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25-lecie
STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

Równocześnie z 50-leciem powrotu nad morze, 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej obchodziło 25- 
lecie swego istnienia.

Tą uroczystość obchodziiśmy przez zebranie 
członków i ich rodzin w Instytucie im. Gen. Si
korskiego.

Na tym zebraniu uświetnionym obecnością 
członka Komitetu Honorowego S.M.W. amb. E. 
Raczyńskiego, wiceprezes S.M.W. kdr Dr B. Mar
kowski w krótkim przemówieniu zanalizował 25-cio 
letnią pracę naszej organizacji i w imieniu zarządu 
poprosił pana ambasadora Raczyńskiego o udeko
rowanie 12 kolegów Złotą Odznaką S.M.W.

Zgodnie z regulaminem Kapituły tego odzna
czenia tych 12-tu kolegów stanowi pierwszą grupę, 
która przez długoletnią i owocną pracę zakwalifiko
wała się do noszenia tej odznaki.

Jest to jedyne odznaczenie jakie SMW posiada 
i wręczenie jego odbyło się po raz pierwszy z 
okazji 25-cio lecia naszego Stowarzyszenia.

Zaraz po otwarciu wystawy — członkowie 
zarządu, koledzy odznaczeni, ich rodziny i naj
bliżsi przyjaciele zebrali się w pięknym salonie 
Instytutu.

Po przybyciu pana Ambasadora E. Raczyń
skiego 1-szy wiceprezes SMW wygłosił następujące 
przemówienie:

Panie Ambasadorze, Panie i Panowie —■ Koledzy,

Wystawa dzisiejsza ma za zadanie wykazanie 
historii Polskiej Marynarki Wojennej i jej wkładu 
do wysiłku bojowego Polskich Sił Zbrojnych w 
czasie ostatniej wojny.

Ocena wysiłku bojowego nie należy do nas.
Do nas jednak należy ocena — czy dalsza 

nasza działalność była godna naszej przynależności 
do Polskiej Marynarki Wojennej.

W 1945 roku wyokrętowane załogi, tak ofice
rowie jak i marynarze uświadomili sobie — że 
chociaż ich działania bojowe zostały zakończone 
— to pozostały obowiązki, które muszą być wypeł
nione i to wypełnione przez nas samych.

Do nas zdrowych należał obowiązek by ko
legom rannym, chorym i opuszczonym — okazać 
koleżeńską pomoc.

Do nas żyjących należał obowiązek by pamięć 
o poległych kolegach nie zaginęła.

Do nas wreszcie wszystkich należał obowiązek 
by prawda o biało-czerwonej banderze i jej służbie 
była przekazana następnym pokoleniom Polaków 
w nieskażonej formie.

Dla zrealizowania tych obowiązków powstało 
w 1945 r- stowarzyszenie zwane początkowo Sa' 

mopomocą Marynarki Wojennej — a później Sto
warzyszeniem Marynarki Wojennej.

W tym roku przypada 25 rocznica istnienia 
tego Stowarzyszenia i w związku z tą rocznicą 
chcieliśmy osądzić czy — i jak wypełniliśmy te 
obowiązki .. .

Pomimo poważnej i drobiazgowej analizy na
szej działalności dokładnej oceny dać nie możemy 
— gdyż przecież ile i jak każdy z nas wniósł 
— i mógł wnieść — może tylko każdy z nas 
osądzić we własnym sumieniu.

Prawdopodobnie mogliśmy zrobić więcej — 
... ale suma dotychczasowych osiągnięć wydaje się 
nam b. pozytywna.

Dziś nie jest miejsce i czas by dać szczegółowe 
sprawozdanie z dwudziestopięcioletniej działalności 
— ale słusznym się wydaje podanie kilku faktów, 
które potwierdzają tę ocenę.

Najbardziej wymowne w każdej organizacji są 
cyfry — zacznijmy więc od cyfr.

25 lat temu otrzymaliśmy na pomoc dla b. człon
ków Marynarki Wojennej:
z funduszów Polskich Sił Zbrojnych sumę £ 4.000
z funduszu Marynarki Wojennej £ 2.000

Razem £ 6.000
Później już drogą własnych starań otrzymaliś

my od Admiralicji Brytyjskiej £ 10.000
Razem £ 16.000

Operując tym kapitałem (w najbardziej legalny 
sposób) w ciągu 25 lat wydaliśmy gotówkę na 
pomoc dla kolegów tak poza granicami Polski 
jak i w Kraju £ 22.500
na pomoc dla polskich organizacji charyta

tywnych i młodzieżowych 4.000
razem £ 26.500

Oprócz tego opłacaliśmy drukowanie pisma Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej Nasze Sygnały, 
opłacaliśmy zebrania koleżeńskie, ufundowaliśmy 
tablice pamiątkowe, wspomagaliśmy finansowo in
ne polskie organizacje emigracyjne i pomimo tych 
wydatków majątek nasz obecny wynosi £ 70.000.

Ogólnie mówiąc powiększyliśmy kapitał zakła
dowy dziesięciokrotnie, chociaż przeżywaliśmy 
takie finansowe kryzysy, że na przykład nie mie
liśmy pieniędzy na opłacanie znaczków pocztowych 
czy telefonu.

Tą umiejętną i owocną gospodarkę finansową 
zawdzięczamy pracy kolejnych zarządów a przede 
wszystkim dwóm Kolegom: długoletniemu prezeso
wi — Mecenasowi W. Nadratowskiemu i długolet

niemu sekretarzowi — kmdr J. Busiakiewiczowi.
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Oprócz wydania poważnej sumy £ 22.500 na 
doraźną pomoc dla kolegów S.M.W. starało się nie 
tylko wynaleźć najbardziej potrzebujących, nie tyl
ko udzielić im finansowej pomocy, ale przez od
wiedzanie chorych w szpitalach, przez osobisty 
kontakt z wdowami i sierotami, przez porady i 
pociechę, dać serdeczną pomoc tym, którzy tego 
potrzebowali.

W tej pracy na specjalną wdzięczność zasłu
gują nasze panie członkinie Stowarzyszenia Mar. 
Woj. pani Julia Mackus i pani Halina Wójcik.

W początkowym okresie naszego istnienia jed
nym z najważniejszych celów było znalezienie pra
cy. Została utworzona sekcja zatrudnienia prowa
dzona przez ś.p. kpt. mar. Edwarda Iwaszkiewicza. 
Znaleziono pracę dla przeszło 200 wyokrętowanych 
marynarzy (tak oficerów jak i podoficerów). Była 
to praca we własnym zawodzie,, praca na morzu 
w Marynarce Handlowej.

Stowarzyszenie nasze, jak każde Stowarzysze
nie musiało od początku wejść w odpowiednie ramy 
organizacyjno-prawne, celem możliwości dalszego 
istnienia. Tą część pracy zawdzięczamy wysiłkowi 
jednego z pierwszych prezesów Stowarzyszenia 
kmdr. Konradowi Namieśniowskiemu.

Kontynuowanie byłoby niemożliwe gdybyśmy 
nie mieli wśród nas Kolegów, którzy bez przerwy 
w ciągu całego prawie istnienia chcieli i pracował' 
w kolejnych zarządach. Cieszymy się, że mamy 
takich kolegów. Wśród nich kol. S. Wolff w centrali 
i Kolega B. Lassa w Kole Glasgow świecili przy
kładem oddanej i długoletniej pracy.

Dla utrzymania więzi koleżeńskiej polskich ma
rynarzy rozsianych po dalekch lądach morzach 
S.M.W. wyda je cenione i uznane pismo Nasze 
Sygnały. W tej dziedzinie nieocenioną pracę dali 
koledzy Bohdan Wroński i Wiesław Krzyżanowski.

Mówiąc o Kolegach rozsianych po świecie mu
szę wspomnieć o pracy dla wspólnej sprawy Kole
gów, którzy gdziekolwiek ich los zaniósł nie tylko 
nie zapomnieli o nas, ale z własnej inicjatywy, z 
sercem i oddaniem realizowali cele naszego Sto
warzyszenia. Prócz Kół lokalnych w Anglii, pow
stały Koła w New Yorku, Chicago i nawet dalekiej 
Argentynie.

Jakkolwiek wszyscy ci Koledzy z tych dalekich 
Kół dobrze zasłużyli się Stowarzyszeniu —■ i zyska], 
uznanie — muszę tutaj wymienić kol. Kazimierza 
Gidzińskiego z U.S.A. i kol. Pławskiego z Kanady

Kol. inż. Zygmunt Kiciński stał się nie tylko 
opiekunem, doradcą i benefaktorem dla marynarzy 
w Argentynie, ale godnym ambasadorem polskiej 
sprawy w tym kraju.

Nad utrzymaniem życia towarzyskiego i orga
nizowaniem spotkań towarzyskich nad utrzymaniem 
więzi koleżeńskich i rodzinnej atmosfery marynar
skiej oddali swój czas i pomysły Koledzy B. Ja
błoński i T. Budzyński.

Specjalną troską od początku naszego istnienia 
było głoszenie prawdy o Polskiej Marynarce Wo

jennej. Do tego celu służyły publikacje, książki 
i artykuły tak w prasie polskiej jak i obcej, w 
radiu, w odczytach i pogadankach.

Cieszymy się, że mamy wśród nas kolegę, który 
z energią, talentem i poświęceniem wziął lwią 
część tej pracy na swoje barki.

Jesteśmy głęboko wdzięczni kmdr. Wrońskie
mu za ten jego bodajże najważniejszy wkład do 
naszej pracy.

Prowadzeń e organizacji społecznej na terenie 
emigracyjnym nie jest łatwe. To nie jest tylko po
święcenie swego czasu i wypoczynku, tak potrzeb
nego do wyczerpującej własnej pracy — ... ale 
ustawiczne narażanie się na nieuzasadnione krytyki, 
pretensje i obrazy .. ., które są przywarami każ
dego emigracyjnego środowiska, i od których my 
Polacy też nie jesteśmy wolni.

Wdzięczni jesteśmy dlatego wszystkim kolegom 
którzy brali udział w pracach poszczególnych za
rządów.

Wśród nich nie mogę nie wymienić sekretarza 
naszego Stowarzyszenia kmdr. J. Busiakiewicza, 
którego pracy, energii i poświęceniu zawdzięczamy 
nie tylko sprawną organizację, ale utrzymanie na
prawdę zjednoczonej akcji w osiągnięciu naszych 
celów.

Zdaję sobie sprawę, że oprócz wymienionych 
Kolegów, jest jeszcze duża grupa członków SMW 
którzy radą i pracą pomogli owocnie naszej orga 
nizacji. Tym wszystkim Kolegom dziękujemy z ca
łego serca.

Wśród tej grupy znajduje się kilkunastu Kole
gów, którzy w ciężkich chwilach przyszli nam z 
pomocą finansową. Tych Kolegów nawet nie mogę 
wymieniać, gdyż pomagając nam, wyraźnie zastrze
gli sobie nieogłaszanie ich wkładów. Stosując się do 
ich życzeń i nie wymieniając ich nazwisk — poprze
stanę na serdecznym „Bóg zapłać”.

S.M.W. postanowiło by w dniu dzisiejszym 
dać wyraz uznania tym Kolegom, którzy przez 
swe wybitne zasługi ... dobrze zasłużyli się Stowa
rzyszeniu.

Uznanie chcemy okazać przez nadanie Im 
Złotej Odznaki Honorowej S.M.W.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej proszę J.E. Pana Ambasadora 
Raczyńskiego, Członka Honorowego Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej o dekorację”.

Ambasador Raczyński serdecznie gratulował 
odznaczonym Kolegom i wręczył im odznaki 
Obecni Koledzy zostali dekorowani w następującej 
kolejności:

Bohdan Wroński
Stefan Wolff
Jan Busiakiewicz
Julia Mackus
Bolesław Lassa
Brunon Jabłoński
Wiesław Krzyżanowski
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Nieobecni Koledzy: — Konrad Namieśniowski 
— Kanada, Władysław Nadratowski — Anglia, 
Kazimierz Gidziński — U.S.A., Zygmunt Kiciński 
— Argentyna — otrzymali Odznakę w późniejszym 
terminie.
W imieniu odznaczonych odpowiedział kmdr. B. 
Wroński jak następuje:

Panie Ambasadorze, Drodzy Państwo,
„Zabierając głos czynię to nie jako per procu- 

ram w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego 
Kapituły naszej odznaki honorowej kmdra Namieś- 
niowskiego. który nie mógł przybyć na dzisiejszą 
uroczystość ponieważ przebywa stale w Kanadzie.

Kmdr Namieśniowski pierwszy został człon
kiem honorowym naszego Stowarzyszenia a jego 
inicjatywie, pracy i dynamizmowi Stowarzyszenie 
w okresie swego powstania i stawiania pierwszych 
kroków zawdzięcza bardzo wiele. Dlatego uważam 
za słuszne aby to obecnie przypomnieć

Otrzymanie tych honorowych odznak w 50 
rocznicę objęcia przez Polskę Pomorza, w Święto 
Marynarki Wojennej, i 25 rocznicę powstania na
szego Stowarzyszenia nadało im wielkiej wartości 
marynarskiej.

A że uroczystość dzisiejsza odbywa się w In
stytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 

który stał się narodowym sanktuarium na obczyź
nie i że otrzymaliśmy je z Pańskich rąk Panie 
Ambasadorze, którego uważamy za przykład i 
wzór pracy społecznej, czyni je jeszcze bardziej 
cennymi.

W imieniu Stowarzyszenia i w imieniu nas 
odznaczonych składam Panu szczere i bardzo ser
deczne podziękowanie.

Koledze Markowskiemu, który był łaskaw w 
swym pięknym przemówieniu podkreślić nasze za
sługi pragnę odpowiedzieć słowami poety:

„Nie ma zasług
To co zowiemy zasługi
To tylko ku ojczyźnie nie spłacone długi”.
Dlatego też przyjmujemy te zaszczytne odznaki 

nie z uczuciem dumy, a raczej pokory, rozumiejąc, 
że nasz dług, który pracą społeczną staramy się 
jakże często nieudolnie spłacać — dzisiaj się 
jeszcze powiększył”.

Uroczystość krótka, poważna i serdeczna 
spotkała się z gorącym przyjęciem wszystkich o- 
becnych.

Koledzy odznaczeni zostali obdarowani oso
bistymi gorącymi gratulacjami — a dotychczasowe 
osiągnięcia SMW znalazły gorącą i szczerą apro
batę zaproszonych gości.

Prezes SMW kmdr B. Wroński odczytuje list Admirała J. Urunga przysłany na 
otwarcie wystawy. Siedzi obok Ambasador E. Raczyński, Członek Honorowy SMW.
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20 Princes Gate 
London S.W.7

Dnia, 5 lutego 1970

Drogi Panie Komandorze,

Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystości 50-lecia Polskiej 
Marynarki Wojennej. Żałuję bardzo, że nie będę mógł wziąć udziału w 
tym obchodzie, drogim pamięci dla każdego Polaka.

Od ówczesnych Zaślubin Polski z morzem wzięła swój początek 
odrodzona tradycja Polskiej Marynarki Wojennej, która z biegiem lat 
stała się, szczególnie w latach bohaterskich walk Marynarki Polskiej 
na wszystkich wodach świata — chlubą narodu polskiego.

Łączę się myślami z wszystkimi uczęstnikami obecnych uroczystości, 
prosząc Boga o przyspieszenie chwili kiedy Marynarka Wojenna wolnej 
i niepodległej Polski obejmie straż na Bałtyku.

W. ANDERS

Komandor Bohdan Wroński, 
Prezes Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.
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WYSTAWA
MARYNARKI

W sali sztandarowej Instytutu Polskiego i Mu
zeum im. gen. Sikorskiego 15-go lutego o godz. 
15 odbyło się otwarcie wystawy pamiątek Mary
narki Wojennej. Salę wypełnili członkowie SMW 
z rodzinami oraz zaproszeni goście. Prezes Zarządu 
Instytutu i równocześnie członek Komitetu Hono
rowego naszego Stowarzyszenia ambasador Raczyń
ski zagaił zebranie i oddał głos kmdrowi Wroń
skiemu. Kol. Wroński poinformował zebranych że 
Admirał LJnrug który miał dokonać otwarcia wy
stawy z uwagi na stan zdrowia p. Unrużyny nie 
mógł przyjechać, ale przysłał list, który został od
czytany. (Treść listu była podana w poprzednim 
numerze Naszych Sygnałów).

Po odczytaniu listu kol. Wroński wygłosi/ 
przemówienie, które podajemy w skrótach poniżej.

Jednym z obowiązków statutowych naszego 
Stowarzyszenia jest utrzymywanie tradycji Mary
narki Wojennej i wystawa ta urządzana była z 
myślą o tej tradycji, która rozwinęła się i utrwaliła 
w czasie 2-ej wojny światowej.

Walki wrześniowe nad Bałtykiem i na Bałtyku 
chociaż, mają przede wszystkim charakter walk w

PAMIĄTEK
WOJENNEJ

obronie wybrzeża znaczone są nie tylko nazwami- 
symbolami Westerplatte, Oksywie, Hel, ale również 
nazwami okrętów Mazur, Wicher, Gryf no i przede 
wszystkim Orzeł.

Ale gros naszej morskiej kampanii trwającej 
z górą lat pięć odbyło się poza Bałtykiem w opar
ciu o sojusznicze tym nie mniej obce bazy.

W nocy z 14 na 15 września 1939 okręt 
podwodny Wilk przeszedł cieśniny duńskie i wów
czas dowódca okrętu kpt. mar. Bogusław Krawczyk 
nadał sygnał do dowódcy floty na Helu: „Prze
szedłem Sund gdzie ominąłem 2 kontrtorpedowce. 
Jadę do Anglii. Niech żyje Polska”.

Prawie dokładnie 7 lat po tym 19 września 
1946 r. Szef K.M.W. admirał Swirski wydał rozkaz 
Nr 57 w którym z okazji przekazania naszych 
okrętów admiralicji brytyjskiej — podsumowuje ich 
działalność. Rozkaz ten kolczy słowami — „Niech 
żyje Polska”.

Między tymi dwoma hasłami młodego dzielne
go dowódcy okrętu dołączającego z determinacją, 
wiarą i entuzjazmem do sojuszniczej floty i admira
ła szefa Marynarki z goryczą robiącego bilans

Fragment ściany z wystawy pamiątek Marynarki Wojennej w Instytucie im. gen. 
Sikorskiego w Londynie (na środkowym planie portret adm. J. Swirskiego)
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Fragment z wystawy pamiątek Marynarki Wojennej Londyn 1970. Na zdjęciu 
koledzy marynarze i goście oglądają eksponaty

naszych sojuszniczych rozrachunków, bilans z któ
rego wynika, że nie my jesteśmy dłużnikami — 
rozwijała się nasza wojenna tradycja.

Kiedy we wrześniu 1939 r. wychodziliśmy z 
morskiego zaścianka jakim jest Bałtyk w wielki 
świat oceanów to wkrótce okazało się ku pewnemu 
zdziwieniu wszystkich nie wyłączając nas samych, 
że kodeks savoir vivre tego wielkiego świata jest 
nam nieźle znany i nie tylko kodeks czasu 
pokoju ale i czasu wojny.

I od razu zostaliśmy zrównani nie tylko w 
prawach ale co ważniejsze w tamtych czasach i 
obowiązkach.

Obowiązki te pełniliśmy na szlakach od Mur
mańska i Spitzbergen aż poza równik i od Alek
sandrii i Dodekanezu do Nowej Fundlandii. Okręty 
nasze przebyły na tych szlakach 1.213.000 mil 
morskich — obrazowo 56 razy po równiku nao
koło kuli ziemskiej. Znaczyliśmy te szlaki stratami 
kolegów i okrętów. We fiordzie narwickim Grom, 
na Morzu Arktycznym Jastrząb, na północnym At
lantyku Orkan, w Skagerraku Orzeł, na wodach 
Malty Kujawiak*  —- przy normandzkim brzegu 
Dragon. To były jak to pięknie określi Pertek 
Wielkie Dni Małej Floty.

Pierwszy raz w szeregach marynarskich zna
lazły się kobiety. Były one nie tylko naszymi 

wiernymi sojuszniczkami, ale dzięki swej inteligen
cji i obowiązkowości były dobrymi współpracow
nikami.

Trzeba tu wspomnieć o drugiej małej flocie. 
Towarzyszyła nam dzielnie i ofiarnie nasza mary
narka handlowa a nazwy statków — Chrobry, 
Batory, Warszawa i szereg innych weszły do naszej 
historii i tradycji”.

W zakończeniu kmdr Wroński wyraził podzię-' 
kowanie Instytutowi za użyczenie swoich sal na 
urządzenie wystawy, Ambasadorowi za przewodni
czenie uroczystości oraz gościom za łaskawe przy
bycie. Następnie poprosił Ambasadora Raczyńskie
go o dokonanie otwarcia wystawy.

Wystawa była urządzona w dwóch salach. 
Składały się na nią pamiątki o wielkiej wartości 
historycznej jak np. mapa Orła, orzeł Dowództwa 
Floty w Gdyni zrabowany przez Niemców w 1939 r. 
i odnaleziony w Wilhelmshafen w roku 1945, urna 
z ziemią Oksywia itp. oraz szereg pamiątek oso
bistych o wartośdi raczej emocjonalnej.

Wystawę ozdabiały manekiny oficera mary
narki w stroju No. 1, marynarza w ubiorze robo
czym okrętów podwodnych, tablice odznak specjal
ności i stopni oraz piękne szkice adm. Morgen
sterna i por. W. Krzyżanowskiego.
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Grupa Kolegów odznaczonych Złotą odznaką Honorową SMW, stoją od lewej 
kol. kol.: S. Wolff, J. Busiakiewicz, B. Jabłoński, Julia Mackus, B. Wroński, 

B. Lassa, W. Krzyżanowski, T. Budzyński

LISTY I ŻYCZENIA

Vancouver, dnia 2 lutego 1970 r.

Szanowny Panie Prezesie 
i Drogi Kolego!

Na ręce Pana Komandora przesyłam serdeczne 
pozdrowienia wszystkim Kolegom i Koleżankom z 
okazji 50 lecia podniesienia bandery nad Polskim 
Bałtykiem.

Dla mnie osobiście 10-ty luty był zawsze 
dniem wzniosłych wspomnień.

W Pucku, podczas uroczystości zaślubin z mo
rzem dnia 10-go lutego 1920 roku — na rozkaz 
generała broni Józefa Hallera i na moją komendę 
mat Kazimierz Wiśniewski i st. mar. Florian Na
pierała podnieśli na wysoki maszt Polską banderę. 
Jednocześnie rozpocząłem pełnienie obowiązków 
1-go Komendanta Portu Wojennego w Pucku. W 
tej głośnej nazwie było oczywiście dużo przesady, 
ale nie przeszkadzało to bym był pełen dumy i 
zadowolenia. Trudno opisać jak wszyscy byliśmy 
tego dnia szczęśliwi.

27 lat później — 10 lipcal947 roku w asyście 
oficera i 2-ch podoficerów złożyłem banderę Ma
rynarki Polskiej na przechowanie w Muzeum im. 
Gen. Sikorskiego w Londynie. Była to dla mnie 
bardzo przykra czynność. Tragicznie brzmiały tony 

„Czerwonych maków pod Monte Cassino”, gdy w 
takt orkiestry wojskowej maszerowaliśmy przed 
frontem uszeregowanych sztandarów naszego dziel
nego wojska, czekających na swoją kolejność.

W sali przeznaczonej dla sztandarów byli 
obecni: Pan Prezydent Raczkiewicz, gen dyw. 
Anders i wice-admirał J. Swirski. O ile pamiętam 
byli również obecni generałowie Kukieł i Irzycki. 
Po skończonej ceremonii zwrócił się do mnie adm. 
Swirski ze słowami: „Panie Komandorze, przecież 
to Pan podnosił banderę w 1920 r. w Pucku, ale 
upewniam pana, że wcale o tym nie pamiętałem, 
gdy wyznaczałem Pana na dzisiejszą czynność ..., 
najwidoczniej stało się to na życzenie woli wyższej”.

Również z woli Najwyższego dożyłem momen
tu, by z Wami Koleżanki i Koledzy móc święto
wać złote zaślubiny z morzem. Niestety i tym 
razem ogromną przestrzeń nie pozwala mi zasiąść 
przy koleżeńskim stole, będę jednak myślami z 
Wami i mam nadzieję że dobrym słowem wspom
nicie o Waszych Kolegach rozsianych wzdłuż Pa
cyfiku.

Specjalnie pozdrawiam Kolegów należących do 
starej gwardii, którzy wraz z niżej podpisanym 
doczekali się tej pamiętnej rocznicy. Niech Was 
wszystkich Bóg ma w swojej opiece.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
E. Pławski
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RADA ŚWIATOWA STOWARZYSZENIA LOT 
NIKOW POLSKICH

13 lutego 1970

Szanowny Panie Prezesie i Drogi Panie 
Komandorze,

Mija dwadzieścia pięć lat, gdy nasze bratnie 
organizacje powstały — wówczas w jakże trudnych 
chwilach — by nieść pomoc naszym rodzinom i 
trwać w postawie niepodlegościowej na przekór 
tym, którzy stracili wiarę w istnienie Polski wolnej, 
rządzonej przez własny naród, a bez obcej prze
mocy.

Te dwadzieścia pięć lat, pracy żmudnej, na
jeżonej wielu trudnościami wykazały, że tak jak 
w służbie Sił Zbrojnych Marynarka Wojenna, tak 
w cywilnym życiu Stowarzyszenie Marynarki Wo
jennej spełniło chlubnie poruczone zadania.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej i Jego 
członkowie są nam, lotnikom, najbliżsi, jeśli sięg
niemy do wspomnień naszej sużby wojskowej i 
jeśli stwierdzimy, że nasza wieloletnia współpraca 
na niwie społecznej była zawsze rzeletna, prawdzi
wie koleżeńska.

W dniach Srebrnego Jubileuszu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej ślę w imieniu lotników roz
sianych po całym świecie, jak też w imieniu wła
snym najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałej 
pracy dla dobra członków i naszej Wielkiej Sprawy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

A.K. Gabszewicz 
* * *

JW Pan Komandor
Bohdan Wroński,
Prezes Stowarzyszenia Marynarki Wojennej,

14 Collingham Gardens
London, S.W.5.

9 luty 1970 r.

Szanowni Panowie,

W związku z jutrzejszym „Świętem Morza” 
przesyłamy Szanownym Panom bardzo serdeczne 
życzenia wytrwałej służby Polsce na tych placów
kach, które nam dziś przydzielił Bóg w trochę in
nych warunkach, lecz może jeszcze bardziej wyma
gających naszej czujności i odpowiedzialności.

Z wyrazami poważania

S. M. Bożena 
Dyrektorka

S. M. Benedykta 
Przełożona

Londyn, 10 lutego 1970.

Samopomoc Marynarki Wojennej

Wielce Szanowny Panie Komandorze!

W 50-tą rocznicę powrotu Polski na stary 
historyczny brzeg morski i zmartwychwstania Pol
skiej Marynarki Wojennej, mam zaszczyt, w imie
niu naszego Związku i niech mi będzie wolno 
również od siebie, złożyć na ręce Pana Komandora 
najlepsze życzenia i gratulacje wszystkim Maryna
rzom naszej sławnej Marynarki Wojennej.

Wspominając wraz z Panami te pamiętne 
chwile sprzed pół wieku, składamy specjalnie hołd 
Tym, którzy w służbie Polsce na morzu życie swe 
za Nią oddali.

Adam J. Dąbrowski
Prezes Związku

Lwowskich Kadetów

* * *

Beckenham, 10 luty 1970.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej.

W dniu 50-lecia pamiętnych Zaślubin Polski 
z morzem, przesyłam wszystkim marynarzom, ofi
cerom i szeregowym, moje serdeczne i najlepsze 
życzenia.

Od początku, w 1919 r., Polska Marynarka 
Wojenna odznaczała się niezwykłym zapałem dla 
sprawy morza i floty. Zapał ten, poczynając od 
obu admirałów, Świrskiego i Unruga, wybitnych 
marynarzy wojennych, znanych jako tacy, jeszcze 
w marynarkach zaborczych, i zapaleńców Polskie
go morza i floty, poprzez oficerów, udzielał się 
wszystkim marynarzom, stawiając wysoko spraw
ność floty.

Mówi o tym wspaniała książka, wydana pod 
redakcją komandora Wrońskiego: „Marynarka Wo
jenna i obrona polskiego wybrzeża” w 1939 r., 
szczegółowo zestawiona i uwydatniająca zapał i 
zrozumienie znaczenia morza dla Polski nie tylko 
wśród marynarzy, ale całego narodu. W ten sposób 
obrońcy wybrzeża czuli poparcie całej Polski i to 
pozwoliło im długo utrzymywać wybrzeże przeciw 
dwukrotnie przeważającym siłom Niemców, kiedy 
wszystko załamywało się i Rosja 17 września wkro
czyła w granice Państwa. Wszystkim zalecam prze
czytać tę książkę o cechach już epopei.

Oby Bóg dał wam jeszcze powrót do wolnej 
i niepodległej Polski, gdzie będziecie mogli prze
kazać nowemu pokoleniu marynarzy wasze trady
cje bojowe od pierwszego zwycięstwa nowopowsta
jącej polskiej marynarki pod Horodyszczami na 
Pinie, poprzez obronę Gdyni, Helu i Westerplatte, 
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działania Orła i Wilka, oraz polskich krążowników, 
niszczycieli, podwodnych łodzi i innych okrętów 
na oceanach świata.

