Dywizjon Kontrtor- 
pedowców w składzie O.O.R.P: BŁYSKAWICA, 
GROM i BURZA stały na redzie Oksywia od 
kilku dni, a że sytuacja polityczna była bardzo 
naprężona, zwolnienie załóg na ląd zostało wstrzy
mane. Ustalony tradycją rozkład zajęć wypełniał 
gorące i nudne dni szkoleniem załóg, konserwacją 
bojowego sprzętu, uzbrojenia, nie dlatego by była 
tego istotna potrzeba, ale po prostu dla utrzyma
nia nerwów w ryzach i porządku na okrętach 
Rzeczpospolitej. Czas wlókł się żółwim krokiem.

Na BŁYSKAWICY czuliśmy się wszyscy prze
męczeni letnią kampanią, bez urlopów i odpoczyn
ku, a wojnę nerwów, którą już w marcu Niemcy 
rozpętali, przeżywaliśmy na swój okrętowy sposób, 
w czuwaniu i w gotowości.

Sprzęt był w absolutnym porządku; komory 
amunicyjne były pełne amunicji, zbiorniki pełne 
paliwa i wody ; okręt błyszczał w słońcu czystością 
złowrogiej stali, ludzie tryskali zdrowiem i ochotą, 
w mesie oficerskiej przepełnionej podporucznikami 
wrzały rozmowy, rozważania, zakłady i przypusz
czenia.

Byliśmy gotowi na każdą ewentualność.

*

O godzinie 14.15 dnia 30 sierpnia 1939 roku
Dywizjon Kontrtorpedowców w składzie O.R.P. 
BŁYSKAWICA (Dowódca Zespołu), O.R.P. 
GROM i O.R.P. BURZA opuścił Rędę Oksywia 
i szykiem torowym skierował się na pełne morze. 
Odkotwiczenie nastąpiło nagle — alarmowym syg
nałem z Dowództwa Floty. Podniesienie ciśnienia 
pary w kotłach trwało niecałe pół godziny, mo
torówki i łodzie okrętowe podniesiono na pokład 
w rekordowym tempie; nie było już tylko czasu 
podebrać z lądu II Mechanika Bryskawicy, ppor. 
mar. Stalińskiego i czterech ludzi załogi, wysłanych 
jeszcze rano do portu zdaje się po bieliznę okrę
tową i prywatną.

Zatoka Pucka, niskie brzegi Helu, otwarta 
płaszczyzna Gdyni, strzeżonej wyżynami Redłowa 
i Oksywia, rozległy. port handlowy, nowoczesne 
białe gmachy tego pięknego miasta, surowe zarysy 
portu wojennego na Oksywiu, okręty w nim, sto
cznia, mola, całe to nasze wspaniałe morskie gos
podarstwo, zbudowane wysiłkiem całego narodu — 

wszystko to jaśniało skąpane w słońcu, widziane 
po raz setny, znane na pamięć, a zawsze podzi
wiane.

Dywizjon wziął kurs na Hel, rozwijając szyb
kość do 27 węzłów; dzioby okrętów worały się 
w szaro-zielone wody Bałtyku, odwalając wielkie 
skiby wodne, białe grzywiaste „wąsy”, sunące wraz 
z okrętem, a formujące jakoby ostrza wielkiego 
harpuna, którego trzon stanowi spieniony szlak 
torowy szybkiego okrętu.

Plaże Helu były puste. Przez lornetki wypa
trywaliśmy śladu życia i ruchu na tych pięknych, 
jedwabistych piaskach polskiego wybrzeża. Letnicy, 
tak liczni w tym czasie każdego roku, dawno już 
widać opuścili te cudne miejsca, zaniepokojeni 
groźną sytuacją i szczękiem niemieckiego oręża. 
Szliśmy tak blisko brzegu, że przez szkła lornetek 
widzieliśmy najdokładniej każde drzewo, każdy 
dom, każdy „grajdołek” wygrzebany przez czcicieli 
słońca w piasku plaż. Tylko tu i ówdzie podnosiła 
się jakaś brązowa postać i ręką słała nam pozdro
wienie z polskiego lądu. Tu i ówdzie z pomiędzy 
drzew połyskiwały lufy dział; to nasze nowe 
„szwedzkie” 150-tki, dalekonośne działa morskie, 
strzegące Zatoki Puckiej i Gdyni od strony otwar
tego morza.

Fale Bałtyku leniwie obmywały plaże półwy
spu Helskiego. W owo gorące popołudnie jakaś 
dziwna pustka towarzyszyła pochodowi Dywizjo
nu KT. Nie było różnobarwnego tłumu, łódek, 
wszędobylskich kajaków, zazwyczaj soczyście prze
klinanych przez oficerów wachtowych. Hel, Jastar
nia, Jurata, Hallerowo, widziane kolejno zbliska, 
były puste, tylko fala wzbita kadłubami szybkich 
okrętów zamiatała szerokim zakosem jasne plaże.

Wkrótce po minięciu Helu Dywizjon bierze 
kurs północno-zachodni. Na każdym okręcie wszy
stkie kotły są pod parą, a kadłuby stalowe dygocą 
od dużej szybkości. Nikt z nas nie zna celu na
szego nagłego odkotwiczenia ani tego szybkiego, 
zda się pospiesznego pochodu. Gubimy się w do
mysłach na temat O.R.P. WICHER, który pozostał 
w Gdyni. Kdr. por. Kodrębski, dowódca Błyska
wicy, z marsem na opalonym czole stał na po
moście i przeżuwał jakieś ważne rnyśli, bo do 
nikogo nie zagadał. Dowódca Zespołu, Kdr. por. 
Stankiewicz razem z nawigatorem Błyskawicy, ppor. 
mar. Antonim Tycem wertowali zawzięcie mapy 
morskie.

Zaraz po odkotwiczeniu wstąpiła wachta bo
jowa i poczęła przygotowywać uzbrojenie i os
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przęt pokładowy do stanu gotowości bojowej. Było 
to najzupełniej normalne zjawisko, które towarzy
szyło każdemu wyjściu okrętu w morze od marca 
tego roku. Ja osobiście przypuszczam, że Dowódz
two Floty zarządziło albo demonstrację, albo spec
jalnie silny patrol sektora pomiędzy Helem i Briis- 
terortem. Szły bowiem w tym czasie wielkie tran
sporty niemieckie z czołgami, samochodami i in
nym materiałem wojennym do Królewca. Już po
przednio spotykaliśmy na patrolach statki, wiozące 
samoloty i wojsko. Szły o tern meldunki do War
szawy. Przypuszczałem więc że i tym razem chodzi 
o zdobycie ewidencji i niezbitych dowodów przy
gotowań niemieckich do ofensywy.

Gdy po minięciu Helu Dywizjon odchylił się 
ku północnemu zachodowi, te moje przypuszczenia 
okazały się błędne. Jeszcze przed końcem pierwszej 
wachty zostałem wezwany przed oblicze „wodza’ 
na pomost bojowy. Dostałem od niego polecenie 
przeczytania wręczonego mi przezeń pisma i wy
ciągnięcia odpowiednich konsekwencji w stosunku 
do działu Broni Podwodnej okrętu, który to dział 
podlegał mi bezpośrednio.

Za chwilę też czytałem historyczny rozkaz 
Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, zaszyf
rowany jako PEKING w kodzie służbowym Ma
rynarki: (*)

„Iść dużą szybkością z takim wyliczeniem, aby 
minąć Malmoe około północy. Port przeznaczenia 
— Leith koło Rosyth. W razie rozpoczęcia działań 
wojennych, od walki nie uchylać się. Kryptonim 
SMOK oznacza wojnę. W wypadku przewagi ze 
strony Niemców nie dopuścić do dużych strat. 
Jeżeli zajdzie możliwość zajęcia okrętów przez wro
ga, okręty zniszczyć, załogi ewakuować na neu
tralny teren. W innym wypadku okręty interno
wać w Szwecji, Norwegii lub Danii”.

Rozkaz ten przeczytany był kolejno przez 
każdego oficera O.R.P. BŁYSKAWICA na pomoś
cie bojowym, w obecności Dowódcy Okrętu Kdr. 
por. Kodrębskiego. A potem rozpoczęła się praca 
w każdym dziale nad przygotowaniem osprzętu 
i uzbrojenia do akcji. Zamknął on jedną część 
życia naszego na Błyskawicy i spoił każdego z nas 
bardziej trwale z okrętem niż cała dotychczasowa 
służba we Flocie. Od tej historycznej chwili wszyscy 
staliśmy się kółkami w stalowym mechanizmie, 
przeznaczeniem którego była walka na morzu.

A więc żegnamy Bałtyk. Na jak długo? Czyżby 
sytuacja międzynarodowa była aż tak poważna, 
że władze państwowe przewidują możliwość nagłe
go i potężnego uderzenia Niemców i liczą się z 
możliwością zajęcia wybrzeża i zaplecza portów 
przez wroga? Przecież jeszcze dzisiejszy Kurier 
Bałtycki donosił o optymistycznych nastrojach w 
stolicach europejskich! A jeżeli powstała myśl wy
słania głównych sił morskich Polski poza Bałtyk, 
dla walki na innych morzach, to dlaczego zdecydo-

* Treść rozkazu podana została z pamięci. 

wano pozostawić w Gdyni WICHRA i GRYFA? 
Okręty podwodne zapewne pójdą działać zaczep
nie od pierwszej chwili rozpoczęcia działań wojen
nych, ale WICHER, GRYF, „Ptaszki” ** i reszta 
naszej Floty jest skazana na śmierć kompletną i 
szybką już nie tylko przez silniejsze jednostki mor
skie wroga, ale przede wszystkim przez jego potęż
ne lotnictwo.

Już i załoga dowiedziała się o celu nasze, 
marszruty, a wszyscy gubimy się w domysłach, 
wszystkim nam jest żal opuszczać Gdynię i Bał
tyk, rozstać się z resztą Floty i oddalać z każdą 
minutą od ukochanego Kraju i naszych najbliż
szych. Wiemy że trudno nam będzie wysyłać i 
otrzymywać jakiekolwiek wiadomości i że pozos
tanie nam stara nasza i wierna towarzyszka, tęsk
nota. Nikt z nas nie wie, co go czeka teraz i w 
przyszłości.

Na pokładzie, od podwietrznej strony tulą się 
do nadbudowy grupki marynarzy dyskutujących 
żywo lub zapatrzonych w niknące już na hory
zoncie brzegi Polskiego Lądu. Wiem że wielu z 
nich wzdycha serdecznie do Boga i prosi Go o 
opiekę nad Ojczyzną, Rodzinami, Braćmi i najbliż
szymi. Jeśli ma być wojna, tułaczka, to jak wielu 
z nas zobaczy te brzegi i powita Ojczyznę po 
trudach, po znoju wojennym, po sztormach prze
bytych? Ilu z nas piastuje nadzieję, że wojna zos
tanie jakoś zażegnana, a sytuacja dla Polski nie
bezpieczna zostanie wyjaśniona?

Mesa oficerska, zwykle pełna podporuczników 
jest prawie pusta. Na stoliku porzucona niecierpli
wą ręką ostatnia gazeta, KURIER BAŁTYCKI, * 
otrzymana rano razem z ostatnią pocztą. Oficero
wie podwachty przeżuwają samotnie i w skupieniu 
przeczytany rozkaz, który tak nagle przeciął usta
lony porządek zdarzeń, zlikwidował kompletnie 
wszelkie kontakty z lądem, oderwał nas od rodzin, 
narzeczonych, przyjaciół i codziennych spraw Floty. 
Szkoda nam Bałtyku. Wiemy, że nasza niewielka 
Flota nie jest w stanie przeciwstawić się dużej 
i silnej flocie niemieckiej ; że Gdynia nie jest dos
tatecznie umocniona, że porty wojenne na Oksywiu 
i na Helu nie są pełnowartościowymi bazami mor
skimi, które mogłyby zapewnić okrętom i załogom 
schronienie dla odpoczynku, naprawy uszkodzeń, 
ładowania zapasów paliwa i amunicji. Wybrzeże 
nasze jest istotnie nieuzbrojone, bazy nieubezpie- 
czone, ale też wiemy że na takie uzbrojenie i ubez
pieczenie potrzebne były i są wielkie kwoty pie
niężne, a na takie wydatki nie jest Polskę stać. Ani 
Flota Polska, ani Wybrzeże nie będą w stanie 
wytrzymać dłużej wojny. Niemniej jednak żal nam 
opuszczać rodzinne wody w takiej właśnie chwili. 
Żal nam za kolegami i okrętami które pozostały 
w Gdyni i którym przypadnie zaszczytny udział 

* Ciągle w posiadaniu autora.
** „Ptaszki” oznacza trawlery
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w walce, nierównej może, ale podjętej o ideały 
święte dla każdego Polaka. Jeżeli wojna wybuchnie, 
zdajemy sobie wszyscy jasno sprawę z tego, że 
i te trzy okręty, idące szybko na zachód, trzon 
siły morskiej Polski, obsadzone załogą nadzwyczaj
nie młodą i przepełnione podporucznikami, będą 
zaszczytnie walczyły z wrogiem na wszystkich wo
dach świata. Nikt z nas nie przypuszcza aby 
opuszczenie rodzinnych wód w tej sytuacji było 
dla nas hańbą. Jesteśmy najwyraźniej wysłani do 
walki na wody szersze niż Bałtyk. Dobór załóg 
i ta masa podporuczników na wszystkich okrętach 
Dywizjonu K.T. może niedługo będzie stanowić 
trzon wokół którego nasza Flota zacznie się roz
wijać i zwiększać w oparciu o Anglię i Francję. 
Wiemy, że jeżeli do walki przyjdzie, to szanse 
nasze w spotkaniu z wrogiem będą większe i bar
dziej wyrównane. Gdy zaś Bóg pozwoli nam po
wrócić po wojnie do Kraju, to przywieziemy z sobą 
nasze doświadczenie i zaczniemy pracę na wybrzeżu 
od początku.

Około godziny 16.00 radio przynosi wiado
mość o powszechnej mobilizacji w Kraju. A więc 
potwierdzają się nasze przypuszczenia, które poczę
ły kiełkować już w Marcu tego roku, że Kraj nie 
ugnie się przed żądaniami niemieckimi, a właśnie 
przygotowuje się do generalnej z nim rozprawy. 
Myśli moje są przy Rodzicach i Braciach moich, 
którzy na pewno myślą o mnie i niepokoją o mój 
los. Myślę o moich przyjacielach i kolegach, któ
rych nie miałem nawet okazji pożegnać.

Krótko przed wieczorem Dywizjon zmienia 
kurs na zachód. Mijamy kilka parowców niemiec
kich. Parokrotnie obserwujemy i witamy alarmem 
przeciwlotniczym rozpoznawcze samoloty niemiec
kie. ale ognia nie otwieramy, bo trzymają się w 
przyzwoitej odległości. Rozkaz „PEK1NG” jest wy
raźny: musimy być w gotowości na wszystko, ale 
nie naszą jest decyzja rozpoczęcia walki, a więc 
wojny. Strzelać będziemy wtedy, gdy bezpieczeń
stwo naszego okrętu zostanie bezpośrednio zagro
żone. W wypadku zaskoczenia, jeśli nie będziemy 
mogli się przebić przez linię nieprzyjaciela, okręt 
zniszczymy.

Przed dziobem rozlewa się na horyzoncie łuna 
zachodu. Pięknie jest na morzu w takiej chwili. 
Doskonała gra kolorów wywołuje tęsknotę za pieś
nią. Rozbudzona wyobraźnia i zaostrzone nerwy 
przywołują obrazy bliskie, kochane; budzą się 
dobre myśli. Dzisiaj zorza zachodu jest taka sama 
jak wczoraj; czerwień ani o jeden ton inna; 
jednakże dzisiaj jest inne niż wczoraj, a przed 
dziobem rozpłomieniony, daleki horyzont i niez
nane jutro.

31 Sierpnia — Czwartek
W nocy forsujemy w zaciemnieniu cieśniny 

duńskie. Morze jest spokojne, widoczność niezbyt 
dobra z powodu lekkiej mgły. Szybkość znacznie 

zredukowana dla przejścia przez te wąskie, a bar
dzo uczęszczane farwatry. Zapalamy więc tylko 
światła pozycyjne.

Wstrząsa nagle pod wachtą alarm bojowy. W 
lewo od kursu przed nami, majaczą sylwetki okrę
tów wojennych idących dużą szybkością i w za
ciemnieniu. Mijają nas nierozpoznane i nikną w 
ciemnościach. Oficer Sygnałowy Błyskawicy, por. 
mar. Kon, przypuszcza, że były to okręty szwedz
kie. Następuje odbój alarmu, ale nikt z załogi nie 
idzie na spoczynek. Jeżeli Niemcy uderzą na Polskę 
dzisiaj, no to okręty ich czekać na nas będą w 
Skagerraku lub gdzieś na Morzu Północnym, a 
wtedy potańczymy z nimi.

Nad ranem przechodzimy cieśninę pomiędzy 
Helsinborg i Helsingor i kładziemy się na kurs 
północno-zachodni wzdłuż cieśniny Kattegat. O 
świcie pokazują się nad horyzontem samoloty nie
mieckie, bombowce, ale trzymają się od nas w 
przyzwoitej odległości. Mijamy parowce duńskie, 
szwedzkie, które salutują naszą banderę, a pasa
żerowie entuzjastycznie powiewają kolorowymi 
szmatkami. Zespół naszych okrętów jest piękny 
istotnie. Okręty czysto wymalowane, sunące wielką 
szybkością w szyku torowym. BŁYSKAWICA i 
GROM, duże i potężnie uzbrojone kontrtorpedow- 
ce o sylwetkach zwartych, kanciastych, nakazują
cych szacunek. Za nimi BURZA, okręt niski, ślicz
nie wyglądający z jego trzema kominami i artys
tyczną sylwetką, a wyglądający jak przyczajony, 
potężny drapieżnik. Bandery polskie, będące w tej 
chwili dziejowej uosobieniem Polskiego Honoru, 
witane są z szacunkiem i sympatią. Saluty oddaje- 
my, a piersi nasze rozpiera duma zrodzona właśnie 
z faktu, że jesteśmy Polakami i że pierwsi jako 
naród europejski mówimy Niemcom NIE! — przez 
zaciśnięte zęby, na wszystko gotowi, tylko nie na 
hańbę.

Samoloty niemieckie stale krążą wokół nas, 
zbliżając się to oddalając; studiują zapewne nasze 
sylwetki, obliczają nasz kurs i szybkość. Rozpoz
nanie z powietrza! Trzymamy ich uważnie w ce
lownikach naszych dział przeciwlotniczych i Oerli 
konów. Nasze świetne czterdziestki Boforsa mają 
doskonałą obsługę, która popisywała się nieraz na 
strzelaniach ćwiczebnych. Oficer Artylerii Błyska
wicy, por. mar. Hess trzymał wraz ze swym po
mocnikiem, ppor. mar. Buchowskim dział artylerii 
okrętu na najwyższym osiągalnym poziomie. Ja 
im tego po cichu zazdrościłem, gdyż w takich 
chwilach moje bomby głębinowe i torpedy przeciw 
lotnictwu są bezużyteczne.

Po południu udaje nam się posłuchać w radio 
wielkiej manifestacji patriotycznej zorganizowanej 
przez mieszkańców Lwowa. Potężna pieśń wiary 
i siły, płynąca z tego najwierniejszego Polsce miasta, 
poi nas radością i dumą. Wyczuwamy doskonale 
łączność z Narodem, Jego łączność z Siłami Zbroj
nymi i czujemy że stąd właśnie wywodzi się wielka 
moralna siła i duch naszego żołnierza, marynarza 
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i lotnika. W nocy, korzystając z ciemności i niskiego 
pułapu chmur, po wyjściu z cieśniny Skagerrak, 
Dywizjon odchyla się ku północy, aby uniknąć 
obserwacji samolotów niemieckich. Wydaje się nam 
zupełnie jasnym, że samoloty te czekają tylko chwili 
wypowiedzenia wojny, aby spróbować ataku a jed
nocześnie wskazać nas jako umiejscowiony cel dla 
niemieckich jednostek nawodnych. Po kilku godzi
nach, idąc ciągle pełną szybkością, kładziemy się 
spowrotem na kurs zachodni.

Noc upływa bez zdarzeń, załoga na posterun
kach w wachcie bojowej, która się zmienia co 
cztery godziny. Jest czas i sposobność, aby prze
trawić nagłość nasżego wyjścia z Gdyni i zastano
wić się nad położeniem. Wydaje się nam już prawie 
pewnikiem, że wojna, wisząca na włosku, wybuch
nie lada chwila ; a jeżeli tak, czy będziemy w tym 
nieubłaganym konflikcie odosobnieni, czy też gwa
rancje angielsko-francuskie zostaną uhonorowane; 
jak i kiedy? Jak , wykle w takich chwilach, gdy 
rozterka duchowa daje się we znaki, myśli lecą 
ku najdroższym osobom w Polsce; powstaje w 
sercu tęsknota za Krajem, za Rodziną, za wybrze
żem i latem niewykorzystanym, a ślicznym tego 
roku. To co zostawiliśmy poza sobą — daleko już 
teraz — wydaje się nam rajem, nieodżałowanym 
ogrodem wspaniałej, beztroskiej młodości.

1 Września — Piątek
Rano, jeszcze przed świtem, mijamy dość 

blisko wielki, niemiecki statek pasażerski, zdaje się 
S.S. EUROPA. Dywizjon posuwa się ciągle dużą 
szybkością. Morze Północne, tradycjonalnie niespo
kojne, wydaje się gładkie i przyjazne; jego wody 
są chłodniejsze i bardziej niebieskie od wód Bał
tyku.

Tuż przed godziną 10,00, gdy jesteśmy w od
ległości stu i kilkudziesięciu mil morskich od wy
brzeży Szkocji/ otrzymujemy radiotelegram nastę
pującej treści:

„Westerplatte zbombardowane — Ofensywa 
niemiecka na linii Częstochowa-Działdowo. Walki 
na granicy zachodniej kraju. Bombardowano Poz
nań, Puck, Gdynię . . .”

A więc stało się! Hitler rozpętał wojnę i jego 
armie pogwałciły terytorium Polski. Z punktów 
przekroczenia granic Rzeczpospolitej wygląda, jak
by Niemcy chcieli odciąć Pomorze, Poznańskie 
i Śląsk od reszty Kraju. Jednocześnie, przebywa
jący „z kurtuazyjną wizytą” w Gdańsku, pancernik 
Schlezwig-Holstein, bombarduje swymi czterema 
280-kami Westerplattę, Gdynię i Hel. Oby tylko 
na czas ukończono mobilizację, wstrzymywaną do
tychczas pod presją Anglii i Francji. Oby ta ofen
sywa nie była zaskoczeniem dla naszego Sztabu. 
Zapewne Niemcy pchną wszystkie swe siły pancer
ne na,, każdym froncie, aby dokonać Blitzkriegi.

Boże, miej w Swej opiece naszą Ojczyznę!
Wiadomość o wypowiedzeniu wojny została 

przyjęta na okręcie zadziwiająco spokojnie, może 
dlatego, że wszyscy spodziewaliśmy się tego. Obser
wacja wody i powietrza została wzmocniona na
tychmiast po otrzymaniu komunikatu. Przyszły 
wkrótce następne, niepokojące, groźne. Nie mogłem 
uwierzyć w ten fakt podany radiem. Uakoniczna 
treść telegramów po stokroć czytanych, nie mogła 
oddać natężenia chwil i wypadków rozgrywających 
się w Kraju Nie widziałem wojny na własne oczy 
nigdy w moim życiu, a z opowiadań o niej przez 
innych miałem urobiony sąd jakiś sztuczny, nie
realny. Pierwszą reakcją na komunikat była wąt
pliwość. Patrzyłem na morze, spokojne i w słońcu 
skąpane, jak patrzyłem zawsze. Nad horyzontem 
nie widziałem samolotów; w promieniu oka nie 
było ani jednego obcego okrętu lub statku. Jedno
litej, świetlistej powierzchni wody nie przekreślał 
pióropusz idącej do ataku łodzi podwodnej, ani 
nie kładł się na niej wąski, a groźny ślad wystrze
lonych torped. Morze było takie jak wczoraj, jak 
zawsze. 1 ta jego niezmienność wchłaniana w ciągu 
kilku lat mej służby w Marynarce, utrudniała mi 
pojęcie treści komunikatów radiowych. Począłem 
rozmawiać z ludźmi. Patrzyłem im w oczy i za
uważyłem tam powagę niezmierną, nagle zrodzoną. 
Martwili się o swoich, chcieliby tam być, pocieszyć, 
pomóc ... Więc myśleli i czuli tak jak ja. Zszedłem 
na chwilę do kabiny, aby odmówić krótką modli
twę o zwycięstwo sprawiedliwości, o opiekę nad 
moimi najbliższymi.