Wybrzeże Polskie urosło od Szczecina prawie 
po Królewiec i wraz z tym rośnie znaczenie 
morza dla Polski. Miejmy nadzieję, że znajdą się 
środki dla powstania nowej, silnej floty, odpowia
dającej nowemu położeniu.

Pamiętajmy też o innych solenizantach dzisiej
szego dnia i o niezłomnym pułkowniku Dąbku, 
o szarej, mężnej, źle uzbrojonej piechocie, uparcie 
broniącej wybrzeża i Westerplatte i o ochotnikach 
z kosami spod Kępy. Wszystkim dzielnym obroń
com morskiej idei dla Polski — cześć.

Jednocześnie przesyłam najlepsze moje życze
nia w dniu 25-lecia Stowarzyszeniu Marynarki Wo
jennej, które tak po koleżeńsku dba o swoich 
podopiecznych i życzę mu dalszej owocnej pracy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, były marynarz

Jerzy W ołkowlcki

* * »

LT Polish Naval Association 
14 Collingham Gardens 
London S.W.5

Z okazji 50-tej Rocznicy Zaślubin Polski z 
Morzem składamy hołd pamięci wszystkich tych, 
którzy polegli za Polskę, walcząc pod biało-czerwo
ną banderą i przesyłamy wyrazy serdecznej łącz
ności kolegom z SMW oraz najgłębszego szacunku 
i uznania Panu Admirałowi Unrugowi. Stowarzy
szenie Mar. Woj. w Argentynie.

* * *

Toronto, kwiecień 1970

Z okazji 25-cio lecia Samopomocy Mar. Woj. 
wszystkim Kolegom, Koleżankom życzę dużo 
zdrowia, pomyślności i doczekania obchodu 50-lecia 
w 1995 r.

A Panu Kochany Doktorze składam cześć za 
te miłe słowa wypowiedziane przy drzewku smutnej 
gwiazdki 1939 r., którą to przeżyliśmy we Forcie 
No. 13 im. Kniaziewicza, Toruń-Podgórz.

I. Zembaty-Nowacki

Beckenham, 15 luty 1970

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na otwarcie 
wystawy pamiątek Marynarki Wojennej z żalem 
zawiadamiam, że z powodu choroby nie mogę 
przyjechać.

W dniach 50-lecia Zaślubin Polski z morzem 
przesyłam wszystkim marynarzom: oficerom, sze
regowym i wszystkim co pracowali dla Marynarki 
— najlepsze życzenia i pozdrowienia oraz Stowa
rzyszeniu z powodu 25-cio lecia jego założenia.

Szczerze oddana
Maria Świrska

* * *

10 luty 1920-1970

Na złote gody zaślubin Marynarki Polskiej z 
morzem Bałtyckim w imieniu swoim i „Zjednocze
nia Artystów Muzyków Zagranicą” przesyłam ży
czenia „wiecznych godów” bohaterskiej Marynarki 
Polskiej na chwałę i obronę Ojczyzny.

Ponawiając radość i dumę z okazji Obchodu 
dzisiejszego Święta 50-letniej rocznicy zaślubin z 
Morzem, łączymy wyrazy „Szczęść Boże” w chwa
lebnej służbie dla sprawy polskiej.

Z poważaniem, 
Maria Jankowska S. Niekraszowa
Hon. Sekretarz Prezes Zjednoczenia Artystów 

Muzyków Zagranicą
* ♦ ♦

STOWARZYSZENIE POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ —

Dnia, 12.2.1970
Z okazji Złotych Godów Zaślubin Polski z 

Morzem oraz 25-lecia powstania Stowarzyszenia 
Polskiej Marynarki Wojennej, Zarząd oraz człon
kowie Koła oddziałowego Nr 106 „ŻANDARM” 
przesyają życzenia, aby Jednostki Morskie pod 
polską Banderą przejęły pasiadanie morza w Nie
podległej Polsce.

Za Zarząd:
Prezes Honorowy Koła: 
E. Czuruk, pułkownik 

M. Kochanowicz, Mgr M.S. Lorenz,
kapitan major

Ra
0-0 00000 m~
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ODGŁOSY W PRASIE

W związku z 50-cio letnią rocznicą powrotu 
Polski nad morze w całym szeregu wydawnictw 
prasy polskiej tak w Londynie jak i na półkuli 
zachodniej ukazało się szereg artykułów omawia
jących obronę wybrzeża i zmagania Polskiej Mar. 
Woj. podczas ostatniej wojny.

Dziennik Chicagowski w dużym artykule za
tytułowanym „Wielka Chwała Małej Floty” oma
wia pionierską pracę tworzenia polskiej Marynarki 
Wojennej i utworzenie nowoczesnego portu w Gdy
ni.

Bardzo dokładnie i zgodnie z dokumentami his
torycznymi omawia obronę wybrzeża, podkreślając 
bohaterskie walki na Westerplatte, Oksywiu i Helu.

Specjalna część artykułu jest poświęcona sła
wnej już dziś epopei Orła który pod dowództwem 
kpt. mar. J. Grudzińskiego bez broni i bez map 
przechodzi od Talina aż do Anglii. Wspomina o 
innych okrętach, które zaginęły w pierwszej fazie 
walki o polskie morze.

Artykuł napisany w pięknym stylu, z dużą 
dozą sentymentu i poezji, jest ilustrowany foto
grafią kontrtorpedowca ORO Piorun oraz fotogra
fią odznaczenia załogi tegoż okrętu przez Wodza 
Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego.

Głos Polski, ukazujący się w Montrealu, w 
artykule z 22.1.1970 r. — autor Edward Kennitz 
z Klubu Polskich Ziem Zachodnich omawia his
toryczny rozwój Polskiej Marynarki Wojennej. W 
tym bardzo ciekawym artykule autor podaje histo

ryczne dokumenty o dawnej flocie morskiej za 
czasów Piastów i Jagiellonów i opierając się na 
poważnej pracy Stanisława Bodziaka pt. „Polska 
a Bałtyk za ostatniego Jagiellona” (Kórnik, 1946) 
stwierdza, że młody król Zygmunt August był 
głęboko zainteresowany sprawami morskimi. Król 
ten utworzył w roku 1568 Komisję Morską dla 
„zabezpieczenia wybrzeży morskich wszystkich na
szych dziedzin, ich portów i zatok od zamachów 
wewnętrznych i nieoczekiwanych napadów”.

Wspomina w tym artykule o bitwie pod Oliwą 
w roku 1627. Specjalna część artykułu poświęcona 
jest historii Szkoły Majtków która została założona 
przez Karola Radziwiłła i która była pierwszą pró
bą przygotowania zawodowych marynarzy. Szkoła 
ta doszła do dużego rozgłosu i nawet podczas 
jej wizytacji w 1785 r. przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego zostało wybite 1000 zło
tych medali, które rozdano między innymi uczniom 
dla zachęty do dalszej pracy.

Artykuł kończy się słowami M. Siedleckiego 
podkreślającymi polskość ludu pomorskiego.

„Jestem przekonany, iż to życie wśród walki 
z żywiołem sprawiło że nasi rybacy przyzwyczajeni 
do opierania się fali morskiej, oparli się stokroć 
gorzej fali zalewowi germańskiemu. Przechowali 
w najgorszych latach ucisku polskość i dusze pol
skie i stali się ostoją narodu polskiego nad brze
giem morza”.

W polskiej prasie w Anglii $0-ta rocznica 
Zaślubin Polski z Morzem odbiła się silnym echem. 
Gazeta Niedzielna poświęciła numer 8.2.1970 r. 
świętu Polskiej Marynarki Wojennej. W artykule 
wstępnym Adm. J. Unrug omawia jak powstała 
polska Flota Wojenna. Leopold Milanowski pisze 
o „Smoku Kaszubskim”, dr B. Markowski opisuje 
obronę wybrzeża w 1939 r. a kmdr J. Busiakiewicz 
opisuje założenie i prace Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w ciągu ostatnich 25-ciu lat.

Dziennik Polski zamieszcza duży artykuł kmdr. 
B. Wrońskiego o udziale Polskiej Marynarki Wo
jennej w ostatniej wojnie, a radio Free Europę 
umieszcza jego prelekcję związaną z 50-letnią ro
cznicą i otwarciem wystawy pamiątek Polskiej 
Marynarki Wojennej.

B. Markowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z karty Żałobnej

Dnia 14 kwietnia zmarł po długiej chorobie 
w Westham-Pevensey st.mar. Jan Binkowski.

Cześć Jego pamięci.

Odwiedzili SM.W.
Od ostatniego wydania Naszych Sygnałów od

wiedzili SMW kol. kol.:
Pani Koziołkowska — Kanada
J. Pawłowicz —। po dłuższym pływaniu
S. Rowiński — Hiszpania
J. Podbylski — U.K.
P. Bukraba — U.S.A.
inż. M. Hłasko z Żoną — Francja.

Walny Zjazd S.M.W.
Był to z kolei 25-ty Walny Zjazd SMW na 

który przybyła spora ilość kolegów mieszkających 
w Londynie oraz reprezentacje Kół SMW: Ply
mouth, Glasgow, Manchester, Brighton. Koledzy 
z New York i Chicago i Buenos Aires nadesłali 
indywidualnie swoje upoważnienia. Na ogólną licz
bę zarejestrowanych członków 362 reprezentowa
nych było 178 głosów (przed południem) 193 (po 
poł.). Zebraniu przewodniczył kol. inż. W. Krzy
żanowski. Po sprawozdaniach z pracy Zarządu 
Głównego SMW dyskusja toczyła się na temat 
spraw aktualnych oraz przyszłości SMW. Szczegó
łowo przygotowane roczne sprawozdanie Zarządu 
Głównego w dużym stopniu przyczyniło się do 
usprawnienia dyskusji. Obrady były treściwe i rze
czowe a program pracy na następny rok w ogólnych 
zarysach był przygotowany przez ustępujący Za
rząd.

Nowy zarząd wybrano przez aklamację w nas
tępującym składzie:

Prezes kol. B. Wroński
1 wiceprezes dr B. Markowski 
II wiceprezes kol. F. Pitułko 
Sekretarz kol. J. Busiakiewicz 
Skarbnik kol. B. Jabłoński

oraz Koledzy: J. Anczykowski, J. Bednarz, A. 
Brzózka, R. Dulla, H. Gryko, S. Olszewski, A. Po- 
nikiewski, F. Wizła, S. Wolff, K. Zubkowski, O. 
Żukowski.

Zebranie zakończono herbatką towarzyską.

Odznaczenia
W związku z 25-cio leciem istnienia S.M.W. 

za pracę na polu społecznym i za zasługi położone 
dla dobra S.M.W. następującym Kolegom nadano 
odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta
J. Busiakiewicz ■— Londyn

Złoty Krzyż Zasługi
F. Biel — Londyn
W. Januszewski — Argentyna
S. Korzeniowski — U.S.A.
Z. Łopuch — USA
S. Olszewski — Londyn
Z. Wisznicka Pinto Pereira — Portugalia
F. Pitułko — Londyn
E. Pławski — Kanada
A. Ponikiewski —■ Londyn
F. Preisner — Plymouth
A. Wacięga — Londyn
S. Wieczorkiewicz — Brighton
K. Zubkowski — Londyn

Srebrny Krzyż Zasługi
J. Bednarz — Londyn
A. Brzózka — Londyn
H. Gryko — Londyn
T. Sroka — Plymouth
E. Staśkiewicz — Glasgow
J. Wiszowaty — Londyn
F. Wizła — Londyn
L. Wolny — Plymouth

KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ im. J. GINS- 
BERTA

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sy
gnałów następujące dary wpłynęły na Fundusz 
Komisji Opieki:

£
J. Tumaniszwili 8. 4.2
P. Cieślak 1. 5.0
C. Przybyliński 10. 0.0
K. Hess 8. 3.1
J. Bednarz 1. 0.0
A. Gaudyn 5.17.0
W. Januszewski 5.17.0
M. Serafin 5.17.0
K. Stasiński 5.17.0
W. Pawłowicz 2. 0.0

MARYNARKA WOJENNA — DOKUMENTY
i OPRACOWANIA

Wpłacili na książkę „Marynarka Wojenna 
Dokumenty i Opracowania” następujący Koledzy: 
M. Kownacki £ 16.0
Do dnia 30 maja wpłynęło na książkę £238.7.6
Członkostwo dożywotnie

Wpłacił składkę na członkostwo dożywotnie 
kol. K. Wachtel £ 10.10.0
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Z OBCHODU 50-LECTA W CHICAGO

10 LUTY 1970

Zaślubiny Polski z Bałtykiem mają już swoją 
50-cio letnią tradycję i 10-go lutego było kiedyś 
wielkim świętem Marynarki Wojennej. Marynarze 
bez różnicy stopni przystrajali się na ten dzień. 
Marynarz polski starał się wyglądać dziarsko i ele
gancko. W dniu tym z rana Wielka Parada, a bale 
i zabawy wieczorem. Na paradę i zabawy zjeż
dżały się dziewczynki z całego wybrzeża by po
patrzyć na swych amantów w defiladzie. To też 
nie dziw, że to błękitne wojsko kiedy szło w tej 
defiladzie, przed D-cą Floty to aż ziemia dudniała 
— trzeba było pokazać dziewczątkom, że oni nie 
gorzej maszerują niż ta nasza „szara piechota”. Ma
rynarz przecież za wszelką cenę musiał być górą. 
Okręty też w tym dniu były wypucowane okryte 
flagami wielkiej gali banderowej — trzeba było 
czarować przeważnie do rana i trochę później. Na 
sławny w całym kraju balu w kasynie oficerskim 
na 10-tego lutego przybywały panie aż z Warsza
wy i Krakowa ...

Przyszłość Kraju i Marynarki zapowiadały się 
dobrze — zaczęła się odbudowa i rozbudowa prze
mysłu i portu. Kraj powstawał ze 120 letniej niewoli 
i zgliszcz dwóch niszczących wojen — dopiero 20 
lat wolności Polska przeżyła do roku 1938...

Kiedy piorun wojny w nas uderzył — przyszły 
czasy tragicznej, nierównej walki na Wybrzeżu i 
w Zatoce Gdańskiej — śmiertelnie skrwawiło się 
to piękne, błękitne wojsko. Kolosalna przewaga li
czebna i uzbrojeniowa nieprzyjaciela zwyciężyła, po
mimo jakże bardzo bohaterskiego oporu . . . Wes
terplatte, Oksywie, i na koniec Hel . . .

My wybrańcy losu, nie musieliśmy iść do nie
woli, mieliśmy nasze okręty, mogliśmy pełnić swój 
obowiązek obywatelski do końca wojny, nawet 
wygraliśmy wojnę, ale przegraliśmy pokój. . .

Nie mogliśmy pogodzić się ze zmianami w 
kraju ... Poszliśmy w świat — już „bezpaństwo
wy”. A tych co wrócili w dobrej wierze do dalszej 
służby w kraju — systematycznie wykańczano i 
likwidowano. My znaleźliśmy się na indeksie — 
nie było nas ...

Jednak po latach, po przemianach, pisarze kra
jowi zaczęli opowiadać o niektórych naszych o- 
krętach z wojny morskiej na zachodzie.

W roku ubiegłym zachodzi raptem większa 
zmiana i dziś tam chwalą nas na całego — nie
spodzianka — posłuchajcie jak:

„Marynarze polscy walczyli od pierwszego do 
ostatniego dnia wojny. W końcowym okresie wojny 
działali tak samo mężnie, jak w pierwszych mie
siącach jej trwania. Kończyli wojnę jako zwycięzcy. 
Było to zwycięstwo na skałę dziejową, pokonany 
został bowiem wróg, który od wieków zagrażał 
Polsce i starał się ją odepchnąć od Bałtyku.

Sukcesy te okupione zostały stratą dwóch o- 
krętów podwodnych i trzech niszczycieli. Łącznie 
straty w ludziach wyniosły 404 poległych i 191 
rannych oficerów, podoficerów i marynarzy. Za 
zasługi poniesione w walce, ofiarny wysiłek, męstwo 
i odwagę nadano marynarzom polskim w latach 
wojny 51 Krzyży Yirtuti Militari, 1052 Krzyże Wa
lecznych, 68 Krzyży Zasługi z Mieczami: ponadto 
83 wysokie odznaczenia brytyjskie i 15 francuskich”.

Zaiste, zaszczytny to bilans. Nie bez powodu 
angielski historyk B. Tunstall w 1944 r. pisał:

„Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów 
żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych 
trudności operacyjnych niż Polska Marynarka Wo
jenna”.

Pięknymi czynami bojowymi i ofiarnym wy
siłkiem marynarzy polskich szczyci się obecna Ma
rynarka Wojenna. Niektóre okręty polskie przejęły 
nazwy tradycyjne swych poprzedników. Istnieje we 
flocie polskiej niszczyciel „Grom”. Na śródokręciu 
jego widnieje tablica z nazwiskami marynarzy po
ległych na okręcie o tej samej nazwie w obronie 
Norwegii.

W składzie floty podwodnej znajdują się jed
nostki o tradycyjnych nazwach „Orzeł”, „Sokół” i 
inne. Kiedy tylko jakiś okręt polski przechodzi w 
pobliżu miejsc uświęconych krwią Polaków walczą
cych na morzu, zatrzymuje maszyny i oddaje hołd 
ich pamięci. Na pokładzie zbiera się wówczas zało
ga i chwila ciszy, bądź też sygnałem syreny oddają 
cześć swym walecznym poprzednikom.

Tak więc tradycje bojowe są wiecznie żywe. 
Pamięć o bohaterach 2-giej wojny światowej jest 
chwalebnie czczona w całym społeczeństwie pol
skim. Na wodach mórz trudno wybudować pom
niki, ale pamięć o ofiarności marynarzy przekazy
wana jest następnym pokoleniom w podręcznikach 
szkolnych, w salach muzealnych, w szkołach i w 
specjalnych gabinetach niektórych zakładów pracy. 
Społeczeństwo polskie szczyci się ich pięknymi czy
nami bojowymi i przy każdej nadarzającej się o- 
kazji składa należny im hołd”.

Powyższe wyjątki przytaczam ze świeżo wyda
nej książeczki:
„Polacy na Morzach 1939-1945” — Edmunda 
Kosiarza — z fotografiami z naszego Albumu, wy
danego po wojnie przez Kier. Mar. Woj. w Londy
nie. Książeczka ma być z serii zamierzonej: „Polacy 
na frontach 2-giej wojny światowej”. Wydawnictwo 
Interpress — Rady Ochrony Pomników Walki i 
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Męczeństwa. „Publikacja niniejsza ukazuje się rów
nocześnie w języku angielskim”.

Oczywiście podobne uznania są trochę spóźnio
ne dla posiwiałych na tułaczce po dalekich obcych 
krajach weteranów morskich. Ma to jednak poważ
ne dodatnie znaczenie dla młodszych pokoleń w 
kraju. Stopniowo bowiem w ten sposób wstrzymu
je się dotychczasowe wbijanie klina rozdwojenia w 

narodzie. Klin ten był. Tylko my, my, my i my 
a nikt więcej!

Tyle słów o 10-tym lutym przesyłamy Wam 
Koledzy z niedalekiej Kanady z pozdrowieniami.

Ludwik Lichodziejewski

Na obchód 50-lecia w Chicago urządzone sta
raniem naszego Kola.

DO WIADOMOŚCI
BARTON HOUSE

Hostel “British Council for Aid to Refugees" 
w Barton-on-Sea, New Milton, Hants (12 mil 
od Bournemouth)

Otrzymaliśmy od British Council for Aid to 
Refugees’’ przyrzeczeni przyjęcia do "Barton Hou- 
se” kilku naszych kolegów, którzy są starsi, sa
motni i potrzebujący opieki. Lekarz i pielęgniarki 
czuwają nad zdrowiem pensjonariuszy. Emeryci i 
ci co korzystają z opieki społecznej nie płacą, 
otrzymując funta tygodniowo na wydatki osobiste. 
Oczywiście emerytura i zasiłek są wpłacane przez 
właściwe instytucje wprost do kasy domu. Jedzenie 
jest dobre i obfite. Pokoje małe ale tylko poje- 
dyńcze.

W tej chwili są trzy wolne miejsca.
Dojazd koleją zajmuje 2 godziny z dworca 

Waterloo do New Milton, skąd autobusem (często 
chodzą) do Barton-on-Sea.

Można również w tym Domu spędzać urlopy 
i wówczas ten kto żyje z własnych funduszów 
płaci £ 9 tygodniowo.

Zainteresowani Koledzy proszeni są o nie
zwłoczne zgłoszenie pisemne do Zarządu S.M.W., 
Komisja Opieki, podając dokładnie swoje warunki, 
a w szczególności I) wiek, 2) stan zdrowia, 3) 
stan finansowy (jakie i od kogo ma dochody, 
pension, zasiłek itp.).
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HISTORIA JEDNEGO OBRAZU
Rok 1944 potężne siły alianckie u brzegów 

Normandii przygotowują się do decydującego ataku 
na ostatni bastion hitlerowski Falaise.

Minęło trzydzieści dni od chwili kiedy pierwsze 
barki zmęczonych ale pełnych wiary w zwycięstwo 
alianckich żołnierzy zbliżyły się do nadbrzeży Nor
mandii sektorów „Gold”, „Juno” i „Sword” by 
w oparciu o potężną flotę aliancką i wszechwładne 
lotnictwo zdobyć żywotny przyczółek, z którego 
potężne siły uposażone w najnowocześniejszy sprzęt, 
mogły wyprzeć w głąb hitlerowskich oprawców. 
Wśród grupy wspierającej lądowanie bombardują
cej grupy pancerników Nelson Rodney, Queen 
Elizabeth Warspite i 1-ej eskadry krążowników 
znajdował się polski krążownik ORP „Dragon”. 
Uzbrojony w pięć 6” dział stanowił poważną siłę 
wspierającą dla piechoty 51 Highlanders Division 
starającej się zdobyć istotny przyczółek na rzece 
Orne. Potyczki artyleryjskie z różnymi sukcesami 
trwały cały miesiąc, a Niemcy w dalszym ciągu 
siedzieli w Falaise. Hamowało to postęp naszych 
oddziałów i dzień decydujący musiał nastąpić 
wkrótce. Wyznaczony został na 30-go lipca o 4.30 
rano.

Dragon miał wesprzeć ogniem artylerii wyzna
czony mu odcinek. Zarządzono alarm bojowy, spo
dziewaliśmy się żywych torped i min. Dowódca 
zarządził kuter motorowy na wodę z załogą i ła
dunkami dla odstraszenia nurkowców.

Na okręcie panowała śmiertelna cisza, słychać 
było tylko turkot motoru kutra i miarowe deto
nacje ładunków. Załogi skupione przy działach 
czekały na rozkaz otwarcia ognia — na pomoście 
dowódca dokańczał papierosa i spoglądał od czasu 
do czasu na zegarek. Patrzyliśmy wszyscy na niego 
z uwagą oczekując decydującego rozkazu. Minuty 
upływały z bolesną powolnością, a między jedną 
a drugą ciężko przełykaliśmy ślinę. Paliła mnie 
gorączka jakiejś czynności — oczekiwanie wyda
wało się zbyt bolesne i przykre do zniesienia. Ileż 
to razy poprzednio przeżywaliśmy podobne chwile 
na Atlantyku, na morzu Śródziemnym, podczas 
inwazji północnej Afryki, ilekroć to razy oczeki
wanie zatykało nam dech, a strach odbierał słowa.

1 nagle ... jak grom z jasnego nieba straszliwy 
wstrząs — zbudził nas z tego odrętwienia — okręt 
zachybotał się — rozwarło się jego wnętrze, a z 
otchłani wydarł się olbrzymi słup ognia i dymu. 
Zanim zdołaliśmy spojrzeć rzeczywistości w oczy 
okręt nasz zaczął tonąć.

Nasze pragnienie pomsty i chęci odwetu obró
ciło się w niwecz ... co za rozpacz...' co za nie
sprawiedliwość ... co za zawód. Nie było czasu na 
rozważania i sąd . .. zewsząd zaczęły przychodzić 

meldunki, niektóre sprzeczne, niektóre tragiczne, a 
potem jęki i wołania o pomoc. Zostaliśmy trafieni 
w drugą maszynownię. Pękła przegroda wodna i 
puściły zbiorniki ropy za nimi komora amunicyjna 
została zalana a w niej nasi strzelcy okrętowi — 
zaopatrzenie działa No. 4. Siła wybuchu wyrzuciła 
kilku marynarzy z pokładu do stu jardów i ci o 
dziwo szczęśliwie ocaleli. Maszyny bez ruchu, okręt 
bez światła i władzy, ale w dalszym ciągu żyje, 
w dalszym ciągu rozlegają się rozkazy dowódcy 
i są przekazywane do każdego zakątka okrętu „za
mykać komory”, „zamykać włazy”. Pomocnicza 
pompa została uruchomiona, ale jej pojemność nie 
uratuje nas na długo.

Dowódca wysyła sygnał do bezpośredniego do
wódcy o natychmiastową pomoc. Już pobliskie 
kontrtorpedowce zbliżają się do nas na hol, ale 
to daremne za dużo nabieramy wody i powoli 
toniemy. Zapada ostateczna decyzja — wyrzucamy 
się na ląd obok Mulbery Harbour . . . Smutny ko
niec Dragona — ostatni dzień dla wielu kolegów.

22 lata później obchodziliśmy Tysiąclecie. Man
chester jak i inne prowincje zgotował olbrzymią 
manifestację i imprezę w Belle Vue. Miejscowy 
ordynariusz ks. biskup Thomas Holland, były ka
pelan brytyjskiej Marynarki Wojennej był gościem 
honorowym. Na zaproszenie komitetu organizacyj
nego miałem zająć się naszymi gośćmi.

Biskup Holland był mi dobrze znany z wielu 
kontaktów w mojej pracy zawodowej, toteż roz
mowa potoczyła się na wiele tematów. W toku 
tej rozmowy wspomniał o swoim zetknięciu się z 
Polską Marynarką Wojenną w czasie ostatniej woj 
ńy podczas inwazji Europy. Jako kapelan brytyj
skiej Mar. Woj. udzielił ostatniej posługi poległym 
i rannym marynarzom na .R.P. Dragon. Jakkol
wiek wiedział że byłem z Mar. Woj., był nad wyraz 
zaskoczony kiedy powiedziałem mu, że byłem wła
śnie na Dragonie jako oficer artylerii. Uśmiechnął 
się wówczas i zapytał mnie czy wiem co się stało 
z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
wisiał w mesie oficerskiej. Zdziwiony zapytałem 
dlaczego o to pyta? Odpowiedział, że obraz ten 
był mu ofiarowany przez dowódcę, niestety nigdy 
go nie dostał. Kiedy przed opuszczeniem okrętu 
poszedł do mesy go zabrać, obrazu już nie było, 
zginął, zapewne ktoś przezornie go sprzątnął oba
wiając się, że może być zapomniany lub dostać się 
w niepowołane ręce. To opowiadanie bardzo mnie 
poruszyło i postanowiłem ten dług wdzięczności 
chociaż spóźniony naprawić. Zwróciłem się listow
nie do ówczesnego prezesa Stowarzyszenia kolegi 
W. Nadratowskiego o pomoc opisując mu szczegó
łowo moją rozmowę z biskupem Hollandem. Jak
kolwiek przyrzeczone mi, że Zarząd tę sprawę 
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rozpatrzy nic konkretnego nie zostało załatwione. 
Na najbliższym walnym zjeździe ponownie podnio
słem sprawę obrazu wierząc, że dostanę poparcie 
i że znajdą się na to odpowiednie fundusze. Pomoc 
z Londynu jednak nie nadchodziła i moje przy
rzeczenie chwilowo poszło w zapomnienie.

W trzy lata później w 1969 roku Polska Szko
ła sobotnia w Manchester obchodziła 20 lecie swego 
istnienia. Biskup Holland był zaproszony jako gość 
honorowy a mnie znów przypadł zaszczyt siedzieć 
obok niego podczas kolacji.

Podczas swego przemówienia biskup Holland 
podkreślił z podziwem przywiązanie Polaków do 
ojczystego języka do swoich pięknych tradycji do 
wiary ojców i do wielkiego kultu Polaków do Matki 
Boskiej. „Znana mi jest powiedział wasza Patronka 
na Jasnej Górze w Częstochowie”, a żartem dodał: 
„Tu obok mnie siedzący kolega z Marynarki za
brał mi właśnie obraz Matki Boskiej Częstocho
wskiej, który mi obiecano na „Polish cruiser Dragon 
podczas inwazji”. Po sali przeszedł szmer. Polacy 
są szybcy w swej 'szczodrobliwości, więc wielu było 
chętnych na sali podobny obraz zaraz biskupowi 
ufundować. Postanowiłem, że tym razem dotrzy
mam danego sobie przyrzeczenia i obraz dla bi
skupa zdobędę. Po porozumieniu się z kolegami 
tutejszego Koła napisałem natychmiast do kol. B. 
Wrońskiego, który został nowym prezesem Stowa
rzyszenia i poprosiłem o pomoc. Bez wahania 
przyrzekł mi, że obraz zostanie ufundowany i po
prosił o szczegóły proponowanej imprezy. Postano
wiliśmy, że dzień Święta Marynarki Wojennej 
10-go lutego będzie najodpowiedniejszy na tę uro
czystość. Zadzwoniłem do sekretarza biskupa z 
prośbą o audiencję. Skoro biskup dowiedział się 
w jakiej sprawie dzwonię podszedł bezzwłocznie do 
telefonu i kiedy powtórzyłem mu nasz zamiar — 
ze wzruszeniem zaproszenie przyjął i polecił sekre
tarzowi niedzielę 8-go lutego zarezerwować, mimo, 
że wszystkie niedziele były już zajęte na wizytacje. 
Postanowiliśmy, że imprezę tą należy połączyć z 
manifestacją ogólno polską jako wyraz wdzięcz
ności biskupowi za jego życzliwe i nadwyraz ser
deczne ustosunkowanie się jego do Polaków i spra
wy polskiej w ogólności. W międzyczasie komandor 
Wroński powiadomił mnie, że dr B. Markowski 
poprosił dobrze mu znanego przeora zakonu na 
Jasnej Górze o pomoc w uzyskaniu oryginalnego 
obrazu Matki Boskiej i że przeor przyrzekł mu 
to załatwić. Szczęśliwie pani Halina Wójcik nasza 
sekretarka była w tym roku na wakacjach w Polsce 
i obraz od przeora przywiozła. Obraz oryginalny 
wzięty żywcem z biurka przeora i przez niego 
poświęcony.