Głośniki wezwały zagołę Błyskawicy do zbiór
ki na pokładzie. Stanęli wszyscy oficerowie, podo
ficerowie i marynarze za wyjątkiem najkonieczniej
szych posterunków wachtowych przy uzbrojeniu, 
na pokładzie i w maszynach. Dowódca Okrętu, 
Kdr Por. Kodrębski, jego Zastępca, Kpt. mar. 
Gorazdowski, oraz Dowódca Dywizjonu, Kdr. por. 
Stankiewicz zeszli z pomostu bojowego. Dowódca 
po odczytaniu telegramu miał krótką przemowę do 
zebranej załogi:

„W Polsce wojna. Każdy z nas myśli o tym 
co się teraz dzieje w Kraju. Każdy z nas zostawił 
tam rodzinę, których dzisiaj broni polski żołnierz. 
Nas obowiązek powołał do walki zdała od Ojczy
zny, na szerokich wodach świata i dziś o tym 
obowiązku musimy wszyscy pamiętać. Do Kraju 
droga powrotna prowadzi przez walkę i znój, któ
rych podjąć musimy dziś i od dziś, każdego dnia, 
dla chwały naszej Bandery. Rozkazuję jak najsu
mienniej wypełniać swoje obowiązki i strzec honoru 
marynarza polskiego.

Radiostacja skrzętnie notuje wszelkie wiado
mości i redaguje komunikaty:

Komunikat Nr 1. „Orędzie Prezydenta R.P. — 
streszczenie. Odwieczny wróg wkroczył w nasze 
granice i rozpoczął działania godzące w naszą nie
podległość i honor. W tej doniosłej chwili dziejo
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wej cały Naród skupi się wokół swego Wodza 
Naczelnego ...

Ramię przy ramieniu pójdziemy w bój aż do 
zwycięstwa.

Ignacy Mościcki, 
Warszawa, 1.IX.1939 r.

Rząd Polski wyraził zgodę na pośredniczenie 
Anglii w zatargu z Niemcami. Ambasador Rzecz
pospolitej zawiadomił o decyzji Rządu Polskiego 
Pana Ribbentropa dnia 31.VIII. W odpowiedzi 
Radio niemieckie ogłosiło o godzinie 23,00 komu
nikat utrzymany w tonie ultimatum, a domagający 
się oddania Rzeszy Niemieckiej, Gdańska i 3/4 
ziem Pomorskich i Województwa Poznańskiego. 
Zanim jeszcze odpowiedź ta została doręczona 
■Rządowi Polskiemu, wojska niemieckie rozpoczęły 
działania wojenne, przekraczając w kilku punktach 
granice Rzeczpospolitej”.

Drętwiejemy na wiadomość o bombardowaniu 
Częstochowy. Jakaś głucha nienawiść rośnie w 
piersiach, a w sercach poczyna kiełkować bunt 
zrodzony z niepewności o losy Kraju. Ach! wracać 
tam i bić, i raczej ginąć z bronią w ręku, niż 
słuchać tych komunikatów w bezsilności, z bólem 
w sercu i zamętem w głowie.

Około południa zapada mgła, która poczęła 
gęstnieć w miarę zbliżania się do lądu. Dywizjon 
zmniejsza szybkość i rozpoczyna się ostrożna na
wigacja. Tuż przed godziną 13,00 wyłaniają się z tej 
mgły dwa niszczyciele brytyjskie. Jeden z nich HMS 
WALLACE podchodzi blisko nas. Następuje wy
miana salutów, po czym łódź angielska dobija do 
burty Błyskawicy. Wysiadają z niej Oficer Łączni
kowy Lt.Cmdr. Dennis oraz kilku marynarzy. Po 
chwili nasz Dywizjon rusza szykiem torowym 
wślad za okrętami brytyjskimi. Mgła pogłębia się 
i robi się chłodno i wilgotno.

Nasi goście zdają się nic nie wiedzieć o wojnie 
w Polsce, albo też nie chcą na ten temat mówić. 
Komunikacja z nimi jest i tak dość trudna, gdyż 
tylko kilku oficerów może porozumieć się z nimi 
po Angielsku, a i to z wielką trudnością. Lt. Cmdr 
Dennis włada do.ść biegle językiem francuskim. 
Wszyscy zaś wyglądają dużo inaczej od wzorów 
marynarzy brytyjskich istniejących w naszej wyo
braźni. Jacyś niewyprasowani,„cywilni” , powścią
gliwi w ruchach i w mowie. Na okrętach ich nie 
widać ani śladu przygotowania bojowego. Podobno 
mamy pójść do Scapa Flow, wielkiego kotwicowiska 
Home Fleet’u. Jednakże już prawie skończone za
pasy paliwa nie pozwolą nam na pokrycie dodat
kowych 250 mil. W rezultacie kierujemy się ku 
wejściu do Firth of Forth.

Około godziny 18,00 Dywizjon Polskich 
Kontrtorpedowców zakotwicza na redzie Leith. 
Tu otrzymujemy wiadomości o powszechnej mobi
lizacji we Francji i w Anglii oraz o orędziu 
Prezydenta Rzeczpospolitej do Anglii, Ameryki, 
Francji, Włoch i Niemiec, że to nie Polska ponosi 
odpowiedzialność za wybuch wojny. Ze zdumieniem 

słuchamy wypowiedzi Hitlera o odosobnieniu Nie
miec w wojnie i o jego testamencie. Wieczorne 
komunikaty przynoszą wieści o zażartych i krwa
wych walkach na Śląsku, o bombardowaniu wielu 
miast polskich i bezpardonowej, brutalnej metodzie 
używania lotnictwa wobec bezbronnej ludności. 
Milczeniem składamy hołd (żołnierski /obrońcom 
Westerplatte; staramy się dociec myślami jak też 
teraz wygląda Gdynia bombardowana z powietrza 
i z morza przez cały długi dzień? Ile też znisz
czenia przyniesie ta wojna, ile krwi się poleje, ilu 
naszych kolegów, ilu z nas życie straci?

Nastrój wśród załogi jest trudny do zniesienia, 
ale nie trudny do zrozumienia. Rozłąka z Ojczyzną, 
przymusowa bezczynność chwilowa, na obczyźnie 
w takiej chwili, kiedy tam, w Kraju, giną nasi 
Rodacy w obronie świętej sprawy, burzy serca i 
umysły. Chcemy niszczyć i rwać wszystko co 
poznaczone jest plugawym znakiem swastyki.

O! Polsko daleka i kochana.

Dnia 2 i 3 Września, Sobota i Niedziela
Pierwsze gazety angielskie czytane z trudem 

niemałym, wolno dokładnie, z pomocą słownika, 
podają wiadomości ważne, szarpiące, optymistycz
ne, treściwe i nigdy niekompletne. Czytamy je 
chciwie i głodni jesteśmy nowych, szukamy wyjaś
nień, wytłomaczeń, sercami szukamy prawdy ukry
tej między wierszami.

Oto Król Anglii podpisał ultimatum dla Nie
miec. — Zaniechać agresji w stosunku do Polski, 
wycofać wojska i oddać wszystkie samoloty do 
godziny 20,00 dnia 2 września. Twarde warunki, 
i wszyscy wątpimy czy, w odniesieniu do Hitlera, 
jest w tym jaki cel poza następnym krokiem, któ
rym musi być wypowiedzenie wojny.

Oto komunikat Naczelnego Wodza podający 
wiadomości o sukcesach na Śląsku, o zdobyciu 
100 czołgów i zestrzeleniu 34 samolotów. Oto 
trzeźwe choć krótkie wzmianki radia angielskiego 
o dalszych bombardowaniach miast, o postępach 
niemieckich, o ilościach rannych i zabitych.

Oto wreszcie formalne wypowiedzenie wojny 
przez Anglię o godzinie 11,00 dnia 3 Września 
i o starcie angielskich bombowców na Kieł o go
dzinie 11,03.

Oto wypowiedzenie wojny przez Francję o go
dzinie 19,20. Oto komunikat donoszący o odstą
pieniu naszych wojsk z rejonu Częstochowy ; o rzu
caniu przez Niemców z samolotów zatrutego je
dzenia, medalików, baloników z trującym gazem; 
o ostrzeliwaniu z karabinów maszynowych kobiet 
i dzieci pracujących w polu.

Każdy z nas trawi te wieści w samotności. 
W sercach nadzieja, rozpacz, radość, zwątpienie, 
w kołowrocie uczuć jawi się ostra tęsknota za 
Polską, za najbliższymi. Od rodziców i braci wieści 
nie ma i nie będzie chyba długo. My listy wysła
liśmy dziś; całe paki poszły. Czy dojdą?
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4 Września, Poniedziałek — 6 Września, Środa
Załoga przy konserwacji sprzętu i uzbrojenia. 

W każdym dziale okrętowym robimy zestawy i za
potrzebowania na materiał wojenny. Jest cała masa 
rzeczy dużych i małych do załatwienia, do przegląd
nięcia i uzupełnienia, więc roboty jest dużo, a to 
jakoś pomaga w nostalgii i niepewności.

Wieczorny komunikat z 4-go września donosi 
o odstąpieniu naszych wojsk z rejonów Grudziądza 
i Bydgoszczy. Niepokój wzrasta, gdyż widać już 
wyraźnie ten stały, systematyczny pochód wroga, 
zagarniającego coraz to nowe tereny Ojczystej zie
mi.

Komunikat donosi również o zatopieniu angiel
skiego statku „Athenia” przez niemiecki okręt pod
wodny. Statek pasażerski, wyładowany ludźmi o- 
puszczającymi Anglię do Kanady, został storpedo
wany blisko Irlandii. Ten sam komunikat doniósł 
o bombardowaniu terytorium Niemiec przez samo
loty angielskie ... ulotkami.

We wtorek dnia 5 września powrócił z Lon
dynu Dowódca Dywizjonu z wiadomościami które 
mają rozstrzygnąć o naszych losach. O godzinie 
11.30 na odprawie wszystkich oficerów Kdr. Por. 
Stankiewicz podał do wiadomości, że okręty nasze 
zostały przydzielone do Home Fleet’u i oddane 
pod rozkazy Admiralicji, ale tylko odnośnie działań 
taktycznych. Okręty nasze, pod banderami suwe
rennego Państwa Polskiego, są jednocześnie skraw
kami Polski i zachowują całkowicie swoją narodo

wą, tradycyjną i zwyczajową odrębność. Kdr. por. 
Stankiewicz był przyjęty w Londynie przez I-go 
Lorda Admiralicji, Sir Winstona Churchilla, ser
decznie przezeń podejmowany. Sławny ten człowiek 
przesyła nam pozdrowienia i życzenia rychłego 
zwycięstwa.

W czasie odprawy komunikat wojenny donosi 
o zbombardowaniu Wichra, Rysia i Wilka.

Dnia 6 września o godzinie 06,00 Dywizjon KT 
odkotwiczył z redy portu Rosyth. Naszym portem 
przeznaczenia i pierwszą bazą wojenną jest Ply
mouth na południu Anglii. Marszruta nasza prowa
dzi na północ, pomiędzy wyspy Orknejskie i Szko
cję, następnie na południe poprzez morze Irlandz
kie. Zadaniem naszym jest patrolowanie wód przy
brzeżnych i ewentualne zwalczanie napotkanych 
okrętów podwodnych niemieckich.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z donio
słości tej historycznej chwili. Oto poraź pierwszy 
w dziejach naszej ojczyzny, jej znak. Orzeł Biały, 
powiewać będzie w czynie zbrojnym ponad falami 
obcych, dalekich mórz i oceanów. Po raz pierwszy 
zbrojne ramię Rzeczpospolitej ukaże się na wodach 
świata i, da Bóg, karać pocźnie wroga za zbesz- 
czeszczenie jej progów i gwałt nad jej ludem. 
Nam, załogom Błyskawicy, Groma i Burzy przy
pada w zaszczytnym udziale godnie reprezentować 
i powagę i gniew naszej Ojczyzny.

Kpt.mar. Witold Poray Wojciechowski
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Stefan Dąbrowski

ŁĄCZNOŚĆ W OBRONIE WESTERPLATTE
(fragment pracy „Łączność w działaniach wojen
nych na Polskim Wybrzeżu Morskim we wrześniu

1939 r.”)

Gdy prace saperskie nad umocnieniem Wester
platte ukończono, z Inspektoratu Saperów Sztabu 
Głównego został w 1937 r. delegowany por. łączn. 
W. Grott z zadaniem zrobienia planu łączności 
dla terenu Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Po zapoznaniu się na miejscu z warunkami 
i zadaniem obrony — nie dać się zaskoczyć — 
projektodawca przedstawił plan przewidujący zało
żenie sieci telefonicznej i sieci sygnalizacyjno-alar- 
mowej. Plan został zatwierdzony i por. łączn. 
W. Grottowi powierzono nadzór nad jego wyko
naniem. W lecie 1938 r. prace były zakończone 
i instalacje zostały przekazane do użytku załogi. 
Ze względu na możliwość obserwacji z zewnątrz 
prace kopania rowów dla kładzenia kabla mogły 
być wykonywane tylko nocą. Kopanie rowów i 
prace pomocnicze wykonywali żołnierze załogi, zaś 
łączenie kabla i instalacje specjaliści.

Przy budowie schronów nie przewidziano kła
dzenia kabla podziemnego i nie było zostawionych 
otworów na wyprowadzenie kabla. Plutonowy sa
perów wybijał ręcznie łomem otwory w grubych 
ścianach betonowych. Aby nie zwracać uwagi nie
mieckiego podsłuchu, że coś się robi, należało 
ograniczyć hałas do minimum. To się odbiło na 
wykonaniu wyprowadzeń kabla ze schronów zwła
szcza ze schronu głównego *).

Opis sieci. Połączenia były wykonane kablem 
wieloparowym, opancerzonym drutem stalowym i 
zakopanym na głębokość jednego metra. Kabel 
łączył wartownię z pięcioma wartowniami oraz 
sąsiednie wartownie ze sobą, t.zw. połączenia ro- 
kadowe. W razie alarmu bojowego łącznice (Ł.P.10) 
były przygotowane do przeniesienia do schronów 
znajdujących się pod wartowniami.

Jeśli chodzi o system alarmowy, to poprzedni 
projekt przewidywał zastosowanie systemu używa
nego przy zabezpieczaniu biur i banków. Był on 
bardzo kosztowny i przekraczał wielokrotnie prze
widywany ryczałt. Wybrano system tańszy, już 
wypróbowany w innych rejonach fortyfikacyjnych.

Sieć sygnalizacji alarmowej była oparta na tych 
samych kablach podziemnych co i telefon, ale 
miała swoje odrębne obwody, zasilana była prądem 
własnej elektrowni polowej. Specjalnie skonstruowa
ne aparatury alarmów# (sygnał świetlny i akusty
czny) zainstalowane były na wszystkich wartow
niach i w pokoju służbowego. Z pokoju służbowego 
mógł być zarządzony alarm dla cełej załogi. Sieć 

alarmowa była dwustopniowa: 1) jednokierunkowa 
od posterunków do wartowni, 2) dwukierunkowa 
pomiędzy wartowniami a pokojem służbowego.

W dniu 1.9.1939 r. w momencie ataku na 
Westerplatte, Niemcy wysadzili w powietrze mur 
otaczający Składnicę. Czujka mająca za zadanie 
obserwację wartowni Schupo nadała sygnał alarmo
wy na wartownię Nr 1 ** ***)).

Instalacja alarmowa zdała egzamin.
Centrala telefoniczna posiadała połączenie z 

miastem, na tej linii policja gdańska prowadziła 
podsłuch rozmów telefonicznych Westerplatte — 
Generalny Komisariat R.P. w Gdańsku.

W momencie niemieckiego ataku na Wester
platte radiostacja Hel otrzymała sygnał (radiode- 
peszę): „S.O.S. jestem atakowany”.

Westerplatte była wyposażona w radiostację 
nadawczo-odbiorczą krótkofalową. Radiostacja ta 
pracowała do dnia 2.9.1939 r. W nocy z 1 /2 wrześ
nia 1939 została odebrana ostatnia depesza z D-twa 
Lądowej Obrony Wybrzeża zawierająca biuletyn 
sytuacyjny z walk nad polskim morzem. Następnie 
został nadany ostatni meldunek sytuacyjny obra
zujący położenie po pierwszym dniu walki.

W dniu 2.9.1939 r. po godz. 1700 silny nalot 
samolotów nurkujących uszkodził radiostację i prze
rwał kabel telefoniczny podziemny przy wylocie 
z centrali, oraz poprzerywał kabel w terenie. Ob
sługa nie była w stanie naprawić zniszczonej sieci 
kablowej. Po nalocie spodziewając się ogólnego 
szturmu dowódca zarządził spalenie tajnych akt 
i szyfrów.

Sieć telefoniczna z nastaniem nocy została od
budowana przy pomocy kabla telefonicznego polo- 
wego, który był bardziej narażony na uszkodzenia. 
Toteż po każdym dniu walki z nastaniem nocy 
rozpoczynała się praca patroli naprawczych. I do
piero po naprawieniu zerwanych połączeń napły
wały meldunki sytuacyjne z poszczególnych war
towni i placówek.

W ciągu dnia w momentach krytycznych nie
zawodnym środkiem łączności był goniec pieszy.

Wartownie były wyposażone w rakietnice i ra
kiety. Używano je jednak tylko do oświetlenia przed
pola. Po zniszczeniu szyfrów zerwała się łączność 
radiowa z Helem. Sierż. Rasiński widocznie na
prawił radiostację, bo w ciągu następnych dni ob

*) Relacja mjr. dypl. łączn. W. Grott.
**) F. Dąbrowski: Obrona Westerplatte.

***) Z. Flisowski: Westerplatte (relacja).
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sługa nadawała tekstem otwartym, ale Hel nie 
odpowiadał *1.

Obsługa radiostacji prowadziła na odbiorniku 
fonicznym nasłuch audycji rozgłośni polskich i za

granicznych. W ten sposób dowódca Westerplatte 
był informowany o sytuacji ogólnej. Wiadomość 
o wypowiedzeniu wojny przez Anglię i Francję, 
komunikaty Polskiego Radia jak: „Westerplatte 
jeszcze się broni” i „Naczelny Wódz pozdrawia 
bohaterską załogę Westerplatte” były podawane ***) 

***) Tamże: Sierż. łączn. K. Rasiński z Pułku 
Radiotelegraficznego. Po kapitulacji Gestapo gdań
skie zabrało go jednej nocy na przesłuchanie z 
którego nigdy nie wrócił; ślad po nim zaginął, 
prawdopodobnie został zamordowany za odmowę 
zdradzenia szyfrów.

telefonicznie do poszczególnych punktów oporu. 
Wzbudzały one zrozumiały entuzjazm, który był 
ważkim zastrzykiem uodporniającym przeciwko 
wyczerpaniu w walce.

Tak było do ostatniego dnia bohaterskiej ob
rony Westerplatte. W dniu 7.9.1939 r. po powzięciu 
decyzji o kapitulacji mjr H. Sucharski zarządził 
telefonicznie i przez gońców zbiórkę załogi w ko
szarach.

Brak łączności z przełożonym od dnia 2.9.1939 r. 
zaważył bez wątpienia na czasie trwania obrony. 
Dowódca Westerplatte nie miał do kogo odnieść 
się w momencie pobierania trudnej decyzji: kapi
tulacji. Był on całkowicie osamotniony, bowiem 
jego zastępca kpt. F. Dąbrowski był raczej za 
kontynuowaniem oporu.

Stefan Dąbrowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z początkiem czerwca kol. Wroński i Pitułko 
odwiedzili Koło Brighton, gdzie dzięki kol. Żura
wiowi zostali bardzo gościnnie przyjęci. W szczerej 
i serdecznej rozmowie zostały poruszone problemy 
ogólne S.M.W. i lokalne Koła Brighton. Na pier
wszy plan tych problemów wybija się sprawa loka
lu. Zagadnienie to jednak jest w Brighton nie tylko 
bolączką S.M.W. ale i innych organizacji. Po 
prostu brak Domu Polskiego. Będziemy się starali 
pomóc Kolegom w Brighton bądź w tej płaszczyź
nie szerszej bądź węższej.

W dniu 27 lipca odbyło się uroczyste poświę
cenie ufundowanego sztandaru Pomocniczej Służ
by Kobiet Sił Zbrojnych. Na uroczystości tej 
S.M.W. reprezentowali pani Mackus i kol. Wroński. 
Kol. Wroński wbił honorowy gwóźdź w imieniu 
Marynarki Wojennej a p. Mackus w imieniu 
P.M.S.K.

Na uroczystościach związanych z rocznicą walk 
na Monte Cassino S.M.W. reprezentowali kol. Sro
ka, Wolff i Wroński. Delegacja ta złożyła wieniec 
Poza tym na maszcie została podniesiona bandera 
z ORP „Garland”. Ponadto delegacja wzięła udział 
w audiencji u Ojca Świętego. Kol. Wroński otrzy
mał błogosławieństwo dla Stowarzyszenia Marynar
ki oraz pamiątkowy medal.

W ramach tych urr|:zystości na murze kościoła 
św. Stanisława w Rzymie, została ufundowana 
przez S.P.K. tablica ku czci poległych żołnierzy, 
marynarzy i lotników. Na tablicy tej obok odznak 
innych formacji wojskowych znajduje się proporzec 
Mar. Woj.

Szczegóły uroczystości Monte Cassino były 
omawiane w prasie.

Na uroczystościach poświęconych rocznicy Bi
twy o W. Brytanię pod Pomnikiem Lotnika w 
Northolt w imieniu S.M.W. złożyli wieniec kol. 
Busiakiewicz, Markowski i Ponikiewski. Kol. Wroń
ski z płk. pil. Dąbrową towarzyszyli gen. Kopań
skiemu, który złożył wieniec w imieniu P.S.Z.

Odwiedzili S.M.W.
Od wyjścia ostatniego numeru Naszych Sygna

łów odwiedzili S.M.W. następujący koledzy:

R. Tymiński z Żoną — (Bahamy)
M. Białowski — przejazdem z USA
F. Minkiewicz — przejazdem z Bahamas
L. Lichodziejejski — przejazdem z Kanady
A. Kwaśnica — Anglia
J. Danyluk — Anglia.

Z karty żałobnej
W dniu 24 czerwca 1969 zmarł w Plymouth 

nasz kolega i członek S.M.W. mat Leon Jaśkiewicz 
przeżywszy lat 56. Bliższych szczegółów brak.

Cześć Jego pamięci.

W kwietniu 1969 roku w Warszawie zmarł 
kdr. por. inż. Kinel Tadeusz, b. Szef Budownictwa 
Kier. Mar. Woj. w Warszawie w wieku 82 lat i 
został pochowany na Powązkach. Podczas wojny, 
jako kierownik referatu opieki Kier. Mar. Woj. w 
Londynie, komandor Kinel wiele włożył wysiłków 
i starań w nawiązywaniu kontaktów z naszymi 
rodzinami w kraju. Nie szczędził też zabiegów w 
niesieniu im pomocy przez zdobywanie dla naszej 
Marynarki możliwie największych kontyngentów 
wysyłanych paczek do kraju.

Czynił to wszystko nie szczędząc swych sił 
i czasu, za co zasłużył u wielu z nas serdeczną 
wdzięczność.

Cześć Jego pamięci

Covenanty

Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu 
Stowarzyszenia Zarząd Główny S.M.W. podpisał 
7-mio letnie covenanty następującym instytucjom:
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Instytutu Polski i muzeum im. gen. W. Sikor
skiego — £ 50.- rocznie, Gimnazjum Ojców Maria
nów w Fawley Court — £ 20.- rocznie, Gimnazjum 
Żeńskie Sióstr Nazaretanek w Pitsford — £ 20.- 
rocznie.

Pożyczki
W wykonaniu uchwały Walnego Zjazdu Zarząd 

Główny SMW udzielił pożyczki dla „Polish Naval 
Welfare Fund” w wysokości £ 5.500.- na czas nie
określony bez oprocentowania. Pożyczka ta została 
zużyta na spłacenie 2-go mortgage’u krótkotermi
nowego zaciągniętego prywatnie na zakup domu 
Welfare Fund w Brighton.

Również w wykonaniu uchwały Walnego Zja
zdu S.M.W. udzielono pożyczki zwrotnej w wyso
kości £ 4000.- Polskiemu Ośrodkowi Społeczno- 
Kulturalnemu. Zamiast spłacenia mortgage’u w 
Building Society w wysokości £4.000.- który ciąży 
na naszym domu 276 Earls Court Rd„ udzieliliśmy 
tej pożyczki Ośrodkowi Społeczno Kulturalnemu, 
który będzie spłacać ciążący na tym domu mortgage 
do Building Society w ratach £44.6.3 miesięcznie. 
Czas do całkowitego spłacenia pożyczki wynosi 
około 8 lat.

Apel
W codziennym piśmie polskim „Narodowiec” 

wychodzącym na terenie północnej Francji S.M.W. 
umieściło wezwanie do wszystkich b. marynarzy 
mieszkających na terenie Francji o nawiązanie kon
taktu i zapisywanie się do Stowarzyszenia. Apel 
ten został również umieszczony w jednej z fran
cuskich gazet wychodzących na terenie Francji. 
Jak dotychczas wpłynęło kilka zgłoszeń. Wszyst
kim zgłaszającym się wysłano książkę „Marynarka 
Wojenna — dokumenty i opracowania”, Nasze 
Sygnały oraz ostatnie sprawozdania z działalności 
SMW i z Walnego Zjazdu.

Referendum
Referendum w sprawie poprawek statutowych 

i wprowadzenia punktu o sądzie koleżeńskim SMW 
nie dało rezultatu. Nie osiągnięto ąuorum potrzeb
nego do zmian statutowych.

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE

Następujący członkowie wpłacili składkę na 
członkostwo dożywotnie:

Z. Wisznicka-Kleczyńska £. 10.10.0
S. Wrzesiński 10.10.0
J. Kozłowski (członek wspierający) 10.10.0

MARYNARKA WOJENNA — DOKUMENTY 
I OPRACOWANIA

Wpłacili na książkę „Marynarka Wojenna — 
Dokumenty i opracowania następujący Koledzy:

C.Wnorowski £. 2. 1.0
Z. Janowski 18.0
R. Tymiński 1. 0.0
O. Celiński 3.15.6
T. Mindak 10.0
W. Maracewicz 1. 3.0
S. Lewiński 1 .10.0
A. Trzy na 18.0
J. Kneba 1. 0.0
P.Bukraba 1. 0.0
W. Cygan 1. 0.0
S. Rowiński L 0.0
M. Rękawik 2. 0.8
S. Gawlik 6. 2.6
J. Tchórznicki 2. 0.0
K. Boreyko 4. 2.4
Veritas — za sprzedaż 30. 0.0
Do dnia 12 września wpłynęło na książkę

162.11.10

KOMISJA OPIEKI
I FUNDUSZ IM. G1NSBERTA

Liga Morska Oddział Sanitariuszek £ 4. 2. 0
L. Zdanowicz 2.0. 0
J.Tumaniszwili 10.5.10
M. Wasilewski 1.0. 0
J. Tchórznicki 5.0. 0

Komisja Opieki serdecznie dziękuje ofiarodaw
com.
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U KOLEGÓW W PLYMOUTH
Anglia

Walne Zebranie zdecydowało, że dla podtrzy
mania więzów koleżeńskich redaktor Naszych Syg
nałów powinien odwiedzać Koła lokalne. Przyjąłem 
tę decyzję z radością i pierwszą wizytę zacząłem 
od Kota Plymouth. Dlaczego Plymouth? Otóż 
dlatego, że nowy prezes SMW kmdr Wroński po
lecił mi „ochotniczo” załatwić z admiralicją Bry
tyjską przeniesienie pamiątkowej tablicy (ufundo
wanej przez społeczeństwo brytyjskie dla Polskiej 
Marynarki Wojennej i umieszczonej w dockyardzie 
Devonportu). Tablica ta w skutek przebudowy 
dockyardu znalazła się w „niezbyt godnym miej
scu” co Koło Plymouth natychmiast zaraportowało 
i prosiło o akcję.

Admirał Nasmith obecny Secretary of Navy 
przyjął nas bardzo uprzejmie i poinformowany 
przez kmdr. Wrońskiego, że ja mam poruczone 
załatwienie tej sprawy polecił mnie Superintenden- 
towi Dockyardu w Devonport Adm. Wildish, który 
z kolei bardzo uprzejmie zaprosił mnie na omówie
nie tej sprawy.

Po wymianie kilku telefonów znalazłem się 
w poniedziałek wieczorem w Drakę Hotel pp. Bro- 
czkowskich w Devonport. P Broczkowski (to nasz 
kolega z Marynarki i członek naszego Stowarzy
szenia) i jego bardzo miła żona była WAF’ka) 
ciężką pracą dorobili się bardzo miłego hoteliku 
w którym oboje z córką dzielnie dają sobie radę 
(a syn studiuje na uniwersytecie w Reading). Ślicz
nie położony hotel, miła gościnność obojga pp. 
Broczkowskich wzbudziła nadzieję, że misja i wi
zyta będą pomyślne.

I tak się stało. Kol. Preisner prezes Koła SMW 
Plymouth nie mógł z powodu nagłych zajęć to
warzyszyć mi w wizycie u admirała Wildish’a, ale 
przysłał energicznego i znającego lokalne stosunki 
sekretarza kol. Tadeusza Srokę, który okazał się 
bardzo pozytywnym i taktownym negocjatorem w 
naszej misji.

Admirał Wildish przyjął nas bardzo uprzejmie, 
zawiózł nas na obejrzenie dwóch proponowanych 
nowych miejsc, gdzie byłoby można tablicę umieś
cić i przyjął bez zastrzeżeń proponowane przez 
nas nowe miejsce.

Na zakończenie wizyty żona adm. Wildish’a 
zaprosiła nas obu i żonę kol. Sroki na lunch 
(p T. Sroka chociaż Angielka jest żywo zaintere
sowana sprawami polskimi i bierze czynny udział 
w pracy społecznej swego męża). Gościnność pp. 
Wildish i głębokie zainteresowanie losem b. mary
narzy polskich których znał i cenił podczas wojny 
przejawiło się nie tylko w jego uprzejmości, ale 
w ofiarowaniu dla SMW obrazu znajdującego się 
w muzeum w Royal Navy w Devonport. Obraz 
ten namalowany przez polskiego marynarza przed
stawiający polską kawalerię będzie z kolei przeka

zany Instytutowi gen. Sikorskiego jako dar od 
naszego Stowarzyszenia

Drugą częścią mojej misji były starania dla 
utrzymania Domu polskiego w Plymouth, z którego 
korzysta Kolo SMW a któremu grozi zburzenie. 
Wraz z p. Kopałką (b. trenerem sportowym AZS) 
udaliśmy się do zarządu miasta i po długiej dys
kusji używając wszelkich możliwych argumentów 
dostaliśmy przyrzeczenie, że będą się starać coś 
znaleźć, gdyby zburzenie obecnego domu nastąpiło. 
Przy tej okazji wykorzystaliśmy młodego p. Preis
nera syna prezesa SMW w Plymouth, a odbywa
jącego w zarządzie miasta swoją praktykę by trzy
mał swoją rękę na pulsie tej sprawy.

Otrzymawszy przyrzeczenie i zadowolony z po
myślnych wyników zostałem zaproszony na kole
żeńską kolację z członkami zarządu Koła Plymouth. 
Z kol. Preisnerem, kol. Sroką i kol. Wolnym oma
wialiśmy obecne problemy przeplatając wspomnie
niami o dawnych czasach i dawnych kolegach. Oka
zało się, że kol. Wolny jako st. marynarz odbywał 
wraz ze mną w 1937 r. podróż na ORP Iskra. 
Teraz pracuje w państwowym transporcie kole
jowym. Optymizm, humor i koleżeńskość cechują 
każdą jego dyskusję, która czasami jest jednak 
b. żywa.

Kol. Preisner opowiada jak przez szereg lat 
jest nie tylko prezesem Koła, ale generalnym tłu
maczem dla wszystkich spraw sądowych i policyj
nych, kiedy tylko wmieszany jest jakiś polski ma
rynarz, czy to ze starej generacji czy z nowej.

Chociaż to zabiera mu dużo cennego czasu, 
znosi ten „dopust Boży” z przekonaniem, że jest 
czasami w stanie coś niektórym kolegom w tych 
sprawach pomóc.

Zrzeszonych marynarzy polskich na których 
współpracę można liczyć jest w Kole w Plymouth 
nie więcej niż 25, ale w miarę swych możliwości 
starają się utrzymać nie tylko koleżeńskość. ale 
dobrą opinię polskiego marynarza o którą Prezes 
i cały zarząd głęboko się troszczą. Mają od czasu 
do czasu pewne kłopoty, ale wyrobili sobie na
prawdę doskonałą opinię tak w mieście jak i w 
miejscowych władzach Royal Navy i miło mi było 
słyszeć od władz miejskich i marynarskich dużo 
pochwał. Ta dobra opinia jest w dużej mierze 
zasługą zarządu Koła.

Dziękując kolegom Preisnerowi, Sroce, Wolne
mu i p. Kopałce za miłą gościnę serdecznie gratu
lujemy im dotychczasowych wyników i życzymy 
dalszej pomyślnej pracy.

B. Markowski

P.S. Załączam poniżej wycinek z lokalnej prasy 
During the second world war there was a Free 

Polish Navy camp outside the Fore Street entrance 
to Devonport Dockyard. Today a painting salvaged 
from one of the old huts of the camp was 
presented to the Polish Naval Association in
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Argentyna

Buenos Aires, 26.8.69

„Nasze Drogie Sygnały”

Znowu Buenos Aires daje o sobie znak życia 
— jest to dowodem, że ponownie odbył się kole
żeński obiad marynarski. Jak bowiem wspomnia
łem w poprzednim sprawozdaniu rozchodziliśmy 
się po obiedzie 50-lecia z nadzieją szybkiego spot
kania, wyznaczając przybliżony termin na „Święto 
Morza”. I tak się stało z tym, że z rozmaitych 
nieprzewidzianych powodów data została przesunię
ta o tydzień.

I znowu, jak uprzednio, zajęliśmy jadalnię 
gościnnego „Domu Polskiego” i zebrała się Rodzin
ka Marynarska ciesząc się z możliwości serdecznej 
pogwarki, opowiadań, wspomnień... a ciepłotę 
atmosfery i łatwość wypowiedzi podtrzymywał 
purpurowy „Pont Leveque”.

Atrakcję obiadu stanowił p. płk dypl. Włady
sław Wyssogota Zakrzewski, były Szef Sztabu 16 
Dywizji Pomorskiej i późniejszy Zastępca Komi
sarza Rządu w Gdyni, który uproszony przez kol. 
Kicińskiego podzielił się z nami nicią wspomnień 
swego bogatego życia, referując dwa tematy: „Za
ślubiny Polski z Morzem” i geneza „Święta Morza”. 
Nie na moje pióro jest streszczenie tych przemó
wień, ale na szczęście Dostojny Gość zechciał zadać 
sobie trud i spisał treść swoich prelekcji, które za 
jego łaskawym zezwoleniem załączam do druku.

Drugą miłą niespodzianką był dział „z kolega
mi po świecie” w żywym wykonaniu kol. Kiciń
skiego, który właśnie wrócił z wycieczki do Kanady 
i podzielił się z nami wiadomościami o koleżankach 
i kolegach, których przy okazji odwiedził. Z Pań 
— jedna jedyna kol. Kawernińska (męża niestety 
nie było w domu), natomiast z Panów znacznie

Plymouth. The work of a Polish sailor in 1946, 
the 4 ft.- long picture was handed over to the 
association’s secretary Mr. ,T. Z. Sroka, by Mr. 
George Dicker, of the dockyard’s Naval Storę 
Department. Although the old camp has gone Poles 
still gatłier there annually for a commemoratrve 
cemmony.

bogaciej: Koledzy Namieśniowski, Koziołkowski, 
Wierzbowski, Śmigielski i Celiński. Kol. Kicińskie
mu brakowało słów, kiedy mówił o serdeczności 
przyjęć, jakie mu zgotowano i o prawie obrazach, 
że nie rozporządzał większą ilością czasu, aby po
zostać dłużej w tej tak miłej, rodzinnej atmosferze.

Drodzy Koledzy i Przyjaciele! Czas szybko 
leci i już ponad 20 lat nie widzieliśmy się. Podobno 
nic się nie zmieniamy i nie starzejemy (rzecz jasna), 
niemniej dla przypomnienia, jak młodo wyglądamy 
obecnie załączam parę zdjęć z tego ostatniego 
obiadu. Aby nie powstały jakieś nieporozumienia, 
„czy to on, czy jego młodszy brat” wszystkie osoby 
i ich podpisy zostały ponumerowane. Często przy
glądając się zdjęciom w „Naszych Sygnałach” z 
Waszych okolicznościowych zebrań żałujemy, że 
nie są one opisane, gdyż prawdopodobnie nasz 
sokoli wzrok nieco się przytępił, lub zdjęcia są 
trochę niewyraźne i nie zawsze możemy zidentyfi
kować Wasze miłe oblicze.

Załączone zdjęcia wymagają pewnych, niewiel
kich wyjaśnień. A więc zdjęcia znanego obrazu 
„Zaślubiny Polski z Morzem” zostały przygotowane 
przez kol. Kicińskiego skoro wiedział, że p. płk 
Zakrzewski będzie na obiedzie i poruszy w swych 
wspomnieniach — opowiadaniach powyższy temat. 
Zdjęcia te z podpisami wszystkich obecnych każdy 
otrzymał na pamiątkę tegoż obiadu. Na zdjęciu 
grupowym brak pp. Maracewiczów, którzy bezpoś
rednio po obiedzie musieli pośpiesznie opuścić to
warzystwo mając inne compromiso — można ich 
zobaczyć na innych zdjęciach. Pani Bławdziewiczo- 
wa to nasza dawna koleżanka Ciecierska, a kol. 
Jagodzińska nazywa się obecnie p. Topolnicka.

Również między zdjęciami figuruje tablica pa
miątkowa, ufundowana przez nas dla uczczenia 
świetlanej pamięci naszego Kapelana, ks. Miegonia. 
Projekt wykonania jej powstał na skutek artykułu 
kol. dr. Markowskiego o służbie lekarskiej i dusz
pasterskiej w 1939 na Wybrzeżu, a obecnie prze
prowadzane są starania, aby przez oficjalne czyn
niki kościelne przesłać ją do Polski i umieścić w 
kościele na Oksywiu. Przy okazji wspomnień o ks. 
kapl. Miegoniu pozwolę sobie zaznaczyć, że kiedy 
wstępowałem do Szkoły Podchorążych Mar. Woj. 
tenże czcigodny kapłan podpisał mi deklarację 
znajomości, będąc starym znajomym mego ś.p. ojca 
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z „Akcji Katolickiej”, czy „Sodalicji Mariańskiej”. 
Drugim, który mi podpisał takąż samą deklarację 
był płk Dąbek, który zapewne nie przypuszczał 
w owym czasie jak go w przyszłości losy zwiążą 
z Wybrzeżem.

Ale wróćmy do samego obiadu, który, niestety, 
powoli dobiegał do końca. Po kawie z tradycyjnym 
rumem trzeba było wracać do codziennego życia. 
A tak się nie chciało wychodzić ...

I znowu z nadzieją szybkiego spotkania roz
chodziliśmy się, a ja proponowałem, aby najbliższy 
obiad zorganizowały Koleżanki Wrenki.

Przy okazji pisania tego sprawozdania pozwą 
lamy sobie przesłać dla Nowego Zarządu S.M.W. 
i Komitetu Redakcyjnego „N.S.” życzenia owocnej 
pracy, pozdrawiając Was Wszystkich najserdeczniej 
od

Marynarskiej Braci Argentyńskiej
Sprawozdawca

M. Serafin 
♦

Australia
Christchurch N.Z. 10.6.69

Powróciłem na łono morza a właściwie Pacy
fiku i to mnie usprawiedliwia, że tak długo nie 
pisałem. W zeszłym roku wylano mnie z pogłębia- 
rek ze względu na 65 lat (rządowa posada) prze
kroczonych. Myślałem więc, że trzeba się zapisać 
na old age benefit ale przed tym poszedłem do 
związku ofic. mar. handl. a ci od razu mi powie
dzieli, że “we fix you up” i w trzy dni po tym 
już byłem na tankerze, który rozwozi paliwo po 
wyspach południowego Pacyfiku Solomon, Caledo- 
nia, Fiji i wiele innych. Po kilku miesiącach prze
sadzono mnie na małe cargo 1000 ton, który oprócz 
wożenia towarów często wyrusza na badania dla 
instytutu oceanograficznego. Skutek tego rodzaju 
pracy jest taki, że bywam krótko w portach za 
to bardzo długo na morzu a do tego dochodzą 
dystanse które są bardzo duże. Nabrałem ponownie 
dużej wprawy w astronomii, tak że śmiało mógłbym 
zostać instruktorem na Darze Pomorza gdyby tam 
przyjmowano reakcjonistów, albo zostać profeso
rem Bocheńskim w szkole Mar. Woj. gdybym był 
synem chłopa. Załogę stanowią fijijanie bardzo 
mili ludzie i dobrzy marynarze, którzy sprawiają 
minimum kłopotu. Chodzę między nimi jako wys
mukły karzełek. Przeważnie przekraczają 2 metry 
i 180 kg wagi.

Książkę Samopomocy dostałem i bardzo za 
nią dziękuję. Dobry pomysł takiego krótkiego rze
czowego sprawozdania co Marynarka zrobiła w 
ciągu 30 lat. Mój stały adres jest w Sydney jak 
poprzednio.

Przesyłam wiele serdecznych pozdrowień tym 
wszystkim co mnie jeszcze pamiętają.

Zawsze życzliwy
*■ Wojciech Francki

Argentyna
i,Kochane Nasze Sygnały”. Już po raz drugi 

umieszczacie urywki z moich listów, ani ciekawych 
ani wartościowych zresztą, a głównie zupełnie pry
watnych, pisanych do koleżki ORP Mazur kmdr. 
J. Busiakiewicza. Tym razem jednak sprawa jest 
o tyle gorsza, że ja w tym liście strzeliłem parę 
byków. Otóż pani Bławdziewicz, z domu jest nie 
Topolnicka, tylko Ciecierska; kol. Szymański nie 
jest żadnym „ex marynarzem” a byłym Bosmanem 
kolegą Karola Stasińskiego z kursu technicznego w 
Brighton. Była też WREN’ka Pani Jagodzińska 
Bardzo serdecznie przepraszam za te byki. 
Buenos Aires, 23.8.1969.

WJ.

U.S.A. Bethesda, Maryland USA
lipiec 1969

W załączeniu przesyłam 15 doi i proszę o 
przesłanie dwóch więcej egzemplarzy książki jubi
leuszowej naszej Marynarki bo moją Suliga za
rekwirował.

U mnie nic nowego nie słychać za wyjątkiem 
dwóch dzieci (chłopców) jeden ma już 3 lata a 
młodszy 8 miesięcy. Pracuję jak wół tak jak praw
dopodobnie każdy z nas (i dalej nic nie mam) 
z wyjątkiem żony, dzieci, psa, domu, 2-ch samo
chodów i 36 stopowej łodzi), bo większość biorą 
podatki, żeby leniwych murzynów w wódkę za
opatrzyć, Tutaj jest straszny bałagan i z dnia na 
dzień jest gorzej specjalnie w Waszyngtonie. Od 
roku śpię z pistoletem, bo nigdy nie wiadomo kiedy 
nowe rozruchy się zaczną, specjalnie teraz w lecie. 
Gdyby mi kto to powiedział kilka lat temu to 
bym pomyślał że mówi głupstwa. Co słychać w 
Anglii? Z tutejszych gazet wygląda, że nie jest 
wiele lepiej niż tutaj, tylko ludzi nie mordują i nie 
napadają.

Kończę bo ostatnie dwa miesiące pracowałem 
10-12 godzin dziennie tak, że ledwo źyję

Zasyłam serdeczne pozdrowienia,
5. Gawlik 

♦
U.S.A. 22 maja 1969

... Życie nasze jest nadal bardzo ciekawe i bardzo 
zajęte. Firma nasza obecnie się nazywa Sherwood 
Medical Industries Inc. Ja jestem dyrektorem na
czelnym trzech ogromnych fabryk i potężnej orga
nizacji technicznej. Fabryki są: w Waterbury, Con
necticut, Deland, Florida i Norfolk, Nebraska. 
Nasze biura techniczne jak również ogromna na- 
rzędziownia jest również w Deland, Florida, jak 
również i moje biuro. Poza tym opiekuję się fa
bryką w Bellymoney, Północnej Irlandii, gdzie pro
dukujemy nasze produkty na rynek brytyjski i eu
ropejski. Dlatego zacząłem podróżować do Europy. 
W lutym byłem w Szwajcarii, Zachodnich Niem
czech i parę dni w Ballymoney. Interes świetnie 
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się rozwija. Podlega mnie bezpośrednio przeszło 
1000 pracowników. Tytularnie i finansowo jestem 
równy czterogwiazdkowym generałom, lub admira
łom wojska lub floty amerykańskiej. A więc dalej 
już pójść nie mogę (żartuję tu oczywiście, bo po
równanie przemysłu z siłami zbrojnymi jest zupeł
nie nie na miejscu).

Mieszkamy na Florydzie gdzie klimat jest 
8 miesięcy w roku prześliczny, a 4 upalny. Ja 
osobiście lubię ciepło, nawet upalne miesiące do
brze na zdrowie moje wpływają. Ostatnio spotkał 
mnie niespodziewanie wielki zaszczyt. Miejscowa 
grupa przemysłowców wybrała mnie za swego pre
zesa (president of Committee of 100). Dodatkowe 
to oczywiście zajęcie (niepłatne zresztą) ale daje 
mi to ogromne znaczenie i wyróżnienie w całej 
centralnej Florydzie.

W chwili obecnej siedzę w odrzutowcu, który 
zabiera mnie z Cleveland spowrotem na Florydę. 
Korzystając z pobytu jednodniowego w Cleveland 
widziałem się z wdową po Bolku Ziętaku. Ona 
ma zamiar również w sierpniu odwiedzić Stowa
rzyszenie.

Z byłymi kolegami \akoś się nie widuję, a 
chciałbym bardzo utrzymywać kontakt. Brak mi 
jest moich byłych przyjaciół. Maślak Kawerniński 
spędzał wakacje na Florydzie i nawet nie zajechał 
np. parę minut. Telefonował tylko. Córka nasza 
Elżbieta jest w dalszym ciągu na Alasce. Mąż jej 
jest w lotnictwie w służbie szpitalnej. Mają dwoje 
dzieci, córeczkę i syna. Sądzę, że w 1970 roku 
wrócą spowrotem do USA. Stefan nasz syn, po 
4 letniej służbie w Mar. Woj. USA studiuje obecnie 
mechanikę na uniwersytecie Stetson w Deland nie
daleko nas.

W zeszłym tygodniu byłem w Porto Rico. 
Wyspa, która od wieków należała do Hiszpanii 
i została amerykańską posesją po wojnie Amery- 
kańsko-Hiszpańskiej na przełomie tego stulecia. 
Ludność mieszana, język hiszpański. Stare miasto 
San Juan bardzo ciekawe, ale szalenie drogie. Zna
cznie droższe niż w USA. Wyspa tropikalna, gó
rzysta, ładne plaże, ale bardzo gorąco. Przeszło 
2 miliony mieszkańców. Przemysł rozwija się na 
skutek ogromnej pomocy z USA.