W niedzielę 8-go lutego 1970 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia Obrazu Matki Boskiej Czę
stochowskiej biskupowi Salfordu Tomaszowi Hol

landowi. Wręczenie odbyło się po uroczystej Mszy 
Świętej celebrowanej przez Biskupa w kościele Pol
skim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Kościół 
zapełniony był po brzegi, w prezbiterium zajął 
miejsce poczet z banderą Marynarki Wojennej. 
Podczas Mszy śpiewał chór Stanisława Moniuszki 
i nastrój był podniosły i wzruszający.

Ksiądz Infułat Staniszewski zaproszony na tę 
uroczystość wygłosił gorące kazanie. Pierwsze sze
regi ław zajęli liczni dostojni goście. Royal Navy 
reprezentowane było przez Captain H.R. Moore 
DSC., RN., Commanding Officer Naval Regional 
Officer North, Commander R.H. Culverwell RN 
oraz Lieutenant Commander N.G. Mitchell DSC., 
RNR, President Royal Naval Association in Man
chester. Prezes Stowarzyszenia Mar. Woj. koman
dor B. Wroński, Prezes Zjednoczenia w Manchester 
inż. Żaba, przedstawiciele wszystkich organizacji 
społecznych i kombatanckich oraz byli marynarze 
mar. woj. i handlowej.

Po mszy, przed wręczeniem obrazu komandor 
Wroński wygłosił przemówienie, w którym podkreś
lił więzy jakie łączą Polskę Mar. Woj. z Royal 
Navy i w kilku słowach opisał zdarzenie sprzed 
25-ciu lat na ORP Dragon, kiedy obecny biskup 
Salfordu Tomasz Holland a ówczesny kapelan ma
rynarki brytyjskiej udzielił umierającym i rannym 
marynarzom świętych sakramentów. Dziś po 25-ciu 
latach marynarze dochowują swej obietnicy wrę
czając biskupowi Hollandowi drogą pamiątkę. W 
odpowiedzi biskup Holland ze wzruszeniem i w 
gorących stówach, podziękował za cenną pamiątkę 
oraz podkreślił, że nauczył się cenić Poalków w 
czasie wojny i po wojnie, jako naród podwójnie 
doświadczony i przez cierpienia w czasie wojny 
i przez krzywdę, która go spotkała po wojnie. 
Toteż uważa Polaków na emigracji jako przedsta
wicieli wielkiego narodu, spadkobierców wspania
łego dziedzictwa chrześcijańskiego i tradycji naro
dowych, którym powinni pozostać wierni.

Po uroczystości w kościele odbył się wspólny 
obiad w sali parafialnej w którym wzięli udział 
zaproszeni goście i przedstawiciele polskich organi
zacji kombatanckch i społecznych oraz członkowie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Handlowej 
z rodzinami.

Dostojnych gości przywitał prezes Stowarzy
szenia Koła Manchester kapitan mar. inż. T. Le- 
sisz. W swobodnej i wesołej atmosferze, przerywa
nej licznymi toastami i przemówieniami gości, po
toczyły się wspomnienia z czasów wojny. Sukces 
całej uroczystości należy zawdzięczać wysiłkowi 
większości członków Stowarzyszenia Mar. Woj. 
Koła Manchester, a w szczególności należy wyróż
nić kolegów bosmana J. Podbylskiego bosm. J. 
Pipkę, bosm. M. Pietrzaka i mata J. Bąka, którzy 
ze szczególnym oddaniem przyczynili się do spra
wnej organizacji.



NASZE SYGNAŁY

Następujące listy z podziękowaniem otrzyma
łem od biskupa Tomasza Hollanda oraz Captain 
H.R. Moore DSC., RN.

Mr. T. Lesisz, A.R.I.B.A., 

319 Kingsway, 
Cheadle, 
Cheshire.

My dear Mr. Lesisz

I must thank you for the ceremony yesterday 
and all that went with it. I cannot forget the 
occasion now that I have this beautiful picture 
of Dur Lady of Częstochowa.

During the Mass 1 remembered those who 
gave their lives in Dragon and elsewhere.

1 feel conscience-stricken about leaving the 
gathering so early. I do hope that it was not felt 
as an ungracious act.

Yours devotedly in Christ,

t Holland
Bishop of Salford

From Captain H.H.R. Moore DSC, RN.
9th February 1970 

Dear Lesisz
This is to thank you most sincerely first of 

all, for asking me to that most impressive ceremony 
yesterday, and secondly for all your very kind 
hospitality afterwards. It was the sort of occasion 
which brings back to me many nostalgie memories 
— many of them grim, many others happy. As 
1 said in my brief speech, fighting alongside the 
Polish Navy was always a privilege, and one always 
felt that one was in the presence of the highest 
ąuality in fighting men. It was a great pleasure 
to meet Bishop Holland, and so many distinguished 
members of the Polish community in Manchester.

I was sorry to leave before the party finally 
ended, but I am rather committed to train schedules 
and the like, living as I do in Derbyshire.

I shall not easily forget that noble religious 
ceremony, nor the excellent singing — all of it 
truły worthy of the occasion.

Yours sincerely 
H.H.R. Moore 

T. Lesisz, Esq., AR.1.13.A., 
319 Kingsway, 
Cheadle, Cheshire.

Fragment z uroczystości w Manchester. Przemawia Biskup Holland (na prawo 
od niego prezes SMW kmdr B. Wroński na lew'o prezes lokalnego Kola SMW 

w Manchester kpt. mar. T. Lesisz)
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J.E. Ks. Biskup Holland w rozmowie z kpt. mar. T. Lesiszem 
po wręczeniu Mn obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
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Z KOLEGAMI
CANADA.

Vancouver, dnia 12 czerwca, 70 r.

Do Redakcji „Naszych Sygnałów” w Londynie.

Szanowny Panie Redaktorze,
W ostatnich Naszych Sygnałach mamy kilka 

artykułów i wierszy poświęconych 50-leciu zaślubin 
z Morzem, natomiast ani słówkiem nie wspomniano 
o rzeczy najistotniejszej związanej z datą 10-go 
lutego 1920 r. a mianowicie o podniesieniu bandery 
nad Polskim wybrzeżem.

Pierścień rzucony przez Gen. Broni Józefa 
Hallera potoczył się po krze lodowej, wpadł do 
wody i zniknął, ale polska Bandera, którą wciągnęli 
na maszt trzej marynarze — była i jest naszym 
sztandarem, świętością i tożsamością honoru, w 
obronie którego straciło życie tylu naszych kole
gów.

Czytamy w artykule Magistra Władysława Wy- 
sogoty Zakrzewskiego o powstaniu Dywizji Po
morskiej, o wkroczeniu tej dywizji do Torunia, o 
marszu pułków kawalerii i piechoty do Pucka, ale 
tak jakoś się stało, że Redakcja czcigodnego organu 
Samopomocy Marynarki Wojennej „Nasze Sygna
ły”, jak również b. Szef Sztabu Dywizji Pomorskiej 
mgr Zakrzewski ani słówkiem nie wspomnieli o 
marynarzach i o 1 Batalionie Morskim, który pod 
dowództwem kapt. mar. Konstantego Jacynicza 
pierwszy wkroczył do Pucka i objął straż na na
szym wybrzeżu. Nie wspomniano nawet o Vice- 
Admirale Porębskim, który był ówczesnym Szefem 
Departamentu Spraw Morskich i któremu między 
innymi zawdzięczamy rozbudzenie myśli o tworze
niu marynarki handlowej.

Zdawałoby się, że w 50-tą rocznicę w pierw
szym rzędzie należałoby wspomnieć dobrym sło
wem wszystkich tych, którzy byli „pierwszymi”, a 
którzy na pagórkach i piaskach Gdyni, Oksywia, 
Pucka i Helu zakładali podwaliny tego wszystkie
go co z latami stało się chlubą naszego Narodu.

Po objęciu Pomorza z I Baonu zostały sfor
mowane II i 111 Baony Morskie (kpt. mar. Adam 
Mohuczy i kpt. mar. Witold Zajączkowski). Te 
trzy Baony wchodziły w skład Pułku Morskiego, 
którego dowódcą był kpt. mar. Konstanty Jacynicz

PO ŚWIECIE
(adiutantem był por. mar. Tadeusz Morgenstern). 
W bojach z bolszewikami szereg naszych kolegów 
straciło życie, a wielu zostało odznaczonych orde
rami Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych.

Po zakończonej wojnie bolszewickiej zaczęły 
powstawać różne instytucje Mar. Woj. W Gdyni 
rozpoczęto budowę Portu (inż. Wenda i inż. 
Meyer). W Pucku powstało Dtwo Floty (kdr. Je
rzy Swirski). Komendantem Portu w Pucku został 
kdr Witold Panasewicz. W Swieciu stworzyliśmy 
Szkołę Specjalistów Morskich (kdr ppor. K. Kory- 
towski), a w Toruniu rozpoczęła swe istnienie 
Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (kmdr 
ppr. A. Mohuczy).

Wszystkie te instytucje, jak również pierwsze 
nasze okręty zostały obsadzone przez oficerów, 
podoficerów i marynarzy, którzy różnemi drogami 
przybyli z Rosji, Austrii, Niemiec, Stanów Zjedno
czonych, Francji i Kanału Suezkiego, czyli przez 
tych, co również przeszli przez nieludzkie warunki 
życia w Modlinie i całą gehennę pierwszych lat 
istnienia naszej Ojczyzny — (patrz N. 95 str. 25

Pan Admirał Unrug wspomniał o tych trud
nych początkach, kiedy to przybyli z trzech zabo
rów i różnych stron świata oficerowie, podofice
rowie i marynarze musieli najpierw przezwyciężyć 
trudności językowe i zwyczajowe. Były też inne 
trudności, które stawały na przeszkodzie w pracy 
naszym przełożonym, a które wymagały z ich stro
ny dużej odwagi, silnej woli, wyrozumiałości i wy
trwałości.

Praca wykonana przez naszych przełożonych, 
przez ich Sztaby, Służby Szkoły i Warsztaty dała 
piękny plon. Niemniej chwalebną rolę odegrała w 
życiu naszego Kraju Marynarka Handlowa.

Wiemy, jak dzielnie spisały się obie nasze 
marynarki podczas ostatniej wojny, a przecież cała 
ta „Polska na morzu” rozpoczęła swoje istnienie 
w dniu 10-go lutego 1920 roku — z momentem, 
gdy pierwsza bandera załopotała na maszcie w 
Pucku.

Należy wydobyć z archiwów i z naszej pa
mięci fakty oraz nazwiska tych, którzy budowali 
Marynarkę, a w pierwszym rzędzie tych, których 
młodzież ówczesna nazywała „mastodontami”, a 
którzy pomimo trudności językowch nauczyli, wy
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chowali i zaprawili do służby na morzu szereg 
pierwszych pokoleń naszych oficerów i podofice
rów.

Zawdzięczając pracy wykładowców i instrukto
rów posiadaliśmy okręty obsadzone załogami, któ
rym pod wieloma względami nie było równych.

W popularnych wydawnictwach (paperback) na 
półkach księgarskich powinny się znaleźć opraco
wane wspomnienia o: Modlinie, 1 baonie Morskim 
i pierwszych uzbrojonych statkach „WISŁA” (por. 
mar. Stefan Szmidt) i „WAWEL” (por. mar. Alek
sander Hulewicz), marsz do Pucka, o dniu 10-go 
lutego 1920 r., o bojach Pułku Morskiego, szkołach 
(również francuskich) o stopniowym wzroście Flo
ty i Flotylli Pińskiej, coś z przeżyć wojennych, 
o PKPR i wreszcie o powstaniu Samopomocy 
Marynarki Wojennej. Takie wydawnictwa, jak „Pol
skie Siły Zbrojne” i Nasze Sygnały są dostępne 
jedynie dla bardzo ograniczonej ilości czytelników, 
ale w obydwóch tych wydawnictwach znajduje się 
duża ilość materiału, który mógłby być wykorzy
stany. Brakujący materiał musimy uzupełnić nawo
łując, prosząc i błagając wszystkich kolegów i ko
leżanki do współpracy.

Czas nagli. Pamięć nasza zawodzi. Już w roku 
1950 z okazji: “30th Anniversary of the Polish 
Navy” — wydanej przez Samopomoc Weteranów 
Marynarki Wojennej w Ameryce — zostało umiesz
czone zdanie, że banderę w dniu 10 lutego 1920 
roku podniósł por. Szworc!

Napisałem w tej sprawie portest, ale list mój 
pozostał bez odpowiedzi, a przecież takie pomyłki 
fałszują historię i sprawiają przykrość całej rodzi
nie Pławskich.

Z drugiej strony żywię nadzieję, że prze
chrzczenie p. Admirała Unruga na „Jerzego” na
stąpiło przez pomyłkę, a nie przez to, że pamięć 
zawiodła.

Załączam list otrzymany od por. mar. Kazi
mierza Wiśniewskiego, w którym pisze, iż o 50-cio 
letniej rocznicy podniesienia bandery w Pucku pa
miętano w dziennikach P.R.L. — w Pucku miała 
miejsce tylko uroczystość kościelna.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
E. Pławski

Od Redaktora: Kochanemu Komandorowi Pław- 
skiemu serdecznie dziękuję za list i za naganę, 
którą mi tak było miło otrzymać w moim już 
popoborowym wieku.

Ideą wydania ostatniego numeru było umiesz
czenie artykułów ludzi z poza Marynarki i zoba
czenie co oni myślą o nas i o naszej działalności.

Słuszne uwagi Pana Komandora o dalszej 
dokumentacji początków Polskiej Marynarki Wojen
nej już znalazły swój oddźwięk w artykułach kole
gów Morgensterna, Wnorowskiego i Jabłońskiego 
umieszczonych w obecnym numerze. Ufam, że 
będzie ich więcej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
i moc pozdrowień przesyłam.

Buenos Aires 24A.1970

Nasze Drogie Sygnały,
Pamiętam — nasz wielki wykładowca astro

nomii kdr. M. Kownacki zawsze twierdził, że 
ludzie nie umieją chodzić po tej ziemi. Nie należy 
opuszczać głowy, a przeciwnie, nosić ją dobrze 
podniesioną i patrzyć w niebo, gdzie jest tyle 
cudnych gwiazd. Podnoszę często głowę i patrzę, 
ale nie widzę tych znajomych Niedźwiedzic, nie 
widzę też Gwiazdy Północy. Tylko ze starych zna
jomych. Rycerz Orion stoi na równiku świata i 
patrzy na Was i na nas. Lecz chociaż nie ma 
Gwiazdy Północy jest przecież grupka „okrętników 
spod narodowej sztjerny”, która tak samo jak Wy, 
żyje wspomnieniami cudnej, minionej przeszłości 
i wraz z Wami świętuje jej historyczne dni.

Obchód 10 lutego w Buenos Aires rozpoczął 
się uroczystym nabożeństwem w Polskim Kościele 
na Mansilla. W pięćdziesiątą rocznicę zanosiliśmy 
modły i za tych ... i za tych .. .

Z kolei, zgodnie ze starym zwyczajem, prze
nieśliśmy się do gościnnego Domu Polskiego, gdzie 
już nas oczekiwał stary znajomy Pont Leveque i 
smaczny obiad, przy dźwiękach nastrojowej mu
zyczki okolicznościowej (naturalnie polskiej).

Dział przemówień rozpoczął kol. Kiciński, Do
wódca Zespołu, przypominając zebranym w krót
kich słowach ważność obchodzonej rocznicy ze 
względu na jej pięćdziesięciolecie, po czym oddał 
głos znanemu z poprzedniego obiadu płk. Zakrze
wskiemu, który ponownie podzielił się z nami dal
szymi wspomnieniami tego dnia sprzed 50-ciu laty, 
kiedy towarzyszył gen. Hallerowi. Przypuszczam, 
że jego artykuły wysłane swego czasu do „Naszych 
Sygnałów” ujrzą kiedyś światło dzienne uwalniając 
mnie w ten sposób od streszczenia jego wspomnień.

Nową atrakcję zebrania stanowił stary armator 
polski p. W. Bartosiak. Okazuje się, że w 1920 
roku jako uczeń Szkoły Morskiej został zmobili
zowany i służył w II Batalionie Morskim jako 
marynarz. Naturalnie nie omieszkał Starszy na 
Redzie argentyńskiej, kol. Januszewski wykorzystać 
tej okoliczności, aby wymusić przyrzeczenie, że 
Jako jeden z „bywszych”, a najstarszych mary
narzy, kol. Bartosiak wpłaci dożywotnią składkę 
do S.M.W. Również zauważył nasz Drogi Starszy 
wielką nieprawidłowość w organizacji nieoficjalne
go Koła SMW Arg: otóż o ile koledzy wszyscy 
(czy też prawie wszyscy) wpłacili składki dożywot
nie, o tyle nie uczyniła tego żadna z koleżanek 
— zapowiedział więc z tego tytułu surowe sankcje.

Po przemówieniach — wspomnieniach rozpo
częły się toasty — piliśmy za wszystkich możliwych, 
zaczynając od Tych z 20 roku, Pana Adm. Unruga, 
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Kolegów z SMW, „Naszych Sygnałów”, za obu z 
naszej grupki odznaczonych „złotem”, za wszystkie 
Panie i zaproszonych gości.

I w gronie miłych przyjaciół pogawędkach 
koleżeńskich czas tak szybko zleciał, że nawet nie 
spostrzegliśmy jak już trzeba było wracać do rze
czywistości — do codziennego życia.

M. Serafin

* * »

Gdynia, dnia 22.4.1970 r.

(List do Kmdr. E. Pławskiego)

Szanowny Panie Komandorze!
List Pana sprawił mi olbrzymią radość i wielką 

niespodziankę. Już miałem odpisać na tak miły 
list, lecz los i życie chciało inaczej.

Najpierw długotrwała choroba mojej żony, a 
później jako że ... „nieszczęścia chodzą parami” 
— ja zaniemogłem .Do tego wszystkiego należy 
jeszcze dodać jakże złośliwą aurą tegoroczną, która 
najzdrowszych zwalała z nóg kładąc najczęściej z 
grypą do łóżka i oto obraz tego co było.

Czuję się już w zupełności rozgrzeszony i us
prawiedliwiony w Pańskich oczach.

Tak 50 lat, połowa stulecia — szmat czasu, 
ale jakże głęboko owy dzień, dzień 10 lutego zarył 
się w pamięci zarówno Pana jak i mojej.

Wiele czasu upłynęło od tegoż dnia, wielu też 
z nas odeszło. Wśród tych, którzy już dziś nie 
mogą mówić o tamtych dniach jest kol. Florian 
Napierała, który zginął w 1944 r. podczas nalotu 
na oflag w Dóssel, wraz z kmdr. Dobrzyńskim, 
kpt. Romanowskim, zginęło wówczas łącznie stu 
oficerów. Cała rodzina F. Napierały nie żyje, po
nieważ jego żona i córka, też zginęły podczas 
nalotu.

Wracając jednak do owej historycznej chwili, 
myślą byłem ze wszystkimi, z którymi miałem 
okazję zetknąć się, myśli moje towarzyszyły również 
Panu i dla tego podwójna radość na widok listu.

Całą uroczystość uświetnił pan Derda, który 
wykonał dwie piękne okolicznościowe laurki, także 
tygodniki zamieściły moje zdjęcie i opisały cere
moniał zaślubin z morzem. W Pucku z tej okazji 
odbyły się tylko uroczystości kościelne. Co do 
mojej szanownej osoby to zaiste dziwnie się moje 
losy z Puckiem związały.

Proszę posłuchać fragmentu moich dziejów:
W Pucku znalazłem się w wyniku mobilizacji 

płynąc „Pomorzaninem” w 1939 r., był 1 września, 
ranek i tu zastaje mnie pierwsze bombardowanie 

w którym zginął pierwszy mój dowódca z „Rysia”, 
potem nastąpiło przedarcie do „ Jastarni”, następ
nie po zbombardowaniu „Pomorzanina” 17 wrześ
nia 1939 pełniłem służbę p-w desantową.

2 października po kapitulacji Helu zabrano 
na« do ... Pucka i zamknięto w kościele.

Cały czas wojny spędziłem w oflagach. Do 
Polski wróciłem w czerwcu 1946 r. i zamieszkałem 
w Gdyni.

1 marca br. skończyłem 71 lat i wtedy wzno
siłem toast na zdrowie Państwa, rewanżując się i 
dziękując za ten, który Pan wznosił.

Od 1946 do 1952 r. służyłem w Mar. Woj., 
a następnie przeszedłem jako porucznik rezerwy 
w stan spoczynku. Pracowałem kilka lat do 1964 r 
w Stoczni, obecnie tj. od 1964 jestem na emeryt 
turze. Mieszkam wraz z Żoną od 3 lat w miesz 
kaniu spółdzielczym. Związałem się z Wybrzeżem 
chyba do śmierci.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że z Panem Ko
mandorem łączą mnie szczególnie bliskie wspom
nienia oprócz 50-lecia takie jak Toulon, okręty 
podwodne, których Pan był dowódcą. Są to wspom
nienia tak bliskie i silne, które mnie nie opuszczą. 
Codziennie, zresztą kilka razy dziennie Pan Ko
mandor spogląda na mnie a ja zerkam na Pana. 
Zdziwiłem Pana? Tak, to zdjęcie z kasyna podo
ficerskiego z 1936 r. Jest Pan moim codziennym 
gościem, nie wiedząc o tym. Sądzę, że Pan Ko
mandor zna to zdjęcie! Prócz tego mam jeszcze 
zdjęcie przedstawiające łódź podwodną „Romazzot- 
ti” oraz trzy symboliczne główki „Wilka”, „Żbika”- 
i „Rysia”. Pamięta Pan Komandor Boże Naro
dzenie z 1928 (Presz).

Jeżeli chodzi o pozdrowienia, które Pan prze
syła w liście, przekazałem je poszczególnym oso
bom. Pani Szydłowska serdecznie dziękuje i prze
syła również dla Państwa jak najserdeczniejsze 
pozdrowienia.

Kolega Talaga jak zwykle pod gazem, rusza 
bródką ale już siwą. Kolega Grzywaczyk ma do- 
mek jednorodzinny w Oliwie i przyjmuje turystów, 
natomiast kol. Rytelski pilnuje swojego domu na 
Oksywiu. Pan Grzonka ma wielkie hobby, zbiera 
wszelkie pamiątki dotyczące Marynarki Wojennej 
w czym wiele pomocy okazała pani Szydłowska 
no i ja dołożyłem co nieco.

Kończąc łączę jak najserdeczniejsze pozdro
wienia dla Szanownej Małżonki, Panu życzę w dal
szym ciągu wiele wigoru i werwy - życiowej - 
szczerze oddany

K. Wiśniewski

P.S.
Do pozdrowień dołączają się kmdr Zagrodzki, 

mjr Krzywobłocki z żoną Niną oraz pan Derda.
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GDYNIA
Kochany Panie Doktorze!

Spełniam przyrzeczenie i postaram się jaknajdo- 
kładniej opisać wczorajszą przepiękną i wzruszającą 
uroczystość, którą zainicjował właściwie Pan swoi
mi wspomnieniami z okresu wojny 1939-go roku 
i krótką biografię o Księdzu Kapelanie Władysła
wie Miegoniu, co sprowokowało tak piękny dar 
szlachetnych Rodaków daleko poza granicami Kra

ju.
Toteż na wstępie chyba będę wyrazicielką 

wszystkich tych, którzy wzięli udział w wczorajszej 
uroczystości i podziękuję Panu Doktorowi jak rów
nież Ofiarodawcom tablicy za umożliwienie prze
życia wzruszających chwil pełnych wzniosłości i 
patriotyzmu, których nie mamy niestety okazji 
przeżywać tak wiele w dzisiejszej „atomowej epoce”, 
jak również choć w tak skromny sposób dane nam 
było uczcić pamięć Wielkiego Polaka, którym był 
Ksiądz Kapelan Władysław Miegoń, którego czyny 
i działalność w Marynarce Wojennej w okresie 
międzywojennym powinny przejść do historii, jak 
również wyróżniająca się bohaterska postawa na 
froncie w 1939 roku. Los tak zrządził, że osobiście 
miałam okazję obserwować jak bohatersko i z naj
wyższym poświęceniem niezważając na niebezpie
czeństwo utraty życia, względnie nabycia kalectwa 
Ksiądz Miegoń pomagał nam wszystkim duchowo 
i fizycznie, podejmując się niestrudzenie i bez wy
tchnienia wszystkich najtrudniejszych posług przy 
naszych tak straszliwie i masowo okaleczonych 
rannych, a nam dodawał sił swoim przykładem i 
jakże pięknie i szczodrze ofiarowywał nam wszyst
kim tyle własnego serca.

Osobiście dla mnie były bardzo cenne słowa 
otuchy i zachęty do przetrwania, które usłyszałam 
od Księdza Miegonia w tragicznym momecnie kie
dy mąż mój został aresztowany i wyprowadzony 
w nieznane przez wojskowych niemieckich.

Uroczystość odbyła się wczoraj (31.6.1970) o 
godzinie 18-ej w kościele parafialnym Św. Michała 
Archanioła na Oksywiu w trakcie Nabożeństwa Ma
jowego, co podniosło charakter uroczystości jak 
również zapowiedź ogłoszona widocznie uprzednio 
z ambony i wzmianka w gazecie przyczyniła się 
do masowego udziału parafian oksywskich, jak 
również tłumnego przybycia z innych dzielnic. 
Kościół więc był dosłownie natłoczony, pięknie 
oświetlony, duchowieństwa b. dużo. W czasie uro
czystego nabożeństwa wygłosił kazanie ks. prof. 
Szarkowski, nawiązując do pięknego miesiąca maja, 
w którym czcimy Królowę Polski i wypadło nam 
uczcić pamięć równie pięknego duchowo Kapłana 
kawalera Virtuti Militari, który zginął śmiercią mę
czeńską w Dachau. Wymienił Pana po nazwisku 
jako byłego komendanta szpitala wojennego na 
Oksywiu i autora Wspomnień z okresu wojny 
1939-go roku, podkreślając niezwykle ciężkie straty 
poniesione w obronie Kępy Oksywskiej, waleczność 
naszych wojsk broniących tak dzielnie tejże Kępy, 

przytaczając ilość poległych i rannych, oraz chyba 
po raz pierwszy podał do publicznej wiadomości 
niezwykle trudne warunki pracy służby zdrowia, 
która w miarę możliwości i sił spełniła swój obo
wiązek.

W trakcie kazania Ks. prof. Szarkowski odczy
tał trzy depsze: z Argentyny, z Londynu i z Chi
cago, wszystkie o pięknej treści z zaznaczeniem 
łączenia się we wspólnej modlitwie za spokój duszy 
męczeńsko zmarłego w obozie koncentracyjnym 
Ks. Miegonia. Podał również do wiadomości, że 
byli więźniowie duchowni odbyli pielgrzymkę do 
Dachau w którym odnaleźli nazwisko Ks. Miegonia 
na pamiątkowej tablicy pomordowanych kapłanów, 
więc i tam jest ślad po tym Biedaku. Następnie 
poproszono mojego Męża o dokonanie zaszczytnej 
funkcji odsłonięcia tablicy, która została wmurowa
na po lewej stronie w przedsionku kościoła w 
dobrym i widocznym miejscu. Pod tablicą stał stolik 
z pięknym bukietem białoczerwonych kwiatów, po
za tym ludzie kładli, a następnie rzucali wiązanki 
kwiatów (docisnąć się nie było można) tak że 
nazbierała się tego cała góra*.  Sam moment od
słonięcia był nad wyraz wzruszający, kochany mój 
Mąż był b. wzruszony i zrobił to tak jak tylko 
może zrobić dobra ręka lekarza, która potrafi 
sprawy bolesne dotknąć lekką ręką delikatnie. Tak 
jak czyniła to ręka Pana jako chirurga przez tyle 
lat. Ksiądz poświęcił tablicę i odczytał modlitwę. 
Po nabożeństwie na plebanii była wyłożona b. pię
kna księga pamiątkowa, do której wpisało się całe 
duchowieństwo i wszyscy chętni, którzy chcieli 
jeszcze w ten sposób złożyć hołd Ks. Miegoniowi. 
W księdze tej jest wklejona praca Pana i cała 
masa różnych cennych pamiątek i fotografii, jak 
również mają być dołączone depesze i zdjęcia ro
bione w czasie uroczystości. ■

Księga ta ma być wysłana Panu Doktorowi 
do Warszawy (potem będzie to znacznie trudniej
sze). Zaznaczyłam, że w Kraju będzie Pan do 
8-go bm., więc muszą się pospieszyć. Ma to za
łatwić ks. Szarkowski bezpośrednio, lub przez nas. 
Bardzo wiele osób pytało się o Pana i wszyscy 
żałujemy, że nie było Pana wczoraj z nami i jeszcze 
raz b. dziękujemy za odwiedzenie nas, niech mi 
Pan Doktór wierzy, że było to dla nas bardzo 
przyjemne przeżycie w naszym szarym codziennym 
życiu. Zachowamy je długo w pamięci.

Głęboką przykrością są dla nas różne wiado
me niedociągnięcia, ale uważamy że przyniosły one 
ujmę tylko sprawcom, naświetlając rzeczywistość.

Z całego serca życzymy Panu i Pana Bliskim 
wszelkich pomyślności, niech Bóg dobry choć w 
części odpłaci Wam wszystkim to co Pan w swojej 
długoletniej ciężkiej pracy chirurga sprawił w życiu 
dla innych. Szczerze oddani

Zofia i Augustyn Dolatkowscy

*) Odsłonięcia dokonał mój mąż i komandor 
R. Kasperski.
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T.P. Morgenstern

O PRZYGODACH WOJENNYCH NA LADZIE
(W 50-tą rocznicę bitwy pod Warszawą)

J />

Pewnego pięknego dnia w czerwcu 1920 r. 
siedziałem przy stole w sali „Pompejańskiej" hotelu 
Europejskiego w Warszawie. Nie byłem gościem 
tego hotelu, lecz referentem wydziału spraw za
granicznych Departamentu Spraw Morskich, który 
został tymczasowo ulokowany w hotelu z braku 
innego pomieszczenia.

Właśnie przygotowywałem pocztę dyplomaty
czną wysyłaną do naszych attache morskich — 
wice-admirała Birgiela w Paryżu, kontradmirała 
Kłoczkowskiego w Londynie i gen. marynarki 
Brynka w Waszyngtonie, gdy odwiedził mnie nie
oczekiwanie kdr.por. Jacynicz dowódca batalionu 
morskiego na naszym wybrzeżu, powiadał on mi, 
że był właśnie na konferencji u naszego szefa ad
mirała Porębskiego i że omawiano nader groźną 
sytuację na naszym froncie wojennym. W wyniku 
tej konferencji zdecydowano, że marynarka nasza 
ma wystawić pułk morski o trzech batalionach. 
W końcu dodał, że on został wyznaczony na do
wódcę tego pułku i proponuje mi stanowisko 
adiutanta pułkowego. Oczywiście zgodziłem się na 
to z prawdziwą radością, bo w chwili gdy wzywano 
do szeregów wszystkich zdolnych do noszenia broni, 
pozostanie w biurze zupełnie mi nie odpowiadało. 
Zlikwidowałem więc w przeciągu 24 godzin moją 
warszawską kwaterę, zdeponowałem moje rzeczy i 
wyjechałem do Tdrunia, gdzie mieściła się nasza 
Kadra Mar. Woj. Zajmowała ona koszary przy 
ulicy Sienkiewicza, gdzie później stał 8-y batalion 
saperów. Gdyby nie marynarz stojący na warcie 
przed główną bramą miałbym wątpliwości, czy 
dobrze trafiłem. Na dziedzińcu bowiem zauważy
łem szereg jeźdźców ćwiczących się w jeździe kon
nej. Okazało się, że to marynarze wyznaczeni na 
konnych zwiadowców. Jako adiutant pułku również 
otrzymałem wierzchowca i codziennie rano przy
prowadzony przez ordynansa czekał on przed moją 
kwaterą. Rozpoczynanie służby przejażdżką konną 
było oczywiście dla mnie czymś zupełnie nowym, 
ale muszę przyznać bardzo przyjemnym.

Praca moja jako adiutanta pułku obejmowała 
szereg zupełnie nowych resortów. Jedną z pierw
szych czynności byk> wyposażenie pułku w broń, 
konie oraz wozy dla taboru itp. Trzeba było na 
podstawie istniejących etatów przygotować odpo
wiednie zapotrzebowania i zawieść je do D.O. Ge
neralnego w Grudziądzu. Muszę przyznać, że wła
dze wojskowe wyposażyły nas szczodrze. Ekwipunek 
nasz był jednak bardzo różnorodny: mundury ame
rykańskie, siodła meksykańskie, pistolety hiszpań

skie i karabiny rosyjskie. Tutaj muszę wspomnieć, 
że zasadniczo przewidziane były dla nas normalne 
mundury piechoty z tą różnicą, że żółte wypustki 
piechoty miały być zastąpione białymi. Na kołnie
rzach oficerów nad wężykami miały być kotwiczki

Ustalono, że bataliony będą mieć po dwie 
kompanie strzelców i jednej pół-kompanii karabi
nów maszynowych. Pierwszy batalion pułku (dca 
kpt. mar. Wąsowicz) miał się formować z pierw
szego batalionu morskiego znajdującego się na 
wybrzeżu. Drugi batalion pułku (dca kdr. ppor. 
Mohuczy) formował się z personelu kadry w To
runiu. Trzeci batalion pułku (dca kdr. ppor. Stayer) 
mia*  objąć pozostałych jeszcze podof. i mar. Oczy
wiście wszystkie trzy bataliony były zasilone w 
miarę potrzeby rezerwistami i ochotnikami. Całość 
miała się zebrać w Toruniu.

Tymczasem sytuacja na froncie północno- 
wschodnim bardzo się pogorszyła i przyszedł pilny 
rozkaz niezwłocznego wysyłania pojedyńczych ba
talionów na front natychmiast, gdy są gotowe do 
marszu. Tak więc 2-gi batalion formowany z kadry 
znajdującej się na miejscu był gotowy najwcześniej 
i wyruszył pierwszy. Został on skierowany na za
grożoną Łomżę. Po pewnym czasie batalion ten 
został z frontu wycofany do Torunia. W później
szej fazie walk zajął on pozycję osłonową tego 
miejsca.

Następny z kolei był gotowy batalion pierwszy. 
Dtwo jego objął kdr. por. Jacynicz, a kpt. mar 
Wąsowicz został jego zastępcą. Ja zaś zjechałem 
na adiutanta batalionu.

Ostatni batalion (trzeci) został wysłany na 
granicę pruską gdzie zajął pozycję osłonową w 
miejscowości Lubawa.

Batalion nasz (pierwszy) otrzymał rozkaz je
chać do miejscowości Przasnych (około 100 km na 
północ od Warszawy). Gdy jednak przybyliśmy na 
wyznaczone miejsce czekał już na nas rozkaz, by 
natychmiast udać się do Ostrołęki. Nie było bez-l 
pośredniego połączenia kolejowego między tymi 
miejscowościami więc musieliśmy jechać przez War-j 
szawę. Na stacji Warszawa-Praga zamieniono nam 
karabiny rosyjskie na niemieckie Mauzery, co nię 
byłoby źle, gdyby nie fakt, że oddaliśmy karabiny! 
z bagnetami, a otrzymaliśmy broń bez bagnetów. 
Na to nie było rady. Grupa operacyjna do której 
mieliśmy dołączyć nie miała amunicji rosyjskie] 
lecz tylko niemiecką.
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Przed odejściem naszym do Ostrołęki przybył 
admirał Porębski. Przeprowadził on przegląd usta
wionego na peronie batalionu i pożegnał na drogę.

Z pewnym wzruszeniem wysiadałem z wagonu 
na stacji Ostrołęka — tak dobrze mi znanej z 
listorii wojny 1831 r. Zdawałem sobie sprawę, że 
mam się bić w miejscu gdzie odznaczył się blisko 
JO lat temu generał Bem walcząc z tym samym 
wrogiem. Myślałem o tym, gdy ustawiliśmy się na 
peronie do wymarszu, zdjęliśmy czapki i nasz nie
zapomniany kapelan ks. Mieczysław Miegoń udzie
lił nam absolucji in articulo mortis.

Rozkaz dowódcy naszej grupy operacyjnej 
Generała Roji z miejsca rozdzielił nasz batalion 
na dwie jednostki. Każda składająca się z jednej 
kompanii strzelców i połowy karabinów maszyno
wych. Kompania dowodzona przez por. mar. Wol- 
beka została wysłana na pozycje na północ od 
Ostrołęki, podczas gdy kompania dowodzona przez 
por. mar. Wilkickiego zajęła pozycje na wschód 
od stacji kolejowej, w dość dużej od niej odległości. 
Miejscem postoju dtwa batalionu była budka ko
lejowa niedaleko stacji. W pobliżu stała na po
zycji bateria 7-go P.A.C. posiadająca jednak działa 
potowe (75 m/m). Dowodził nią poznaniak por. 
Dąbek.

Pierwszym rozkazem dca batalionu kazał mi 
nawiązać łączność z oddziałami znajdującymi się 
po lewej naszej stronie. Trzeba było konno prze
dostać się dość daleko przez las oraz znaleźć nie
znanych sąsiadów i ich dowódcę. Udało mi się to 
dość łatwo. Był to pułk warszawskich szewców 
im. Kilińskiego pod dowództwem majora Monda. 
Ucieszył się bardzo, że ma marynarzy w sąsiedz
twie, gdzie była dotąd pustka.

Widząc odległości jakie nas dzieliły od sąsia
dów i dalekie rozstawienie dwóch naszych kompanii 
odniosłem wrażenie, że dca grupy oper, chce małą 
ilością wojska obsadzić jak najbardziej rozległy 
obszar.

Kompanie nasze okopały się i pierwsze dwa 
dni przeszły spokojnie z wyjątkiem tragicznego wy
padku, jaki spotkał młodego podporucznika Kręb- 
skiego przydzielonego do nas ze szkoły podchorą
żych piechoty. Zastrzelił się on przypadkowo 
własnym karabinkiem wyrobu francuskiego, który 
nie był zaopatrzony w bezpiecznik.

W trzecim czy też czwartym dniu rankiem 
przyjechał do dtwa batalionu Generał Roja i za
brawszy do samochodu kdra por. Jacynicza udał 
się w kierunku odległych okołów kompanii por. 
mar. Wilkickiego. Nie wiedziałem dokąd i w Ja
kim celu pojechali, ale gdy nieobecność ich się 
przedłużała zacząłem się niepokoić. Niepokój mój 
zwiększył się gdy ze strony z której oczekiwałem 
powrotu dcy zauważyłem na horyzoncie szwadron 
kawalerii pędzący w moim kierunku co koń wys
koczy. Gdy zbliżyli się widziałem że znaczna ilość 
koni była bez jeźdźców. Ogarnęło mnie przerażenie 

gdy rozpoznałem, że to są Polacy. Gdy się zbliżyli 
widać było ten strach rozpędzonych koni. Minęli 
nas jak błyskawica. O jakimkolwiek zasięgnięciu 
języka nie było mowy. Z zachowania się tych ludzi 
i koni wynikało, że ściga ich chyba jakaś masa 
kozaków. Zwołałem więc natychmiast wszystkich 
podoficerów i marynarzy: pisarzy, ordynansów 
oraz tp. i kazałem im z bronią gotową do strzału 
zająć pozycję w przydrożnym rowie, który przeci
nając drogę zbliżających się napastników doskonale 
zastępował okopy. Gdy po dłuższym oczekiwaniu 
nie było widać npla postanowiłem szukać naszej 
kompanii. Wybrałem kilkunastu podoficerów i 
marynarzy i jako patrol wyruszyłem w kierunku 
wschodnim tam gdzie przyjmowałem, że kompania 
powinna się znajdować. Po dość długim marszu 
zauważyłem w dali naszą kompanię, która szła 
wolnym krokiem w moim kierunku. Gdy się zbli
żyła zauważyłem u wszystkich wielkie zmęczenie, 
a wyraz twarzy świadczył o wysokim przygnębie
niu. Wiadomości jakie przynieśli były istotnie tra
giczne. Opowiadali jak prowadzeni w brawurowym 
ataku na zajmowany przez npla folwark znaleźli 
się nagle w silnym ogniu karabinów maszynowych 
i jak następnie z flanki uderzyła szarża kozaków 
rozbijając kompanię. Straty były bardzo poważne. 
Dowódca batalionu kdr. por. Jacynicz został wzięty 
do niewoli. Ciężko ranni porucznicy Duracz i 
Pieńkowski oraz liczni podoficerowie i marynarze 
zostali wyratowani przez pociąg pancerny biorący 
udział. Były wypadki dezercji.

Ta pierwsza bitwa była bardzo wielką próbą 
dla naszych bądź co bądź w znacznej większości 
zupełnie niedoświadczonych na lądzie wojowników. 
Strata dowódcy, za którym dotychczas szli z zupeł
ną ufnością szczególnie wpłynęła na upadek ducha. 
Rozumiałem ich ból i zmartwienie. Jednak uważa
łem, że nie należy przedłużać tego stanu rzeczy. 
Będąc na miejscu najstarszym oficerem ogłosiłem, 
że obejmuję dtwo i widząc, że nie grozi nam na 
razie żadne niebezpieczeństwo rozkazałem wszyst
kim odpocząć na skarpie toru kolejowego.

Odpoczynek ten wykorzystałem do wytłóma- 
czenia im o konieczności trzymania przez nas po
wierzonego nam odcinka frontu i wspomagany 
przez poruczników Hulewicza i Wilkickiego stara
łem się podnieść ich ducha.

Po półgodzinnym odpoczynku wyprowadziłem 
ich na nowe pozycje i kazałem się okopywać. 
Równocześnie wysłałem do dtwa grupy oper, gońca 
z meldunkiem o naszej sytuacji. Sądziłem, że znaj
dujący się tam zastępca a właściwie obecnie dca 
batalionu kpt. mar. Wąsowicz przyjedzie do nas. 
jednak jakoś nie pokazał się.

Muszę tutaj wspomnieć o naszych „gońcach”, 
którzy zastępowali nieistniejący telefon połowy. 
O każdej chwili dnia i nocy byli gotowi wyruszyć 
— przeważnie galopem — z meldunkiem. Przypo
minam sobie szczególnie marynarza Chmarę, który 
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pędził na koniu w stylu amerykańskich cowbojów. 
Ale najbardziej w tym dziale zasługuje na wyróż
nienie — jeżdżący stylem angielskim — nasz ko
chany kapelan ks. Miegoń. Zawsze pogodny, go
tów do wszelkiej pomocy, przyczynił się wielce do 
podtrzymania naszego morale.

Gdy okopaliśmy się na nowej pozycji, npl, 
który niewątpliwie obserwował nasze ruchy — za
czął ostrzeliwać nas artylerią. Choć szrapnele pa
dały dość gęsto nikt w okopach nie ruszył się. 
Gdy po tym bombardowaniu przeprowadziłem 
przegląd okopów, jeden z najmłodszych naszych 
strzelców pokazał mi z uśmiechem odłamek szrap- 
nela, który odłupał kawałek drzewa od jego kara
binu. Nastrój się poprawiał.

Na odmianę zaczął nam dokuczać głód. Po
siadane zapasy się wyczerpały, a wozy z prowian
tem nie dotarły d0 naszej pozycji. Tutaj przypadek 
przyszedł nam z pomocą. Okazało się, że jesteśmy 
w polu marchwi. Nigdy mi tak nie smakowała 
marchew, jak ta w okopach oskrobana własnym 
nożem.

Pomimo iż nieprzyjaciel nie nacierał przyszedł 
rozkaz stopniowego cofania się w kierunku Ostro
łęki, co nam się nie podobało. Dzisiaj wiemy, że 
przyczyną tego ruchu było posuwanie się nieprzy
jaciela na północ od nas, co groziło oskrzydleniem 
naszej grupy oper, osłaniającej głównie siły polskie 
ustępujące w kierunku przyczółka Warszawy.

Cofając się powoli doszliśmy do stacji kolejowej 
Ostrołęki i tutaj połączyliśmy się z kompanią por. 
mar. Wolbeka. Na naszym lewym skrzydle okopał 
się jakiś oddział „Strzelców Pomorskich”. Odet
chnąłem nareszcie po trzech dniach i nocach ciąg
łego napięcia. Będąc przygotowany każdej chwili 
na atak nieprzyjaciela prawie, że nie spałem i by
łem wyczerpany jak nigdy. Narazie był spokój 
przez pewien czas. Żadnych ruchów nieprzyjaciela 
nie zauważyliśmy, gdy nagle spostrzegłem, że nasi 
sąsiedzi strzelcy wyskakują z okopów i biegną do 
tyłu. Nie wiem co wywołało ten ruch, bo żadnego 
niebezpieczeństwa nie widziałem. Przyjechał samo
chodem dca grupy oper. gen. Roja i spytał mnie 
co się stało. Powiedziałem mu, że jakaś panika 
u sąsiadów wywołała pewne zamieszanie, ale nie 
widzę żadnego powodu do cofania się. Następnie 
genera*  zawiadomił mnie, że kpt. mar. Wąsowicz 
zachorował i spytał mnie kto jest po nim najstar
szym oficerem. Odpowiedziałem że ja jestem. „No 
to pan obejmuje dtwo batalionu” powiedział. Na 
to zameldowałem mu, że niestety nie mogę objąć 
dtwa ponieważ nie posiadam należytego wyszko
lenia i co jeszcze ważniejsze, że nie znam ludzi, 
bo dołączyłem, do batalionu tuż przed wyjściem 
na front. Wskazałem na por. mar. Wolbeka dcę 
pierwszej kompanii jako najbardziej nadającego się 
na dcę batalionu. Generał tą propozycję zaakcep
tował.

Chcąc zabezpieczyć się od nocnego napadt 
kazał mi wykonać wieczorem pozorowany atak ni 
nieprzyjaciela małym oddziałem z pomocą pancer 
nego wozu, który będzie mi przysłany.

Była w batalionie grupa rezerwistów, którz; 
w czasie wojny światowej walczyli we Flandrii v 
niemieckich oddziałach marynarskich. Kilkunasti 
takich marynarzy zgłosiło się na ochotnika do te 
wyprawy. Wieczorem przybył wóz pancerny. By 
to mały Ford pokryty płytami pancernymi z wie 
życzką KM na dachu. Gdy się zupełnie ściemnił, 
ruszyliśmy do ataku. Środkiem szosy posuwał si 
wolno wóz pancerny. Jechał on tyłem, by w razi 
potrzeby wycofania się nie zawracać na szosie poi 
ogniem nieprzyjaciela. W dodatku za wozem szed 
marynarz, który mia*  obsługiwać korbę gdyby mo 
tor stanął. Ja posuwałem się rowem przydrożnym 
po lewej stronie szosy a mój podoficer po prawe 
stronie. Z jednej i drugiej strony szli marynarz 
„szykiem czołowym” rozstawieni jeden od drugieg, 
na odległość głosu. Gdy ruszyliśmy i KM wozi 
pancernego otworzył ogień wtedy zaczęła się gęst 
strzelanina wszystkich. Nieprzyjaciel nie kazał nar 
długo czekać. Wkrótce odezwały się karabiny ma 
szynowe, a po chwili nawet artyleria zaczęła strze 
lać. W moim rowie kule gwizdały jak gromad; 
owadów. Były to liczne rykoszety odbijające si 
od pancerza. Pomyślałem, że nie wybrałem sobi 
dobre miejsce. 1 rzeczywiście za chwilę poczułer 
tak jakby uderzenie batem w łydkę. Sądziłem, ż 
zostałem ranny. Ostrożnie dotknąłem ręką rzekc 
mą „ranę” i stwierdziłem, że kula rozcięła rr 
sztylp nie naruszając nogi. To się nazywa szczęście

Po pewnym czasie „pancernik” nasz dał znał 
że się wycofuje z powodu pociętych opon. N 
tym wyprawa nasza się skończyła. Nieprzyjaciel te 
nocy nas nie niepokoił.

Dwa dni później Generał Roja został przenii 
siony na inny odcinek frontu, a dtwo naszej grup 
operacyjnej objął pułkownik Błeszyński. Równo 
cześnie zostaliśmy wcieleni do 5-ej armii generał 
Sikorskiego.

W nocy opuściliśmy Ostrołękę i przekroczy 
wszy rzekę Narew maszerowaliśmy na Różan i na 
stępnie na Maków. W tym okresie walk odwrotc 
wych maszerowaliśmy przeważnie w nocy, a t 
dzień w okopach stawialiśmy opór nieprzyjacielow 
Zadaniem naszym było opóźnianie posuwania si 
nieprzyjaciela, by dać czas naszym głównym siłor 
do przygotowania się do kontrataku. Obawiałer 
się, że ustawiczne cofanie się mogło wpłynąć ujen 
nie na morale żołnierza. Jednak tak nie był< 
Wszyscy coraz bardziej przyzwyczajali się do żo 
nierskiego życia a poza tym widzieli coraz więct 
oddziałów należących do naszej grupy więc otuch 
rosła. Dwukrotnie udały się nam zasadzki i wzięt 
do niewoli dwa silne patrole. Wygląd i zachowani 
się żołnierzy sowieckich nie były jednolite. Ludzi 
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z pierwszego patrolu byli małego wzrostu. Nie 
ukrywali oni zadowolenia, że dostali się do niewoli. 
Ci z drugiego patrolu byli wysokiego wzrostu, a 
postawa ich była groźna.

1 Jako adiutant byłem często wysyłany przez 
icę batalionu z zadaniem szukania detaszowanego 
łub zagubionego oddziału. W czasie takiej wyprawy 
pewnej nocy koń mój idąc dobrym kłusem potknął 
'się i runęliśmy razem na szosie, koń na kolana, 
h ja na nos. Nie złamałem go, lecz stłukłem kość 
h nasady. Ażeby obandażować jedną ma*ą  rankę 
biiędzy oczami nasz lekarz dr Linke musiał owinąć 
ni całą głowę. Widok tego bandażu był dla mnie 
(wysoce krępujący, bowiem każdy myślał, że jestem 
ranny w głowę i wyrażał swoje współczucie albo 
ktarał się mi w jakiś sposób pomóc. Pewien dca 
na mój widok zatrzyma*  swój pluton szwoleżerów 
t zapytał czy potrzebuję pomocy, a pewna dobrotli
wa kobiecina wybiegła do mnie z dzbankiem mleka 
gdy konno wjeżdżałem do wioski i wołała: „dla 
rannego oficera”.
1 Z Makowa nasza droga prowadziła na Pół- 
Itusk i następnie na Nasielsk. W marszu tym cza
dami byliśmy strażą tylną a więc ostatnim oddzia- 
Hem w kolumnie. Pewnego dnia maszerowaliśmy 
ka dywizją litewsko-białoruską. Jak zwykle nasza 
czwórka konna: dowódca, ks. kapelan, doktor i ja 
ijecha*a  na czele. Naszą uwagę zwróciła końcowa 
pekcja ostatniej kompanii tej dywizji. Żołnierze byli 
bardzo młodzi, prawie dzieci. Z trudem dorówny
wali w marszu swoim dorosłym kolegom w dal
szych szeregach. Dowodzący tą sekcją podoficer 
iniskiego wzrostu, bardzo energicznie popędzał swo
ich chłopców nie dając im ani chwili spokoju. W 
pewnym momencie ktoś z nas zawołał: „Toż to 
kobieta”. Rzeczywiście ten dość pełny w kształtach 
(dowódca okaza*  się być niewiastą. Wiadomość o 
(żeńskim podoficerze szybko się rozniosła wśród 
(marynarzy. Musieliśmy zwolnić kroku, by nieco 
<>ię oddalić, bo rozbawieni nasi wojacy nie mogli 
powstrzymać się od głośnych uwag i dowcipów. 

< Po opuszczeniu Nasielska maszerowaliśmy w 
[kierunku rzeki Wkra i gdy przeszliśmy most doszły 
do nas pierwsze wieści o rozpoczętej ofenzywie 
naszych wojsk i szczególnie o sukcesach 18-tej dy
wizji piechoty. Zaczęła się bitwa warszawska. Po 
blisko 120 km uciążliwego cofania się od Ostrołęki 
odetchnęliśmy. Otrzymaliśmy rozkaz iść natych
miast do Płońska i zająć pozycje na najbardziej 
północnym punkcie linii obrony Warszawy. Szyb
kim marszem udaliśmy się na wyznaczone miejsce 
ji okopaliśmy się.
1 Byliśmy przygotowani na natarcie sił nieprzy
jaciela, które nas wyprzedziły i zagrażały nam z 
kierunku północno-zachodniego. Jeden pluton pod 
^Itwem por. Hulewicza zajął wysuniętą pozycję 
przed frontem obsadzając odległy folwark.
1 Jak zwykle wysłał mnie dca bym zobaczył co 
kię tam u nich dzieje. Ruszyłem lekkim kłusem 

i gdy po drodze mijałem wioskę Ćwiklinek zna
lazłem się nagle wśród spieszonych szwoleżerów, 
którzy biegli do pobliskich stogów siana, by stam
tąd rażyć ogniem z karabinów cofającą się z za
chodu kolumnę nieprzyjacielskiej piechoty. Właśnie 
żołnierze ci już nie cofali się, lecz biegli w swoich 
długich powiewających płaszczach uciekając na łeb 
na szyję. W środku wioski stał wspaniale prezen
tujący się oficer szwoleżerów, który kierował akcją 
wskazując spokojnie szpicrutą poszczególnym gru
pom, gdzie mają uderzyć. Był to obraz godny 
Kossaka. Ja oczywiście zaraz na początku zsiadłem 
z konia i przyglądałem się z zainteresowaniem tej 
pokrzepiającej batalistycznej scenie. Atakujący 
szwoleżerzy i uciekający żołnierze nieprzyjaciela 
jak nagle się zjawili przecinając mi drogę tak i 
osuwali się szybko w kierunku wschodnim i tak 
szybko znikli.

Niebawem znalazłem oddział por. Hulewicza 
i stwierdziwszy że zdrowi i cali powróciłem do 
baonu, gdzie powitały mnie wesołe twarze, bowiem 
przyszedł rozkaz natychmiast maszerować na Ra
ciąż (na północ od Płońska) z którego nieprzyja
ciel właśnie się wycofał.

Byłem ciekaw w jakim stanie pozostawili to 
miasteczko, jednak nie zauważyłem spustoszenia. 
Ale na wiadomość, że w pobliskim dworze za 
miastem są ślady gospodarki sowieckiej wyruszyłem 
konno na drugi dzień rankiem wraz z ks. kapela
nem i doktorem Linke, by przekonać się naocznie 
jakie szkody wyrządzono. Poza nieznacznym pod
niszczeniu kilku mebli i oczywiście nieporządku 
w pokojach nie stwierdziliśmy poważniejszych 
szkód. „Goście” za krótko mieszkali.

Na końcu naszej wycieczki wstąpiliśmy do 
miejscowego małego kościółka. Właśnie odbywała 
się Msza święta, którą odprawiał ksiądz siwy sta
ruszek. Z trudem się on poruszał, a w dodatku 
nie miał ministranta. W kościele były tylko kobiety. 
Widząc to ks. Miegoń, który był w polowym żoł
nierskim mundurze odpiął pas z pistoletem (wszy
scyśmy stale byli uzbrojeni) i poszedłszy do ołta
rza klęknął na miejscu ministranta. Gdy ksiądz 
staruszek się obrócił widać było, że był zaskoczony, 
jednak widząc sprawność ministranta uspokoił się. 
Pod koniec nabożeństwa ks. Miegoń dyskretnie wy
cofał się od ołtarza i wyszliśmy z kościoła. Do
siadłszy naszych rumaków ruszyliśmy kłusem do 
Raciąża, gdy nagle usłyszeliśmy za nami galopu
jącego konia. Był to parobek wysłany przez pro
boszcza, który zapraszał nas na śniadanie. Wytło- 
maczyliśmy jemu, że musimy się śpieszyć i nie 
możemy skorzystać z zaproszenia, za które ser
decznie dziękujemy.

Tymczasem do batalionu przyszła depesza od 
dowódcy armii, że wobec poprawy sytuacji wo
jennej wszyscy marynarze mają być wycofani z 
frontu jako potrzebni do formowania załóg okrę
tów, które niedługo mają przybyć. Mieliśmy po
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wracać do Torunia drogą wodną. Zostałem więc 
wysłany do Modlina i tam przygotowano holow
nik oraz krypy, na których odpłynęliśmy od lą
dowych przygód.

Po powrocie do Torunia objąłem powtórnie 
sprawy adiutantora dowódcy pułku, którym był 
kdr ppor. Mohuczy. Pułk został rozwiązany późną 

jesienią. Ja zostałem w Toruniu, by formować 
załogę dla kanonierki „General Haller”, jako przy
szły zca dcy tego okrętu. Pierwszym który zamel
dował się do tej załogi był Jan Sobieski. . . bosman 
okrętowy.

T.P. Morgenstern

Część ściany z wystawy pamiątek Marynarki Wojennej. U góry 
portret Admirała J. Unruga, poniżej 3 sztychy marynarskie wykona

ne przez kol. W. Krzyżanowskiego
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Gmach Tymczasowego Kursu Of icerów Marynarki Wojennej w Toruniu rok 1920

C. WNOROWSKI

PIERWSZY TYMCZASOWY KURS OFICERSKI 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Październik 1920-— październik 1922

Niniejsze wspomnienia z tego kursu oficerskie
go nie należą do ścisłej historii Polskiej Marynarki 
Wojennej. Są to, po prostu, moje subiektywne 
wspomnienia owiane pewnym zrozumiałym senty
mentem, niezupełnie dokładne, gdyż po 50 latach 
od tych czasów pamięć może zawodzić.

Późną jesienią 1920 r. Admirał Porębski po
wierzył zorganizowanie kursu oficerskiego Mary
narki Wojennej komandorowi Adamowi Mohucze- 
mu.

Celem tego kursu było rozpoczęcie tworzenia 
młodszego narybku oficerów Mar. Woj., ponieważ 
znaczna większość przybyłych oficerów z marynar
ki rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej była dość 
zaawansowana wiekiem i stopniem.