No chyba już skończę, może napiszę osobno 
na temat Porto Rico, jeżeli zbiorę się na wysiłek 
opisania tej wyspy.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia.
Jerzy Tumaniszwili

♦
Bahamas

Wizyta kmdr. R. Tymińskiego
Kmdr. Romualda Tymińskiego, ostatniego do

wódcę polskiego krążownika ORP „Conrad” przy
pominać nie trzeba, gdyż jest dobrze znany star
szemu, średniemu i najmłodszemu (temu około 
50-tki) pokoleniu marynarzy polskich. Nie do mnie 
też należy przypominać jego kartę bojową. Począ

tek mojej znajomości z kmdr. Tymińskim zaczął 
się na... planszy szermierczej jakieś 37 lat temu 
kiedy to obaj reprezentowaliśmy Flotę. On, oczy
wiście jako pierwszy a ja jako 3-ci. Ale ówczesny 
porucznik marynarki Tymiński był nie tylko mi
strzem Polskiej Marynarki Wojennej w szabli, był 
pierwszorzędnym szpadzistą i w tej specjalności 
został mistrzem Polskj w 1937 r.

Inną specjalnością kmdr. Tymińskiego był boks. 
Na szczęście dla mnie nigdy w tej gałęzi sportu 
z nim nie konkurowałem.

Od czasu naszych wspólnych wyczynów spor
towych upłynęło dużo wody w Wiśle. Wtedy gdy 
on zdobywał mistrzostwa szpady w Polsce ja odby
wałem służbę na ORP Iskra. Gdy w roku 1939 
on pełnił obowiązki zdo tego okrętu ja byłem 
na Oksywiu ale już nie na beztroskim sporcie, ale 
na pfawdziwej i krwawej wojnie.

Spotkaliśmy się dopiero w 1945 r. gdy po 
niewoli niemieckiej złożyłem wizytę na ORP Con
rad, którym on wtedy dowodził (tutaj muszę ale 
bez skruchy wyznać, że upiłem się dokładnie po 
raz drugi w życiu).

Po wojnie jak większość polskich marynarzy 
kmdr Tymiński poszedł własną drogą i to bardzo 
interesującą. Został ni mniej ni więcej ale dowódcą 
Marynarki Pakistańskiej, potem Komendantem 
szkoły w tejże marynarce.

Po chlubnym stworzeniu Marynarki Pakistań
skiej i wyszkoleniu lokalnych następców kmdr. Ty
miński wyemigrował na Bahamy gdzie pracuje od 
9-ciu lat i obecnie jest Dyrektorem portu we Free- 
port.

Korzystając z niespodziewanej wizyty kmdr. 
Tymiński odwiedził naszą Centralę, gdzie w ciągu 
miłej pogawędki dowiedzieliśmy się sporo szczegó
łów nie tylko o nim, ale o kolegach, którzy razem 
z nim pracują.

Najpierw jak zwykle mówimy o tych co ode
szli. Kol. Tymiński opisuje tragiczny zgon Jura 
Mende, który niestety uległ chorobie męczącej go 
od przeszło 6-ciu lat. W swej ostatniej woli prosił 
by był pochowany w morzu. Wierni koledzy z 
Polskiej Marynarki Wojennej spełnili jego ostatnią 
wolę i kmdr, Jur Mende spoczywa w morzu — 
na którym żył, na którym pływał i na którym 
walczył.

Rozmowa toczy się dalej o jeszcze żyjących 
„i to dobrze” innych kolegach. Kmdr Jan Tchórz- 
nicki (zastępujący dyrektora portu Tymińskiego) 
czuje się dobrze i wraz ze swą żoną p. Lusią 
i synem już się dobrze zaklimatyzowali na Baha
mach. Mój Boże, jak czas biegnie. Ostatni raz 
pamiętam p. Lusię, z terenu szpitala Ujazdowskiego 
w Warszawie gdzie nosiła bardzo długie blond 
warkocze i pensjonarską teczkę z książkami. Pewno 
zmieniła się od tego czasu. %

Kpt. Felek Minkiewicz podobrio nic się nie 
zmienił. Jak zawsze pełen humoru i jak zawsze 
bardzo koleżeński dostał ostatnio dużą promocję.
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Prowadzi teraz samodzielny wydział turystyczny, 
jest zadowolony i uwielbia żonę i grozi, że nas 
kiedyś odwiedzi.

Zdzisław Jaszczukiewicz z dawnego MDL jest 
też bardzo popularny i znany jako Captain Carlos.

Były bosman z ORP Orzeł, Krawczyński też 
dołączył się do kmdr. Tymińskiego i dzielnie znosi 
tamtejsze upały.

Popularne Bahamas i obecność kolegów przy
ciągają innych kolegów jako gości. Między innymi 
kmdr Lichodziejewski spędził 2 tygodnie z pp. Ty
mińskimi, obiecał nawet powrócić jak tylko wyj
dzie mu pomyślny horoskop.

Dowiedzieliśmy się dalej, że polscy marynarze 
biorą czynny udział w lokalnej Polonii (jest 
około 60 Polaków) i jednym z głównych organi
zatorów Millenium był właśnie kpt. Feliks Min
kiewicz. Brawo!

Musieliśmy przerwać rozmowę gdyż kmdr. 
Tymiński śpieszył się do Islandii. Obiecał wpaść

>

USA.
Wielu z nas na pewno pamięta to smutne 

wydarzenie z końcowych miesięcy ostatniej wojny, 
kiedy siedmiu z naszych kolegów tragicznie zakoń
czyło swe życie w niewoli niemieckiej.

Byli to ś.p:
ppor. mar. Hulanicki Jarema
kpt. mar. Jougan Alfred
chor. mar. Łapawa Jan
kpt. mar. inż. Sielanka Józef
kpt. mar. inż. Siwicki Kazimierz
por. mar. inż. Strupczewski Jerzy
por. mar. Strzyżewski N.
Wydarzyło się to 30 stycznia 1945 roku w 

wkrótce i rzeczywiście wpadł i to wraz z miłą 
niespodzianką w postaci jak zwykle uroczej pani 
Jadwigi Tymińskiej. Ta niespodziewana wizyta za
kończyła się ku naszej szczerej radości u nas w 
domu, gdzie dołączyli pp. Busiakiewiczowie i p. Ha
lina Wójcik. Wieczór spędziliśmy na starych wspom
nieniach i nowych plotkach. Szkoda tylko, że Ich 
wizyta trwała tak krótko, ale mamy nadzieję, że 
znów nas odwiedzą.

B. Markowski

P.S. Nagle i niespodziewanie zjawił się Felek Min
kiewicz (Director of Cruise Ships, Passenger Ser- 
vices) o którym poprzednio wspomniałem, że się 
nic nie zmienił. To stwierdzenie wymaga pewnej 
poprawki. Rzeczywiście wesoły miły i koleżeński 
jak przedtem, ale przybyło mu kilka kilo wagi 
i ubyło kilka włosów. Dodaję tę złośliwość tylko 
dlatego, że nie dał nam możności powitania jego 
żony, którą zazdrośnie chowa.

miejscowości Dziedzice (Detz), wojew. Szczecin, w 
czasie walki, jaka wywiązała się pomiędzy oddzia
łem niemieckim, prowadzącym kolumnę jeniecką na 
zachód, a zagonem czołgów sowieckich. W pierw
szych dniach września b.r. w Dziedzicach, gdzie 
tragicznie zginęli i gdzie zostali pochowani nasi 
koledzy, odbyło się odsłonięcie tablicy ku ich 
pamięci.

W tym smutnym akcie wzięli między innymi 
udział żony ś.p. kpt. inż. Sielanka i por. inż. 
Strupczewskiego oraz nasz kolega z dawnych lat 
kdr. ppor. inż. Kuczkowski Ignacy.

Inż. Piotr Bu kraba

Obiad koleżeński Stowarzyszenia Mar. Woj. w Argentynie — 29.6.1969,
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Dr B. Markowski

NA OSTATNIEJ PODRÓŻY M.S. BATOREGO
LUTY 1969

W szpitalu londyńskim w którym pracuję zo
stałem poinformowany, że o ile nie wezmę mego 
urlopu z 1968 r. przed marcem to mogę go stracić. 
Zdecydowałem się wziąć urlop w lutym. Ale gdzie 
spędzić czas w lutym? Przeglądając niezliczone 
ilości barwnych broszur, zapewniających maksimum 
słońca i wypoczynku przy ekonomicznych opłatach 
— znalazłem ogłoszenie że Polish Oceanie Lines 
zdecydowało się na dodatkową wycieczkę M.S. Ba
torym na wyspy Kanaryjskie z nęcącymi postojami 
w Gibraltarze, Las Palmas, Teneriffe, Madera 
i Lisbonie.

Agent londyński poinformował mnie, że M.S. 
Batory zrezygnował ze swej zwykłej wycieczki do 
West Indies, i że zamiast niej postanowiono odbyć 
dodatkową 3-cią w tej zimie, podróż na wyspy 
Kanaryjskie. Dodał przy tym, że to jest prawdo
podobnie ostatnia podróż M.S. Batory. To ostat
nie zdanie skojarzyło się u mnie ze wspomnieniem 
sprzed 36 laty z dniem poświęcenia M.S. Batory 
i mojego przyrzeczenia, że kiedyś odbędę na nim 
choć jedną podróż.

Niestety nie udało się odbyć podróży na Ba
torym. Tylko 3 lata mogliśmy się cieszyć jego po
kojowymi wyczynami. Tylko wiele razy czy to z 
pokładu ORP Iskra czy z innych, wymienialiśmy 
nasze serdeczne powitania na Oceanie.

Wybuch wojny zastał M.S. Batory przy wy
brzeżach Ameryki i z tą chwilą ten piękny statek 
pasażerski zmienił się na użytecznego wojennego 
transportowca przewożąc walczące oddziały wojsk 
polskich i oddziały sprzymierzonych. Bierze udział 
w desantach, przewozi aliantęw z Francji do Anglii, 
bierze udział w akcji norweskiej, wywozi tysiące 
dzieci z bombardowanego Londynu aż do dalekiej 
Australii. Staje się okrętem bojowym a nawet nie
którzy z naszych kolegów z Marynarki Wojennej 
odbywają na nim swą służbę. Kmdr Pitułko nawet 
nim dowodzi podczas jednej akcji. Pełni wiernie 
swą służbę aż do końca wojny zyskując uznanie 
i zaufanie sprzymierzonych i daje chlubną opinię 
o marynarzach Polakach.

Po zakończeniu wojny wraca do kraju fcy po 
odnowieniu i remoncie rozpocząć znów przerwaną 
przez wojnę karierę statku pasażerskiego.

Dla mnie nowa sposobność odbycia podróży 
na Batorym i zobaczenie go jak też zobaczenie 
nowego pokolenia marynarzy było zbyt silną ponętą 
bym sobie mógł odmówić i zamówiłem bilet.

W dniu wyjścia była oczywiście typowa angiel
ska pdgoda. Deszcz na zmianę ze śniegiem pokry

wał zimne chodniki angielskie. Mgły było niewiele 
ale wystarczająco by zakryć szaro-białym całunem 
niezbyt piękne okolice między Fenchurch Station 
i Tilbury. Długie oczekiwanie na bardzo krótką 
odprawę celnika i nagle znajdujemy się na M.S. 
Batory witani nie tylko przyjemnym ciepłem, ale 
jeszcze cieplejszymi powitaniami przez szereg biało 
ubranych stewardów. Wzdłuż korytarzy uprzejme 
stewardesy z miłym uśmiechem wskazują nasze ka
biny. Dostałem kabinę lepszą niż zamówiłem i po 
rozmieszczeniu bagaży wychodzę na oględziny stat
ku na którego pokładzie byłem dokładnie 33 lata 
temu.

M.S. Batory pomimo wieku wygląda dobrze. 
Ta sama miła dla oka sylwetka, bardzo wygodne 
salony, bary i jadalnie. Kabiny świeżo odmalowane, 
czyste.

W głównym hallu na spacerowym pokładzie 
■stoję przed tym samym co przed tym, portretem 
króla Stefana Batorego. Jest to portret, chyba jeden 
z niewielu na którym król przedstawiony bez łań
cuchów i berła, promieniuje głębią i powagą kró
lewskiego majestatu. Surowa, spokojna i mądra 
twarz zmusza do refleksji historycznych i do przy
pomnienia potężnej niegdyś Rzeczypospolitej, do 
jej zmiennych losów i jeszcze więcej zmiennych 
obcych i swoich władców. Spojrzenie poprzez ludzi 
jest skierowane na morze jakby mówiło, że ludzie 
i czasy się zmieniły i zmieniają, morze jednak 
pozostało to samo co przed wiekami i że obecność 
polskiego statku na morzu jest rzeczą właściwą, 
historycznie uprawnioną i konieczną ...

Moje kontemplacje przed portretem króla mu
siałem przerwać, gdyż wywoływały za dużo nagłych 
reflekcji i za dużo nagłych wrażeń, tym bardziej, 
że interesował mnie nie tylko statek, ale i nowe 
pokolenie marynarzy, które objęło po nas służbę 
n? morzu.

Oficerowie statku to już zupełnie nowa młoda 
generacja. Większość z nich, jeśli nie wszyscy, są 
produktem okresu powojennego i prawdopodobnie 
obecnej orientacji politycznej. Mówię prawdopodo
bnie, gdyż z żadnym z nich nie poruszałem spraw 
politycznych, ani żaden z nich mnie do omawiania 
tych spraw nie namawiał.

W normalnych jednak spotkaniach tak z ofice
rami jak i z załogą byłem mile dotknięty uprzej
mością i taktem co dodawało uroku do moich 
wakacji.

Godnym podziwu było zachowanie się stewar
dów w kabinach i jadalniach, obsługujących roz
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kapryszono starszawe i zamożne turystki angielskie. 
Z anielską cierpliwością starali się sprostać ich 
bardzo często dziwacznym wymaganiom.

Jedzenie było doskonałe, ładnie podane z nie
zliczoną wprost liczbą dań prezentowanych na 
specjalnie artystycznie przygotowanym „Menu” zu
pełnie nowym i innym do każdego posiłku.

Dzieliłem 'Stół z dwoma angielkami, które 
dziwnymi niekiedy pretensjami usiłowały podkreś
lić swoją ważność. Pamiętam gdy podczas jednego 
ze śniadań jedna z nich po obejrzeniu spisu potraw 
wymieniających conajmniej 10 doskonałych dań 
zażądała czegoś, czego w ogóle nie było w spisie. 
Steward bez wahania odpowiedział, że postara się 
to dostarczyć... i gdy po krótkim czasie z uś
miechem przyniósł żądane danie, dama zmieniła 
jednak zdanie i zdecydowała, że weźmie jedno z 
dań ofiarowanych uprzednio w „Menu”. Byłem 
oburzony i z ciekawością czekałem na reakcję ste
warda „Of course Madam” odpowiedział z tym 
samym co przed tern uśmiechem.

Podczas słonecznej pogody rozłożone leżaki 
oczekiwały spragnionych kąpieli słonecznych ama
torów. Wystarczyło usiąść na chwilę na jednym 
z nich, gdy nie wiadomo skąd pojawiał się bardzo 
przyzwoicie ubrany marynarz i z wprawą i uśmie
chem otulał w podwójny pled.

Mundury oficerów bardzo przyzwoite i szy
kowne. Dla niektórych z nich, którym morskie 
powietrze i dobra kuchnia widocznie zaokrągliły 
kształty wymagały one specjalnego kunsztu kra
wieckiego. Na specjalnych uroczystościach jak b?’ 
kapitański, oficerowie występowali w Mess dressach.

Marynarze mający kontakt z pasażerami pre
zentują się b. dobrze. Przeważnie wysocy i barczyści, 
ubrani w czarne swetry, granatowe spodnie i białe 
czapki z daszkiem. Służba kabinowa męska bardzo 
uprzejma i pomocna i bez najmniejszego zarzutu. 
Szkoda, że tego nie można było powiedzieć o ob
słudze żeńskiej, której język i zachowanie nie do
równywało mężczyznom. Inne Polki pracujące w 
biurze intendenta i sklepikach okrętowych, poczcie 
itp. na ogół pomocne i uprzejme chociaż jakby 
trochę skrępowane i sztuczne i rzadko upiększające 
uśmiechem swoje na ogół miłe i sympatyczne buzie.

Normalny tok zajęć dla wycieczkowiczów jest 
podobny do zajęć na innych nowoczesnych statkach 
tej samej kategorii. Komunikaty biura intendenta 
podawane w języku, polskim, angielskim i węgier
skim (była duża grupa Węgrów zorganizowana 
przez węgierski „Orbis”).

Miła niespodzianka. Dzień rozpoczyna się od
prawianiem przez katolickich księży dwóch Ms?y 
Św. o 7-ej i o 7.30. Msze są odprawiane w jednym 
z dużych salonów. Wśród pobożnych przeważnie 
starsze pokolenie w nim duża ilość obcokrajowców 
przeważnie Węgrów.

r Podczas śniadań każdy z pasażerów dostaje 
rozkład dnia a podczas kolacji i obiadów artystycz

nie ozdobione „Menu” w języku polskim i angiel
skim.

Duża ilość dań przygotowanych na sposób 
angielski z dodatkiem niektórych wyszukanych po
traw polskich. Jeden dzień (przez okres dwóch ty
godni) jest Dniem Polskim, podczas którego do
minują potrawy polskie, orkiestry grają polskie 
utwory muzyczne, klasyczne i nowoczesne, kino 
okrętowe wyświetla filmy polskie. Kino cieszy się 
naogół dużą popularnością i wyświetla filmy prze
ważnie produkcji amerykańskiej i angielskiej. Sala 
kinowa (chociaż ten sam film jest wyświetlany 
2 razy w ciągu wieczoru) jest wypełniona szczelnie 
a lepsze miejsca są zajmowane długo przed roz
poczęciem.

W ciągu pierwszych dni na trasie Londyn- 
Gibraltar spędzałem czas na odsypianiu zaległych 
nocy i zajadaniu się polskimi potrawami.

GIBRALTAR powitał nas ulewnym deszczem 
z gradem i wysoką falą tak, że musieliśmy stanąć 
na redzie używając holowników do przewozu pa
sażerów.

Znając Gibraltar tylko z dawnych czasów zna
lazłem wiele nowych hoteli i nowych budynków 
i musiałem kilkakrotnie wahać się w wyborze kie
runku spaceru. Pasażerowie polscy opuszczający w 
zbitej gromadzie statek nie okazywali żadnych 
wahań. Zwartą ławą bez straty czasu odnajdywali 
nie tylko dzielnicę handlową, nie tylko ulice ale 
i poszczególne sklepy z wolnocłowym towarem. 
Przypominając sobie moje pierwsze chwile w obcych 
portach nie mogłem pokryć zdziwienia ... i res
pektu dla tego zupełnie nowego talentu handlowego 
moich rodaków. Dla większości z nich podróż 
Batorym była przecież pierwszym wyjazdem zagra
nicę. Ze znastwem i nonszalancją przerzucali sterty 
nylonów, aparatów fotograficznych zegarki itp., nie 
przestając głośno i po polsku dzielić się swoimi 
uwagami. Znajomość języka angielskiego okazywa
ła się zupełnie zbyteczna. „How much” albo nawet 
„wie viel” zupełnie było wystarczające.

W jednym z dużych sklepów zauważyłem, że 
pewna pomoc językowa będzie potrzebna gdyż 
jeden z rodaków ułożywszy na kupie 5 popularnych 
płaszczy przeciwdeszczowych wykrzykiwał do sprze
dawcy, „Five, Five”! Na co ten licząc je kilka
krotnie zgadzał się i powtarzał „five”, co znowu 
wcale nie zadawalało kupującego. Po kilku wymia
nach słownych i po dodaniu jeszcze kilku dosad
nych polskich terminów, właściciel hindus zwrócił 
się do mnie o pomoc. „Czy mogę panu pomóc” 
zapytałem rodaka. „Umiesz pan po angielsku” — 
chciał się upewnić. Na moją twierdzącą odpowiedź, 
którą przyjął z dużym powątpiewaniem powiedział: 
„No to wytłumacz pan temu ciemniakowi, że ja 
chcę 5 nylonowych płaszczy”. — Przetłumaczyłem 
to hindusowi, który pokazując na przygotowaną 
paczkę poinformował że przecież dał klientowi 5 
płaszczy i nie rozumie czego on jeszcze chce.
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Czym prędzej zwróciłem się do rodaka starając się 
jak najszybciej i najlepiej wytłumaczyć (tymbardziej, 
że jego niewiara w mój angielski trochę mnie 
skonfundowała), że przecież dostał 5 płaszczy więc 
ma to o co prosił.

Rodak spojrzał na mnie z wyraźną dezapro
batą. „Panie ja wiem co ja kupiłem i to bez 
tłumaczy — ja chcę jeszcze 5 takich samych pła
szczy dokupić”. „Jeszcze 5 płaszczy”! — wykrzyk
nąłem zdziwiony”. No jasne i dodaj pan, żeby mi 
prędko zapakował bo nie mam czasu’.

Hindus przyjął zamówienie jakby chodziło o 
rzecz zupełnie zrozumiałą i szybko dołożył następ
ne 5 płaszczy. Ja jednak nie mogłem nie zaspo
koić swojej ciekawości i wykorzystując chwilę czasu 
podczas pakowania spytałem: „Pocóż panu tyle 
płaszczy i to w tym samym wymiarze?” Teraz 
rodak spojrzał na mnie już nie z powątpiewaniem, 
ale z wyraźnym i głębokim politowaniem. „Cóż 
to pan udajesz frajera albo nie wiesz, że w komisie 
są 5 razy tyle” wykrzyknął i pobiegł do następ
nego sklepu. Wyraźnie się zaczerwieniłem, gdyż 
nie tylko nie wiedziałem, że płaszcze są 5 razy 
tyle, ale nawet nie wiedziałem co to jest komis.

Pozostawiwszy zajętych rodaków spędziłem 
resztę czasu w Gibraltarze oglądając dawno nie
widziane miejsca i przypominając jak głęboko 
związał się Gibraltar z polską Marynarką Wojenną 
i jak głęboko związał się z historią Polski przez 
tragiczny zgon gen. Sikorskiego.

Żadnych widocznych poloników jednak nie 
dostrzegłem. Miasto ruchliwe jak przed tern targuje, 
zarabia a martwi się jedynie świeżym konfliktem 
z Hiszpanią, która serdecznie otwiera swe ramiona 
dla przygarnięcia hiszpańskich mieszkańców Gibral
taru a ci znów energicznie bronią się przed tą 
gościnnością woląc pozostać na „skale” gdzie żyli, 
handlowali i prosperowali przez lata pod różnymi 
władcami.

Czas jakoś wszystko ułoży” tłumaczy mi przy 
kawie jakiś sympatyczny starszy tubylec. „Tak jak 
układał przez wieki na tym małym skrawku Europy 
który dużo przeszedł, dużo widział i dużo, przeżył”.

Zmoknięci, przemoczeni, obładowani zakupami 
i pełni wrażeń wróciliśmy na statek do ciepłych 
pomieszczeń kabin i do smakowitych smakołyków 
przyrządzanych przez szefa na Batorym.

Wspominałem już przedtem, że jedzenie było 
znakomite. Ale co mnie od początku uderzyło, to 
ze nie było chleba, bułek, mleka, śmietany, kotle
tów, masła, natomiast pełno było chlebusia, bułe
czek, mleczka, śmietanki, kotlecików, masełka. Dzi
wne że te popularne w języku polskim inklinacje 
do zdrobniania słów chociaż w swoim duchu jest 
pewną formą uprzejmości, brzmi jakoś trochę 
dziecinnie. Z drugiej strony staropolskie „padam 
do nóżek”, „całuję rączki”, wydaje mi się teraz 
jeszcze bardziej sztuczne i dziecinne.

Dużo się teraz mówi o zmianach w języku 
polskim w okresie powojennym. Że jest inny, że 

jest zbyt dużo dosadnych powiedzeń, dużo nowo
tworów, że jest za dużo słów orydnarnych i że w 
ogóle poziom języka się obniżył.