Powołani słuchacze kursu rekrutowali się z ro
zmaitych środowisk. Było kilku przybyłych z ma
rynarki rosyjskiej ze początkowym wyszkoleniem, 
jak por. Zygmunt Sadowski, ppor. Dunin-Marcin- 
kiewicz, st. marynarz Stanisław Jabłoński, ppor. 
Łątkiewicz i pchor. Zdzisław Boczkowski. Pozos
tali przeważnie w stopniach ppor. lub pchor. już 

pełnili służbę w Polskiej Marynarce Wojennej na 
lądzie, ale nie mieli żadnego wyszkolenia morskie
go. Wreszcie część słuchaczy kursu przybyła wprost 
z formacji wojska polskiego, jak por. Marian Ma
jewski, kpt. Adam Andrzejewski i inni. Wielu z 
nich nigdy nie widziała ani morza, ani okrętu wo
jennego. Rozpiętość wieku wśród słuchaczy kursu 
była dość znaczna od lat 20 do 30-tu i ponadto. 
Najstarszymi wiekiem na kursie byli kpt. Andrze
jewski, por. Sadowski, ppor. Wnorowski i ppor. 
Kulczycki. Najmłodszymi byli st. mar. Jabłoński i 
pchor. Kownacki.

Kurs był przewidziany jako dwuletni. Siedzibą 
kursu bvł dawny lokal niemieckiego kasyna garni
zonowego w Toruniu.

Komandor Mohuczy miał do pokonania o- 
gromne trudności. Przede wszystkim nie miał przy
dzielonych stałych wykładowców kursu. Nie było 
ani podręczników ani skryptów z jakichkolwiek 
przedmiotów kursu, ani modeli sprzętu okrętowe
go. W dodatku zarekwirowane niemieckie kasyno 
było zupełnie ogołocone z wszelkich mebli. Jednym 
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słowem, nakazany kurs oficerski miał się narodzić 
z próżni. Stałym personelem kursu byli: komen
dant kursu kmdr ppor. Adam Mohuczy, adiutant 
por. mar. Heliodor Laskowski (jednocześnie słu
chacz kursu) oraz kilku podoficerów administracyj
nych. Wkrótce dołączył kmdr ppor. Witold Zającz
kowski, jako dyrektor nauk. Cały personel kursu 
jak i słuchacze byli narazie przydzieleni gospodarczo 
do Kdry Mar. Woj. w Toruniu a potem Komenda 
Szkoły została jednostką gospodarczą. Oficerowie 
mieszkali prywatnie poza szkołą a podchorążowie 
częściowo prywatnie i częściowo w Kadrze.

Nastawienie słuchaczy kursu oficerskiego było 
bez wyjątków entuzjastyczne. Byliśmy wszyscy 
młodzi, pełni zapału i chcieliśmy posiąść jak naj
szybciej i jak najlepiej wiedzę morską. Prędko zży
liśmy się i utworzyli solidarną przyjacielską grupę, 
pełną humoru i radosnego podniecenia, wobec nę
cącej perspektywy pozostania oficerami morskimi. 
Było nas początkowo 21 słuchaczy, potem 19-stu, 
gdyż dwóch zrezygnowało z kursu, mianowicie 
ppor. Przysiecki i ppor. Harajewicz.

WYKŁADOWCY

Zanim opowiem coś nie coś o wykładach, spró
buję scharakteryzować korpus oficerów morskich, 
który zapoczątkował organizację Polskiej Marynar
ki Wojennej.

Oficerowie ci przybyli do Polski z marynarki 
rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej. Byli dość za
awansowani wiekiem i stopniem. Z grubsza można 
określić, że z marynarki rosyjskiej przybyło 80%, 
z austriackiej 15% i niemieckiej 5%.

Ta właśnie większość oficerów z mar. rosyj
skiej nadała początkowy kierunek i wycisnęła swoje 
piętno na tworzącej się Polskiej Marynarce Wojen
nej. Byli to przeważnie Polacy kresowi, synowie 
tamtejszych ziemian, a więc o tradycji ziemiańskiej 
i charakterystycznym kresowym temperamencie. 
Nieznaczna ilość pochodziła z Polaków zamieszka
łych w Rosji. Ponadto ciekawym zjawiskiem wśród 
tych oficerów był fakt, że do marynarki rosyjskiej 
wstępowali rodzinami tj. po kilku z tej samej ro
dziny (rodzeni bracia lub stryjeczni). I tak było 
w Polskiej Marynarce Wojennej 3-ch Jacyniczów, 
3 Sadowskich, 3 Stankiewiczów, 3 Mohuczych. 2 
Łątkiewiczów, 2 Bartoszewiczów, 2 Kołaczkow
skich itd. (więcej nie pamiętam). Jedni i drudzy 
pomimo swego patriotyzmu polskiego, byli przesiąk
nięci kulturą rosyjską ze względu na wykształcenie 
w szkole rosyjskiej i stałe przebywanie w otoczeniu 
rosyjskim. Szczególniej ci z Rosji byli mocno zni
szczeni i słabo władali językiem polskim.

Marynarka rosyjska posiadała 200-letnią trady
cję morską, począwszy od czasów Piotra Wielkiego. 

Jej zdolność bojowa i liczebność były nie małe, 
ale znacznie ustępowały marynarce niemieckiej a 
tymbardziej brytyjskiej. Jej załogi były starannie 
szkolone. Sromotna porażka floty rosyjskiej pod 
Cuszimą w 1905 r. nie była spowodowana nieudol
nością załóg, lecz na skutek fatalnego założenia 
strategicznego wyższego dowództwa oraz na skutek 
przewagi więcej udoskonalonej artylerii japońskiej. 
W czasie 1-ej wojny europejskiej marynarka rosyj
ska, pomimo częściowego odrestaurowania i uno
wocześnienia, nie była w stanie stawić czoła mary
narce niemieckiej i unikała spotkań z okrętami nie
mieckimi, zagradzając skutecznie zagrodami mino
wymi porty rosyjskie na Bałtyku. W tej dziedzinie 
broni defensywnej mar. rosyjska osiągnęła znaczne 
sukcesy.

Charakterystyczną cechą szkolenia w marynar
ce rosyjskiej była pokutująca jeszcze szczątkowa 
tradycja z czasów okrętów żaglowych. Większy na
cisk był kierowany na zaprawę morską na żaglach, 
na manewrowanie okrętu i prace pokładowe, niż 
na wyszkolenie w broniach ofenzywnych (artyleria, 
torpedy) i specjalnościach technicznych. Starsi ofi
cerowie z mar. rosyjskiej, którzy przybyli do Polski 
byli uczniami tej generacji oficerów, która szkolona 
w czasach żaglowo-parowych. Toteż już w czasach 
nowoczesnych okrętów, gdzie sprzęt techniczny de
cydował o zdolności bojowej okrętu, oficerowie 
korpusu morskiego niedoceniali a nawet do pew
nego stopnia lekceważyli oficerów specjalności tech
nicznych. Oficerowie specjaliści, jak inżynierowie 
mechanicy, elektrotechnicy, radio itp. byli trakto- 
wan, jako oficerowie II-giej klasy, jako korpus 
pomocniczy dla właściwych bojowników — ofice
rów korpusu morskiego o wyszkoleniu ogólnym

Z drugiej jednak strony, rosyjski korpus ofi
cerów był o wiele inteligentniejszy od rosyjskich 
oficerów lądowych, ponieważ samo wyszkolenie 
wymagało większej wiedzy przygotowawczej, oraj 
selekcja kandydatów do marynarki była więcej ści
sła i wreszcie większość oficerów pochodziła z za 
możnych sfer inteligenckich. Byli oni naogół pó 
glądów więcej liberalnych, posiadali znajomość za 
granicy (ze względu na służbę na okrętach), a icł 
zachowanie towarzyskie było więcej europejskie ni; 
ich kolegów, oficerów lądowych.

Admirał KMimieu .Porębski, który przybył dc 
Polski z mar. rosyjskiej, był bardzo popularnyn 
admirałem w Mar. Ros. na Czarnym Morzu, dzięk 
swej ujmującej powierzchowności i wielkim zaletorr 
towarzyskim. Przybywszy do Polski, bodaj że w 
marcu 1919 r. objął kierownictwo nad organizując; 
się Marynarką Polską i dzięki swej wielkoduszność 
przyjmował bez ograniczenia wszystkich oficerów 
polskiego pochodzenia z mar. rosyjskiej, którzj 
zgłaszali się do niego, a wśród nich nawet takich 
którzy dopiero po rewolucji rosyjskiej uprzytomnił 
sobie swoje polskie pochodzenie. W rezultacie, w 
naszej marynarce znalazła się pewna ilość oficerów 
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b kwalifikacjach niedostatecznych lub ujemnie oso
bistych. Ponadto admirał Porębski nieco za wysoko 
Zweryfikował stopnie oficerów z mar. rosyjskiej, co 
Spowodowało przeładowania oficerami wyższych 
htopni miniaturowej Polskiej Mar. Woj. Niektórzy 
’;t tych oficerów odnosili się lekceważąco do naszych 
Iskromnych poczynań, mając świeżo w pamięci 
wielkie floty rosyjskie na Bałtyku, na Czarnym 
Morzu i na Pacyfiku. Lekceważenie i zarozumia
łość tych oficerów szczególnie była nieprzyjemna 

stosunku do narastającej młodszej generacji ofi
cerów morskich już polskiego wyszkolenia.

Zastrzegam się jednak, że takich oficerów była 
Znaczna mniejszość z ogółu przybyłych oficerów z 
^marynarki rosyjskiej.
“ Oficerowie, przybyli z marynarki austriackiej, 
Srawie wszyscy pochodzili z Małopolski (z Galicji, 
‘ak wtedy mówiono). Byli wychowani w szkołach 
dolskich i w otoczeniu polskim. Nie posiadali tak 
Rozległej tradycji morskiej, jak oficerowie z mar. 
Łosyjskiej ze względu na szczupłość i małą dzia
łalność wojenną marynarki austriackiej, która pow
itała dopiero w początkach 19 wieku. Tym niemniej 
byli również dobrymi marynarzami, jednak więcej 
Opanowani w służbie i w obejściu, niż ich koledzy 
i. mar. rosyjskiej. Ci ostatni nie lubili ich, nazywali 
ich „awstryjcami” i pomawiali ich o małostkowość 
1 biurokrację.
f Oficerowie Polacy z marynarki austriackiej nie 
mogli wywrzeć większego wpływu w marynarce 
Solskiej, ponieważ byli w znacznej mniejszości.
i. Natomiast oficerów przybyłych z marynarki 
piemieckiej możnaby policzyć na palcach jednej 
|-ęki. Komandor Józef Unrug, później Admirał, 
ptanowi osobną wielką kartę w dzi ej ach Polskiej 
Marynarki Wojennej i jego działalność wymagała
by osobnego opracowania. Muszę jednak wymienić 
zilku z nich aby pamięć o nich nie wygasła. A 
więc, kpt. (później kmdr) Bramiński (imienia nie 
pamiętam), który spędził bodaj dwadzieścia lat w 
narynarce niemieckiej, w służbie hydrograficznej, 

‘wykonując pomiary Morza Północnego. W mapach 
niemieckich tego morza zawarta jest znaczna część 
Sracy komandora Bramińskiego. Był on naprawdę 
doświadczony „seaman”. Pochodził z poznańskie
go, miał liczną rodzinę i był człowiekiem o prze
ogromnej zacności; nadzwyczaj skromny i uczyn
ny, nic miał w sobie nic z militaryzmu niemieckiego. 
iPamiętam raz, gdy byłem oficerem wachtowym na 
ORP Warta, w przejściu z Gdańska do Cherbourga 
iw grudniu 1924 r. była noc i zbliżaliśmy się do 
Kanału La Manche. Pełniłem służbę oficera wach- 
kowego na mostku. Kmdr Bramiński (z-ca d.o.) 
ppał w ubraniu w kabinie w pobliżu mostku i kazał 
natychmiast się budzić w razie jakichkolwiek zmian 
]w nawigacji. Wkrótce pokazało się prawie jedno
cześnie wiele świateł okrętowych, z lewa, z prawa 
li z przodu, tak że straciłem się przerażony, jak 
knanewrować. Obudziłem kdra Bramińskiego, który 

mnie uspokoił i pouczył po przyjacielsku. „Niech 
pan porucznik nigdy nie traci zimnej krwi na 
mostku, choćby nie wiem jaki strach pana ogarnął. 
A teraz pomału rozpatrzmy sytuację. Najpierw z 
prawej i z przodu, czy nie ma pojedyńczych czer
wonych świateł, przed którymi my musimy ustąpić. 
Z lewej strony przed naszym czerwonym światłem 
oni muszą ustąpić, więc w lewo nieco mniej uwagi 
niż z prawej i przodu, ale czujność w lewo nie 
zawadzi również, bo tam ktoś może być nieuwa
żnym”. I tak pomału, przez godzinę spokojnie, 
każdy nasz manewr tłumaczył. Byłem mu bardzo 
wdzięczny, uspokoiłem się zupełnie i nabrałem na 
przyszłość więcej pewności siebie.

Drugim wyjątkowym „seamanem” był kpt. 
Ziółkowski, który w czasie 1-ej wojny Europejskiej 
grasował na Atlantyku, jako d-ca okrętu „pułapka” 
z dużym powodzeniem. W Polsce rozpoczął służbę, 
jako dowódca okrętu szkolnego Marynarki Handlo
wej „Lwów”, a po tym został komandorem pilo
tów Gdańskich. Przybył również por. Szworc, który 
również przeszedł do marynarki handlowej. Kilku 
innych oficerów nazwisk nie pamiętam. W czasie 
ostatniej wojny kmdr Bramiński i kpt. Ziółkowski 
zginęli w niewoli niemieckiej. Ne znam bliższych 
okoliczności ich śmierci.

Natomiast podoficerowie zawodowi przybywali 
w większości z marynarki niemieckiej. Byli to prze
ważnie bardzo zniemczeni Polacy ze Śląska i Nie
miec zachodnich. Zaledwie kilku podoficerów przy
było z mar. austriackiej i bodaj jeden czy dwóch 
z mar. rosyjskiej.

Komendant naszego kursu oficerskiego — ko
mandor Mohuczy Adam — przybył do Polski z 
marynarki rosyjskiej. Pochodził z Kresów. Mówił 
dość poprawnie po polsku z wyraźnym akcentem 
kresowym, wtrącając często rusycyzmy. Był posta
cią nieprzeciętną. Słusznej i barczystej postawy, 
przystojny brunet, bardzo energiczny i elokwentny. 
Posiadał wielkie zdolności organizacyjne i pomysło
wość. Szybko zorganizował kurs. Zdobył prymityw
ne umeblowanie gmachu szkoły. Swoją rzutkością 
i zapobiegliwością w tych trudnych warunkach po
stawił kurs na możliwie najlepszym poziomie. 
Wkrótce osiągnął uznanie tak wśród słuchaczy kur
su, jak i w środowisku Marynarki Wojennej, bowiem 
początkowo wielu starszych oficerów dość scepty
cznie zapatrywało się na celowość kursu oficerskie
go w obecnych warunkach.

Kmdr Mohuczy miał również znaczny wpływ 
wychowawczy na słuchaczy kursu. Bezustannie 
wdrażał wśród słuchaczy poczucie wysokiej god
ności oficera Polskiej Marynarki Wojennej, kładąc 
również nacisk na służbowość i przyzwoity wygląd 
zewnętrzny oficera. Wnikał również w sytuację 
osobistą poszczególnych słuchaczy podchorążych 
nie mógł podołać swej sytuacji finansowej — kmdr 
Mohuczy spowodował udzielenie mu pożyczki pie
niężnej i wziął pod opiekę jego wydatki pieniężne.
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Toteż ceniliśmy go i lubili, ponieważ odczuwaliś
my nad sobą jego życzliwą opiekę i docenialiśmy 
jego wysiłki, aby postawić nasz kurs na należytym 
poziomie.

Nie ma jednak ludzi doskonałych. Kmdr Mo- 
huczy miał również wady i śmieszne cechy cha
rakteru. Otóż był nie tylko elokwentny, ale wielce 
przy tym fantazjował. Mógł rozprawiać przez dłuż
szy czas o niczym i to z wielkim tupetem. Słuchacze 
kursu określali jego przemówienia jako „limonad” 
(lemoniada) lub po prostu mówili że „zalewa”. 
Miał również dziwaczne przyzwyczajenie przekrę
cania nazw. I tak. słynne były wśród słuchaczy 
jego wyrażenia „Port Artusa” zamiast Port Artura 
(w Toruniu był hotel i restauracja pod nazwą 
„Dwór Artusa”); wymawiał „Atena” zamiast an
tena „plutong” zamiast pluton. Pewnego razu wtrą
cając się do rozmowy słuchaczy, poprawił jednego 
z nich: „panie poruczniku, nie Asnyk a „Astyk” 
był wielkim malarzem”. Złośliwi również rozpo
wiadali, że kmdr Mohuczy wspominając o swoim 
zwiedzaniu Kopenhagi, podobno wyraził się, że 
dachy starych pałaców w Kopenhadze są pokryte 
„patelnią” wieków. Anegdotek na temat jego po
wiedzeń było bez liku, ale powtarzam, to nie prze
szkadzało abyśmy go lubili i cenili.

WYKŁADY

Ale wróćmy do wykładów. Jak już wyżej 
wspomniałem, były wielkie trudności nie tylko ze 
względu na brak pomocy naukowych, ale i ze 
względu na brak stałych wykładowców, przydzie
lonych do szkoły. Oficerowie wykładowcy dojeżdża
li do Torunia na wykłady i byli zmuszeni wówczas 
„hurtem” wykładać temat w ciągu jednego lub 
dwóch dni. Wielu z nich, pomimo dobrej znajomoś
ci przedmiotu, nie posiadało kwalifikacji pedago
gicznych. Myśmy jednak tym się nie zrażali i wo
bec braków podręczników staraliśmy się notować 
skrupulatnie wykłady w swych brulionach. Potwo
rzyły się samoczynnie grupy słuchaczy dla wspólne
go „obkuwania” poza kursem i sprawdzania swych 
notatek z wykładów. Jedną z tych grup, do której 
i ja należałem, tworzyli: por. Sadowski Zygmunt, 
ppor. Kulczycki Stanisław, ppor. Marcinkiewicz 
Henryk zwany „Tomciem Paluchem” (mały wzrost), 
ppor. Kopiec Karol i podchorąży Kownacki Mi
rosław. Ja cieszyłem się w tej grupie nie małym 
prestiżem, ponieważ byłem jedynym na kursie po
siadaczem rosyjskiego podręcznika Astronomii Na
utycznej, który zdobyłem przez znajomych w War
szawie. Naszej grupie przewodził podch. Kownacki, 
który był wybitnie zdolnym matematykiem i po
siadał umysł ścisły i logiczny oraz stosunkowo nie
dawno w porównaniu z nami był po maturze. 
Nieraz do późnej nocy debatowaliśmy nad różnymi 

zasadniczymi problemami z wiedzy morskiej, które 
w późniejszej normalnej Szkole Podchorążych Ma
rynarki w ogóle problemami nie były. „Enfant 
terrible” naszej grupy samokształcącej był ppor. 
Staś Kulczycki. Zdaje się, przybył do nas wprost 
z wojska. Dość solidnej tuszy, jak na swój wiek 
był w pewnym stopniu oryginałem. Posiadał zdro
wy rozsądek życiowy i podejście praktyczne do 
wszelkich spraw życiowych. Niecierpiał wszelkich 
teorii i był słaby w matematyce, ale najważniejszą 
jego cechą było przyrodzone lenistwo i sybarytyzm. 
Gdyśmy debatowali lub powtarzali jakiś temat 
z wykładów, Staś wygodnie usadawiał się w fotelu 
mówiąc: „Nie zwracajcie na mnie uwagi, ja się 
trochę zdrzemię, a potem mi pokrótce opowiecie, 
coście ustalili”. Rzecz dziwna, Staś przed wojną 
podobno studiował przez parę lat elektrotechnikę 
we Francji, w Tuluzie i jeszcze z tamtych czasów 
posiadał brulion z wykładów, w którym zaledwie 
kilkanaście kartek było wypełnionych i który na
dal mu służył na naszym kursie i zdaje się, rów
nież nie został wypełniony do końca. Byliśmy dla 
niego jednak pobłażliwi, ponieważ był dobrym ko
legą a przede wszystkim posiadał wybitną odwagę 
cywilną, rąbał prawdę z mostu i nie znosił kręta
ctwa.

Projektowany program kursu zawierał: astro
nomię nautyczną, nawigację i locję, wiedzę okręto
wą, mechanizmy okrętowe, sygnalizację, radio, ar
tylerię okrętową i broń podwodną oraz budow
nictwo okrętowe.

Po ukończeniu 1-szego zimowego kursu było 
projektowane zaokrętowanie słuchaczy na jedną z 
kanonierek, a po następnym kursie zimowym za
okrętowanie słuchaczy indywidualnie na istniejących 
jednostkach morskich i rzecznych Marynarki Wo
jennej. Wreszcie ostateczny egzamin i zaliczenie 
słuchaczy kursu do oficerskiego korpusu morskiego.

Nie czekając na wykładowców, kmdr Mohuczy 
rozpoczął wykłady we własnym zakresie. Zdobył 
dla kursu kilka podręczników niemieckich z nawi
gacji i locji Bałtyku, oraz niemieckie mapy morskie 
Bałtyku, co było już znaczną pomocą. Wykłady 
kmdra Mohuczego były mieszanej wiedzy morskiej. 
Trochę elementarnych zasad nawigacji, trochę locji 
(latarnie morskie). Na sali wykładowej zostało za
wieszonych kilka kolorowych planszy (widoczne 
na fotografii) oraz mały model okrętu, uzyskany 
jakimś sposobem przez kmdra Mohuczego. Stoły 
i ławki słuchaczy prymitywne, zbite z desek na 
krzyżakach widać je także na fotografii.

Normalne wykłady z astronomii nautycznej 
rozpoczął z nami przybyły z Warszawy kapitan 
żeglugi wielkiej Ledóchowski (zdaje się z mary
narki austriackiej). Wkrótce wykłady po nim prze
jął kpt. żeglugi wielkiej Mamert-Stankiewicz z ma
rynarki rosyjskiej. Kpt. Stankiewicz nie był wymo
wny. Był bardzo poważny, rzadko się uśmiechał. 
Mówił głosem cichym i miał przyzwyczajenie po
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wtarzać często słowa „znaczy się’’, ale jego wy
kłady były systematyczne i na należytym poziomie. 
Wykłady jak i słuchaczy traktował poważnie i ry
gorystycznie. Gdy Staś Kulczycki dowiedział się 
na początku wykładów, że astronomia nautyczna 
w celach praktycznych zakłada, że ziemia stoi w 
miejscu a słońce i gwiazdy obracają się dookoła 
ziemi — wielce się ucieszył i zażartował, że astro
nomię będziemy studiować tylko do czasów Ko
pernika. Esencją wiedzy z astronomii nautycznej 
wówczas było określanie szerokości i długości miej
sca okrętu na mapie według klasycznego i żmud
nego schematu Somnera, a praktyczną wiedzą była 
umiejętność dokładnych pomiarów sekstantem wy
sokości słońca lub gwiazd, oraz umiejętność do- 
dładnego zliczenia czasu w stosunku do chrono
metru oraz obsługa chronometru. Rola radia w 
nawigacji była jeszcze w stadium początkowym a 
kompas żyroskopowy dopiero zaczęto eksperymen
tować. Niektórzy słuchacze kursu mieli trudności 
z powodu słabej znajomości lub wcale elementar
nych zasad trygonometrii. W naszej grupie podcho
rąży Kownacki „podciągnął” z trygonometrii słab
szych kolegów. W końcu pierwszego roku na egza
minie Staś Kulczycki został zapytany, jakie kon
stelacje gwiezdne sobie wyobraża z tamtej strony 
sfery niebieskiej. Na co Staś: „Panie Kapitanie, 
ja sobie dobrze nie wyobrażam z tej strony sfery 
niebieskiej, a co dopiero z tamtej”. Powstał śmiech 
ogólny. Nawet kapitan Stankiewicz uśmiechnął się 
i powiedział: „Znaczy się, pan porucznik jest 
człowiek przyziemny i niebo go nie interesuje, ale 
marynarz na okręcie jest człowiekiem bez ziemi 
i niebo jest dla niego ważnym drogowskazem. 
Znaczy się, jeśli pan chce zostać marynarzem, to 
musi pan poznać niebo. Znaczy się, dziękuję panu”.

Kpt. Stankiewicz w ciągu zimowych kursów 
wdrożył nam przyzwoitą znajomość astronomii na
utycznej. W późniejszych latach kpt. Stankiewicz 
w marynarce handlowej był jednym z najważniej
szych autorytetów żeglugi polskiej. Był kapitanem 
statku pasażerskiego „Polonia” (rejsy Bukareszt — 
Haifa) a przed i w czasie wojny był kapitanem 
na S/S Piłsudski i zginął na tym posterunku, gdy 
S/S Piłsudski najechał na minę. Jego zastępca i 
długoletni podwładny kapitan żeglugi wielkiej K. 
Borchardt wydał w Polsce powojennej bardzo cie
kawą i barwną monografię o kapitanie Stankiewi
czu pod tytułem,: „Znaczy, kapitaji*.

Inny zupełnie charakter miały wykłady kdra 
ppor. Wąsowicza z mar. rosyjskiej. Byt to komiczny 
oryginał, o wielkiej dobroci jako człowiek, ale 
ogromnie wybuchowy i łatwowierny jak dziecko. 
Był specjalistą z nawigacji w marynarce rosyjskiej. 
Wykładał wyraziście z ogromnym entuzjazmem, 
który i nam się udzielał, ale jego mowa była 
jakąś mieszaniną zniekształconych słów polskich i 
rosyjskich tak, że słuchacze pochodzący z byłego 
zaboru austryjackiego nie zawsze go dobrze rozu
mieli. Jego niektóre zwroty często wywoływały 

śmiechy i staraliśmy się go poprawiać. Kiedyś je
den ze słuchaczy omyłkowo mylnie go poprawił 
w terminologii polskiej, co potem zostało sprosto
wane i w przyszłości wzbudziło w nim niedowie
rzanie, czy poprawiając go nie żartujemy sobie z 
niego. To stało się powodem śmiesznego incydentu, 
który stał się później anegdotyczny w całej Ma
rynarce w rozmaitych zmienionych wersjach. A 
było to tak. Pewnego razu kmdr Wąsowicz miał 
mieć wykład o „Ostrodromie” (prostobieżnia okrę
tu). Pędem wpadł do klasy i od progu zaczął już 
wykład tymi słowy: „Proszę panów, jeżeli naczer- 
czemy (nakreślimy) prosta linia na papieru . . .” Na 
to podchorąży Kownacki, przerywając mu popra
wia: „Panie Komandorze, na papierze”. — „Ach 
tak, proszę panów, a więc jeżeli naczerczemy prosta 
linia na papierze ...” W tym miejscu zrobił pauzę, 
zastanowił się, i obracając się do nas, mrugnął 
filuternie okiem i zawołał: „O nie, proszę panów, 
papież jest w Rzymie a tutaj trzeba — na papieru, 
tak (wykrzyknął) na papieru, a więc jeżeli naczer
czemy prosta linia na papieru” . .. Powstał śmiech 
ogólny, ale on na to nie zważał i brnął dalej w 
radosnym podnieceniu. Ogromnie by) miły i rozbra
jający w swych śmiesznych powiedzeniach, tym 
nie mniej dał nam niezłą wiedzę teoretyczną z 
nawigacji. Wyjątkiem była tylko dewiacja kompasu 
magnetycznego. Wykładana przez niego bez więk
szego powodzenia, ponieważ teoria dewiacji wy
magała więcej analizy działania sił magnetycznych 
w ujęciu rozkładu tych sił z teoretycznej mechaniki, 
którą to teorię kmr Wąsowicz nie zdołał jasno 
wyłożyć, aczkolwiek sam był dobrym praktykiem 
przy kompensowaniu dewiacji kompasów na ok
rętach w Polskiej Marynarce.

Kmdr Wąsowicz zmarł jeszcze przed wojną.
Wiedzę okrętową wykładał nam stale kmdr 

Zajączkowski Witold z mar. rosyjskiej. Nie bawił 
się w teorię i wszelkie problemy na okręcie wy
jaśniał w sensie praktycznym i zrozumiałym. Był 
nieco szorstki w obejściu i apodyktyczny. Mówił 
dobitnie i imponował nam swoim doświadczeniem 
marynarskim. Niektórzy jednak słuchacze, którzy 
nie byli nigdy na okręcie, musieli wielce pracować 
wyobraźnią, nie zawsze trafną. Później, podczas 
praktycznego pływania, wszystko stało się zrozu
miałe. Na tych wykładach zrodziły się pierwsze 
próby ustalania polskiej terminologii okrętowej. 
Inicjatywę podawał kmdr Zajączkowski, którą roz- 
strząsaliśmy z punktu widzenia polonistyki. Przy
pominam tutaj, że w marynarce rosyjskiej termino
logia okrętowa została zapożyczona bezpośrednio 
z marynarki holenderskiej, za czasów Piotra Wiel
kiego, i z czasem została zniekształcona w języku 
rosyjskim. Rzecz jasna, że oficerowie z marynarki 
rosyjskiej automatycznie narzucali swoją termino
logię, ponieważ polskiej prawie jakby nie było.

Kmdr Zajączkowski był naszym wykładowcą 
przez cały kurs oficerski, a latem był naszym in-
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struktorem podczas praktycznego pływania, o czym 
opowiem później.

Aby skończyć z opisem wykładów za cały 
kurs dwuletni, omawiam tutaj również wykłady, 
które odbywały się w drugim roku kursu.