Wydaje mi się, że ten pogląd wymaga innego 
dodatkowego oświetlenia. W okresie powojennym 
klasą ludzi która słusznie czy nie słusznie liczyła 
się i uważała za powołaną do zabierania głosu byli 
chłopi i robotnicy. Jak wszędzie na świecie język 
tej klasy ludzi jest i był o wiele uboższy niż ję
zyk tak zwanych „wyższych sfer” to znaczy inte
ligencji, ludzi zamożnych czy arystokracji. Ubóstwo 
języka zwykle jest pokrywane używaniem dosad
nych przymiotników czy całych zwrotów które 
stosownie do kultury wewnętrznej mówiącego mo
gą brzemieć mniej lub więcej „ordynarnie”. W Pol
sce powojennej uprzywilejowana klasa robotnicza 
i wiejska narzuciła swój słownik który oczywiście 
też się stał uprzywilejowanym.

(Ciekawe zjawisko, że ludzie z tych t. zw. 
wyższych sfer a którzy nagle znaleźli się w powo
jennej atmosferze chcąc się nie wyróżniać zaczęli 
pierwsi celować w doborze ordynarnych wyrazów, 
nabierali gustów „proletariackich” tak w rozmo
wie jak i w zachowaniu jak i... w piciu.).

Młodsze pokolenie wyrastające w tej atmos
ferze nie miało pięknych wzorów do naśladowa
nia. A jednak po pewnym czasie ta młodzież czuła 
że dla wyrażenia swych myśli i uczuć pewne zmia
ny w podniesieniu form językowych i form za
chowania są konieczne.

Jedynym źródłem podniesienia tych form by
ło zdobycie wykształcenia i zdobywanie wiedzy 
przez uniwersytety, przez książki, przez podróże. 
Przez wszystko co jest inne od atmosfery prze
pełnionych mieszkań, zatłoczonych barów szarzy
zny teraźniejszości i niepewności przyszłości.

Mnie obserwującego na Batorym młode po
kolenie tak marynarskie jak pasażerów mniej ra
ziły pewne braki w ogólnie przyjętym standarcie 
zachowania czy rozmów, ale za to głęboko rado
wały widoczne osiągnięcia kulturalne młodego po
kolenia Polaków. Tych przeważnie synów czy có
rek chłopów czy robotników, urodzonych podczas 
okupacji, którzy dzieciństwo rozpoczynali w upo
korzeniu i wojnie a po wojnie w nędzy i brutal
nej walce o przetrwanie. Osiągnięcia, które w po
równaniu z młodzieżą innych krajów, było im na
prawdę bardzo, bardzo trudno zdobywać.

(Mówiąc o ordynarnych wyrażeniach i ubóst
wie języka nie mogę przecież zapomnieć, że jakże 
aktualną była ta sprawa w przedwojennym okre
sie. Pamiętam z jakim uznaniem i wdzięcznością 
my ówcześni podchorążowie przyjęliśmy rozkaz 
płk. Ulrycha dowódcy 36 pp. legii akademickiej, 
który w jednym ze swoich rozkazów potępił uży
wanie ordynarnych wyrazów. Nie wiem jakie były 
dalsze wojenne czyny tego oficera, wiem jednak, 
że przez troskę o tą sprawę, głęboko się zasłużył 
w pamięci nas młodych. A u nas w Marynarce 
Wojennej pomimo bardzo selektywnego doboru 
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adeptów na oficerów Marynarki Wojennej !Ęult 
dosadnych ordynarnych zwrotów, zarozumiałość, 
wrzask, i popijawy, były niestety przez niektórych 
nawet dość użytecznych oficerów pokładowych 
długo, długo, troskliwie pielęgnowane).

Moja obecność jako byłego oficera Polskiej 
Marynarki Wojennej została szybko odkryta i na
wet niektórzy pamiętali mnie jako chirurga z bit
wy oksywskiej. Ekipa filmu polskiego przygotowu
jąca film dokumentarny o Batorym, zwróciła się 
do mnie z prośbą bym powiedział kilka słów o 
moich wrażeniach z Batorego a przede wszystkim 
o wrażeniach z poświęcenia Batorego w 1936 r. 
i o jego ostatniej podróży w 1969. Trochę zasko 
czony po chwilowym namyśle zgodziłem się i na
tychmiast bez przygotowań zostałem ustawiony 
przed kamerami filmowymi i zaczął się wywiad, 
który powtarzam choćby dla porównania co z tego 
wyszło na filmie, (jeśli wyszło!).

Najpierw powiedziałem (jak na str. 1-ej) o wra
żeniach z poświęcenia M.S. Batory i moim prag
nieniu odbycia na nim choćby jednej podróży, 
przypomniałem że gdzieś w lecie 1936-go roku zo
stałem wyznaczony przez Dowództwo Floty jako 
adiutant i „przewodnik” dla Szefa Sanitarnego W.P. 
gen. Ruperta, który z przedstawicielami rządu był 
jednym z oficjalnych gości na uroczystości poświę
cenia tego wówczas najbardziej nowoczesnego 
statku pasażerskiego, Polskiej Marynarki Handlo
wej (2-gim adiutantem wyznaczonym dla Ministra 
Wojny był por. mar. Kociuba).

Odżył w mojej pamięci piękny dzień letni w 
Gdyni. Tysiące ludzi. Delegacje młodzieży. Setki 
turystów. Dziesiątki dygnitarzy. Radość, duma, że 
oto piękny nowoczesny „pasażer” zbudowany za 
pieniądze całego społeczeństwa (były nawet składki 
w szkołach) rozpoczyna nie tylko pożyteczną i luk
ratywną karierę ale co ważniejsze wprowadza pol
ską flagę na oceany i utwierdza świadomość, że 
Polska stała się uznanym państwem morskim, god
nym partnerem w międzynarodowym współzawod
nictwie.

Oglądając komfortowe salony nowego statku, 
wygodne kabiny, solidną budowę i nowoczesną 
maszynerię porównywałem je z ciasnymi pomie
szczeniami okrętów wojennych i postanowiłem so
bie że spędzę przynajmniej jeden urlop na tym 
statku.

Może jednak więcej niż komfort na Batorym 
uderzył mnie patriotyczny element uwidoczniony 
w pięknym portrecie króla Stefana Batorego i w 
szeregu wewnętrznych dekoracji. Oglądałem go z 
dumą, myślałem o jego dalszej karierze. Tak jak 
ja myśleli wszyscy goście i wycieczkowicze i załoga 
i tak jak ja wszyscy zdawali sobie sprawę, że ten 
statek to nie tylko solidna finansowa inwestycja 
ale symbol utwierdzenia Polski na morzu.

Nic więc dziwnego, że gorące życzenia po
myślnego i długiego życia płynęły z całego kraju.( 

Nic też dziwnego że później każda podróż i każ
dy sukces był skwapliwie śledzony przez całe spo
łeczeństwo. Po tym wywiad skończył się w ten 
sposób:

Pytanie: „Wiemy że pan Komandor był chi
rurgiem na Oksywiu we wrześniu 1939 r. i wiemy, 
że był pan w niewoli potem pełnił służbę w Pol
skiej Marynarce Wojennej i Marynarce Brytyjskiej 
i że dopiero teraz po 36-ciu latach znalazł się pan 
jako turysta na pokładzie naszego okrętu. Jakie 
są obecnie pańskie wrażenia, jakie zmiany pan zna
lazł i jakie jest pańskie zdanie o nim.

Odpowiedź: „Cieszę się bardzo że mam moż
ność przebywania na pokładzie M.S. Batory. Z 
radością oglądam piękny portret króla Stefana Ba
torego który tak samo silnie jak przed tym do 
mnie przemawia.

Z radością też widzę dwie nowe tablice które 
wymieniają akcje wojenne w których ten statek brał 
udział.

My marynarze jesteśmy ludźmi przesądnymi i 
nasze niektóre pojęcia czy określenia są inne niż 
normalne. My na przykład wierzymy, że statek 
czy okręt ma duszę. Nie jestem pewien czy M.S. 
Batory miał duszę, ale jestem pewien że miał ducha 
i to prawdziwego, bojowego czego dowiódł pod
czas wojny i o czym świadczą te oto tablice.

Innym „przesądem” jest ustalona terminologia 
morska która uważa że okręty są tylko w Mary
narce Wojennej, ale w wypadku M.S. Batory jak 
pan widzi nie protestowałem gdy pan mówiąc o 
nim użył słowa okręt, gdyż według mnie przez 
swą waleczną postawę podczas wojny statek ten 
zasłużył na rycerskie ostrogi i dlatego nie protes
tuję ... co jest najwyższą pochwałą jaką może 
oficer Marynarki Wojennej dać dla statku Mary
narki Handlowej.

W LAS PALMAS pogoda była śliczna. Masa 
ludzi zażywała kąpieli słonecznych. Odważniejsi 
pływali nawet w morzu. Pełno Szwedów i Niemców, 
a język niemiecki słychać o wiele częściej niż angiel
ski. Wycieczka urządzona przez, ,Cook’a” daje nam 
możność zwiedzenia prawie całej wyspy i odświe
żenia mojego poważnie zaniedbanego hiszpańskie
go. Język ten próbuję tylko w małych sklepikach 
i w prywatnych rozmowach, gdyż naogół wszędzie 
można się porozumiewać świetnie po angielsku.

Polscy turyści spędzają wolny czas i kupują 
tak jak w Gibraltarze.

Po całodziennym pobycie udajemy się do na
stępnego portu.

TENERIFFE.. pełne statków handlowych i 
pasażerskich a także dużo okrętów wojennych 
hiszpańskich i zagranicznych. M.S. Batory wita i 
odpowiada na powitania. Muszę przyznać że mile 
uderzyła mnie swoboda i doświadczenie co od
bywa się spokojnie i na czas. W ogóle nie mogłem 
nie zauważyć, że tak oficerowie jak i załoga starają 
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się i przez znajomość fachu marynarskiego i przez 
zachowanie robić dobre i godne wrażenie na ob
cych.

Widziałem że morze weszło im dobrze do 
krwi i że czują się na nim jak u siebie w domu.

Wyjeżdżamy znów na wycieczkę zwiedzając 
starą część wyspy i wspaniałe hotele w Puerta de 
Cruz gdzie dostajemy doskonałe wino, smaczne 
potrawy morskie i bardzo podłe mięso.

MADEIRA ... była trzecim portem. Ostatni 
raz byłem tam w 1937 r. na pokładzie ORP Iskra. 
Zmian od tego czasu nie wiele, tylko więcej lu
dzi, więcej hoteli i oczywiście wszystko grubo 
droższe. Idziemy do winiarni gdzie 32 lata temu 
kupowałem wina dla ORP Iskra. Ten sam interes 
kwitnie. Rozmawiam z jednym z urzędników, któ
ry mówi, że popyt na wino Madeirę zwiększył się 
do tego stopnia, że poważne zyski przynosi im 
nie tylko sprzedaż całego wyprodukowanego zapa
su, ale sprzedaż nalepek, używanych (przez in
nych producentów wina. Na moje zdziwione pyta
nie czy to możliwe, odpowiada, że przecież ci co 
kupują wino, to naogół mało się na nim znają.

Poczęstowawszy maderą, której kieliszek ko
sztuje tyle co butelka popularnej marki, oglą
dam port i miasto i przypominam sobie jak to pod
czas wizyty w 1937 r. dokładnie spłókałem się w 
tamtejszym kasynie. Pttzypominaiją mi się mile 
rozmowy z przed 32 laty z kapitanem Perierą, 
wielkim przyjacielem Polaków, który jednak miał 
pewien żfal .. . 'Marszalka Piłsudkiego. Opo
wiadał mi mianowicie, że podczas pobytu Marszał
ka na Maderze, chociaż to była wizyta nieoficjal
na, on miał rozkaz powitać Marszałka.

„Zostałem przedstawiony, i oczywiście zaczą
łem wygłaszać przemówienie które Marszałek słu
chał z początku z zainteresowaniem, gdy jednak 
doszedłem do zdania w którym podkreśliłem histo
ryczną przyjaźń Polski i Portugalii, Marszałek uś
miechnął się, poklepał mnie serdecznie po ramieniu, 
spytał o jakiś zwykły codzienny szczegół i . . . 
popsuł mi tak starannie przygotowane przemówie
nie”.

Jakkolwiek wszyscy pocieszaliśmy uprzejmego 
oficera to jednak z trudem też ukrywaliśmy uś
miech na wzmiankę o „wiecznej przyjaźni Polski 
i Portugalii”.

Na Maderze jak zwykle pełno (i to drogich) 
wyrobów hafciarskich, dużo turystów, jeszcze wię
cej żebraków. Okazuje się że ożywiona turystyka 
nie wszystkich bogaci.

Polscy pasażerowie, zwiedzają wyspę, ogląda
ją budowy, wystawy, ludzi ale nic nie kupują. Na 
moje pytanie, zostałem poinformowany, że dosko
nale wiedzą że właściwie nic ciekawego kupić nie 
można.; że jest drogo i że na wyroby sprzedawane 
dla turystów nabrać się nie dadzą.

LISBONA .. powitała nas słońcem i rozba
wionym karnawałem, który szczególnie wesoło sza
leje w Estoril. Wśród nielicznych procesji poszcze
gólnych miast, farm, sklepów i przedsiębiorstw, 
młodzież i starsi ubrani w narodowe regionalne 
stroje, jedni na koniach, inni pieszo, inni na barw
nie przybranych autach ze śpiewem i piosenką para
dują na skwerze pod casinem. Wśród granych przez 
głośniki narodowych melodii jedna szczególnie 
dziwnie wydawała mi się znajoma. Niedługo też 
wahałem się w rozpoznaniu. Przecież to „Bubli- 
czki”. Miałem rację gdyż zaraz po tym nastąpiła 
cała wiązanka ludowych piosenek rosyjskich. 
Czyżby to była na cześć białych książąt jeszcze 
zamieszkujących w tej popularnej miejscowości.

Lisbona była ostatnim portem przed Londy
nem. Wróciliśmy na statek, i znów do wygodnego 
życia. W ciągu ostatnich dni niektórzy pasażerowie 
zaczęli mnie już rozpoznawać i niektórzy próbo
wali nawiązać rozmowę. Rozmowy zwykle zaczy
nały się od pytania czy byłem w Polsce i czy 
zauważyłem rozwój kraju od czasu wojny. Przy 
tych krótkich pogawędkach z pasażerami z różnych 
stron kraju uderza . .. duma z dotychczasowych 
osiągnięć w Polsce. Szczególnie z odbudowy, z po
stępu szkolnictwa z podniesienia wsi z nowych 
portów, nowych statków i rozwoju floty.

Inną cechą szczególnie wśród młodych to chęć 
zdobywania wiedzy i znajomości języka. Dużo ksią
żek angielskich wśród których zauważyłem Agatha 
Christie znajduje się wśród najbardziej poszukiwa
nych.

Pewnym późnym wieczorem, gdy po brydżu 
wracałem do kabiny, zauważyłem w odosobnionym 
kącie dwoje młodych zatopionych w gorącej dys
kusji. Podejrzewając normalną „tyoy meets girl” 
sytuację, starałem się przejść koło nich nie patrząc, 
ale nagle ku memu zdumieniu usłyszałem ... I have, 
I had, I get, I got ... spojrzałem ze zdziwieniem 
znajdując, że i on i ona kują z zapałem idiomy 
angielskie zapominając o późnej godzinie.

Niektórzy w portach na widok wspaniałych 
okien wystawowych wydawali bezwiednie okrzyki 
„Ach, och, co za wystawa” i zaraz po tym refleksje. 
— Ale oni nie byli zbombardowani a my pomimo 
tego mamy też wspaniałe osiągnięcia może w in
nych dziedzinach.

Tą wyraźną chęć otrzymania pochwały za 
krajowe osiągnięcia można chyba tylko porównać 
z łatwością obrazy za najmniejsze czy nawet mi
mowolne krytyki przez kogoś z poza ich świata 
i ich teraźniejszości.

„To jest nasz kraj w którym cierpieliśmy o 
który walczyliśmy i w którym żyjemy. Przyznaje- 
my, że pewne formy, pewne filozofie, pewni ludzie 
nie są idealni, ale boli nas, gdy ktoś kto nie dzieli 
z nami naszego życia krytykuje nas i twierdzi, że 
wszystko w naszej obecnej rzeczywistości jest złe”.
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Tą przewrażliwioną czułość można oczywiście 
„naukowo” tłumaczyć takimi czy innymi komplek
sami. Dla mnie jednak jeszcze pamiętającego moje 
młodzieńcze reakcje, jest to forma głębokiego przy
wiązania do ojczystego kraju.

Szczególnie pamiętam pewnego młodego czło
wieka, który zobaczywszy mnie zaczytanego w bi
bliotece, zbliżył się i z pewnym wahaniem zapytał:

— To pan rzeczywiście jest komandorem z da
wnej Polskiej Marynarki Wojennej — zapytał z pe
wnym respektem i jakby dużą niewiarą.

— Tak jest — odparłem — czemu się pan 
dziwi.

— No bo ja nie wierzyłem, że jeszcze tacy 
istnieją.

— Och . ..?
— My o was słyszeliśmy. Wiemy o bitwach 
na wybrzeżu, o Westerplatte o Oksywiu, o Helu, 
wiemy o dzielnych walkach polskich okrętów, wie
my dużo o was. Ale ja nie przypuszczałem, że 
pan do nich może należeć.

— Dlaczego?
— No bo nam mówiono, że poprzednia Pol

ska Marynarka Wojenna składała się z różnych 
starych oficerów zagranicznych, i że było panom 
bardzo trudno nie tylko się zorganizować, ale 
nawet porozumieć.. nie tak jak obecna nasza. .

Starał się wyjaśnić wyraźnie zakłopotany. Zo
stałem zaskoczony tą uwagą. Więcej jednak niż 
jego słowa, uderzył mnie jego respekt jaki się czuje 
do dawnych może szanownych ale na pewno mu
zealnych zabytków, którzy kiedyś podobno istnieli.

Nagle poczułem się stary i nagle uświadomiłem 
sobie, że to młode pokolenie polskie ma za sobą 
dłuższy czas wychowania w powojennej Polsce niż 
my mieliśmy w okresie międzywojennym, i że dla 
tych najmłodszych my przedstawiamy może szano
wne, ale niestety muzealne wartości.

Odłożyłem książkę i zacząłem sobie dalej uś
wiadamiać że ... panta rei ... i że tempora mu- 
tantur... i że my marynarze tutaj po spełnieniu 
lepiej czy gorzej naszych obowiązków, jesteśmy 
przeniesieni z życia czynnego do ... archiwalnych 
przegródek.

Dr. B. Markowski
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Gmach Kierownictwa
Marynarki Wojennej

Inż. Piotr Bukraba

MOJE PRZEDWOJENNE LATA 
W KIEROWNICTWIE MARYNARKI WOJENNEJ

Jako porucznik Wojsk Łączności, po ukończe
niu swoich studiów na Politechnice Warszawskiej 
po wojnie polsko-bolszewickiej, miałem przydział 
służbowy w I pułku łączności w Zegrzu. Ponieważ 
moje studia hydrotechniczne (inżynieria wodna) 
niewiele miały zastosowania w wojskach łączności 
zastanawiałem się nad ewentualną zmianą rodzaju 
broni.

W poszukiwaniach możliwości takiej zmiany 
porozumiewałem się z wieloma kolegami z poli
techniki, którzy, poświęciwszy się służbie wojsko
wej. już znaleźli odpowiednie fachowe przydziały.

Między innymi skontaktowałem się również z 
por. mar. inż. Obryckim Narcyzem, por. mar. inż. 
Olszewskim Zygmuntem oraz z por. mar. inż. Ho- 
rydem Zygmuntem, którzy ukończyli ten sam wy
dział studiów na Politechnice Warszawskiej co i 
ja, a w okresie moich poszukiwań byli już w Mary
narce Wojennej. Pierwszy z nich był kierownikiem 
samodzielnego referatu budownictwa i urządzeń 
portowych w Kierownictwie Mar. Woj., drugi był 
referentem w tymże referacie. Por Horyd by/ w 
tym czasie kierownikiem rejonu inżynieryjno-bu
dowlanego przy komendzie portu wojennego w 
Gdyni. „

Od nich dowiedziałem się o wielkich planach 
budowy portu wojennego na Oksywiu i o mających 
tam ppwstać budowlach i urządzeniach portowych.

Zachęcony tym zdecydowałem się szukać szczę

ścia w pracy dla Marynarki Wojenne. Obraz bu
dującego się portu i możność wykorzystania w sze
rokim zakresie swojej wiedzy technicznej bardzo 
mnie wówczas zafascynowały. Ewentualne przejś
cie do Marynarki jeszcze bardziej mnie dogadzało 
ze względu na możliwość pozostania, przynajmniej 
czasowo, w Warszawie.

Pełen entuzjazmu udałem się do Kierowni
ctwa Mar. Woj., które wówczas mieściło się w nie
dużym jednopiętrowym budynku przy ulicy Cha
łubińskiego 3 w Warszawie. Tam zgłosiłem się do 
kdr. inż. Żejmy Wacława, ówczesnego szefa Służ
by Technicznej Kier. Mar. Woj, któremu podleg
łe były także agendy budownictwa.

Z dłuższej rozmowy z kdr. Żejmą, któremu 
opowiedziałem o swoich poszukiwaniach facho
wego przydziału, jak też o swoich kwalifikacjach 
technicznych, dowiedziałem się, że, w związku ze 
zwiększającymi się pracami budowlanymi, Kier. 
Mar. Woj. jest w poszukiwaniu fachowych sił i że 
chętnie reflektowałby na moje przeniesienie do 
Marynarki, uzależniając ostateczną decyzję od uzys
kania na to zgody szefa Kierownictwa Mar. Woj. 
kdr. Świrskiego Jerzego.

W kilka dni po tej rozmowie zostałem powia
domiony o zgodzie szefa Kierownictwa.

Posiadając powyższą zgodę oraz zapewnienie 
przydziału do sam. ref. bud. i urz. port, w Kie
rownictwie Mar. Woj., wystąpiłem drogą służbową 
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do Ministra Spraw Wojskowych z prośbą o prze
niesienie mnie z korpusu oficerów łączności do 
korpusu technicznego oficerów Mar Woj.

Niedługo po złożeniu podania, rozkazem Mi
nistra Spraw Wojsk, zostałem przeniesiony z 
dniem 15 maja 1928 roku do Mar. Woj., a następ
nie rozkazem szefa Kierownictwa byłem przydzie
lony do sam. ref. bud. i urz. port, w charakterze 
referenta. Z tym dniem losy moje były związane 
z Marynarką Wojenną, jak się potem okazało, na 
długie lata.

Było to moje drugie spotkanie z Marynarką 
Wojenną. Uprzednio z Marynarką zetknąłem się 
podczas wojny polsko-bolszewickiej w okresie wio
senno-letniej kampanii 1920 roku na Polesiu, gdy 
ówczesna flotylla pińska pod względem operacyj
nym podlegała 9-tej dyw. piech., dowodzonej przez 
gen. inż. Sikorskiego Władysława, późniejszego 
Naczelnego Wodza w II wojnie światowej.

Jako dowódca plutonu sztabowego 9-tej kom
panii telegraficznej przy 9 dyw. piech. nawiązywa 
łem i organizowałem łączność telefoniczną pomię
dzy flotyllą, bazującą w okolicach Narowli i Bar- 
barowa, i dowództwem dywizji.

Niewiele już pamiętam z tych krótkich spot
kań. Przypominam sobie tylko nazwiska Giedroj- 
cia i Sadowskiego — oficerów flotylli, ale nie pa
miętam ich stopni. Natomiast doskonale utrwalił 
się w mej pamięci obraz owych jednostek bojo 
wych flotylli, przefasowanych z przedwojennych 
stateczków komunikacji rzecznej, mających postój 
przy brzegach Prypeci, i nawoływania, często bar
dzo dosadne, poszczególnych załóg w niemieckim 
lub rosyjskim języku.

Niezwłocznie po ukazaniu się Dziennika Per
sonalnego M.S.Wojsk., głoszącego o moim prze
niesieniu do Marynarki Wojennej, pożegnałem się 
z moimi „drucikami” w Zegrzu, z którymi łączyła 
mnie kilkuletnia służba przebyta w kampanii u- 
kraińskiej w grupie płk. Berbeckiego, a następnie 
w grupie oper. „Bug” na szlaku Rawa Ruska — 
Uwów — Bel*  — Żółkiew — Zbrucz, a następnie 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 9-tej kompanii 
telegraficznej przy 9-tej dywizji piechoty na Pole
siu, Wołyniu i Wileńszczyźnie, w ofenzywach i 
odwrotach, w ciężkich i przyjemnych przejściach 
wojennych.