Mechanikę okrętową, ograniczoną do maszyny 
parowej, tłokowej i kotłów węglowych oraz mecha
nizmów pomocniczych — wykładał nam komandor 
inżynier Kamiński Stanisław. Te wykłady dla więk
szości słuchaczy nie budziły takiego zaciekawienia, 
jak pozostałe przedmioty kursu. Poza tym, wykła
dowca bardzo zacny i łagodny nie miał daru pe
dagogicznego.

Komandor Kamiński umarł przed wojną.
Artylerię okrętową wykładał kdr ppor. Stayer, 

również z marynarki rosyjskiej. Były to wykłady 
bardzo elementarne, więcej opisowe sprzętu artyle
ryjskiego z uwzględnieniem pojęć o materiałach 
wybuchowych. Również nieco elementranej balisty
ki.

Ciekawym zajęciem w końcu wykładów były 
praktyczne ćwiczenia na przyrządzie polskiego in
żyniera Dłuskiego z Rosji. Przyrząd ten wypożyczył 
kmdr Mohuczy. Mała sylwetka okrętu posuwała się 
w pewnym oddaleniu od ćwiczących, naśladując 
rzeczywisty wygląd okrętu z kilkumilowej odległo
ści. która to odległość mogła być dla każdego 
zmieniona. Ćwiczący podawał tylko komendę od
ległości, którą oceniał na oko i naciskał odpowie
dnią dźwignię (o dalomierzu nie było jeszcze mo
wy na tych wykładach), która zależnie od podanej 
odległości wywoływała ukazanie się znaku naśla
dującego wybuch pocisku przed luk za okrętem, 
lub bezpośrednie trafienie, jeżeli odległość była 
trafnie podana. Było to prymitywne wstrzeliwanie 
się w cel ruchomy i widoczny. Ma się rozumieć, 
zliczanie poprawek artyleryjskich na szybkość celu, 
szybkość własną i warunki atmosferyczne nie były 
brane pod uwagę i nie mieliśmy pojęcia jak funkcjo
nuje centrala artyleryjska na dużych okrętach. 
O strzelaniu zapomocą radaru nikomu się jeszcze 
nie śniło.

Kmdr Stayer po wojnie wstąpił na służbę do 
Marynarki Wojennej w Polskiej Republice Ludo
wej. Uzyskał nawet stopień admirała i stanowisko 
dowódcy floty lecz w kilka lat po tym umarł.

Wykłady z broni podwodnej (nie pamiętam 
kto wykładał), ograniczały się do opisu torpedy 
sprzed 1919 roku oraz min zderzeniowych. Ma 
się rozumieć same rysunki torpedy nie mogły dać 
należytego zrozumienia konstrukcji torpedy a tym- 
bardziej jej skomplikowanego funkcjonowania. 
Również funkcję sprężynowego żyroskopu wykła
dowca nie zdołał wytłumaczyć. Więcej zrozumiałe 
były opisy min zderzeniowych i ich działanie, ze 
względu na ich skomplikowaną konstrukcję. Trwały 
tak samo były trudne dla wyobrażenia dla tych, 
którzy ich nie widzieli.

Były również wykłady z radio. Wykładał ko
mandor o niemieckim nazwisku (nazwiska nic pa
miętam) z marynarki austriackiej. Wykładowca był 
sympatyczny i starał się wyjaśnić zasady radia, ale 
nie miał większego powodzenia.

Wykłady z locji i sygnałów prowadził kmdr 
Mohuczy. Te wykłady nie wymagały żadnego na
tężenia umysłu, lecz jedynie pamięci. Kmdr Mo
huczy wykładał również nieco elementarną taktykę 
okrętów ze szczegółowym uwzględnieniem bitwy 
jutlandzkiej, której wykład był jego ulubionym ko
nikiem. Sporządził szczegółowe wykresy z tej bitwy 
w kilku fazach operacyjnych.

Wykładów z historii wojen morskich nie mie
liśmy, bo nie było jeszcze podręcznika, wydanego 
w kilka lat później przez kapitana inż Huberta. 
Jedynie była krótka relacja o bitwie pod Oliwą 
i o kaprach królewskich na Bałtyku w 16 i 17 
wieku. Tak samo nie było wykładów z meteorologii.

Natomiast na wysokim poziomie pedagogicz
nym były wykłady z budowy okrętów. Wykładow
cą był kdr. por. inż. Sasinowski (imienia nie pa
miętam), który był inżynierem konstruktorem bu
dowy okrętów w marynarce rosyjskiej na Bałtyku 
i podobno był projektodawcą przed 1 -szą wojną 
torpedowca typu „Nowik”. Ponadto był wykładow
cą w morskiej szkole inżynieryjnej w Kronsztacie, 
a więc profesor z prawdziwego zdarzenia. Był to 
pan starszy wiekiem, mówił dość poprawnie po 
polsku z akcentem wileńskim. Mówił bardzo wolno 
i tak samo pisał pomału wyraźnie na tablicy. 
Aniśmy się spostrzegli a już cała tablica równiu- 
teńko maczkiem była zapisana. Poczem, następowa
ła mała pauza i jeszcze raz omówienie tematu. 
Gdy skończył — ścierał tablicę, i zwracając się do 
nas, zwykle mawiał: „A teraz, proszę panów, po
maleńku pobiegniemy dalej”. Jego wykłady słucha
liśmy z przejęciem. Obliczenia pojemności okrętu 
i wytrzymałości materiałów wyłożył nam w przy
bliżonych obliczeniach arytmetycznych bez użycia 
różniczek i całek. Dzięki niemu, zrozumieliśmy 
łatwiej zależność pływalności i stateczności okrętu 
od jego układu elementów konstrukcyjnych. Często 
nam przypominał, że cóż z tego, że słuchacz w lot 
pojmuje problemy konstrukcji a w obliczeniach 
myli się ponieważ bazgrze niedbale cyfry, które 
w końcu powodują zwykłe omyłki arytmetyczne. 
Pilnował nas stale, aby w zadaniach pisać cyfry 
wyraźnie i równiuteńko.

Kmdr Sasinowski umarł jeszcze przed wojną.
Poza wykładami z wiedzy morskiej, mieliśmy 

także kilka wykładów z nowoczesnej literatury pol
skiej (Wyspiański, Żeromski) zainicjowane przez 
kmdr. Mohuczego, który zaprosił na wykładowcę 
profesora Riesa, znanego polonistę-wykładowcę w 
gimnazjum Toruńskim.

Kończąc na tym o wykładach, muszę jeszcze 
wspomnieć, że kilka razy w czasie zimy kmdr 
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Mohuczy urządzał wieczorki tańcujące w gmachu 
naszej szkoły, na które byli proszeni goście z miasta 
w ograniczonej i selektywnej liczbie. Przygrywała 
orkiestra garnizonowa. Takie wieczorki były dosko
nale zorganizowane i utrzymywane na przyzwoitym 
poziomie towarzyskim. Wszyscy słuchacze byli obo
wiązani poczuwać się gospodarzami wieczoru i ża
dna z pań nie mogła być zaniedbana w tańcu. 
Tego pilnował kmdr Mohuczy, i jak tylko zoba
czył jaką i chwilowo samotną, zaraz prowadził do 
niej któregoś ze słuchaczy, obowiązując go bawić 
panią bez względu na wiek, czy urodę.

Którejś soboty, gdyśmy wieczorem składali ja
kieś częściowe egzaminy, zjawiła się niespodziewa
nie orkiestra garnizonowa. Okazało się, że zaszła 
pomyłka w dacie. Kmdr Mohuczy nie odesłał or
kiestry z powrotem, mówiąc do nas: „Czy nie 
jesteśmy warci, aby i dla nas samych orkiestra nam 
przygrywała”. Zorganizowana została naprędce ja
kaś kawa i trochę słodkich likierów, zaimprowizo
wano stoliki i cały wieczór mile spędziliśmy na 
koleżeńskiej pogawędce, słuchając od czasu do cza
su koncertu orkiestry. Ponadto, kmdr Mohuczy 
zainicjował aby niektórzy z nas opowiedzieli jakieś 
ciekawe zdarzenie ze swego życia. Był to bardzo 
mile spędzony i niezapomniany wieczór. Trzeba 
przyznać, że komandor Mohuczy miał gest.

GDYNIA I PIERWSZE ZAOKRĘTOWANIE

Po zakończeniu 1-go kursu zimowego otrzy
maliśmy urlop z poleceniem stawienia się po urlo
pie w Gdyni na ORP Haller. Zdaje się, że zbiórka 
słuchaczy po urlopie była w Toruniu a stamtąd 
gromadnie pojechaliśmy do Gdyni. Było to wiosną 
1921 roku.

Gdynia wówczas była skromną wioszczyną 
rybacką. Stacja kolejowa, a raczej przystanek (bud
ka) był tuż za główną szosą prowadzącą z Wej
herowa do Sopot i Gdańska. Za szosą i w stronę 
lądu były lekkie wzgórza pokryte lasem. Od stacji 
w stronę morza prowadziła kręta niebrukowana 
ulica zwana Starowiejską. rzadko zabudowana z 
dwóch stron chatami rolników i rybaków. Równo
legle do ulicy Starowiejskiej, również w stronę 
morza, była nowa prosta droga, prawie niezabudo
wana (później ul. 10-go lutego). Prostopadle do 
tych dwóch ulic, wzdłuż i bliżej morza, była właś
ciwa ulica rybacka (później ulica Świętojańska) z 
ubogimi chatami rybackimi, która w stronę Oksy
wia kończyła się przy starym dębie a w odwrotną 
stronę zabudowania kończyły się przy dzisiejszym 
Skwerze Kościuszki. .Dalej droga była niezabudo
wana i prowadziła do Orłowa. Kamienna Góra była 
pustym wzgórzem gęsto zadrzewionym na stokach.

Głównym ośrodkiem letniskowym był tak zwa
ny Dom Kuracyjhy, gdzie dzisiaj Skwer Kościuszki, 

w odległości jakichś kilkudziesięciu metrów od mo
rza. Był to piętrowy drewniany budynek z werandą 
w stronę morza, z restauracją na parterze i na 
piętrze z pokojami gościnnymi. Od Domu Kura
cyjnego prowadziła kładka z desek poprzez piachy 
do pomostu. Pomost drewniany na palikach, sze
rokości 3-4 metry i długości kilkadziesiąt, do któ
rego mogły przybijać łodzie i żaglówki. Po obu 
stronach pomostu rozciągała się piękna i szeroka 
plaża. Za niemieckich czasów Gdynia była miejscem 
letniskowym dla skromniejszych obywateli Wejhe
rowa, ale latem tego 1921 roku była dość ożywiona 
przybyłymi letniskowcami i wycieczkami z całej 
Polski.

Tak wyglądała mniej więcej Gdynia, gdy wysie
dliśmy na stacji, skąd udaliśmy się na ów pomost, 
aby łodzią wiosłową, w kilka obrotów, dostać się 
na ORP Haller, który był zakotwiczony jakieś 
ćwierć mili od brzegu.

ORP. Haller by trzystotonową kanonierką 
przybrzeżną; uzbrojoną w dwa działka 47 mm 
na dziobie i na rufie oraz w dwa karabiny maszy
nowe po bokach, na śródokręciu. Zakupiona w 
Finlandii w Abo, przez rząd polski wczesną wiosną 
tegoż roku.

Dowódcą na czas praktycznego pływania był 
komandor Mohuczy, nasz komendant kursu, ze 
swym adiutantem ppor. Laskowskim. Kierowni
kiem instruktorskim kursu praktycznego był kmdr 
Zajączkowski. Kierownikiem maszyn był chorąży 
z marynarki niemieckiej bardzo słabo mówiący po 
polsku (nazwiska nie pamiętam). Załoga kadrowa 
składała się tylko z kilkunastu podoficerów i ma
rynarzy.

Ta mała kanonierka była wówczas dla nas 
— a szczególniej dla tych, którzy nie byli nigdy 
na morzu — pełnowartościowym okrętem, który 
wydawał się nam dość duży.

Po przybyciu wszystkich na okręt i po od
prawie przydzielono nam dość obszerne pomiesz
czenie pod pokładem. Były tam koję jednopiętrowe 
zamiast hamaków, szafki na rzeczy a pośrodku 
kilka długich stołów i ławki. Pozwolono nam zwie
dzać cały okręt. W międzyczasie podano nam obiad, 
składający się z 3-ch dań, deseru i kawy (gest 
kmdr. Mohuczego, aby wywołać dobre wrażenie 
przy starcie). Rzeczywiście byliśmy oszołomieni ta
kim przyjęciem, gdyż w 1921 roku było bardzo 
krucho z odżywianiem w Polsce.

Staś Kulczycki (pamiętam jak dziś) siedział 
pośrodku dużego stołu, wielce zadowolony z przy
jęcia ; wytarł usta serwetą, zapalił wielkie cygaro 
(palił cygara tylko przy większych okazjach), puścił 
kłęb dymu i rozejrzawszy się po pomieszczeniu 
powiedział głośno ; „Owszem podoba mi się tutaj”, 
i zwracając się do usługującego marynarza dodał: 
„Powiedzcie tam na górze, aby nas teraz trochę 
przewieźli”. Ma się rozumieć był to żart z jego 
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strony, ale wypowiedziany tak serio, że wywołaj 
wybuch śmiechu całego naszego grona. Następne 
posiłki przez cały czas pływania były skromne i 
dość często mieliśmy na obiad „Eintopfgericht”. 
Nazajutrz ubraliśmy się w drelichy i komandor 
Zajączkowski wziął nas ostro do galopu. Zaczęliśmy 
od szorowania pokładu i czyszczenia mosiądzu. 
Pełniliśmy wszystkie funkcje i prace marynarskie. 
Gdy już zaznajomiliśmy się z pracą marynarzy na 
pokładzie, więcej nas nie zatrudniano w tych fun
kcjach w miarę możności, udzielając nam więcej 
czasu dla zajęć odpowiednich dla wyszkolenia 
oficerskiego. Nie stosowano też zbytniego rygoru. 
Kanonierka ORP Haller, aczkolwiek mała, posiada
ła wszystkie elementy większego okrętu, tylko w 
mniejszej skali i ilości tak, że nasza praktyka była 
dość normalna. Nie mieliśmy tylko warunków 
podstawowej zaprawy morskiej, jaką nabywa się 
na okręcie żaglowym, więc nasza zaprawa morska 
musiała się ograniczyć do ćwiczeń na łodzi wio
słowej. Nie było jeszcze ustalonego regulaminu słu
żby okrętowej (R.S.O.), ale tok służby na ORP 
Haller w praktyce był już do niego zbliżony. Nasz 
status prawno służbowy był nieco nienormalny. 
W czasie godzin służbowych byliśmy traktowani 
jako marynarze, niezależnie od zwracania się do 
nas przez „panie poruczniku itp.”, ale po godzinach 
służbowych byliśmy traktowani, jako oficerowie. 
Zresztą byliśmy tak chętni i gorliwi w wykonywaniu 
swych obowiązków, że nie pamiętam, aby kiedy
kolwiek był stosowany raport karny. Nie było 
również żadnych zgrzytów ani nieporozumień po
między nami a naszą władzą. Byliśmy zgranym i 
podatnym zespołem.

Pewnego razu podoficer z załogi okrętowej, 
wywołując nas gwizdkiem do zajęć okrętowych, 
wykrzyknął: „Słuchawki na górę”, myląc nazwę ze 
„słuchaczami”, i tak już do nas ta nazwa w żartach 
przylgnęła.

Komandor Zajączkowski dość szorstko ale 
sprawiedliwie kierował naszym kursem praktycz
nym, i jak już wspominałem był sam wybitnym 
praktykiem na okręcie. Nieustannie pouczał nas o 
praktycznym podejściu do każdej pracy lub prob
lemu na okręcie.

PIERWSZE PŁYWANIE NA BAŁTYKU

W końcu letniej praktyki opanowaliśmy zupeł
nie dostatecznie wszelkie prace i obowiązki pokła
dowe a także sygnalizację flagami i semafor. Nie 
pominięte były również prace z linami. ORP Haller 
często był w ruchu, krążąc po zatoce Gdańskiej 
i nazewnątrz półwyspu Helskiego. Wtedy pełniliś
my wszelkie wachty na mostku, na pokładzie, 
maszynowni i kotłowni. Ładowaliśmy wielokrotnie 

węgiel do bunkrów kanonierki, który pobieraliśmy 
z polskiej składnicy węglowej na tak zwanym „Haku 
Polskim” w Gdańsku. Również dość często malo
waliśmy nadbudówki okrętowe i częściowo burty 
okrętu.

Komandor Zajączkowski wymagał również od 
nas dokładnej znajomości okrętu. W tym celu ka
żdy z nas był obowiązany posiadać odpowiedni 
notes, w którym należało wykreślić zasadnicze 
przekroje okrętu wraz ze wszystkimi rurociągami 
i przewodami oraz wszelkie dane pomiarowe okrętu 
jak również dane nawigacyjne. W końcu pływania 
znaliśmy naszą kononierkę na wylot.

W czasie krążenia po Bałtyku prowadziliśmy 
dublowany Dziennik Nawigacyjny, ćwicząc się w 
ustalaniu pozycji okrętu przez widoczne namiary 
na lądzie i wykreślając kursy na dublowanej mapie. 
Prowadziliśmy także oryginalny Dziennik Zdarzeń.

Pewnego dnia Komandor Zajączkowski zeszedł 
do naszego pomieszczenia i powiedział: „Podyktuję 
wam schemat Somnera bez żadnych wyjaśnień teo
retycznych, z którymi zapoznacie się później, na 
następnym kursie zimowym, a teraz nauczcie się 
praktycznie posługiwać sekstantem, almanachem 
astronomicznym i tablicami logarytmicznymi. Był 
to dla nas punkt kulminacyjny, „clou” naszego 
kursu praktycznego. Kanonierka była już zaopa
trzona bodajże w 6 sekstantów, kilka zegarków 
sekundników oraz w niemieckie almanachy i tablice 
logarytmiczne. Odtąd ćwiczyliśmy Somnera przy 
każdej okazji. Pierwsze pozycje okrętu wypadały 
nam bardzo daleko od właściwej. (Staś Kulczycki 
obliczył pierwszy raz pozycję okrętu na lądzie, w 
pobliżu Wejherowa). Wreszcie zapowiedziano nam 
„dłuższą podróż morską” — do Kłajpedy, która 
była wówczas jeszcze pod zarządem aliantów. W 
połowie drogi zerwał się sztormowy NW, który 
wiał nam wprost w lewą burtę. Kanonierka bujała 
się jak korek na fali i miała wielkie przechyły na 
boki. Komandor Mohuczy jednak kursu nie zmie
nił. Większa część „słuchawek” zaczęła chorować 
a niektórzy pokładli się w pomieszczeniu, czując 
się beznadziejnie chorymi. Komandor Mohuczy 
podnosił chorych na duchu, mówiąc że to jest 
dobra zaprawa morska i że nie trzeba się poddawać 
i schodzić w dół do dusznego pomieszczenia.

Muszę tutaj nadmienić, że nasza gromada 
„słuchawek”, zawsze była pełna humoru i krytycz
nych dowcipów. Na pewne zdarzenia na okręcie, 
w których dopatrywaliśmy się cech komicznych, 
układaliśmy krótkie przypowieści w formie ewan
gelicznej. To też i na tę podróż była ułożona 
również przypowieść, którą przytaczam z pamięci: 
„Onego czasu wyszedł mistrz (kmdr Mohuczy) ze 
swymi uczniami w one morze Bałtyckie. A wtem 
zerwała się sroga burza i zaczęła miotać wątłym 
korabiem. Potrwożyli się wielce uczniowie, lica ich 
zbladły i poczęli oddawać dary Neptunowi. Wtedy 
starszy z uczni, sędziwy Zygmunt, (Sadowski) sta
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nął przed mistrzem i rzekł: Przecz nas Panie wy
wiódł w one burzliwe fale na zgubę naszą? (Tak 
nie było — licentia poetica). A na to mistrz — 
Zaprawdę powiadam wam, nie macie w sobie ducha 
morskiego. Spójrzcie na mnie, czy nie widzicie, że 
jestem bez trwogi i nie dbam o fale. Wtedy Korab 
zakołysał się gwałtowniej, mistrz umilkł, zzieleniał 
na twarzy i szybko zbiegł w dół do kabiny (tak 
było). Na tym kończy się przypowieść morska”.

Wtedy bez zdarzeń dobiliśmy do Kłajpedy 
która była nieciekawą mieściną portową i wrócili
śmy przy pięknej pogodzie do Gdyni. W końcu 
praktycznego pływania na ORP Haller kmdr Mo- 
huczy zorganizował egzaminy z wiedzy praktycz
nej okrętowej przez specjalną komisję zzewnątrz 
szkoły. Egzaminy wypadły pomyślnie dla wszyst
kich, chociaż niektóre „słuchawki" (w tej liczbie 
i ja) były mniej pewne przy egzaminie w pomiesz
czeniu maszynowym okrętu.

O następnym kursie zimowym nie będę się 
więcej rozpisywał, gdyż sądzę, że ten temat już 
wyczerpałem.

Po ukończeniu 2-go kursu zimowego przydzie
lono nas na całe lato indywidualnie na istniejące 
okręty i monitory Flotylli Pińskiej, dla dalszego 
uzupełnienia wyszkolenia^ praktycznego w charak- 

; terze młodszych oficerów okrętowych.
Wreszcie nastąpiły końcowe egzaminy z. całego 

dwuletniego^ kursu. W czasie egzaminu z nawigacji 
komandor Mohuczy wprowadził na salę egzamina- 

i cyjną jakiegoś pana w cywilu, w podeszłym wieku, 
który uważnie przysłuchiwał się egzaminom przez 
całą sesję. W końcu wstał i zwracając się do nas 
powiedział mniej więcej w te słowa: „Kochani 

i rodacy, przysłuchiwałem się uważnie waszym egza- 
I minom, ponieważ pierwszy raz w moim długoletnim 
: życiu marynarza, usłyszałem wiedzę morską wyra- 
■ żoną po polsku i terminach polskich. Nieraz mi 
, się marzyła wolna Polska, ale w moich najśmiel
szych marzeniach nie przypuszczałem, że będziemy 
mieć polskie morze, polskie okręty i polskich ma- 

, rynarzy. Szczęść Wam Boże, kochani młodzi roda
cy — marynarze!” W końcu głos mu się załamał 
ze wzruszenia i stary człowiek rozpłakał się, wy- 

: cierając twarz chusteczką. Był to wice-admirał w 
; stanie spoczynku Konstanty Biergiel z Marynarki 
Rosyjskiej na Oceanie Spokojnym (Umarł przed 

i wojną w Polsce).
I W dziesięć lat później, w roku 1931, odbył 
I się zjazd koleżeński suchaczy 1-go kursu oficer- 
1 skiego w Szkole Podch. Mar. Woj., która była 
I już wtedy normalnym 3-letnim wyszkoleniem mor- 
I skim z zaprawą morską na żaglowcu „Iskra” przy 
i zastosowaniu wysokiej selekcji kandydatów. Skład 
i wykładowców Szkoły był przeważnie stały i szkoła 
' była należycie wyekwipowana.
1 Nasz zjazd był nieliczny. Zaledwie połowa 
' byłych słuchaczy. Kilku odeszło z Marynarki a 
1 część nie mogła przybyć ze względów służbowych.

Kmdr Mohuczy odszedł z Marynarki w stan 
spoczynku bodajże już w czasie naszego zjazdu. 
Jego odejście, o ile się orientuję, nastąpiło na 
skutek zbyt krytycznego nastawienia do Kierow
nictwa Marynarki Wojennej.

Komandor Zajączkowski przed wojną był dłu
goletnim dowódcą Flotylli Pińskiej, a po wojnie 
osiadł w Kanadzie, gdzie zajął się farmerstwem.

Zbliżam się do końca moich wspomnień i za- 
daję sobie pytanie, czy ten pierwszy kurs oficerów 
Polskiej Marynarki Wojennej by racjonalnym za
mierzeniem? Ma się rozumieć, było to wyszkolenie 
niekompletne. Jednak dało nam dostateczne pod
stawy do uzupenienia wiedzy morskiej przez dalsze 
doświadczenia w służbie na okrętach.

Może nie wszyscy dostatecznie uzupełniali swą 
wiedzę, ale wielu z nas z wielkim pożytkiem wy
warło swój wpływ w dalszych latach w służbie 
Mar. Wojennej1 na przyszłe generacje (roczniki) 
oficerów Marynarki. Wśród nich wybitnie się za
znaczyli:

Ś.p. kmdr ppor. Heliodor Laskowski, jeden z 
pierwszych wysłany na kurs artylerii we Francji 
(1923) a później szef artylerii i uzbrojenia w Kie
rownictwie Mar. Woj. Przyczynił się do utworze
nia baterii 152 m/m na Helu.

Ś.p. Komandor Marian Majewski. Ukończył 
kurs L’Ecole Naval Superieure we Francji. Później 
Szef Sztabu Dowództwa Floty przed wojną i pod
czas wojny w obronie Helu.

Ś.p. Komandor Tadeusz Stoklasa. Ukończył 
kurs L’Ecole Naval Superieure we Francji. Później 
Szef Wydziału Wyszkolenia w Kierownictwie Ma
rynarki Wojennej. W końcu Attache Naval w 
Anglii przed wojną i podczas wojny.

Kmdr por. Mirosław Kownacki, wieloletni wy
bitny wykładowca astronomii nautycznej, nawi
gacji i meteorologii w Szkole Podchorążych Mar. 
Woj., którego uczniami była większość oficerów 
uczestniczących w akcji bojowej podczas ostatniej 
wojny.

Nie wymieniam wielu innych również zasłu
żonych, których rola jest znana w Polskiej Ma
rynarce Wojennej, a nawet ci przeciętni również 
przekazali jakiś okruch wiedzy morskiej i doś
wiadczenia następnym pokoleniom oficerów.

A więc, nie przeminęło z wiatrem zupełnie!

Czesław Wnorowski
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UCZESTNICY TYMCZASOWEGO KURSU OFIRERSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ 
W TORUNIU ROK 1920

W sali wykładowej siedzą począwszy z lewa w kolejności jak są widoczni:

1. S.p. ppor. Henryk Dunin Marcinkiewicz
2. ś.p. ppor. Bronisław Łątkiewicz
3. ś.p. por. Heliodor Laskowski
4. ppor. Czesław WnoroWski
5. ś.p. por. Marian Majewski
(i. ppor. Zdzisław Boczkowski
7. ppor. Seweryn Bukowski
8. st.mar. Stanisław Jabłoński
9. podch. Józef Woźnicki

10. ś.p. por. Anatol Lewicki
11. ppor. Stanisław Kulczycki
12. por. Zygmunt Sadowski
13. podch. Mirosław Kownacki
14. ppor. Karol Kopiec
15. ppor. Ryszard Reyman
Niewidoczni na zdjęciu lub nieobecni:
16. ś.p. por. Tadeusz Stoklasa
17. ś.p. ppor. Stefan Gebethner
13. ś.p. kapitan Adam Andrzejewski
19. ppor. Przysiecki
20. ppor. Bohuszewicz
21. ppor. Harajewiez
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R. TYMIŃSKI

PRZERWANA PODRÓŻ SZKOLNA

O.R.P. Iskra

„Światła pozycyjne w porządku”, —• meldował 
śpiewnym przeciągłym głosem podchorąży na 
„Oku”.

Jest jeszcze ciemno, aczkolwiek przed dziobem 
okrętu, niebo zaczęło już przybierać szaro-różową 
barwę, zwiastującą zbliżający się świt.

O.R.P. Iskra, żaglowiec szkolny polskiej Ma
rynarki Wojennej, trzyma kurs na Wschód. Usta
wione na pół wiatru żagle, chwytają chciwie ła
godną północną bryzę,, nadając okrętowi szybkość 
około pięć węzłów. Atlantyk oddycha, unosząc mia
rowo długą falę.

Nocne wachty na żaglowcu, jeśli nie są prze
rywane manewrami przy żaglach lub uprzykrzane 

złą pogodą, są pełne uroku. Okręt przechylony 
lekko na burtę, unosi się i opada, do taktu fali. 
Jedynie poszum ciętej dziobem okrętu wody, skrzy
pnięcie bloku, czy nieśmiałe załopotanie żagla, 
przerywa zalegającą ciszę. Co pół godziny, „Oko” 
oznajmia, że „światła pozycyjne w porządku”.

Atmosfera taka, wybitnie sprzyja rozmyśla
niom. A jest o czym rozmyślać.

Wyszedłem na pokład wcześniej niż naprawdę 
było trzeba. O świcie mamy robić zwrot o 180 
i wziąć kurs na Zachód, jak to robiliśmy już od 
sześciu dni. O świcie zwrot na Zachód, — na 
Atlantyk, a przed zachodem słońca, zwrot na 
Wschód, ku afrykańskim brzegom Maroka.
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Zamieniłem parę słów z oficerem wachtowym 
i sternikiem, po tym przeszedłem na dziób, by 
sprawdzić jak pełni służbę podchorąży na „Oku” 
po czym powróciłem na śródokręcie. Oparłem się 
o nawietrzne nadburcie, trzymając się wanty grot- 
masztu i wpadłem w zadumę. Jak na filmie, prze
winęły mi się przez umysł zdarzenia z ostatnich 
kilku miesięcy.

Gdynia. Rok 1939 narodził się pod nieprzy
chylnymi prognostykami. Napięta do granic wy
trzymałości sytuacja polityczna, nie wróżyła Euro
pie nic dobrego. W nadchodzącej rozgrywce, Pol
ska znajdowała się w ogniskowej pozycji.

Od jesieni poprzedniego roku, zajmowałem 
stanowisko zastępcy dowólcy O.R.P. Iskra. Do
wódcą był komandor podporucznik Jerzy Umecki.