Po powrocie z Zegrza zameldowałem się u sze
fa Kierownictwa, a następnie u szefa służby tech
nicznej i rozpocząłem swą pracę na nowym stano
wisku.

Przeniesienie się do Marynarki, jak każda zmia
na w życiu, połączone było z pewnego rodzaju pod
nieceniem. Pomijając, wciąż nurtującą niepewność 
czy wybrana drog,a była słuszną, sam fakt, znajdo
wania się w nowym nieznanym środowisku, był do- 
sy.ć onieśmielający. Ot, po prostu, czułem się jak 
„zając” wśród „wilków morskich”. Nowe twarze, 

nowe nieznane obyczaje i przepisy, a często pomie
szanie w stopniach i odznakach oficerskich — 
wszystko to powodowało chwilową tremę. Sytu
acja była tym gorszą, że musiałem przez pewien 
czas paradować w swoim koloru ochronnego mun
durze oficera wojska. Gdy wreszcie, znany wielu 
oficerom dawnego Kierownictwa lat przedwojen
nych i ich nadworny krawiec z okolic dawnego 
Dworca Głównego w Warszawie, uszył mi pier
wszy mój mundur marynarski poczułem się nieco 
raźniej, choć do niego wraz z obowiązującym 
wtedy sztyletem, trzeba było również się przyzwy
czaić.

Ostatecznie nie byłem zbytnio w nowym oto
czeniu osamotniony. Byli tu koledzy Obrycki i Ol
szewski, choć ten ostatni przebywał przeważnie w 
Modlinie, kierując tam budową składnicy min. A 
poza tym w Kierownictwie spotkałem się z kdr. por. 
inż. Sadowskim Aleksandrem, kolegą moich star
szych braci z gimnazjum grodzieńskiego, nadzwyczaj 
miłym i kulturalnym oraz bardzo solidnym w póź
niejszej współpracy towarzyszem. Był on doskona
łym i cenionym wśród fachowców elektrykiem, z 
zamiłowaniem oddanym swej pracy.

Kdr. Sadowski we wrześniu 1939 r. był wywie
ziony wraz z wieloma oficerami marynarki z De- 
raźnego, gdzie znaleźliśmy się po ewakuacji Kierow
nictwa z Warszawy, do Rosji i najprawdopodobniej 
zginął tragicznie w Katyniu.

Kpt. mar. inż. Olszewski Zygmunt według re
lacji jego rodziny zginął w Warszawie w okolicy 
portu czerniakowskiego podczas Powstania Warszaw
skiego w 1944 r., dowodząc oddziałem „podziem
nych” marynarzy.

Z inż. Obryckim Narcyzem spotkałem się w 
Warszawie podczas odwiedzin kraju w lecie 1966 r. 
Z jego opowiadań i ofiarowanej mi książki Leona 
Wanata (Książka i Wiedza 1960) pod tytułem „Za 
murami Pawiaka” dowiedziałem się, że był on 
więźniem Pawiaka w 1943 r. i po bolesnych bada
niach wywieziony do Oświęcimia, skąd szczęśliwie 
się uratował.

Poza tym spotykałem się też z por. inż. Horydem 
Zygmuntem podczas jego służbowych przyjazdów 
do Kierownictwa. Por. Horyd, jak już wspomniałem, 
był w tym czasie kierownikiem rejonu inż.-bud. przy 
komendzie portu woj. w Gdyni, a po reorganizacji 
służby budownictwa został szefem budownictwa wy
brzeża morskiego. Pozostawał on na tym stanowi
sku do kampanii wrześniowej 1939 r., w między
czasie awansując do stopnia komandora pporucz- 
nika. Podczas kampanii wrześniowej kdr. Horyd 
dowodził baonem marynarskim, biorąc udział w wal
kach w rejonie Kępy Oksywskiej. Prowadząc kontr- 
natarcie pod Mostami w dniu 12 września 1939 roku 
poległ na polu chwały w tak zwanej tyralierze 
śmierci. Kdr. Horyd położył duże zasługi w rea
lizacji całości zagadnień budowlanych na terenie 
podległym dowódcy floty.
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Kierownictwo Mar. Woj., jak już wspomnia
łem, mieściło się w niedużym jednopiętrowym budyń 
ku przy ul. Chałubińskiego 3 w Warszawie. Budy
nek ten należał uprzednio do kompleksu dawnych 
koszar rosyjskich przy ul. Koszykowej. Nieco odsu
nięty od linii chodnika, był odgrodzony od ulicy 
siatkowym ogrodzeniem, a drzewa, którymi ulica 
była wysadzona, dyskretnie go zasłaniały.

Na osi budynku były drzwi frontowe, przez 
które wchodziło się do przedsionka, gdzie na ścia
nie wisiała tablica z rozmaitymi anonsami. W dal 
szym ciągu były drzwi, prowadzące do korytarza, 
biegnącego wzdłuż budynku. Na tejże osi budynku 
były schody, prowadzące na korytarz górnej kon
dygnacji, również biegnący wzdłuż budynku. Po 
obu stronach korytarzy były pokoje biurowe. Ko
rytarze były mroczne, gdyż miały tylko pośrednie 
światło po przez świetliki w drzwiach do pokoi. Po
dłogi, chociaż posadzkowe z klepki dębowej smaro
wano pyłochronem wskutek tego były przyciemnio
ne i bez połysku, a w powietrzu unosił się mdły 
zaduch tej pasty. Mało efektu dodawały rozłożone 
na korytarzach czerwone kokosowe chodniki. W 
ogóle budynek ten był daleki od tego, by nazwać 
go reprezentacyjnym i bardzo wiele pozostawiał do 
życzenia. Z tyłu za nim, oddzielony podwórkiem, 
był drugi mały patretowy budyneczek, w którym 
zakwaterowany był oddział sztabowy Kierownictwa 
i miał małe mieszkanko dowódca tego oddziału 
chorąży mar. Piór.

Tu rozpocząłem swą nową pracę. Referat mój 
mieścił się na parterze w niedużym pokoju, poło
żonym w końcu korytarza na lewo od wejścia głów
nego. Razem z nami w tym pokoju pracował rów
nież urz. Lawreszuk Aleksander. Był to wtedy mło
dzieniec około 20-tki, o nadzwyczajnej wytrwałości 

i solidności w pracy. Zaczął on pracować już 
jako kilkunastoletni chłopak w administracji koszar 
portu wojennego w Modlinie, aby zarobić na życie 
dla siebie i wdowy-matki. Później po likwidacji por
tu wojennego przeszedł na służbę do Kierownictwa, 

Poza pracą w biurze zdołał on jako eksternista 
ukończyć gimnazjum i zdobyć maturę, a następnie 
po zdaniu egzaminu konkursowego rozpoczął na 
dwa lata przed wojną studia na wydz. architektury 
Politechniki Warszawskiej, które wojna mu przer
wała. Często pomagałem mu w jego nauce. Mówio
no mi podczas mej wizyty w kraju, że już nie żyje. 
Te jego osiągnięcia były o tyle bardziej niezwykłe, 
że był on od dzieciństwa porażony artretyzmem 
czv reumatyzmem, ograniczającym w dużym stopniu 
jego ruchy.

Według zwyczaju panującego w Kierownictwie, 
każdy nowoprzydzielony oficer składał wizyty we 
wszystkich wydziałach i referatach. Na mnie też 
przyszła kolej. W towarzystwie por. mar inż. Obryc- 
kiego jako cicerone rozpocząłem wędrówkę po po
szczególnych biurach Kierownictwa, poczynając od 
najbliższego sąsiedztwa. Po lewej stronie od mego 
referatu była kreślarnia i pokój referanta budżeto

wego służby technicznej — urz. Zdrojkowskiego. 
Dalej, był pokój zastępcy szefa służby technicznej 
inż. Berensa Mikołaja, dawnego oficera rosyjskiej 
marynarki wojennej, a wtedy urzędnika w V st. sł. 
Specjalnością inż. Berensa była budowa okrętów. 
Ukończył on Morską Szkołę Inż. w Kronsztadzie 
i Akademię Morską. Dlaczego nie był reaktyfiko- 
wany, jako oficer w polskiej marynarce, — nie 
wiem. Był on wyjątkowo spokojnego i uprzejmego 
usposobienia. Wiecznie pogrążony w papierach i ob
liczeniach, miał wygląd naukowca.

W sąsiednim pokoju urzędował szef służby te
chnicznej kdr. inż. Żejma Wacław. Zawsze, gdy spo
tykałem kdr. Żejmę, przypominała mi się z rosyj
skiego podręcznika historii podobizna cara Aleksan
dra III, mającego zarost podobny do zarostu koman
dora. Zczasem dowiedziałem się od komandora, że 
podczas jego służby w rosyjskiej marynarce uległ on 
katastrofie wybuchu kotła na okręcie. Oparzelizna 
‘warzy była powodem zapuszczenia tego, w pew
nym stopniu kosmetycznego, zarostu. Z koman
dorem z biegiem wspólnej służby w Kierownictwie 
zawiązały się przvjazne stosunki, które sobie bar
dzo ceniłem. Miał on zawsze spokojne i rzeczowe 
podejście do rozważanych spraw i był bezpośredni 
w obejściu. Komandor Żejma umarł w Londynie 
w 1949 r. wskutek nadwyrężonego zdrowia w cięż
kich przeżyciach niewoli sowieckiej w Kozielsku i 
Grazowcu. Tak się złożyło, że z komandorem ostat
ni w jego życiu wieczór spędziłem u niego w miłej 
domowej atmosferze, wcale nie rokującej katastrofy 
następnego dnia.

Obok pokoju szefa służby technicznej, tuż przy 
schodach, był pokój szefa intendentury płk. int. Pa
wlikowskiego Ludwika, który później w 1939 r. 
wraz z innymi oficerami marynarki był wywieziony 
do Rosji i tragicznie zginął w Katyniu.

Po drugiej stronie korytarza były pokoje po
szczególnych referatów służby technicznej oraz biu
ra nowych budowli. W pierwszym pokoju był refe
rat mechaniczny, gdzie zastaliśmy kdr. ppor. inż. 
Śladkowskiego Zbigniewa i jego pomocnika por. 
mar. inż. Kuczkowskiego Ignacego. Miłe wrażenie 
na mnie zrobiła rumiana, młodzieńcza twarz koman
dora, kontrastująca z siwiutkim uwłosieniem jew 
głowy. Dymiąca w jego ustach fajka dopełniała obra
zu marynarza z opowieści Conrada. Por. Kuczkow
skiego znałem już uprzednio z Politechniki, gdzie on 
studiował mechanikę.

W następnym pokoju był referat zaopatrzenia, 
którego kierownikiem był kdr. por. inż. Piotrowski 
Hieronim, wiecznie zatroskany zestawieniami prze
targowymi i umowami z dostawcami. Był on świet
nym matematykiem. W tym niedużym pokoju pra
cowało ponadto, zdaje się, jeszcze dwóch urzędni
ków.

W sąsiednim pokoju urzędował kdr. por. inż. 
Sadowski Aleksander, jako kierownik referatu elek
trycznego. Z nim razem, tylko może nieco później, 
pracował por. mar. inż. Zelenay Adolf.
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Wreszcie w dwóch ostatnich pokojach w tym
że skrzydle korytarza mieściło się biuro nowych bu
dowli, już wtedy zdekompletowane naskutek wyjaz
du większości oficerów tego biura do komisji nad
zorczej budowy kontrtorpedowców i łodzi pod
wodnych we Francji. Do tego zespołu należeli kdr. 
inż. Czernicki Ksawery, jako przewodniczący tej 
komisji, kdr. por. inż. Rymszewicz Stanisław, jako 
zastępca przewodniczącego oraz kdr. por. inż. 
Rylke Aleksander, kdr. ppor. inż. Kamiński Sta
nisław, kdr. ppor. inż. Czesnowicki Aloizy, kdr. 
ppor. inż. Antonowicz Walerian, por. mar. inż. 
Wroczyński Zbigniew i por. mar. Januszewski Wa 
lery. Ponadto do komisji był przydzielony chor, 
mar. Wojtkowiak.

W tym biurze zastałem już tylko inż. Niewia
domskiego, jako referenta budowy okrętów oraz 
mjr. inż. Glasera, jako referenta do spraw budowli 
portowych. Tu też był referat lotnictwa morskiego, 
kierowany przez płk. lot. Leonkowa. Później po je
go odejściu kierownikiem referatu został por mar. 
pil. Baczyński.

Po odwiedzeniu biur w tej części korytarza, 
przeszliśmy na przeciwną od schodów stronę. Mie
ściły się tam referaty cenzury materiałowej i pie
niężnej z por .mar. Wojdę i por. mar Chybowskim, 
kancelaria główna, sala maszyn, oraz pokój komi
sarza ppor. mar. Grudniewicza Idziego i płatnika 
urz. Pleszczyńskiego.

Następnie udaliśmy się na piętro, kierując się 
korytarzem na prawo od schodów. W tej części 
korytarza byiy pokoje biura hydrograficznego i re
feratów artylerii i uzbrojenia, broni podwodnej i 
planowania — z jednej strony, oraz pokoje szefa 
sztabu kdr. ppor. Wolbeka Mariana i wydz. org.- 
mob — po drugiej stronie. W końcu korytarza było 
wejście do pokoju wydziału ogólnego, gdzie oprócz 
kierownika wydziału rezydował adjutant szefa kie
rownictwa oraz pracowała urzędniczka wydziału 
p. Władzia, nazwiska której |nie pamiętam. Z 
pokoju wydziału ogólnego jedne drzwi na lewo 
prowadziły do gabinetu szefa kierownictwa kdr. 
Świrskiego Jerzego oraz drugie drzwi na prawo 
do gabinetu zastępcy szefa kdr. Łątkiewicza Jerzego.

W drugiej części korytarza po przeciwnej stro
nie od schodów, były pokoje referatów wyszkole
niowego i personalnego po jednej stronie koryta
rza, oraz referat łączności i referat budżetowy po 
stronie przeciwnej. W końcu korytarza były drzwi, 
prowadzące do dwu ze sobą połączonych pokoi, 
w których urzędowali doradca prawny płk. aud. 
Bartelmus i szef sanit. płk. dr. Gąsiorowski.

W tej pielgrzymce po biurach Kierownictwa 
oprócz osób już wymienionych miałem zaszczyt i 
przyjemność poznania: kpt. mar. Reymana Artura 
(biuro hydrograf.), kpt. mar. Laskowskiego Heljo- 
dora (ref. art. i uzbr.), kpt. mar. Leśniewskiego 
Bronisława (ref. br. podw.), kpt. mar. de Wałdena 
Stefana (ref. planów.) kdr. por. Sadowskiego Ed
warda (wydz. og.), kpt. dypl. Rybotyckiego (ref. 

org. mob), por. mar. Gnieweckiego Antoniego 
(ref. org. mob.), kpt. mar. Kienitza (ref. pers.), 
ppor. mz. Sakowicza (ref. łącz.), por. mar. Bałdygę 
poor. inż. Sakowicza (ref. łącz.), por. mar. Bałdygę 
Piotra (ref. budź.), kpt mar. Misińskiego (adjut. 
szefa K.M.W.).

Tak się przedstawiało rozmieszczenie biur Kie
rownictwa oraz moje w nim znajomości. Chciał- 
bym też tu wspomnieć o nieodłącznej w Kierow
nictwie osobie p. Góreckiego — starszego woźnego 
Kierownictwa w ciągu wielu lat. Był on wzorowym, 
oddanym służbie i zawsze dla wszystkich uprzej
mym pracownikiem. Napewno nie jeden z nas pa
mięta śniadaniowe kanapki z herbatą roznoszone 
przez niego i jego żonę po pokojach podczas przer
wy południowej. W późniejszych czasach docze
kał się on lepszych warunków dla swego „handel- 
ku” w pokoikach śniadaniowych na niskim parte 
rze w nowym gmachu Kierownictwa.

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych formal
ności związanych z moim przydziałem służbowym, 
zapoznałem się z organizacją działu budowlanego 
marynarki wojennej, która, jak się okazało, była 
dosyć wówczas skomplikowana i jeszcze w stanie 
płynnym, a przede wszystkim była niejednolitą.

A więc budowa basenu marynarki wojennej 
Nr. 1, jako części całości portu gdyńskiego, była 
wykonywana przez Kierownictwo Budowy Portu 
w Gdyni, na czele którego stał inż. Wenda Tadeusz. 
Urząd ten podlegał Departamentowi Morskiemu 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Kredyty zaś na 
budowę tego basenu przekazywano Min. Przem. 
i Handlu z budżetu Marynarki Wojennej.

Później gdy w 1932 r. rozpoczęto budowę na
brzeża warsztatowego, które w przyszłości miało 
być częścią basenu Nr. 2, oraz następnie budowę 
portu wojennego na Helu — obie te budowle 
były już prowadzone przez szefostwo budownic
twa wybrzeża morskiego, podległe fachowo sze
fostwu budownictwa Kier. Mar. Woj.

Co się tyczy budowli lądowych na teienie 
portu woj. na Oksywiu, to początkowo dzielono 
je na dwie grupy. Do pierwszej zaliczano budynki 
takie jak warsztaty, torpedownia i akumulatorow- 
nia. Budowa tych obiektów należała bezpośred
nio do kompetencji referatu budowlanego biura 
nowych budowli w Kier. Mar. Woj. Do drugiej 
grupy wchodziły budynki biurowe, koszary i' do
my mieszkalne. Budowa obiektów tej grupy na
leżała do zakresu prac kierownictwa rejonu inż.- 
bud. komendy portu Gdynia. Nadzorczym zaś or
ganem był sam. ref, bud. i urz. port. Kier. Mar. 
Woj.

Przed powstaniem kierownictwa rejonu inż.- 
bud. komendy portu w Gdyni wszystkie sprawy 
budowlane na terenie dowództwa floty były pro
wadzone przez wojskowy rejon inż.-bud. w To
runiu.

Do 1927 r., t.j. do czasu objęcia kierownictwa 
rejonu przez por. inż. Horyda, kierownikiem re-
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jonu w Gdyni był kpt. sap. Myszkowski.
Sprawy budowlane komendy portu w Pińsku, 

jak też składnicy mar. woj w Modlinie były pro
wadzone bezpośrednio przez sam. ref. bud. i urz. 
port. KMW.

W początkowym okresie przypadło mi w u- 
dziale załatwianie przeważnie spraw budowlanych 
portu woj. w Pińsku. Akurat w tym czasie była 
tam na ukończeniu budowa hangaru dla wodno- 
płatowców. Zacząłem więc od tej budowy, pro
jektując instalację ogrzewniczą hangaru, a następ
nie pochylnię do wyciągania wodnopłatowców z 
wody. Po tyni powstawały i były realizowane inne 
problemy budowlane, wynikające z potrzeb zwięk
szającej się flotylli, a więc budowano koszary, wo
dociąg lokalny, pochylnie do wyciągania kutrów, 
instalację ogrzewniczą jednostek pływających pod
czas zimowego postoju ich ,w porcie, budynki 
warsztatowe i inne.

Na początku 1930 r. por. Obrycki odszedł 
na emeryturę, a ja po nim zostałem mianowany 
p.o. kierownikiem referatu. Niedługo po tym od
szedł na emeryturę kpt. Olszewski Zygmunt, a 
wkrótce również i kdr. ppor. Glasser z biura no
wych budowli, który uprzednio był przeniesiony 
z wojska do korpusu tech. mar.

W 1931 r. nastąpiła reorganizacja służby bu
downictwa. Utworzono szefostwo budownictwa 
Kier. Mar. Woj., do zakresu prac którego włączo
no całokształt spraw budowlanych. Oba dotych
czasowe referaty tak sam. red. bud. i urz. port., 
jak też ref. bud. nowych budowli skasowano. 
Przy komendzie portu w Gdyni na miejsce rejonu 
inż. bud. powstało szefostwo budownictwa wybrze
ża morskiego.

W tej nowej organizacji szefem budownictwa 
Kier. Mar. Woj. został mjr. inż. Kinel Tadeusz, 
przeniesiony do Kierownictwa z wojska. Ja zaś 
byłem mianowany inspektorem budowlanym sze
fostwa. Szefem budownictwa wybrzeża morskie
go został kpt. mar. inż. Horyd.

Według nowych etatów w szefostwie budow
nictwa Kier. Mar. Woj. były też dwa referaty — 
budowlany i nieruchomości państwowych, które 
były obsadzone przez inż. Milewskiego Zenona 
i inż. Ołdakowskiego Stanisława.

. Do zakresu moich prac, jako inspektora, na
leżał nadzór techniczny nad wykonywanymi bu
dowlami oraz udział z ramienia KMW w odbiorze 
od firm budowlanych wykonanych budowli. Nie
zależnie od tego do mnie należało też kierowni
ctwo robót budowlanych w porcie woj. w Pińsku.

Poza normalnie przewidzianymi pracami czę
sto trafiały się też rozmaite specjalne zagadnienia, 
którym trzeba było poświęcić sporo czasu i wy
siłku. Tak na przykład na jesieni chyba 1932 r. 
była w Warszawie ogólno-krajowa wystawa budow
nictwa. W ramach tej wystawy tak budownictwo 
wojska, jak i marynarki wzięło udział. Na mnie 
przypadł obowiązek urządzenia stoiska marynar

ki wojennej. Sporo z tym miałem kłopotów i pracy> 
Zebranie eksponatów przy nadmiernych wymaga
niach zachowania tajemnicy służbowej nie było 
sprawą łatwą. Marynarka miała już dosyć spory 
dorobek budowlany i miała czym się pochwalić.

Duże powiększenia zdjęć, przedstawiających 
budowę nabrzeży i falochronu, na skrzyniach że- 
lazo-betonowych, czy też przy użyciu stalowych 
pali larsenowskich, były dosyć imponujące. Frag
menty wielu budynków, jak dowództwa floty, ko
szar, szpitala i innych, ujęte w harmonijną całość, 
doskonale przedstawiały nasz wysiłek budowlany 
w tworzeniu i rozwoju Marynarki. Trudno było 
stwierdzić, co było powodem dużej frekwencji 
publiczności przy naszym stoisku, czy podziw dla 
tego, co przedstawiały zdjęcia fotograficzne i kilka 
szkiców ad hoc skomponowanych na tematy mor
skie, czy też sentyment do morza.

Bardziej skomplikowane gadanie miałem w 
latach 1937-39. W ramach planu budowy portu 
wojennego na Helu przewidziana była budowa, 
zbiorników na ropę dla okrętów wraz z ropocią
giem i urządzeniem do przepompowywania ropy 
ze abiorników na okręty. Zaprojektowane były 
dla pierwszej fazy dwa podziemne zbiorniki o po
jemności 1000 ton i 600 ton ropy. Były to zbior
niki konstrukcji żelazo-betonowej, okrągłe w pla
nie, z wklęsłym dnem i wypukłym stropem, wy
łożone wewnątrz blachą sta/ową, spawaną na po
łączeniach. Była to bardzo trudna w wykonaniu 
konstrukcja, jak też niebezpieczne było spawanie 
blach. Oba zbiorniki po próbach na szczelność 
były gotowe w. lecie 1939 r.

Skomplikowanym też było zagadnienie ro
pociągów i stacji pomp wobec specjalnie trudnych 
wymagań, stawianych przepompowywaniu ropy 
na okręty w okresie pogotowia wojennego. Za
gadnienie było całkiem nowe i bez precedensu w 
Polsce. Wprawdzie istniały w tym czasie krótkie 
wewnętrzne ropociągi w rafinerjach naszego Za
głębia Naftowego, ale były one przewidziane na 
małe wydajności i małe szybkości. Celem zapozna
nia się z ropociągowymi instalacjami oraz dla 
przestudiowania tych zagadnień ze specjalistami- 
nafciarzami byłem delegowany wraz z kdr. por. 
inż. Czesnowickim do Zagłębia Naftowego. Po
czątkowo udaliśmy się do Drohobycza do państ
wowego przedsiębiorstwa naftowego „Polmin”, a 
następnie, według wskazówek tam otrzymanych, 
samochodem Przez Polmin grzeczniościowo nam 
udzielonym, zwiedziliśmy szereg rafinerii w Bo
rysławiu, Krośnie i Jaśle. Nigdzie nie natrafiliśmy 
na większą instalację. W końcu odwiedziliśmy 
Libuszę, gdzie poznaliśmy kierownika rafinerii 
Standard Nobel inż. Dietziusa. Jak się okazało, 
inż. Dietzius był doskonałym znawcą problemów 
przepompowywania ropy. W późniejszym czasie 
był on zaangażowany przez szefostwo budownict
wa Kier. Mar. Woj. do wykonania projektu insta
lacji ropociągowej na Helu. Wkrótce projekt zos
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tał sporządzony i wykonanie tej instalacji zlecono 
odpowiedniej firmie. Cała instalacja miała być u- 
ruchomioną jesienią 1939 r. Kłopot był tylko ze 
znalezieniem odpowiednich pomp. W kraju ich 
nie było. Trzeba było szukać ich zagranicą.

Akurat w tym czasie odbywały się w Niem
czech Targi Lipskie. Korzystając z tej okazji Kier. 
Mar. Woj. delegowało mnie i kdr. Czesnowickiego 
do Lipska. Po uzyskaniu paszportów zagranicz
nych i wiz wyruszyliśmy przez Berlin do Lipska. 
Był to marzec 1938 r. Nasza znajomość niemiec
kiego okazała się nienajgorszą. Mój niemiecki ze 
szkół dosyć nieźle się uchował, może dlatego, że 
podczas studiów często korzystałem z niemieckiej 
literatury technicznej.

W Lipsku z powodu braku pokoi w hotelach, 
spowodowanego dużym napływem gości zagrani
cznych, biuro kwaterunkowe targów przydzieliło 
nam pokój w prywatnym mieszkaniu. Jednocześ
nie otrzymaliśmy kartki żywnościowe, gdyż żyw
ność w Niemczech była już racjonowana. Restau
racje jednak były wolne od restrykcji żywnościo
wych. Kartki żywnościowe daliśmy właścicielce 
mieszkania, która bardzo chętnie zgodziła się na 
wykupienie żywności kartkowej, z której korzys
taliśmy jedynie przy śniadaniach, jadając obiady 
i kolacje w restauracjach. Na ogół często dało 
się zauważyć u Niemców pewne zakłopotanie z 
powodu restrykcji żywnościowych. „Wy macie w 
Polsce tak dużo masła,” nieraz do nas mówiono, 
jakby z żalem. Choć do wojny było względnie 
jeszcze daleko odczuwały się już nastroje wojenne. 
Nie były one jednak wrogie Polsce. Z szeregu wy, 
wiedzi niemieckich rozmówców wynikało, że chcia- 
noby mieć w nas sprzymierzeńców przeciwko Ro
sji. Jak się okazało wypadło inaczej W stosunku 
do nas Niemcy byli uprzejmi.

Wróćmy do spraw, które nas do Lipska przy
wiodły.

Wystawa świetnie się przedstawiała. Natural
nie dużo było stoisk i pawilonów niemieckich, ale 
było też sporo wystawców zagranicznych. W sto
isku szwedzkim natrafiliśmy na pompy typu śru
bowego dla olejów ciężkich. Modele pomp i uzys
kane informacje o nich bardzo nas zaciekawiły 
Na naszą prośbę firma szwedzka nadesłała nam 
później do Warszawy katalogi i specyfikacje pomp. 
Konstrukcja pomp wyglądała solidnie i opinie fa
chowców o nich były przychylne. Wobec tego 
pompy zostały zamówione i miały być dostarczone 
na Hel w sierpniu 1939 r., ale już nie nadeszły.

Głowiąc się nad tymi problemami, nie myśla- 
łem, że do nich kiedyś powrócę. A jednak powró
ciłem. Wykładając na Polish University College w 
Londynie w latach 1943-47, w swoich wykładach 
z hydrauliki uwzględniłem również dział mechaniki 
olejów ciężkich. «

W pracy mej trafiały się także zagadnienia o 
charakterze nagłym i nieprzewidzianym, wymagają
ce natychmiastowej i szybkiej akcji.

Jednym z takich nagłych problemów było nie
spodziewane obsuwanie się wzgórza poza budyn
kiem dowództwa floty w Gdyni, grożące temu 
budynkowi. Zjawisko wprawdzie nie rzadkie, gdyż 
układy geologiczne gruntów często płatają figle. 
Tym nie mniej zagadnienie było poważne. Natych
miast zwołano specjalną komisję. Zaproszono do 
niej przedstawiciela Instytutu Geologicznego w 
Warszawie. Ja byłem delegowany do tej komisji 
z ramienia szefostwa bud. K.M.W., oraz kpt. Horyd 
uczęstniczył, jako szef bud. wyb. morsk. Nie od razu 
jednak można było zorientować się w sytuacji. 
Dopiero po szeregu badań i ustaleniu faktycznego 
uwarstwienia okolicznych terenów określono przy
czynę tego zjawiska. Obsuwanie się ziemi udało 
się powstrzymać przez odpowiednie odprowadze
nie nawierzchnich wód z pobliskich terenów, które 
przenikając w głąb wzgórza trafiały do warstwy 
miałkiego piasku, spoczywającego na pochyłym 
podłożu gliniastym, powodując poślizg po nim 
warstw wierzchnich.

Innym razem komenda portu w Pińsku tele
fonicznie zaalarmowała szefostwo bud. Kier. Mar. 
Woj., że w wodzie pobieranej z niedawno wywier
conej studni stwierdzono bakterie Coli. Wypadek 
dziwny. Po wywierceniu studni przeprowadzone 
było całodobowe pompowanie próbne — woda by
ła dobra. Skąd więc bakterie? Najbliższym pocią
giem jazda do Pińska Na miejscu wszystko wy
glądało w porządku. W obudowie studni nie było 
oznak uszkodzeń. Jednak po dokładnym przeglą
dzie terenu dokoła zauważyłem ślady strug deszczu. 
Doszedłem do wniosku, że podczas ulewy, jaka, 
okazało się, była, dużo większa niż zwykle ilość 
wody deszczowej z nieskanalizowanych terenów 
sąsiednich trafiła do studni przez właz obudowy, 
czego nie zauważono od razu. Wykonanie długiego 
pompowania, aż do całkowitego usunięcia z wody 
bakterii, i zabezpieczenie studni od wód deszczo
wych z sąsiednich terenów odpowiednim rowem, 
cały ten incydent wyczerpały.

Dużo było takich niecodziennych problemów. 
Nie sposób o nich pisać, a jeszcze trudniej je 
dziś przypomnieć. Ogólnie biorąc wnosiły one wie
le urozmaicenia w pracy, jak też dawały dużo za
dowolenia, gdy je szybko i z dobrym wynikiem 
się załatwiło.

Charakter moich prac wymagał częstych wy
jazdów służbowych pierwotnie przeważnie do Piń
ska, a z chwilą reorganizacji służby budownictwa 
również i na wybrzeże. Wyjazdy te były bardzo 
pomocne i użyteczne w pracy. Dawały one możność 
lepszego poznania lokalnych problemów i potrzeb 
przez bezpośrednie zetknięcie się z osobami zain
teresowanymi, co z kolei powodowało zmniejszenie 
się formalnej pisaniny. Częste zaś inspekcje wy
konywanych budowli dawały więcej sposobności 
przyjrzenia się technice robót i stosowanym mate
riałom. Wreszcie sam fakt oderwania się od co
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dziennej pracy był doskonałym czynnikiem odprę
żającym.

Poza pracą specyficznie techniczną miałem też 
sporo rozmaitej pisaniny. Sporządzanie konceptów 
na tak zwanych „koszulkach” rozmaitych wymia
rów i kolorów, opiniowania, parafowania i inne 
cudowności biurokratyczne wcale mnie nie doga
dzały. Zwłaszcza nudne były tłumaczenia i wyjaś
nienia w „kwestionariuszach” Korpusu Kontrolerów 
M.S. Wojsk, spraw całkiem jasnych.

Jeszcze inną zmorą dla mnie były dyżury w 
Kierownictwie w godzinach pozabiurowych. Było 
to marnowaniem czasu ze szkodą dla właściwej 
pracy, a gdy wypadały w niedzielę lub święta poz
bawiały należnego wypoczynku. Słuszne w pewnych 
specjalnych okolicznościach, były, moim zdaniem, 
zupełnie zbyteczne w instytucjach biurowych w 
normalnych czasach.

Gdy mowa o dyżurach, przypomniał się mi 
autentyczny tragikomiczny wypadek z pewnym dy
żurnym oficerem Kierownictwa. Pewnego wieczora, 
wiele lat temu ów oficer miał dyżur. Wtem za
dzwonił telefon. Telefonował prawdopodobnie któ
ryś z jego kolegów, udając dla kawału, że mówi 
generał X. Naturalnie, dyżurny oficer, nie przeczu
wając psikusa, zameldował się, czekając na dalsze 
słowa generała. Zamiast przemówienia usłyszał wy
buch śmiechu i trzask słuchawki. Po pewnym cza
sie tegoż wieczora ponownie odezwał się telefon. 
Po zgłoszeniu się do telefonu oficer dyżurny usły
szał w słuchawce potężny głos: „A tu generał K.”. 
Nie czekając na dalsze słowa generała, oficer dy
żurny, pamiętny poprzedniego figla, ze złością 
sarknął do słuchawki: „Dosyć tych kawałów!” 
i położył słuchawkę. Niedługo po tym zgłosił się 
do Kierownictwa z rozkazu generała oficer inspek
cyjny komendy miasta celem przeprowadzenia do
chodzenia o tak nietaktowne zachowanie się dy
żurnego oficera. Okazało się, że ostatnio telefonu
jącym generałem był — dowódca O.K. Warszawa. 
Już nie pamiętam czym się skończyła ta historia. 
Generał, podobno, chciał się dowiedzieć o czyjś 
telefon czy też adres.

Niedługo po awansie na kapitana skończyłem 
z tą nielubianą przeze mnie służbą oficera dy
żurnego.

Tak przedstawiała się w skrócie moja praca 
w Kierownictwie. Była ona ciekawą i urozmaiconą, 
gdyż dotyczyła problemów z rozmaitych dziedzin 
techniki.

Ale, jak to w życiu bywa, przychodzą czasami 
chwile, kiedy zapomina się o tych wszystkich 
i najważniejszych i najciekawszych sprawach. Ta
kim wydarzeniem w moim wówczas bardzo inten
sywnym życiu była moją ęhoroba.

W dniu 29 kwietnia 1934 r. podczas południo
wej przerwy śniadaniowej w biurze poczułem bóle 
w okolicy żołądka. Była to sobota, więc urzędowa
nie tego dnia było krótkie. Nie wróciłem jednak 
z biura do domu od razu, lecz tramwajem poje

chałem na budowę nowego gmachu Kierownictwa, 
aby załatwić jakąś pilną sprawę z tą budową 
związaną. Po krótkim pobycie na budowie taksów
ką wróciłem do domu. Obiadu tego dnia nie 
jałdem, lecz zastosowałem gorące okłady, co wcale 
nie przyniosło ulgi. Wkrótce jednak zasnąłem i bóle 
nieco się zmniejszyły. Tego wieczora byliśmy pro
szeni z żoną na brydża do komandorostwa Wielo- 
górskich. Pierwotnie starałem się telefonicznie wy
mówić się od tej wizyty, ale naleganiom kdr. Wie- 
logórskiego musiałem uledz. Niestety sytuacja żo
łądkowa nie plepszała się. Smakołyki kolacyjne 
tylko oglądałem, kontentując się jedynie herbatką. 
Podczas brydża nieraz z bólu się skrzywiłem, co 
moi przeciwnicy przypisywali memu niepowodzeniu 
w karcie. Skończył się brydż i po północy wró
ciliśmy z żoną do domu. Noc była paskudna — 
bóle wciąż trwały. Nie zdając sobie sprawy, że 
może być coś poważnego, zaaplikowałem sobie 
porcję morszyńskiej soli. Rezultat był całkiem od
wrotny od spodziewanego, bóle się zwiększyły 
i temperatura skoczyła do 40 ° C. Trzeba było pro
sić lekarza. Ponieważ była niedziela i śliczna po
goda trudno było zastać lekarzy w domu. Dyżurny 
lekarz laryngolog z komendy miasta nie wiele 
mógł pomóc. Nareszcie udało się skontaktować się 
z płk. dr. Sokołowskim Tadeuszem, mieszkającym 
w bliskim z nami sąsiedztwie w domu przy al. Nie
podległości 225. Rozpoznanie było bardzo szybkie 
— ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Wez
wana z komendy miasta karetka sanitarna odwiozła 
mnie do szpitala mokotowskiego (okręgowego), 
gdzie z polecenia płk. dr. Sokołowskiego przygo
towano wszystko do operacji. Tegoż wieczora o 
godz. 8 nłk dr Sokołowski dokonał operacji, 
■stwierdzając stan groźny i ropę. Dzięki jednak 
bardzo troskliwej opiece płk. dr. Sokołowskiego 
oraz mjr. dr. Lewittoux Jerzego po sześniu tygod
niach opuściłem szpital, dziękując Bogu, że tak 
szczęśliwie się skończyło.

Powróćmy teraz ponownie do historii Kierow
nictwa Mar. Woj. Z biegiem czasu Kierownictwo 
coraz bardziej się rozszerzało, poszczególne jego 
działy powiększano, referaty przekształcono na 
wydziały i służby o zwiększonych etatach. Powstało 
szefostwo służb Kier. Mar. Woj. Wszystkie służby, 
jak techniczna, budownictwa, intendentury, artylerii 
i uzbrojenia, broni podwodnej, lotnictwa, sanitarna 
i hydrografii były podporządkowane szefowi służb. 
Szefem służb został kdr. inż. Czernicki Xawery, 
który w tym czasie powrócił z Francji, po zakoń
czeniu prac w komisji nadzorczej budowy okrę
tów. Niedługo po tym kdr. Czernicki był miano
wany kontradmirałem.

Dla zwiększającego się personelu Kierownictwa 
dotychczasowy budynek na ul. Chałubińskiego nie 
wystarczał. Potrzebne były dodatkowe pomieszcze
nia. Budyneczek po zlikwidowanym oddzielę szta
bowym przeznaczono na biuro cenzury rachunko
wej. Pomimo to musiano wynająć dodatkowe lo
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kale na mieście. W późniejszym czasie mieliśmy 
na mieście aż trzy wynajęte lokale dla biur Kie
rownictwa. Jeden z nich był przy ulicy Hożej. 
Mieściły się tam biura doradcy prawnego i szefa 
sanitarnego oraz, zdaje mi się, któryś z referatów 
służby intendentury. Drugi lokal przy ul. Lwow
skiej 5 był zajęty przez biura KAP, czyli kierow
nictwo administracji pieniężnej, szefem którego był 
płk int. Pakowski... Wreszcie w trzecim lokalu 
przy ul. Polnej mieściły się biuro zaopatrzenia, 
szefostwo budownictwa i szefostwo łączności.

Szefem biura zaopatrzenia w tym czasie był 
początkowo kdr por. inż. Rymszewicz Stanisław, 
a z chwilą jego odejścia na stanowisko przewodni
czącego komisji nadzorczej budowy okrętów w 
Anglii w kwietniu 1935 r., następcą został kpt. int. 
Launer. W biurze zaopatrzenia wśród innych pra
cowników cywilnych pracował też w charakterze 
urzędnika, później podczas Wojny powołany do 
służby czynnej, kdr. por. Szaniawski Ignacy.

W szefostwie budownictwa oprócz kdr. ppor. 
inż. Kinela i mnie byli zatrudnieni wówczas: inż. 
Milewski Zenon — jako referent budowlany, inż. 
Ołdakowski Stanisław — jako referent nierucho
mości państwowych oraz prac, kontr. Lawreszuk 
Aleksander i Czajkowski Witold. Szefem służby 
łączności był kdr. por. inż. Sakowicz, referentem 
— kpt. Pufal.

Takie rozrzucenie biur Kierownictwa, choćby 
nawet w bliskim od siebie sąsiedztwie było bardzo 
niedogodnym i sprawiało wiele trudności w pracy 
Kierownictwa. Poszukiwania odpowiedniego duże
go budynku rządowego, któryby mógł pomieścić 
całość biur Kierownictwa, stale były bez rezultatu. 
W tej sytuacji coraz bardziej zaczęto myśleć o bu
dowie gmachu dla Kierownictwa. Największą prze
szkodą w realizacji tego zamierzenia był brak od
powiednich funduszy. Rozbudowa floty i flotylli, 
rozpoczęta budowa stoczni i portu woj. na Helu, 
jak też budowa nowych koszar i wielu innych 
obiektów pochłaniały coraz większe kwoty budżetu 
Marynarki Wojennej.

Wreszcie zdecydowano się na pewnego rodzaju 
figiel budżetowy. W Polsce lat międzywojennych 
budowa domów mieszkalnych dla oficerów i podo
ficerów wojska, lotnictwa i marynarki jak też ad
ministracja nimi należały do specjalnego urzędu 
zwąnego Funduszem Kwaterunku Wojskowego). 
Wyjątek w marynarce stanowiły pierwsze oficerskie 
i podoficerskie domy mieszkalne na Oksywiu łącz
nie z domem dla dowódcy floty, które były w 
latach dwudziestych wybudowane z funduszów ma
rynarki.

Dyrektorem Funduszu Kwat. Wojsk był płk 
rez. inż. Toruń Leopold, profesor wydz. arch. po
litechniki warszawskiej. Był on jednocześnie szefem 
departamentu budownictwa M.S. Wojsk. Inż. To
ruń był przychylny idei budowy specjalnego gma
chu dla Kierownictwa.

Figiel polegał na tym, że Fundusz Kwat. Wojsk, 
zobowiązał się do wybudowania tego gmachu wraz 
z domem mieszkalnym dla woźnych z własnych 
funduszy, wzamian za to Kierownictwo Mar. Woj. 
miało przekazać Funduszowi domy mieszkalne na 
Oksywiu, stanowiące własność marynarki.

Po uzyskaniu aprobaty Szefa Administracji 
Min. Spr. Wojsk, na powyższą transakcję, Fundusz 
Kwat. Wojsk, niezwłocznie przystąpił do jej rea
lizacji. Wykonanie projektu gmachu oraz domu 
mieszkalnego dla woźnych zlecono profesorowi wy
działu architektury politechniki warszawskiej inż. 
arch. Świerczyńskiemu Rudolfowi, projektantowi 
gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego przy No
wym Świecie i al. Jerozolimskich oraz gmachu 
Ministerstwa Komunikacji przy ul. Chałubińskiego 
w Warszawie. Kierownictwo budowy z ramienia 
Funduszu powierzono mnie. Była to moja praca 
pozasłużbowa, na którą otrzymałem zgodę szefa 
Kierownictwa..

Na jesieni 1933 r. na ugorem leżącym i chwa
stami zarośniętym terenie przy zbiegu ul. Wawel
skiej i alei Żwirki i Wigury rozpoczęto wykopy 
pod fundamenty gmachu. Przed mrozami wykona
no wszystkie podstawy pod słupy wewnętrznej sta
lowej konstrukcji. Budowę zaś zakończono w lecie 
1935 r. Gmach był zaprojektowany w planie w 
formie krzyża i usytuowany w terenie z wejściem 
od al. Żwirki i Wigury. Posiadał on sześć kondy
gnacji — niski parter, wysoki parter i cztery piętra. 
Wewnętrzna centralnie położona klatka schodowa 
miała stalowe, lekkiej konstrukcji schody, otoczone 
dookoła podestami na każdym piętrze; podesty 
zaś łączyły się z korytarzami poszczególnych skrzy
deł gmachu. Ponadto dwie windy elektryczne słu
żyły do komunikacji między piętrowej. Pokoje były 
położone po obu stronach koryWrzy. Zastosowany 
w planie układ krzyżowy był bardzo dogodny w 
komunikacji pomiędzy poszczególnymi pokojami. 
Klatka schodowa miała dzienne światło po przez 
świetlik dachowy. Na czwartym piętrze we wscho
dnim skrzydle była okazała sala konferencyjna. 
Z zewnątrz gmach był wyłożony płytami piaskow
cowymi w kolorze szarawo różowawym, nadają
cym gmachowi charakter prostoty i lekkości. 
Przedsionek przy wejściu głównym miał ściany wy
łożone krajowym marmurem i stiukowe kolumny.

W południowym skrzydle gmachu były miesz
kania — na I piętrze mieszkanie administratora 
budynków, na II piętrze zaś mieszkanie szefa Kie
rownictwa. Część mieszkalna miała oddzielną klat
kę schodową i nie była połączona z biurową 
częścią gmachu.

Dom woźnych, położony przy ul. Wawelskiej 
miał sześć dwupokojowych mieszkań na parterze 
i dwóch piętrach. Na dosyć dużym terenie przy
legającym do obu budynków założono ornamenral- 
ny ogródek, wysadzony wieloma zdobnymi krze
wami i drzewami. Całość terenu ogrodzono wysoką 
żelazną kutą kratą. Ogólna kubatura obu budyń- 



NASZE SYGNAŁY 33

ków wynosiła około 20,000 m3, a całkowity koszt 
ich wraz z urządzeniem terenu wyniósł około 
1,200,000 złotych.

Wreszcie Kierownictwo Mar. Woj. doczekało 
się nowoczesnego i reprezentacyjnego gmachu w 
doskonałej dzielnicy miasta, zdała od miejskiego 
hałasu, gdzie warunki pracy były doskonałe.

Ogółem było tam w przybliżeniu 120 pokoi 
biurowych oraz dwa większych wymiarów i ozdob
niej wykończone gabinety — szefa Kierownictwa 
i szefa służb Kierownictwa.

Cztery lata minęły od chwili usadowienia się 
Kierownictwa w nowym gmachu, gdy przyszedł 
1 wrzesień 1939 r.

Pierwszy poranny alarm lotniczy w Warszawie 
tego dnia zastał całe Kierownictwo w komplecie 
przy pracy, choć już bardzo nerwowej, gdyż wszy
scy już o wybuchu wojny wiedzieli.

Z chwilą rozpoczęcia alarmu zarządzono opu
szczenie gmachu przez wszystkich oficerów i urzęd
ników i przejście do przeciwlotniczych rowów na 
terenie obok gmachu Kierownictwa. Wykonanie 
tych rowów rozpoczęto na kilka dni przed wojną.

W pierwszej chwili nikt nie orientował się, 
czyje samoloty latały nad nami. Wkrótce okazało 
się, że były to zwiadowcze samoloty niemieckie.

W trakcie nalotu zorientowano się. że nasze 
letnie białe czapki nie są odpowiednie w tej sy
tuacji. Zarządzono przejście na czapki granatowe.

W pierwszym dniu wojny szefostwo budowni
ctwa K.MW. otrzymało rozkaz wybudowania żel. 
bet. schronu przeciwbombowego dla Kierownictwa. 
Na wykonanie projektu schronu nie było czasu, 
wobec czego zdecydowano się na wykorzystanie 
jednego z projektów, posiadanych przez Departa
ment Budownictwa M.S. Wojsk. Po wprowadzeniu 
pewnych zmian i dostosowaniu go do potrzeb Kie
rownictwa, projekt już następnego dnia był gotów. 
Jednocześnie kdr. Kinel omawiał z firmą budow
laną warunki budowy schronu. W trakcie tego 
ujawniły się wielkie trudności w zakupie betonu 
i żelaza, spowodowane dużym zapotrzebowaniem 
na te materiały dla celów obronnych.

W staraniach o 'uzyskanie potrzebnych Ho 
budowy materiałów upłynął poniedziałek 4-go wrze
śnia. /

Wobec zarządzonej w nocy z 4-go na 5-ty 
września ewakuacji Kierownictwa, sprawa budowy 
schronu stała się nieaktualna.