O ile na bojowych okrętach naszej Marynarki 
Wojennej, dawał się odczuć nastrój przygotowań 
do działań wojennych, o tyle na żaglowcu szkol
nym, pozornie przynajmniej, wszystko odbywało się 
według zupełnie pokojowego programu. Na począt
ku maja, mamy wyjść w podróż szkolną z połową 
młodszego rocznika Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej i wszelkie czynności są przeprowa
dzane pod tym kątem widzenia. Remont, uzbraja
nie masztów, sprawdzanie takielunku i żagli, ma
lowanie, zamawianie zaopatrzenia itp.

Pewnego kwietniowego popołudnia, wybrałem 
się z Jadwigą, moją żoną, z Oksywia do Gdyni. 
Prosiłem żonę, by mi pomogła w wyborze płyt 
gramofonowych dla okrętu. Pobraliśmy się przed 
rokiem i Jadwiga oczekiwała dziecka na początku 
listopada. Podróż nasza miała trwać do drugiej 
połowy października, a więc jeśli nie będzie żad
nych niespodzianek, powinienem wrócić na parę 
tygodni przed rozwiązaniem. Zajęty wybieraniem 
płyt, nie zauważyłem zachowania się żony. Gdy 
rozległy się dźwięki tanga „La Cumparsita”, spoj
rzałem na żonę i osłupiałem. Biedna Jadwiga stała 
zalana łzami.

Wobec zwiększonego programu rozbudowy na
szej Marynarki Wojennej, a co za tym szło, zwięk
szonej ilości podchorążych na młodszym roczniku 
Szkoły Podchorążych, O.R.P. Iskra okazał się za 
małym, by zaokrętować cały rocznik. Trzeba było 
podzielić podchorążych na dwie połowy. Jedna, 
miała pójść na O.R.P. Iskra do Faliron pod Pireus 
w Grecji i tam zakończyć okres szkolenia na ża
glowcu. Druga połowa rocznika, miała szkolić się 
na Transportowcu Wojennym O.R.P. Wilia, który 
w odpowiednim czasie miał przybyć do Faliron, 
gdzie przewidziana była wymiana grup podchorą
żych.

Wypadki na arenie politycznej, nie pozostawa
ły bez wpływu na planowanie podróży Iskry, i 
w umysłach odpowiednich czynników w Sztabie, 
tłoczyły się różne kontrowersje. Czy wysłać żaglo
wiec w podróż w ogóle, a jeśli tak, to w którym 
kierunku.

Pojechałem do Warszawy, celem omówienia 
szczegółów podróży z jednym z oficerów sztabo
wych w Wydziale Planowania Kierownictwa Mar. 
Woj.

Gdyby to ode mnie zależało, oświadczył mi 
mój rozmówca, nie posłał bym was w tę podróż. 
Najwyżej posłał bym was do Zatoki Botnickiej.

Jestem zdania — odpowiedziałem — że pły
wając w Zatoce Botnickiej, w pierwszym dniu woj
ny, najprawdopodobniej stalibyśmy się ofiarą bom
by lotniczej lub torpedy. W najlepszym wypadku, 
moglibyśmy liczyć na internowanie w Szwecji lub 
w Finlandii. Natomiast poza Bałtykiem, moglibyś
my być pożytecznie użyci poza krajem, lub mieć 
szanse powrotu do Polski przez Rumunię.

Dnia 5-go maja, 1939 r., byliśmy gotowi do 
wyjścia w podróż. Data ta wypadła w piątek. Ze 
względu na przesąd żeglarski, Dowódca wyznaczył 
odkotwiczenie na pięć minut po północy w sobotę 
6-go maja.

Wieczorem wpadłem na chwilę do domu, by 
zabrać kilka potrzebnych mi w podróży drobiaz
gów oraz by powiedzieć dowidzenia małżonce. 
Musiała Jadwiga mieć złe przeczucie, bo znowu 
wybuchła płaczem i w żaden sposób nie mogłem 
jej uspokoić. Gdy szedłem w kierunku portu, długo 
jeszcze widziałem jej szlochającą sylwetkę, na 
balkonie naszego mieszkania w blokach oficerskich.

Przyznać muszę, że ja również nie byłem całko
wicie spokojny co do najbliższej przyszłości.

Pierwsza część podróży szkolnej odbyła się 
zgodnie z zakreślonym programem, Zawinęliśmy 
do Gravesend pod Londynem, do Lisbony, Oranu, 
Salerno i Faliron. Jedynie w Salerno odstąpiliśmy 
od programu, pozostając w tym porcie tylko 12 
godzin, zamiast przewidzianego tygodnia. Była to 
demonstracja nakazana przez nasze władze, jako 
reakcja na napastliwą na Polskę kampanię oficjal
nej prasy włoskiej, posłusznie wtórującej prasie 
niemieckiej.

Faliron miał być półmetkiem w naszej podróży 
i tu mieliśmy wymienić z O.R.P. Wilia, nasze grupy 
podchorążych. Wilia jednak mając kłopoty z kot
łami, musiała po drodze z Gdyni, wejść do Brestu 
i została opóźniona. Wobec tego, Kierownictwo 
Marynarki Wojennej, skierowało ją do Casablanca, 
— a nam poleciło skrócić postój w Faliron — 
zamiast do Aleksandrii, iść do Bizerty, a stamtąd 
do Casablanka na rendez-vous z O.R.P. Wilia.

17-go sierpnia, 1939 weszliśmy do Casablanka, 
gdzie na nas już czekała Wilia. Po paru dniach, 
dokonaliśmy przeokrętowania grup podchorążych.

W międzyczasie, atmosfera polityczna już była 
tak naelektryzowana, że nie było najmniejszej wąt
pliwości, że wojna musi wybuchnąć lada dzień.

Dowódca Okrętu, Komandor ppor. J. Umecki, 
uważał, że z dwojga złego, na wypadek wybuchu 
wojny, lepiej jest być w sojuszniczym porcie, niż 
na Atlantyku, lub w porcie państwa neutralnego, 
sprzyjającego Niemcom. To też przed terminem 
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naszego wyjścia z Casablanca, wysłał depeszę do 
Kierownictwa Mar. Woj. w Warszawie, prosząc o 
rozkazy. Odpowiedź była krótka i jasna: „wyko
nywać program”. Program przewidywał Las Pal- 
mas na wyspach Kanaryjskich, Antwerpię i powrót 
do Gdyni.

25-go sierpnia wyszliśmy z Casablanka i wzię
liśmy kurs na Zachód.

Na przejście z Casablanca do Las Palmas, 
mieliśmy przewidziane aż jedenaście dni. Tymcza
sem, dzięki pomyślnemu wiatrowi wiejącemu z Pół
nocy, potrzebowaliśmy na przejście najwyżej dni 
pięć. Planem Dowódcy Okrętu było odwlec nie 
tylko datę przybycia, ale nawet zbliżenia się do 
Las Palmas tak długo, jak tylko będzie można. 
W tym celu, nakazał w ciągu dnia żaglować na 
Zachód, a przed zachodem słońca, robić zwrot na 
Wschód.

Z zadumy wyrwał mię gwizdek podchorążego 
wachtowego, wywołującego załogę do menewru.

Za chwilę wyszedł na rufę Dowódca Okrętu. 
Po sprawdzeniu stanowisk manewrowych przy ża
glach, podszedłem do Dowódcy i zameldowałem 
gotowość do zwrotu.

Zanim Dowódca zdołał polecić mi wykonać 
zwrot, dopadł do nas podekscytowany podoficer 
radio, Bosmanmat Ludwik Chwistecki i drżącym 
głosem zameldował: Panie Komandorze Wojna! 
Puck zbombardowany. Komandor Szystowski zabi
ty. Westerplatte pod ogniem pancernika Schlezwig- 
Holstein.

Był wczesny poranek 1-go września, 1939 roku.
Znajdowaliśmy się w pobliżu brzegów Maroka, 

na szerokości geograficznej portu Safi, około 150 
mil morskich od Casablanka.

Jakże słusznym był schemat Dowódcy, lawi
rowania w zasięgu Maroka. Wybraliśmy szoty i 
idąc ostro do wiatru na pełnych żaglach oraz przy 
pomocy motoru, wzięliśmy kurs na Casablanca. 
Dnia 2-go września, weszliśmy do tego portu i 
ocumowaliśmy się przy burcie O.R.P. Wilia.

Trudno opisać nastroje jakie ogarnęły załogi 
obu okrętów, bezpiecznie ocumowanych w dalekim 
porcie.

Gościnni Marokańczycy i Francuzi robili wy
siłki rozerwania nas i zapraszali nas do swoich 
domów, klubów i restauracji. Ocenialiśmy serdecz
ność naszych gospodarzy, ale nie mieliśmy chęci 
na te rozrywki.

Urządzaliśmy dla załogi różne ćwiczenia i za
jęcia okrętowe, a każdą wolną chwilę spędzaliśmy 
na słuchaniu komunikatów radiowych. A wieści by
ły zastraszające. Wiedzieliśmy, że komunikaty nie
mieckie były przesadzone, bo między innymi, ogło
sili, że O.R.P. Iskra został przez nich zatopiony, 
jak również wszystkie, nasze okręty podwodne. 
Tymczasem, my staliśmy w Casablanca cali i bez
pieczni i wiedzieliśmy, że trzy okręty podwodne 
zostały już internowane w Szwecji. Z drugiej strony, 
nie ulegało wątpliwości, że w Polsce działo się źle.

Dowódca Iskry planował prześlizgnięcie się w 
wodach terytorialnych Maroka do Gibraltaru, a 
stamtąd, przez względnie bezpieczne Morze Śród
ziemne, Dardanele i Morze Czarne, do rumuńskie
go portu Constanca. Stamtąd, drogą lądową do 
Polski. Zanim jednak zdołaliśmy wprowadzić ten 
zamiar w czyn, granica rumuńsko-polska została 
zamknięta. Nie było innej rady. Trzeba było czekać 
w bezczynności, podczas, kiedy Polska krwawiła.

Około 200 metrów przed dziobami naszych 
dwóch okrętów, stał francuski stawiacz min „Plu
ton”. 13-go września rano, ożywiony ruch przy i 
na tym okręcie, wskazywał na to, że okręt przy
gotowywał się do wyjścia na morze. Około godziny 
jedenastej, wstrząsnął powietrzem potworny huk 
eksplozji i z „Pluton’a” strzel:! słup ognia i dymu, 
rozszerzający się u góry na kształt grzyba. Na 
pokłady i naokoło stojących w pobliżu okrętów, 
posypały się niezliczone ilości rozmaitej wielkości 
odłamków.

„Pluton” wyleciał w powietrze z pełnym ła
dunkiem min. Przełamał się na dwie części zaczął 
osiadać na dno. Ropa ze zbiorników „Pluton’a”, 
pokryła powierzchnię wody i zaczęła płonąć. Pło
mień szybko zbliżał się do nas. Nie tracąc czasu, 
zapuściliśmy motor, rzuciliśmy cumy i przeszedłszy 
na nawietrzną stronę avant portu, stanęliśmy na 
kotwicy. Równocześnie, wysłaliśmy naszą motorów
kę do tonącego ,,Pluton’a”, by ratować jego załogę, 
specjalnie tych co zostali wyrzuceni wybuchem, lub 
też sami skoczyli do wody. Akcja ratunkowa naszej 
motorówki była bardzo skuteczna, bo wkrótce po
wróciła do okrętu, wyładowując przeszło dwudzie
stu rozbitków, przeważnie ciężko rannych.

Skutki wybuchu „Pluton’a” były okropne. Jak 
nam podano, z całej załogi tego okrętu ocalało 
około 120 osób, licząc w tym lżej rannych. Podo
bno zabitych i ciężko rannych zostało około 400 
osób, łącznie z dostawcami i robotnikami pracu
jącymi w pobliżu okrętu.

Pokład Iskry był zasiany odłamkami, a ciężki 
kątownik przebił drewniany pokład, wtłaczając co- 
najmniej pół metra swej dugości do Izby chorych. 
Chociaż większa część załogi znajdowała się przy 
różnych pracach na pokładzie, ani jeden z nas nie 
został nawet zadraśnięty. Natomiast O.R.P. Wilia 
nie miał takiego szczęścia. Z pośród jej załogi, 
por. mar. Jur Mende został ciężko ranny w nogę, 
a por. mar. lekarz Limonienko i St. Marynarz 
(nazwiska nie pamiętam) byli lekko ranni.

Dachy i szyby domów w pobliżu portu, od
niosły znaczne uszkodzenia.

Nieco jaśniej zaczęliśmy spoglądać na świat, 
gdy doszła nas wiadomość, że nasze trzy Kontr- 
torpedowce: OORP Grom, Błyskawica i Burza, 
omalże w przeddzień wojny, zostały wysłane z 
Polski do Wielkiej Brytanii i że już biorą udział 
w działaniach wojennych, przy boku Królewskiej 
Marynarki Brytyjskiej.
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Wkrótce po tym, nowa wiadomość zagrzała 
nasze serca. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ze 
swym Rządem, jest w Paryżu. Szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej ze swym Sztabem jest przy 
Rządzie też w Paryżu. Generał Władysław Sikorski 
organizuje we Francji Polskie Siły Zbrojne. Ochot
nicy mają się zgłaszać do Obozu w Coetąuidan 
w Brytanii.

A więc wojna nie jest przegrana. Suwerenność 
Polski zachowana dzięki temu, że Rząd na wygna
niu, posiada symboliczne terytorium na pokładach 
okrętów Marynarki Wojennej. Polskie Siły Zbroj
ne, nie zostały zlikwidowane i działania wojenne 
nie zostały przerwane ani na chwilę, dzięki tejże 
Marynarce Wojennej.

Jako pierwsi ochotnicy z dość licznej kolonii 
polskiej w Casablanca, wyjechali do Obozu Wojska 
Polskiego w Coetąuidan, weteran z Pierwszej Woj
ny Światowej, Bajończyk, major rez. Kijewski i na
uczyciel języka francuskiego Szkoły Podchorążych 
Mar. Woj., zaokrętowany na O.R.P. Iskra, ppor. 
rez., profesor Benjamin Krótki.

Konsulat R.P. w Casablanca, otrzymał w tym 
czasie oryginalny list od Pana Czarneckiego albo 
Dąbrowskiego (nie jestem pewien nazwiska), właści
ciela ziemskiego w Północnym Maroku. Pan ten 
stwierdził, że mimo podeszłego wieku, chce czynnie 
dopomóc Władzom polskim w organizacji Sił Zbro
jnych. Nie znosi jednak podróży morskiej i nie 
może jechać do Francji. Jest wrażliwy nawet na 
dłuższą jązdę w samochodzie i gdy ma interes w 
Marrakech, większą część drogi odbywa konno i 
dopiero dziesięć kilometrów od Marakechu, prze
siada się do samochodu. Ponadto, zna Coetąuidan 
z okresu Pierwszej Wojny Światowej i jest zdania, 
że obóz ten jest najgorszym miejscem, jakie można 
było wybrać. Wobec tego, proponuje, by Polskie 
Wojsko było organizowane w Maroku i ofiarowuje 
na ten cel, swoją posiadłość i swoje usługi. Jeśli 
Rząd Polski przyjmie jego propozycję, to zobowią
zuje się wystawić własnym kosztem, dla Polskich 
Sił Zbrojnych, Batalion Berberów, z którymi ma 
doskonałe stosunki.

List ten został potraktowany przez nasz Kon
sulat jako niepoważny. Ja jednak przekonałem się 
później, że opinia naszego Rodaka spod Marake- 
szu o Coetąuidan, była pod każdym wzglęlem słu
szna.

Rano 5-go października. 1939, przyszła od- 
Szefa Kierownictwa Mar. Woj. z Paryża depesza, 
mniej więcej tej treści: „Kapitan mar. Tymiński 
w cywilnym ubraniu niezwłocznie uda się do Bi- 
zerty gdzie zamelduje się u Prefect Maritime po 
rozkazy".

Pełen ekscytacji i domysłów, zaopatrzyłem się 
w niezbędne dokumenty od Władz Marynarki 
Francuskiej, zamówiłem bilet na pociąg wychodzący 
na wschód przed południem dnia następnego, za
pakowałem do małej walizki niezbędne w podróży 
przedmioty i na wszelki wypadek dwa pistolety.

Pożegnałem się ze znajomymi i zazdroszczącymi mi 
kolegami i wyruszyłem w nieznane, węsząc wielką 
przygodę.

Miasta, osiedla, obozowiska Berberów i Kaby- 
lów. pola, góry i doliny, przewijały się przez okno 
mego przedziału, w miarę zmiany krajobrazu.

Oujda, graniczne miasteczko na terytorium Pro
tektoratu Marocco. Po drugiej stronie granicy, roz
ciąga się Algeria, włączona do Francji jako Depar
tament.

Nie będąc należycie poinformowany przez 
konduktora, nie przesiadłem się w Souk Ahras do 
innego pociągu idącego do Tunisu. Dopiero w 
Constantine dowiedziałem się o pomyłce. Najbliższy 
pociąg z powrotem do Souk Ahras odchodził z Con
stantine po południu. Wziąłem więc pokój w hotelu 
i pozwoliłem sobie na rozkosz kąpieli, której bar
dzo potrzebowałem po dwóch dniach spędzonych 
w zakurzonym pociągu.

Była to niedziela 8-go października, dzień uro
dzin mojej żony Jadwigi. Dziecko miało przyjść 
na świat na początku listopada. Zrozumiała więc 
była moja troska, gdzie i w jakich warunkach 
znajdowała się Jadwiga.

Po mszy św. zwiedziłem Constantine i byłem 
specjalnie zachwycony otaczającymi to miasto, nie
zwykle malowniczymi górami i dolinami.

Do Souk Ahras dojechałem tegoż dnia wie
czorem. Ponieważ pociąg do Tunisu odchodził dnia 
następnego o godzinie pierwszej po południu, za
meldowałem się u francuskiego kapitana, Komen
danta Placu i po miłej z nim pogawędce i kolacji, 
udałem się do hotelu na zasłużony wypoczynek.

Mizerna mieścina algierska Souk Ahras. leży 
na pogran czu algiersko-tuniskim, otoczona dzikimi, 
nagimi wzgórzami. Zrobiłem tu zdjęcie obładowa
nej karawany wielbłądów, kroczącej majestatycznie, 
po nowoczesnej asfaltowej szosie. Co za kontrast!

Przed wyjazdem z Souk Ahras, miałem nieo
czekiwane i niezwykłe wzruszające zdarzenie.

Stałem na peronie w oczekiwaniu na mój po
ciąg. Jeden ze znajdujących się na dworcu żandar
mów, podszedł do mn:e na pogawędkę. Dowiedzia
wszy się, że jestem Polakiem, zapytał mię, czy 
chc ałbym spotkać mego rodaka, który mieszka w 
Souk Ahras. Oczywiście, że wyraziłem taką chęć. 
Rozmówca zawołał młodego Algerczyka i wydał 
mu jakieś zlecenie po arabsku. Po kilku minutach, 
wpadł na dworzec biegiem zdyszany męższyzna 
w robotniczym ubraniu i typowym francuskim be
recie. „Kara jestem .. . Franciszek Kara z Krako
wa’’, przedstawił mi się, ściskając moją dłoń. Wy
mieniłem mój stopień i nazwisko. „To Pan z Pol
skiej Marynarki? Co się teraz z panem dziać będzie, 
kiedy Polska przegrała wojnę?” zatroszczył się pan 
Kara. „Może pana przyjmą do Marynarki fran
cuskiej?”

Oświadczyłem, że o moich dalszych losach do
wiem się jutro w Bizercie.
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„Jak pan stoi z gotówką? Czy potrzebuje pan 
pieniędzy?"

Odpowiedziałem, że na najbliższy okres, jestem 
zaopatrzony dostatecznie.

Z rozmowy z panem Karą dowiedziałem się. 
że już od szeregu lat był poza Polską. W Souk 
Ahras pracuje na walcu drogowym, przy budowie 
i reperacji szos. Że chce koniecznie zgłosić się do 
wojska Polskiego we Francji i mimo, że go władze 
nie chcą puścić, bo nie mają na jego miejsce kie
rowcy, on tu nie może siedzieć, kiedy Polska jest 
w potrzebie.

Pan Kara poczęstował mię piwem w barze ko
lejowym kiedy ja się zrewanżowałem, omalże mu- 
siałem z nim stoczyć walkę, bo nie chciał bym ja 
płacił.

Gdy już zająłem miejsce w przedziale pociągu, 
pan Kara ściskając mi serdecznie dłoń oświadczył: 
„Oto mój adres. Jeżeli będzie pan kiedy w po
trzebie. proszę nie krępując się do mnie napisać. 
Chociaż nie jestem bogaty, natychmiast panu przy- 
ślę ile będę mógł”.

Wyjechałem z Souk Ahras mocno zbudowany 
patriotyzmem, serdecznością i uczynnością, przygo
dnie spotkanego Polaka.

Po spędzeniu nocy w Tunisie, rannym pocią
giem dnia 10-go października przybyłem do Bizerty, 
śródziemnomorskiej bazy francuskiej Marynarki 
Wojennej.

Prefekt Martitime, Admirał, Dowódca Obwodu 
Bizerta, przyjął mnie w swym gabinecie i po u- 
przejmym zapytaniu o zdrowie, przebieg podróży, 
wiadomości z Polski, a raczej o Polsce, poinfor
mował mnie, że na jeziorze Bizerta, stoi na kotwicy, 
polski motorowiec Oksywie, na którym mam się 
zaokrętować w charakterze Komendanta transpor
tu polskich lotników, którzy po klęsce wrześniowej 
zdołali przedostać się do Grecji i mają być prze
wiezieni z Piraeus do Marsylii.

Na M.S. Oksywie, powitał mię, znany mi z 
Gdyni kapitan Szworc, stary wyga morski, oficer 
rezerwy Mar. Woj., Powstaniec Śląski. Spotkałem 
tu też mego dobrego znajomego 2-go oficera Wale
riana Budę oraz Smarownika, którego nazwiska 
niestety nie pamiętam. Pływaliśmy razem, gdy od
bywali oni służbę w Marynarce Wojennej. Od razu 
więc wszedłem w miłą atmosferę okrętową, wśród 
znajomych. Nowopoznani oficerowie statku, okaza
li się niezwykle miłymi i kulturalnymi ludźmi.

Poza kapitanem, było na Oksywiu dwóch ofi
cerów pokładowych. Pełnili oni zwykle służbę na 
morzu na dwie zmiany. Zaproponowałem kapita
nowi mój udział w pełnieniu wacht morskich, z 
czego skorzystał.

Do Piraeus zawinęliśmy 14-go października i 
(u rozpoczęły się kłopoty.

Pierwszym ich przejawem, była dezercja. Bos
mana Borny oraz marynarzy Markowca i Krefta 
Byli to Kaszubi z Mechelinek. Wyszli na ląd i 

więcej nie powrócili. Domyśliliśmy się, że zgłosili 
się do Niemieckiego Konsulatu i powrócili do 
Kraju.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że czwarty 
Kaszub z załogi pokładowej, kilkunastoletni Antoni 
Rencke, też pochodzący z Mechelinek i spokrew
niony z dezerterami, pozostał wierny Banderze i 
został na okręcie. Jak później słyszałem, przykład
nie służył na polskich statkach, przez cały przeciąg 
wojny.

Drugim kłopotem, było niezadowolenie załogi 
z powodu małych zaliczek, niezgodnych z umową. 
W warunkach w jakich znaleźliśmy się po okupacji 
Polski przez dwa mocarstwa totalitarne, żaden 
agent okrętowy nie miał zamiaru ryzykować swych 
pieniędzy, na zaopatrzenie statku bez państwa. 
Konsulat Polski, znajdował się w podobnej sytuacji. 
Ponadto, miał na swej głowie tyle obowiązków, 
w związku z napływającymi uchodźcami, że zacho
dziła obawa, że mu nie starczy posiadanych fun
duszów. A więc również z tej strony nie mogliśmy 
oczekiwać pomocy. Wobec tego, kapitan Szworc 
postanowił gospodarować funduszami okrętowymi 
jak najoszczędniej i raczej pilnować by spiżarnia 
była zaopatrzona. Zaliczki na uposażenie udzielał 
jak najmniejsze.

Radziłem kapitanowi, by zebrał załogę i przed
stawił jej jasno sytuację. Motywowałem to tym, że 
nawet w Marynarce Wojennej jeśli coś się dzieje 
nie zgodnie z istniejącymi regulaminami lub przy
jętym porządkiem, załogom tłumaczy się powody. 
Kapitan, oficer starej daty, po prostu mi oświadczył, 
że nie będzie się tłumaczył przed załogą.

Gdy niezadowolenia przybrały na nasileniu, po
prosiłem kapitana by zebrał załogę. Przedstawiłem 
załodze sytuację wojenną, wyjaśniłem, że znajdu
jemy się w porcie neutralnym, że nasze władze 
dyplomatyczne i Konsularne w Grecji, znajdują się 
omalże w takiej samej co i my sytuacji, oraz pod
kreśliłem, że załoga winna się uważać za zmobili
zowaną i że ja reprezentuję zarówno władze Ma
rynarki Wojennej Polskiej jak i Francuskiej, od 
której mam nominację na „Commissair” na czas 
podróży Bizerta-Piraeus-Marsylia. Wyraziłem też 
przekonanie, że po przybyciu do Marsylii, sprawy 
winny przybrać bardziej zorganizowane oblicze.

Skutek był nadzwyczajny. Załoga przyjęła do 
wiadomości moje wyjaśnienia i więcej nie było 
użalań się.

Motorwiec Oksywie, nie bardzo nadawał się 
do przewożenia ludzi. Poza kilkoma kabinami, do 
dyspozycji pozostawały tylko ładownie. Biorąc je
dnak pod uwagę wyjątkową sytuację, nie można 
było przebierać. Przydzielony nam transport lot
ników rozlokowaliśmy w ten sposób, że czterech 
oficerów wzięliśmy do kabin, a podoficerów i pod
chorążych umieściliśmy w jednej z ładowni na 
materacach.
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20-go października wyszliśmy z Pireus, mając 
rozkaz dowiezienia naszych lotników do Marsylii.

Wobec dezercji bosmana i dwóch członków 
załogi, pozostało nam na pokładzie tylko dwóch 
marynarzy. Należało więc sięgnąć po pomoc do 
lotników-pasażerów. Zarówno oficerowie, podofice
rowie i podchorążowie, jak najpozytywniej podeszli 
do przedstawionego im problemu. Podzieleni na 
wachty i sekcje, pełnili służbę na sterze, skrobali 
kartofle i wypełniali cały szereg czynności porząd
kowych.

Jak zwykle, nie ma reguły bez wyjątku. Jeden 
z pośród oficerów, porucznik rez lotnictwa H. nie 
dostosował się do ogólnego nastroju. Sypiał długo, 
zjawiał się w mesie w pijamie, sarkał na złe wy
żywienie, usiłował w rozmowach narzucać swoje 
zdanie i był jednym z pośród członków transportu, 
który nie pełnił wachty na 'sterze.

Po kilku dniach pięknej śródziemnomorskiej 
pogody, otrzymaliśmy świeży północno-zachodni 
wiatr, który przeszedł w pełnokalibrowy minstral. 
Przez cztery dni i noce nasz mały stateczek trzęsąc 
się. kołysząc i podskakując na krótkiej a stromej 
fali, niestrudzenie dążył do celu.

Do Marsylii weszliśmy 28-go października. O- 
czekiwali tu na nas przedstawiciele Lotnictwa, któ
rzy zaopiekowali się naszymi miłymi lotnikami.

Tegoż dnia zadzwoniłem do Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej w Paryżu. Zostałem poinformo
wany, że Motorowiec Oksywie, nie będzie więcej 
używany do transportowania ludzi. Otrzymałem 
polecenie wyokrętować się z M.S. Oksywie i za
meldować u Szefa Kierownictwa Mar. Woj.

Zalążek Kierownictwa Marynarki Wojennej na 
wygnaniu, mieścił się w Hotelu „Regina” na Place 
des Piramides w Paryżu. Hotel ten był oddany 
do dyspozycji Polskiego Rządu.

Wzięli mnie kolejno w ramiona ptopularny 
„Gibcio”, komandor ppoj. Stefan Gebethner i 
szef sztabu, komandor Karol Korytowski. Zapro
wadzili mnie następnie do Admirała Jerzego Świr- 
skiego, który mię przyjął bardziej oficjalnie, ale 
nie mniej serdecznie.

Dowiedziałem się tu, że ORP Iskra i Wilia, 
przeszły z Casablanca do Port Lyautey i tam zostały 
pod opieką jednego podoficera i kilku marynarzy. 
Załogi obu okrętów zostały przetransportowane do 
Francji i ulokowane w po-klasztornym gmachu 
(Couvandu Calvarie) w małym bretońskim mias
teczku Landernau, niedaleko od Brestu. Tam też 
zostałem skierowany.

31-go października rano, zameldowałem się w 
Landernau u Dęwódcy Oddziału Wydzielonego 
Mar. Woj. komandora ppor. Jerzego Umeckiego, 
mego byłego dowódcy z O.R.P. Iskra.

R. Tymiński

4eme REGION MARITIME 
PREFECTURE MARITIME

La Pecherie (Tunisie), le 10 Octobre 1939

C O P I E
Extrait d’un

mesage de MARINĘ PAR1S 
adresse a P.M. BIZERTE.

N 6565 —
Un Officier polonais venant de CASABLANCA 
se presentera a vous et embarąuerera comme 
Commissaire sur OKSYVIE.-

1320/8/10 Marinę PARIS.- 
P.O. Le Capitaine de Fregate TOSTAIN 

Sous-Chef d’Etat-Major „P"

MARINĘ MAROC
ETAT — MAJOR

CASABLANCA le 6 Octobre 1939 
N“ 519. EM.I. Prers.