Rozakaz o ewakuacji Kierownictwa otrzyma
łem telefonicznie dnia 5-go września o godz. I-ej 
no północy. Telefonował szef wydziału ogólnego 
kdr. ppor. Borowski Michał, zawiadamiając o po
leceniu szefa Kierownictwa niezwłocznego przyby
cia do Kierownictwa i zniszczenia tajnych doku
mentów szefostwa budownictwa oraz stawienia się 
przed świtem (w obawie przed możliwością zbom
bardowania przez Niemców mostów na Wiśle) na 
dworcu kolejowym Warszawa-Wschodnia, skąd Kie

rownictwo specjalnym pociągiem miało się ewa
kuować do Pińska.

Szczęśliwie wypadło. że uprzedniego dnia do 
Warszawy przyjechał własnym samochodem z 
Gdyni inż. Gramens Alfons, który jako ppor. mar. 
rez. zdążał na swój przydział mobilizacyjny we 
flotylli pińskiej. Tej nocy inż. Gramens nocował 
u mnie i miał rano wyruszyć w dalszą drogę do 
Pińska. Dzięki tej okoliczności miałem możność 
łatwego poruszania się po zaciemnionych ulicach 
Warszawy przy załatwianiu zleceń ewakuacyjnych.

Niezwłocznie po telefonie udałem się z inż 
Gramensem do Kierownictwa, gdzie zaskoczony 
byłem widokiem tego co zobaczyłem. W mrocznym 
wnętrzu gmachu, oświetlonym kilkoma świeczkami 
i latarkami elektrycznymi, cienie pośpiesznie po
ruszających się osób, jakieś dziwne głosy, docho
dzące z pięter, i papiery, porozrzucane na schodach 
i korytarzach, tworzyły niesamowity obraz paniki 
i bezładu. Jedyna osoba z którą można było się 
porozumieć, był kierownik kancelarii głównej Kie
rownictwa kpt. Muszyński.

Po wyjęciu wszystkich tajnych papierów i pla
nów z szaf szefostwa bud. i przekazaniu ich kpt. 
Muszyńskiemu do spalenia, powróciłem do domu, 
aby pośpieszyć następnie na dworzec (kolejowy.

Mieliśmy się ewakuować do Pińska. W tym 
celu Kierownictwo zostało podzielone na dwie gru
py. Jedna z nich, składająca się z szefa Kier. Mar. 
Woj. kontradmirała Świrskiego Jerzego, szefa szta
bu K.M.W. kdr. Korytowskiego Karola, kdr. ppor. 
Wolbeka Mariana, powołanego ze st. spocz. oraz 
kpt. mar. Gebethnera Stefana — adjutanta szefa 
K.MW., opuściła Warszawę samochodami. Druga 
zaś grupa z kontradmirałem Czernickim Xawerym 
na czele składała się z reszty oficerów i pewnej 
ilości urzędników K.M.W. Grupa ta odjechała do 
Pińska dnia 5 września o godzinie 19-tej pociągiem 
ewakuacyjnym.

Do Pińska przyjechaliśmy dopiero 8 września 
o godz. 23.30, czyli po prawie trzech dniach jazdy, 
podczas gdy w normalnych warunkach przejazd 
z Warszawy do Pińska trwał 8 godzin. Przyczyną 
tego opóźnienia były ciągłe naloty lotnictwa nie
mieckiego na dworce i tory kolejowe.

W Pińsku Kierownictwo zainstalowało się nie 
na długo. Wiadomości z radia były wciąż niewe
sołe. W kilka dni po przyjeździe zarządzono po
nowną ewakuację w kierunku na Brody. Podobnie, 
jak w pierwszym etapie ewakuacyjnym, grupa szefa 
K.M.W. odjechała z Pińska samochodami i wkrótce 
po tym przekroczyła granicę rnmuńską. Po pew
nym czasie adm. Świrski ze swoją grupą przybył 
do Paryża.

Razem z tą grupą samochodem z Pińska od
jechali kdr. por. Sakowicz — szef łączn. i kdr. 
ppor. Dzienisiewicz Stanisław (wydz. pl.). Nie do
jechali jednak do granicy rumuńskiej, gdyż jakieś 
defekty samochodowe spowodowały opóźnienie i 
zagarnięcie ich przez oddział wojsk sowieckich.
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Grupa zaś adm. Czernickiego opuściła Pińsk 
pociągiem, udając się do Brodów. Odjazd nastąpił 
12 września o godz. 16-tej.

W drodze do Brodów naloty lotnicze na linie 
kolejowe nie ustawały. Pod Dubnem pociąg nasz 
był bezpośrednio zaatakowany przez trzy bombow
ce, które, nie trafiwszy wprawdzie pociąg, znisz
czyły tor na jakieś 200 m przed powoli posuwa
jącym się pociągiem. Pociąg wczas zatrzymano.

Do Brodów przyjechaliśmy następnego dnia 
o godz. 23. Podczas naszego pobytu w Brodach 
miasto było dwukrotnie ciężko bombardowane 
przez Niemców. W tym samym czasie również 
uległy zniszczeniu przez lotnictwo tory węzła ko
lejowego w Krasnem. Przewidywany przejazd z 
Brodów na Tarnopol był niemożliwy. Powstał nowy 
plan przedarcia się przez Równe na północ w 
kierunku Łotwy. Zarządzono ponowne załadowa
nie się do pociągu i dnia 15 września o godz. 2.30 
opuściliśmy Brody. Niestety dojazd do Równego 
na skutek zniszczenia torów kolejowych okazał się 
niemożliwym. Pociąg zatrzymano w Klewaniu, a 
następnie odstawiono na bocznicę kolejową, pro
wadzącą do tartaku Orzew. Podczas postoju na tej 
bocznicy Niemcy zrzucili na nasz pociąg trzy 
bomby, które trafiły w wagony, lecz nie eksplodo
wały. Jednocześnie niemcy ostrzelali z karabinów 
maszynowych okoliczny las. Nikomu nic się nie 
stało, mimo że wszyscy przed nalotem w lesie 
się schronili. Nie doczekaliśmy się jednak naprawy 
torów i możliwości przejazdu przez Równe. Wobec 
tej sytuacji zdecydowano się na ominięcie wciąż 
bombardowanego Równego i przejazd podwodami 
bezpośrednio do Janowej Doliny, leżącej na linii 
kolejowej Równe - Łuniniec. Przypuszczano, że 
stamtąd łatwiej będzie wydostać się na północ. 
Dnia 16 września rano opuściliśmy nasz pociąg 
i wyruszyliśmy w wyznaczonym kierunku, przewi
dując nocny postój w Deraźnem. O podwody było 
bardzo trudno. Kto dostał — pojechał, kto podwo
dy nie zdobył musiał iść spacerkiem. Ja właśnie 
miałem tą przyjemność. Żwawo wraz z żoną i kdr. 
Sakowskim pomaszerowaliśmy do Deraźnego. Przy 
ładnej pogodzie, choć dosyć upalnej spacerek ten 
nie sprawiał trudności, zwłaszcza, że obie nasze 
córki wraz z walizkami pojechały samochodem 
kdr. Sokołowskiego. W Deraźnem wszyscy uloko
wali się w budynku szkoły powszechnej.

Smutne było nasze obudzenie się następnego 
dnia, czyli 17 września. Z radia dowiedzieliśmy się 
o przekroczeniu granic Polski przez wojska sowie
ckie. Odpadły więc wszelkie możliwości dalszego 
poruszania się do Janowej Doliny. Pozostaliśmy w 
Deraźnem, w oczekiwaniu na dalszy rozwój wy
padków. Tymczasem miejscowe elementy, wrogo 
nastawione w stosunku do polskiej państwowości 
stawały się coraz bardziej agresywne. Utworzony 
z tych elementów komitet zarządał oddania broni 

■■oraz złota, jakie grupa nasza miała jakoby posia
dać. Admirał Czernicki odmówił oddania broni 

oraz wszelkich pertraktacji z komitetem, oświad
czając, że będzie konferował tylko z wojskowymi 
władzami sowieckimi. Komitet widocznie na sku
tek bezkompromisowego stanowiska admirała Czer
nickiego zaniechał swych żądań.

Celem zabezpieczenia się przed możliwymi na
padami grasujących band admirał Czernicki zarzą
dził dzienną i nocną ochronę budynku szkoły i 
przyległego placu przez oficerskie i podoficerskie 
posterunki.

W tego rodzaju sytuacji pozostawaliśmy w 
Deraźnem do 21-go września, czyli do czasu przy
bycia przedstawicieli sowieckich władz wojskowych. 
Na ich żądanie posiadaną broń (rewolwery i kilka 
karabinów z amunicją, otrzymanych od zlikwido
wanego posterunku policyjnego) oddaliśmy. Następ
nego dnia władze te zapowiedziały przewiezienie 
wszystkich oficerów bez rodzin do Równego, dla 
przeprowadzenia jakoby pewnych formalności przed 
zupełnym zwolnieniem nas. Przejazd miał się od
być trzema autobusami. Okazało się jednak, że 
tylko jeden z tych autobusów (a były to polskie 
autobusy, które zawędrowały do Deraźnego z ewa
kuowanymi z dzielnic zachodnich) nadawały się 
do jazdy, inne wymagały remontu. Wobec tego 
autobusem zdatnym do jazdy odjechała tylko część 
oficerów wraz z rodzinami, pozostali mieli być 
zabrani potem. Do Równego autobusem byli za
brani: kdr. Żejma Wacław (szef sł. techn.), płk 
Pawlikowski Ludwik (szef sł. int.), kdr. Moszczeń- 
ski L. (szef sł. san.), kdr. por. Sadowski Aleksander 
(wydz. el. sł. techn.), kdr. por. Kamieński Stanisław 
(wydz. bud. okr. sł. t), kpt Jóźwikiewicz Euge
niusz (br. podw.), kpt. mar. inż. Niemirski Michał 
(st. techn.), por. mar. Siekierski (art. uzbr.), kpt. 
Kitłas, ppor. mar. rez. inż. Politur (br. podw.) 
i ppor. Wojciechowski. Admirał Czernicki w to
warzystwie por. mar. rez. Ginsberta Juliusza od
jechał do Równego samochodem jednocześnie z 
autobusem.

Jak później się okazało wszyscy ci oficerowie 
na czele z admirałem Czernickim byli z Równego 
wywiezieni do Rosji i przebywali w obozach je
nieckich w Kozielsku, Grazowcu, Ostaszkowie i 
Starobielsku. Wszyscy oni z wyjątkiem kdr. Żejmy 
i por. Ginsberta zostali zamordowani w Katyniu. 
Kdr. Żejma i por. Ginsbert po umowie geti. Si
korskiego ze Stalinem wydostali się z Rosji i drogą 
przez Murmańsk przyjechali do Anglii w lutym 
1942 r . Również z Rosji w tymże czasie do Anglii 
przybyli kdr. ppor. Dzienisiewicz Stanisław (szef 
wydz. plan.), kdr. ppor. Reyman Artur i kpt. mar. 
Jankowski. Trafili oni do Rosji odmiennymi dro
gami. Kdr. Reyman. któremu udało się uniknąć 
wywiezienia z Deraźnego, trafił jednak do Rosji, 
ale już ze Lwowa, dokąd udał się z Deraźnego.

Po wywiezieniu wymienionych oficerów, reszta 
pozostała w Deraźnem w oczekiwaniu na autobusy. 
Szczęśliwie autobusy nie nadchodziły. W kilka dni 
potem do Równego udał się cichaczem kpt. Wroń
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ski, aby dowiedzieć się co się stało z wywiezionymi 
z Deraźnego oficerami. Niestety ich już w Równym 
nie zastał, jedynie były tam ich rodziny. Z wiado
mości uzyskanych od rodzin stało się jasnym, że 
oficerowie zostali wywiezieni do Rosji. Łatwo było 
więc wywnioskować, co nas może oczekiwać. Wo
bec pewnego uspokojenia się okolicznej ludności 
i większego bezpieczeństwa na drogach nie czeka
liśmy już dalej, lecz powoli wynajętymi furman
kami zaczęliśmy wywiewać z Deraźnego do Kosto- 
pola, jako najbliższej stacji kolejowej. Tam, udając 
cywilnych uciekinierów, staraliśmy się o uzyskanie 
„propuskow” czyli przepustek na prawo jazdy ko
leją lub końmi i z nimi wędrowaliśmy dalej w 
rozmaitych kierunkach. Jedni pojechali do Wilna, 
drudzy do Lwowa, a znów inni do okupacji nie
mieckiej. Każdy decydował i robił, jak mu wtedy 
wydawało się najlepiej. Ja osobiście wybrałem 
Wilno, dokąd z rodziną wyruszyliśmy koleją.

Jednocześnie z Kierownictwem ewakuowali się 
z Warszawy kdr. Petelenz Czesław, kdr. por. inż. 
Rylke Aleksander i kpt. mar. inż. Hubert Witold 

oficerowie w st. sp. Kdr. Petelenz z Deraźnego 
wyjechał do Wilna, kdr. Rylke i kpt. Hubert od
łączyli się od grupy w Klewaniu.

W ten sposób do dn. 3 października z Deraź
nego wyjechało wedle mego obliczenia 24 oficerów 
Kierownictwa.

Wyjechali wówczas z Deraźnego następujący 
oficerowie: kdr. por.: Durski-Trzasko Karol (sł 
lot.), Kinel Tadeusz (sł. bud.), Ziembicki Ludwik (sł. 
art. uzbr.); kdr. ppor.: Borowski Michał (wydz. og.), 
Bukraba Piotr (sł. bud.), Doroszkowski Antoni 
(wydz. pers.), Durkalec (sł. int.). Gniewecki Antoni 
(wydz. org. mob.), Launer (sł. int.), Reyman Artur 
(sl. hydr.), Wielogórski Józef (sł. techn.), Wnorow- 
ski Czesław (wydz. pl.) kpt. mar.: Bartlewicz, Fran- 
kowicz, Jankowski, Żukowski Olgierd — z wydz. 
sztabu, Kasztelewicz, Bugień-Lutyk, Szaflarski i 
Chybowski — ze sł. int., Mroczkowski, Wroński 
Bohdan — ze sł. art. i uzbr., Szwaczyk i por. 
Kozak.

Pozostali w Deraźnem kdr. por. st. sp. Soko
łowski Bolesław, kpt. mar. Kamiński (z powodu 
choroby dziecka) oraz kpt. mar. Taube (z powodu 
choroby żony).

Tak się zakończyła nasza ewakuacja z Warsza
wy i tragiczny epizod w Deraźnem. Był to jedno
cześnie koniec mojej służby w Kierownictwie Mar. 
Woj. w kraju.

Gdybyśmy do wykazu oficerów, którzy prze
kroczyli granicę rumuńską, przeszli Dereźne i obo
zy jenieckie w Rosji, dodali nazwiska oficerów, któ
rych wojna zastała poza krajem, a wiec: kdr. inż. 
Rymszewicza Stanisława, delegowanego do bazy 
mar. woj. w Galaczu w Rumunii; kdr. por. Pław
skiego Eugeniusza, delegowanego do Polskiej Misji 
Wojsk, we Francji, kdr. ppor. Namieśniowskiego 
Konrada, delegowanego do Tulonu, kdr. por. Czes- 
nowickiego Aloizego, delegowanego do Casablanca 

w związku z remontem ORP. Wilia; oraz kdr. 
ppor. Leśniewskiego, deleg. do Weymouth w Anglii 
dla nadzoru budowy torped dla marynarki, oraz 
tych oficerów, którzy przed Deraźnem odłączyli 
się od zespołu ewakuacyjnego: płk Pakowski 
(K.A.P.), kdr. por. inż. Sakowicz (sł. łącz.), kdr. 
ppor. Zelenay Adolf (sł. tech.), kdr. ppor. Dzieni
siewicz S. (wydz. pl.), kpt. Bałdyga Piotr (int.), kpt. 
mar. Grabowski (sł. br. podw.), kpt. Grudniewicz 
Idzio (sł. int.), kdr. ppor. Kicia (sł. int.), kpt. Mu
szyński (kanc. gł.), kpt. Pufal (sł. łącz.), por. Wojdę 
sł. int.), otrzymalibyśmy w przybliżeniu wykaz 
oficerów zatrudnionych w Kierownictwie Mar. Woj. 
przed 1 września 1939 roku. Nie będzie on kom
pletny, gdyż, niestety, nie wszystkich potrafiłem 
wymienić.

W ciągu tych moich lat wielu oficerów ma
rynarki, oprócz już wymienionych, miało swe 
przydziały służbowe w Kier. Mar. Woj. w rozma
itych okresach. Najczęstsze zmiany były w sztabie 
K.M.W. Nie wszystkich potrafię wymienić, ale z 
tego co pamiętam, byli to: kdr. Petelenz Czesław 
(szef sztabu w latach dwudziestych, a później prze
wodniczący komisji odbiorczej okrętów we Francji), 
kdr. Frankowski S. (szef sztabu nieco później), kdr. 
ppor. Majewski M. (wydz. org. mob.), kdr. ppor. 
Stankiewicz Roman (org. mob.), kdr. ppor. Mohu- 
czy Aleksander (wydz. og.), kdr. ppor. Boreyko 
Józef (ostatnio ofic. łącz, w sztabie N.W.), kpt. 
mar. Ciszewski Ludwik (wydz. pers.), kpt mar. Da- 
nyluk J. (art. uzbr.), kpt. mar. Dziewałtowski-Gin- 
towt R. (wydz. pl. względnie wyszk.), kpt. mar. 
Śliwerski K. (kier, biura hydrogr., w okresie mego 
przeniesienia do Marynarki był na kursie we Fran
cji, zastępował go kpt. mar. Reyman Artur), kpt. 
mar. Wilkicki (wydz. og. w końcu lat dwudziestych), 
kpt. mar. Żebrowski M. (br. podw.), por. mar. 
inż. Zalewski (sl. tech., zmarł w Warszawie w roku 
bodajże 1936), i por. Błeszyński J. (adiut. szefa 
K.M.W.). Przy tej okazji należałoby też na tym 
miejscu wymienić nazwiska inżynierów, którzy w 
okresie przedwrżeśniowym w Kierownictwie praco
wali: inż., Berens — zastępca szefa sł. tech.; inż. 
Niewiadomski — sł. tech.; inż. Kiszkis — sł. tech. 
inż. Milewski Zenon i inż. Oldakowski — ze sł. 
bud. i inż. Potyrała — sł. br. podw.

Kończąc tą pokrótce skreśloną kronikę moich 
lat w Kierownictwie Mar. Woj. chciałbym jeszcze 
słów kilka o tamtych czasach dorzucić.

Podczas swoich częstych wyjazdów służbowych 
do Gdyni i Pińska wiele nasłuchałem się narzekań 
i krytyk w stosunku do Kier. Mar. Woj. Dużo 
z nich było, moim zdaniem, słusznych, jednak 
wiele też było w nich nieuzasadnionych pretensji 
i opinii. Prawdę mówiąc, nie brak było w tej 
nadrzędnej instytucji różnych koterii i pokątnego 
urabiania opinii, co u wielu psuło krew i przesz
kadzało w pracy. Często nie doceniano pracy jed
nych działów przy uprzywilejowaniu innych. Za
pominano o tym, że Marynarka Wojenna to nie 
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tylko sztaby i dowodzenie, że praca działów tech
nicznych i innych była niemniej istotnym wkładem 
do budowy i rozwoju Marynarki.

Gdy teraz, pisząc te wspomnienia, przypominam 
owe czasy i z perspektywy 30-40 lat myślą wracam 
do tego, co się przeżyło, gdy dziś przypominam 
rozmaite epizody pracy w Kierownictwie, w której 
bezpośredni brałem udział, czy też obserwowałem 
ją z bliska, owe nieraz gwarne konferencje i narady, 
scysje i zwalczania się poglądów w poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań przy braku dostatecznego 
nieraz wówczas doświadczenia lub źródeł, gdzie 
można by było znaleźć prawdę, dochodzę do wnio
sku, że mimo zawsze możliwych uchybień i nie
dociągnięć, zespołowa praca w Kierownictiwe, a 
mam tu w danej chwili na myśli działy techniczne, 
była nacechowana solidnością i oddaniem się ogól
nej sprawie. Można śmiało powiedzieć, że w koń
cowym efekcie, w zespoleniu się z pracą i wysił
kiem odpowiednich służb na wybrzeżu i flotylli 
pińskiej była bardzo owocną, łgdyż stworzyła 
potrzebne warunki dla życia i dalszego rozwoju 
marynarki.

Lata spędzone w Kierownictwie osobiście bar
dzo mile wspominam. Był to okres bardzo inten
sywnej dla mnie pracy, inspirowanej nowością za
gadnień technicznych, jakie tam spotkałem.

W stosunkach moich z szefem budownictwa 
K.M.W. kdr. Kinelem, jak też z szefem budow
nictwa wybrzeża morskiego kdr. Hory dem zawsze 
panowała atmosfera rzetelnej współpracy. Również 
współpraca z zespołem inżynierów, zatrudnionych 
w działach budowlanych marynarki, odznaczała się 
solidnością i obowiązkowością, przy dobrze zrozu
mianych stosunkach koleżeńskich. Mile dziś wspo
minam tych naszych współtowarzyszy pracy: ppor. 
mar. rez. inż. Jerczyńskiego Jerzego — kier. bud. 
stoczni, inż. Kina Leona — z szefostwa bud. w.m., 
ppor. mar. rez. inż. Gramensa Alfonsa — kier, 
bud. zbiorn. ropowych na Helu, inż. Wagnera 
Henryka z szef. bud. w.m., inż. Żukowskiego Wła
dysława — kier, robót na Helu, oraz inż. Milew
skiego ^Zenona i inż. Ołdakowskiego Stanisława — 
obu z szefostwa bud. Kier. Mar. Woj.

Chwalę sobie również moją służbę w Warsza
wie, gdyż dała mi sposobność pełniejszego udziału 
w życiu zawodowym, czy w szkolnictwie technicz

nym (wykłady w Wieczorowej Szkole Zawodowej 
w Warszawie w latach 1928-30 oraz w Oficerskiej 
Szkole Inżynierii w Warszawie w latach 1933-36), 
czy przy projektowaniu instalacji wodociągowo- 
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania czy wre
szcie przy kierowaniu budową skomplikowanego) 
konstrukcyjnie gmachu Kierownictwa Mar. Woj., 
oraz domu woźnych przy al. Żwirki i Wigury f 
ul. Wawelskiej w. Warszawie w latach 1933-35.

Podczas odwiedzin Warszawy w latach 1962 
oraz 1966, oglądałem gmach dawnego Kierowni
ctwa Mar. Woj. zewnątrz. Mieści się tam obecnie 
jakaś wojskowa instytucja. Jak widać nie miał on 
podczas wojny większych uszkodzeń. Jedynie ślady 
zaprawionych uszkodzeń po kulach karabinowych 
czy odłamków granatów na okładzinie piaskowco
wej, świadczą, że był on w ogniu wojennym. Duże, 
porośnięte drzewa wewnątrz ogrodzenia przypom
niały, że z czasów kiedy były posadzone, upłynęło 
ćwierć stulecia. Dom woźnych też ocalał.

Byłem też na ul. Chałubińskiego. Ani śladu 
po dawnym budyneczku, gdzie kiedyś mieściło się 
Kierownictwo. Na jego miejscu powstał nowy duży 
budynek. Ulica Chałubińskiego zmieniła swój wy
gląd i przeznaczenie. Nabrała wielkomiejskiego wy
glądu. Jest obecnie przedłużeniem al. Niepodległo
ści o takiej szerokości co i te ostatnie, stając się 
istotną częścią dużej arterii komunikacyjnej Północ- 
Południe. Szczęśliwie ocalało też nasze sąsiedztwo. 
Stoją wciąż gmach Ministerstwa Komunikacji, bu
dynek pielęgniarek przy rogu Koszykowej oraz 
dawny bud nek Funduszu Kwat. Wojsk, przy alei 
Niepodległości 225, w którym wielu z nas 
mieszkało.

Post Scriptum. Powyższe wspomnienie oparłem 
prawie wyłącznie na własnym pamięciowym reje
strze. Niestety brak wielu świadków owych prze
żytych chwil, z którymi niejedne wydarzenie można 
byłoby sprawdzić i wyjaśnić, oraz trudności w uzy
skaniu obecnie tych lub innych danych, mogły 
przyczynić się do ewentualnych nieścisłości w mo
jej opowieści. Te możliwe nieścisłości względnie 
mimowolne pominięcie kogoś ze współczesnych 
proszę mi wybaczyć.

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