O R D R E
OBJET: Misę en route du Lieutenant de Vais- 

seau TYMIŃSKI de la Marinę Polonaise.

I. — Le Lieutenant de Vaisseau Romuald TY
MIŃSKI de la Marinę Polonaise sera mis en route 
le 6 Octobre 1939 sur Bizerte son transport jusqu’ 
a OUJDA sera regle par un bon de transport 
delivre par la Base Militaire de Casablanca.

2. — A Oujda le  Vaisseau TYMIŃSKI 
se presentera au Commissaire des Transports, qui 
lui donnera les moyens de continuer son voyage 
jusqu’a Bizerte -

Lt.de

3. — A son arnvee 4 Bizerte le Lt de Vais- 
seau TYMIŃSKI se presentera au Vice Admirał 
Prefet Maritime de la 4eme Region.

4. — Le  Vaisseau TYMIŃSKI est auto- 
rise a transporter avec lui ses armes (Sabre-dague 
— reyolver).

Lt.de

P.O. Le Capitaine de Frćgate COSTET 
Chef d’Etat — Major.

DESLINATAII2E :
ISKRA
Lt. Vaisseau TYMIŃSKI

Copies
BASE MILITAIRE
COMMIS re aux TRANSPORT d’Oujda 
(aux bons soins du L.V TYMIŃSKI)

E.M.I. — Pers.
ARCHI VES

NOTA. — Le bon de transport pourra ótre retire 
vers 16 heures au Bureau de 1’ Officier 

d’Ordonnance.

Lt.de
Lt.de
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KONSULAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W KASABLANCE
CONSULAT

DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 
A CASABLANCA

Nr. 398/2

KASABLANKA. DN 6 Octobre 1959
Certificat. 

que le porteur du present Monsieur Romuald 
TYMIŃSKI, lieutenant de vaisseau de la Marinę 
Nationale Polonaise, se rend en mission de service 
a Bizerte.

C’est pourąuoi ce Consulat prie les autorites 
civiles et militaires franęaises de bien vouloir lui 
preter toute aide et assistance dont il pourrait 
avoin besoin dans 1’accomplissement de sa mission.

Le Consulat de Pologne 4 Casablanca certifie Le Chancelier du Consulat:

Na ORP Iskra w lipcu 1939 r. Stoją od lewej bsm. A. Ignatowicz, kpt. mar. 
K. Tymiński, ppor. mar. J. Bartosik, pchor. E. Krasicki
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B. Jabłoński

PIERWSZY WRAK I GRUBO PRZEDTEM
Bóg jeden raczy wiedzieć skąd bierze się po

wołanie, a o ile nie powołanie to- przynajmniej 
chęć obrania takiego, a nie innego zawodu.

Pomimo, że się urodziłem i spędziłem młodość 
wśród niekończących się łanów zboża na Ukrainie 
gdzie wody w okolicy (poza kilkoma stawami w 
których łowiło się na wędkę poczciwe karpie, ka
rasie i liny) nie było na lekarstwo — chciałem 
być marynarzem i chciałem zwiedzać świat. Kto 
wie, może to był wpływ opowiadań Karola May’a 
oraz innych autorów o kanadyjskiej konnej lub 
Robinsonie Crusoe, które tak podziałały na mło
dzieńczą wyobraźnie.

Prawdę mówiąc inor,',e zobaczyłem po raz 
pierwszy dopiero w 1919 r. Do tego czasu nawet 
z rzekami było nie bardzo. W mieście gdzie uczę
szczałem do gimnazjum, a które nazywało się 
Charków, było ni to rzeczka ni to ściek — coś 
tak mizernego, że nawet sobie jej wyglądu nie 
przypominam jedynie wierszyk dość mało pochle
bny, który o niej krążył wśród sztubaków. Była 
to parafraza słynnych wierszy Lermontowa z De
mona. W wolnym tłumaczeniu na polski wygląda
łyby one mniej więcej następująco: Smutny Demon, 
duch wygnania, nad brudną Łapańju latał (zamiast 
nad pięknymi górami Kaukazu — nic dziwnego). 
Bo Łapań proszę państwa to była właśnie ta słynna 
rzeczka.

LATA DZIECINNE NA UKRAINIE

Prawdziwą rzeką i to potężną, którą ogląda
łem w dzieciństwie był Dniepr. Działo się to wtedy, 
gdy się jechało z czołobitnością raz na kilka lat 
do Dziadostwa, którzy zamieszkiwali na Podolu. 
Dziadostwo byli wówczas głową licznego klanu 
(rodziny) czczoną i poważaną przez wszystkich. 
Z tego klanu teraz nic nie zostało, duża część 
wyginęła w wojnach, a zmiany ekonomiczne i so
cjalne wywołane tymi wojnami więzy te zupełnie 
rozluźniły, ale wtedy, gdy byłem jeszcze małym 
chłopcem wszelkie ciotki, wujkowie, kuzyni i ku
zynki 2-go i 3-go stopnia i nawet powinowaci to 
wszystko była rodzina i wszystko do klanu należało.

Otóż gdy jechało się do Dziadostwa zajmowało 
się cały przedział, jechała Mama, dzieci, guwernan
tka, kosz z prowiantem i nocniczek (ojciec rzadko 
kiedy mógł jechać z nami, ą o ile jechał to wołał 
być w innym przedziale). Nie wiem dlaczego pro
wiant zawsze był wożony w koszu i zawsze były 

kurczaki na zimno, które wówczas były sezono
wym przysmakiem. „Mass production” drobiu wów
czas nie znano, a pierwsze modele inkubatorów 
dopiero ukazywały się na horyzoncie (ogrzewanie 
naftowe). Wyciągało się widelce, noże, talerze, ob
rusy, wrzątku dostarczał tak zw. „prowodnik” 
(attendant) lub konwojer co kto woli, a wszystko 
wyglądało dla nas jak jakaś wesoła majówka w 
lesie. Na noc podnosiło się oparcia siedzeń i prze
dział robił się sypialnym. Słowem wrażeń moc. 
Przypuszczam, gdy staram się sobie teraz tę sprawę 
uprzytomnić, że na tych liniach kolejowych nie 
było ani wagonów sypialnych ani restauracyjnych, 
na pewno nie. A może w ogóle jeszcze ich nie 
było, kto wie. I tak sobie się jechało nie spiesząc, 
z długimi postojami na stacjach, specjalny funkcjo
nariusz kolejowy wychodził na peron i ogłaszał 
„gromkim głosem”, że jest 1-szy a potem drugi i 
trzeci dzwonek, potem rozlegały się gwizdki i po
ciąg przez niekończące się równiny ruszał dalej.

Z kolejarzami, a ściśle mówiąc z okolicznymi 
stacjami, które były od dworca m.w. 10 kim sto
sunki były bardzo dobre. Raz nawet, gdy ojciec 
obliczył, że nie zdąży na pociąg na czas (koniki), 
zadzwonił do naczelnika stacji z prośbą by ten 
trochę pociąg przytrzymał a ten zgodzi*  się chętnie 
no i ojciec dojechał szczęśliwie. Co się działo 
później, gdy ojciec sprowadził auta (niemiecki Benz 
i amerykański Case) a nam zafundował rowery, 
lepiej nie mówić. Chłopskie konie wracające do do
mu z ogromnymi stertami zboża na wozach i 
głęboko śpiącym kmiotkiem, na ich widok goniły 
po trakcie niczym rasowe wyścigowce, co bardzo 
utrudniało używanie pojazdów mechanicznych. Ale 
o tym tak mimochodem — wracając do naszego 
pociągu po dłuższej jeździe dojeżdżało się wreszcie 
do Kijowa.

W tym miejscu mała dygresja. Po diabła 
pewno myśli każdy czytający te słowa ten Jabłoń
ski opowiada nam o swoim dzieciństwie i latach 
szkolnych tak jakby to mogło kogoś interesować. 
Otóż mogę zapewnić kolegów, że na tyle zarozu
miały nie jestem. Jestem natomiast mówiąc bardzo 
oględnie mocno starszym panem, który pamięta 
stosunki fin de siecle’u, jakie panowały przed 1-szą 
wojną światową, warunki sielskie, kiedy nikt nigdy 
się nie spieszył, kiedy był czas na wszystko, kiedy 
za Boga nie chciało się brać złotych pieniędzy — 
bo były ciężkie i obrywały kieszenie. Ten dziwny 
świat, który teraz wydaje się taki nierealny, jak 
bajki, może być ciekawy dla tych, którzy są 
młodsi i nigdy z nim nie mieli do czynienia. Ale 
wróćmy do pociągu.
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Po dłuższym czasie dojeżdżało się do Kijowa, 
gdzie zatrzymywaliśmy się na kilka dni u kogoś 
z rodziny, nie tylko po to aby nacieszyć się tą 
rodziną, ale i odsapnąć.

Kijów w porównaniu z Charkowem był pięk
nym miastem i poza tym koncentrowało się w nim 
życie polskiej inteligencji i ziemiaństwa całej Ukra
iny. Odbywały się tam słynne targi kijowskie na 
które zjeżdżało się liczne ziemiaństwo. Na czym 
te targi polegały, nie wiem, ale to wiem na pewno, 
że były świetną okazją dla ojców i wujów aby 
pohulać i wyszumieć się, gdyż każdy z nich miał 
nadmiar energii na zbyciu. Były w Kijowie polskie 
szkoły, dużo polskich studentów na wyższych za
kładach, byli profesorowie, inżynierowie, lekarze, 
adwokaci, były polskie kawiarnie i polski teatr. 
Właściwie o tym wszystkim mógłby znacznie więcej 
napisać kdmr C. Wnorowski niż ja, który w Kijowie 
byłem tylko przelotnym gościem. Pamiętam dobrze 
jednak szczątki Złotej Bramy w Skwerze, dokoła 
której chodziliśmy z wielkim nabożeństwem bo to 
Bolesław i Szczerbiec i polski wielki król. Pamiętam 
śliczny kreszczatik i tramwaj zębaty na „kupieckim 
stoku” (kupieczeskij spusk), a najlepiej pamiętam 
Dniepr. Tej potężnej rzece najdokładniej można 
było się przyjrzeć z okien wagonu gdy się ruszyło 
z Kijowa w daleką podróż na Podole. Z pewnym 
strachem patrzyło się z wysoka na snującą pod 
spodem żółtą wodę i na tworzące się tu i ówdzie 
wiry. Dojeżdżało się na drugi brzeg z uczuciem 
ulgi bo a nuż most by nie wytrzymał i pociąg 
zwalił się do wody z tej okropnej wysokości.

Krajobraz prawobrzeżnej krainy był ciekawszy, 
bardziej urozmaicony, no i na trasie były dwie 
stacje słynne ze swej doskonałej kuchni mianowicie 
Koziatyn i Zmyrynka. Nie pamiętam dokładnie 
która, ale jedna słynęła ze swojego ukraińskiego 
barszczu i nadziewanych mięsem pierogów (ciasto 
drożdżowe) a druga bodajże z pieczonych prosia
ków. Były to długie postoje więc obiady można 
było celebrować bez pośpiechu. Końcową stacją 
był Mohylów Podolski. Tam na stacji już czekały 
przysłane przez Dziadka konie i wąsaty stangret 
Wojciech, który wciąż Mamę uporczywie nazywał 
panienką, bo ją pamiętał jako małe dziecko. Wpa- 
kowywaliśmy się do powozu i jechaliśmy do Wideł, 
bo tak nazywał się majątek Dziadostwa. Te całe 
Widły musiały być dość daleko bo jechało się 
dość długo-. Najweselszy odcinek drogi dla nas 
dzieci, był przejazd wbród przez rzekę Murafę. 
Murafa była typową podolską rzeką. Jaka ona była 
na wiosnę gdy topniały śniegi nie mam pojęcia, 
ale w lecie była to b. bystra, płyciutka rzeka o 
przezroczysto kryształowej wodzie i kamienistym 
dnie. Zjazd do rzeki był istotnie stromy. Już na 
samym początku Mama w strachu (ku naszej u- 
ciesze) zaczynała pokrzykiwać „Wojciechu hamuj
cie”. Wojciech kręcił korbą hamulce na koła i wóz 
ześlizgiwał się do brzegu. Głębokość rzeki nie do

chodziła do osi kół. Po przeprawie przez rzekę do 
domu już było niedaleko.

Dwór Dziadka był taki sobie, nic specjalnego, 
ale bardzo przyjemny i malowniczy, na wzniesieniu 
ponad stawami. Co mi się tam najwięcej podobało 
jako dziecku, to aleja z orzechów włoskich w 
ogrodzie oraz strych. Aleja bo się wcinało orzechy 
i z tego powodu miało stale czarne palce (od 
zielonych skórek zewnętrznych) a na strychu suszy
ły się jabłka pokrajane w plasterki oraz niezliczona 
ilość węgierek nadzianych na słomki (konserwy 
puszkowe wówczas prawie że nie istniały). Elek
tryczności nie było. Służba wieczorem wnosiła lam
py naftowe. Woda bieżąca była, pompował ją do 
zbiornika ślepy konik czy też osiołek w kieracie. 
Na dziedzińcu dużo psów, ale tylko jeden stary, 
ulubiony w domu. Wszędzie pętały się pętarki, które 
widocznie służyły tylko do celów dekoracyjnych. 
Na „pokojach” pomimo siatek w oknach dużo 
much (żadne lepy nie wystarczały) więc wszystko 
co było na stole jadalnym i kredensie przykrywało 
się specjalnymi siatkami. Do gabinetu dziadka za
glądało się rzadko i to gdy go nie było. Był 
przepojony przyjemnym zapachem tytoniu, nad 
tapczanem na ścianie był ogromny turecki dywan 
i na nim zawieszona ogromna fajka turecka chyba 
że metrowej długości z bursztynowym ustnikiem. 
W owe czasy dzieci i ryby głosu nie miały. Nie 
tylko ciotki ale i wujów całowało się po rękach 
(prawdopodobnie nie zawsze bardzo czystych) a 
w obecności dziadostwa chodziło się cichutko na 
palcach. Chodziliśmy zresztą nie tylko my smar
kacze ale wąsaci i brodaci wujowie jak również 
nadobne ciotki. Taki wówczas był szacunek okazy
wany głowie rodu i siwym włosom. Poczęstowanie 
przez Dziadka któregoś z wnuków „kanarkiem” 
to jest kawałkiem cukru z jego czarnej kawy — 
było wielkim wyróżnieniem.

Zachwycał nas również fraczek dziadka, który 
nosił gdy był w 1-ej gimnazjalnej (granatowy z 
srebrnymi guzikami).

Ciekawy był stosunek dziadka do Ukraińców, 
którzy zawsze byli „swoimi” (pomimo dość krwa
wej historii polsko-ukraińskiej) oraz do moskali 
— którzy zawsze byli najgorszymi wrogami. Gdy 
raz nieopatrznie wyrwałem się jak Filip z konopi 
i poprosiłem lokaja po rosyjsku o „ogurec” dziad 
popatrzył na mnie surowo i powiedział: Zapamiętaj 
Brunek w tym domu takie słowo nie istnieje, mówi 
się albo „ogórek” albo „ohirok”. Byłem bardzo 
zawstydzony i jak widzicie będę tę uwagę chyba 
pamiętał już do samej śmierci.

O ile chodzi o ducha, który panował na dworze 
to ten kto czytał Szczenięce Lata — Wańkowicza — 
może go sobie łatwo wyobrazić.

Gdy była jakaś kłótnia między chłopami nie 
szli do sądu, lecz do dziadka, który sprawę roz
strzygał, spotkało kogoś nieszczęście, pożar np. — 
dziadek dawał budulec, no i o ile trzeba było ko
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muś coś ukraść — to podkradali na tyle na ile 
mogli znowu tegoż samego dziadka, oczywiście. 
Ciotki prowadziły izbę chorych. Wdzięcznymi pac
jentami byli okoliczni chłopi. Jakie ciotki posiadały 
wiadomość z dziedziny medycyny — nie powiem, 
ale robiły opatrunki, dezynfekowały jak mogły i 
przypuszczam że szczodrze aplikowały rycynę i 
jodynę. Tę ostatnią było czuć już na 10 metrów 
od „izby chorych”.

Wujowie poza szkołami uczyli się gospodar
stwa, jeździli konno i ganiali za dziewczynami, 
jako że byli to ogniści kawalerowie. W razie ja
kiegoś nieprzewidzianego przyrostu ludności przy
szła mama dostawała krowę i nikt do nikogo nie 
miał pretensji. Taka była, zdaje się wówczas „nor
ma” — za takie rzeczy, o których oczywiście, do
wiedziałem się znacznie później.

Reasumując taki majątek był jakby małym, 
mikroskopijnym prawie samowystarczalnym pań
stwem, opartym na partyjarchalnych zwyczajach 
i żyjącym zgodnie z porami roku (żniwa, owoce, 
konfitury, wekowanie, suszenie grzybów itd. itd).

Morze zobaczyłem po raz pierwszy w 1919 ro
ku i było to morze Czarne. W tym miejscu wyo
brażam sobie ulgę ogarniającą czytelników — no, 
nareszcie zaczyna pisać do rzeczy.

EWAKUACJA

A z tym morzem było tak. Było nas 4-ch 
budrysów. Starsi bracia, jako oficerowie via Korpus 
Dowbora trafili do Polski. Następny, ten starszy 
o 1 1/2 roku w przyspieszonym tempie zdał maturę 
i zdołał z dużym łutem szczęścia dostać się do 
Polski drogą lądową tj. przemierzył całą Ukrainę 
to pociągiem, to chłopskim wozem, to piechotą, 
ale jakoś dobrnął i dosłużył się (był to rok 1919) 
jednej belki w artylerii, czyli bombardiera.

Gdy przyszła na mnie kolej, droga lądowa była 
wykluczona bo cała Ukraina płonęła i pławiła się 
we krwi. Fen Charków w którym wtedy mieszka
liśmy (już nie na wsi) w przeciągu nie całych 
dwóch lat zmieniał bodajże 7 razy gospodarza.

W dzień się chodziło do gimnazjum i uczyło 
(słabo) w nocy wydobywało rewolwery ze schow
ków i stawało na wachtę, szczególnie przeciwko 
napadom anarchistów. Za znalezienie rewolweru 
przez komunistów (dla odmiany w dzień) groziła 
kula w łeb.

Tym 7-ym gospodarzem mojego miasta był 
gen. Denikin, który posuwał się od południa. Z 
chwilą zajęcia Charkowa droga do Czarnego Mo
rza stała otworem.

Doczepiłem się więc do swego przełożonego 
komendanta POW na lewobrzeżną Ukrainę, który 
jechał z meldunkami do Warszawy i znalazłem się 
w Sewastopolu.

A propos komendanta, który mieszkał u nas 
zdarzyła mu się zabawna historia, która dobrze 
obrazuje istniejące za bolszewickich czasów stosun
ki. Był Nowy Rok i bardzo elegancki pan w 
„jaskółce” spodenkach w prążki, futrze i karakuło
wej czapce obstalował saneczki i pojechał składać 
wizyty. Było 20° mrozu. Za jakąś godzinę słyszymy 
energiczny dzwonek, otwieramy i widzimy tegoż 
eleganckiego pana, ale bez futra, czapki, zegarka, 
portfela, ale za to bardzo zmarzniętego i z sinym 
nosem. Okazuje się, że zza któregoś z rogów wys
koczyło kilku drabów z naganami, jeden przyłożył 
nagana do głowy komendanta, drugi do głowy 
stangreta a reszta zajęła się sprawami gospodarczy
mi, czyli zabrała wszystko co przedstawiało dla 
nich pewną wartość. Miał szczęście w nieszczęściu 
pozostawiono mu żakiet i życie. Niektóre elegan
ckie, ale mniej szczęśliwe panie wracały czasem 
do domu w jednej bieliźnie.

W Sewastopolu spotkał nas wielki zawód — 
nie można było z niego się wydostać bo Rumuni 
nie wpuszczali statków rosyjskich do swoich por
tów. Podziwiałem z brzegu strojne wojenne okręty 
angielskie stojące na redzie i ex cesarskie, które 
jeszcze zostały przy życiu z starym „Georgijem 
Pobiedonoscem” na czele z którego wystrzał ar
matni obwieszczał godzinę 12-tą w południe.

Ale czas się dłużył i to nie tylko nam. Zjechało 
się do Sewastopola dużo rodzin polskich, które 
chciały wracać do kraju, a nie mogły. Część z 
nich to byli rdzenni koroniarze wysiedleni przez 
władze cesarskie na wschód na skutek postępów 
ofenzyw niemieckich a część była takich jak ja, 
tj. urodzonych na Ukrainie. Po paru tygodniach 
dołączyli do nas rodzice, którzy zostawili wszystko 
co mieli bo i oni chcieli jak najprędzej do Polski.

Z kłopotu wybawił nas pan Rylski, a raczej 
jego statek, który nazywał się Polonią i który 
chodził pod polską banderą. Dzięki temu mógł 
zajść do portów rumuńskich. W ładowniach roz- 
tasowali się „emigranci” czy też repatrianci kto 
co woli i ruszyliśmy na zachód.

Kapitanem statku był późniejszy niesławnej 
pamięci kmdr ppor. Bartoszewicz-Szachowski. Jed
nym z oficerów był obecnie zamieszkujący w Lon
dynie mecenas Leon Śliwiński. Bartoszewicza z tych 
czasów nie pamiętam zupełnie, ale Śliwińskiego 
świetnie, może dlatego, że miał zwyczaj rano, na 
dachu kabiny sterowej przy kompasie głównym 
ćwiczyć, z obnażonym do pasa torsem, przysiady 
i głębokie oddychanie (gimnastyka szwedzka). Pa
miętam nawet jego mundur i chyba że się nie 
mylę twierdząc, że był jak nasz późniejszy podpo- 
rucznikowski, tylko galon był srebrny.

Po drodze trochę kiwało ale nie za dużo, 
chwała Bogu, choć i tak wiele osób chorowało. 
Oczywiście słyszało się o rozmaitych niezawodnych 
na tą dolegliwość środkach od suszonych śliwek 
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i cytryny poczynając aż po koniak w większej 
ilości.

Polonia doszła szczęśliwie do Galaczu na Du
naju, a stamtąd po odpowiedniej ilości łapówek, 
załadowano nas do towarowego pociągu i ruszy
liśmy do Warszawy via Stanisławów.

PIERWSZE KROKI W WARSZAWIE

W Warszawie okazało się, że do Marynarki 
jest droga zamknięta. Nie było jeszcze morza i 
okrętów morskich, nasze wybrzeże zostało dopiero 
odzyskane w 1920 r. portów nie było, szkół nie 
było, a marynarzy Polaków z marynarek zabor
czych było aż nadto jak na ówczesne zapotrzebo
wanie (ląd i rzeki).

Zacząłem więc zastanawiać się do jakiej wyż
szej uczelni wstąpić, a jednocześnie posłałem swoje 
dokumenty do zatwierdzenia do gimnazjum im. 
Mikołaja Reja -— to ostatnie jako asekuracja, gdyby 
Min. Oświaty mego świadectwa szkolnego z Char
kowa nie uznało.

Tak upłynęła zima, na wiosnę dokumenty za
twierdzono, a w lecie Warszawa została zagrożona 
przez ofensywę bolszewicką i wszystko co żyło i 
co mogło trzymać broń w ręku, zaczęło wstępować 
na ochotnika do naszych Sił Zbrojnych, by bronić 
stolicy i tak niedawno odzyskanej, a już zagrożonej 
niepodległości. Ochotnicy przyczepili biało czerwo
ne rozetki, panie częstowały przyszłych wojaków 
kanapkami, na ulicach nastrój podniosły, a w PKU 
tłok. Pomimo to działały one sprawnie i już bodajże 
na 3-ci dzień miałem rozkaz wyjazdu w kieszeni.

POCZĄTEK KARIERY MARYNARSKIEJ

Wstąpiłem oczywiście do pułku morskiego, bo jako 
ochotnikowi przysługiwało mi prawo wyboru. No 
i od chwili zaciągnięcia się do tego pułku zaczęła 
się moja kariera w Polskiej Mar. Woj. Kadra pułku 
znajdowała się w Toruniu.

Z czasów Toruńskich z przyszłych kolegów 
nie pamiętam prawie nikogo. Gdzie tam rekrutowi, 
któremu jeszcze nie zupełnie wyschło mleko pod 
nosem było podnosić wzrok na te niebotyczne 
oficerskie wyżyny. Zapamiętałem jednak Hulewicza 
(ppor.) wówczas o prawie jeszcze dziecinnej twarzy, 
który za karę gdy wracaliśmy z ćwiczeń i zbyt 
powoli zareagowaliśmy na jego rozkaz wydany 
śpiewnym bardzo kresowym akcentem „kompania 
śpiewa” — zastosował ćwiczenia „padnij i pow
stań”. Zapamiętałem również Gebethnera (podcho
rąży) i jednego, którego nazwiska nie pamiętam, 
bardzo miłego, który niechcący się zastrzelił na 
froncie gdy jego odbezpieczony karabinek wypalił 
i zabił na miejscu. Wydaje mi się również, że był 
tam kmdr Zajączkowski, wówczas por. albo kpt. 

mar. Po bardzo krótkim okresie wyszkolenia wy
słano nasz batalion na front. Przejeżdżając przez 
Warszawę na stacji przemawiał do nas adm. Po
rębski. Z frontu pamiętam adm. Morgensterna 
(wówczas b. młodo wyglądający por. mar.) kpt. 
mar. Wąsowicza, por. mar. Wilkickiego, kpt. mar. 
Konstantego Jacynicza (d-ca i późniejszy kmdr, 
por. i Dyrektor GAL’u), por. Błażewicza i ppor. 
mar. Kodrębskiego. Z batalionu trafiłem później 
do Departamentu Spraw Morskich (o ile tak już 
wtedy Kier. Mar. Woj. się nazywało). Z tego 
krótkiego pobytu w Warszawie mogę tylko po
wiedzieć, że adm. Porębski urzędował wówczas w 
hotelu Europejskim w ślicznym pokoju na 1-szym 
piętrze, a ja w znacznie mniej ślicznym, oczywiście, 
na 4-tym z przydziałem do mecenasa por. mar. 
Leona Śliwińskiego (tego samego z Polonii), który 
był szefem Sekcji Informacyjnej (za nazwę nie 
ręczę) inaczej mówiąc K.W.

Z Departamentu do Spraw Morskich trafiłem 
do Szkoły Morskiej w Tczewie, pierwszą, która 
była dostępna dla młodych ludzi mojego pokroju. 
Wówczas podlegała ona całkowicie Kier. Mar. Woj. 
i pobyt w niej zaliczał się do służby w Marynarce 
Wojennej. Dyrektorem szkoły był kmdr ppor. inż. 
Garnuszewski, dyrektorem nauk kmdr. ppor. Kań
ski. Szkoła ta w 1922 r. została przekazana innemu 
Ministerstwu i zrobiła się „cywilną”. Z chwilą jej 
przejścia oficerowie Mar. Woj. musiełi się zdecy
dować czy chcą pozostać nadal w Mar. Woj. czy 
też przejść do rezerwy i jako cywile pozostać w 
szkole. Większość wybrała tę drugą ewentualność, 
wystarczy jednak tu nadmienić, że por. mar. So
kołowski 'późniejszy kmdr por. d-ca dyonu KT) 
który był naszym oficerem kursowym oraz jego 
pomocnicy pchor. Pogorzelski (późniejszy kmdr 
ppor. hydrograf) i Dunin-Marcinkiewicz), który 
później popełnił samobójstwo jako por. mar.) po
zostali w Mar. Woj. Pływania kandydackiego nie 
mieliśmy bo nie było jeszcze Lwowa. Ten ostatni 
przybył dopiero po ukończeniu pierwszego kursu 
teoretycznego i to nawet przybył dosyć późno. Po 
uroczystym podniesieniu bandery w Gdańsku na 
które zjechało się moc znamienitych osobistości 
(między innymi był Żeromski) którym jako „lower 
deck” przyglądaliśmy się jedynie z daleka, zaczęło 
się pływanie, ale niestety dla nas tylko po Bałtyku 
bez zachodzenia do portów zagranicznych. Komen
dantem Lwowa był por. mar. Ziółkowski świetny 
marynarz z mar. niemieckiej, z-cą kpt. mar. Zaleski 
z rosyjskiej. Byli jeszcze por. mar. Borkowski, 
później w MDLocie, ppor. Jaroszewicz, który zginął 
później w wypadku motocyklowym podczas ekspe
dycji do Peru (a przed tern fisz majster w Pucku) 
oraz wąsaty i stary ppor. mar. Żaba. Był również 
kmdr R.N. zdaje się Baston z którym Ziółkowski 
często szedł w zawody kto lepiej z nich wykona 
zwroty. Ziółkowski przeważnie bywał górą. Ziół
kowskiego zamordowali w 1939 r. Niemcy. Był 
wówczas komandorem pilotów w Gdańsku.
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Po skończonym pływaniu, gdy trzeba było 
wracać do szkoły, dobił do naszej burty w Gdańsku 
ORP Warneńczyk z flotylli Wiślanej. Dowódcą był 
por. mar. Kwiatkowski, który wtenczas jeszcze 
nosił wąsy (zginął jako dowódca Gryfa) i należał 
do Korpusu rzeczno-brzegowego a jego zastępcą 
był ppor. mar. Jugan (zginął w Niemczech jako 
jeniec wojenny). Warneńczyk zabrał nas do Tczewa 
gdzie zaczął się dla nas drugi rok teorii.

W OFICERSKIEJ SZKOLE MARYNARKI 
WOJENNEJ

W 1922 r. skończyło się panowanie Mar. Woj. 
nad szkołą w Tczewie i mój tam pobyt. Żeby 
trafić do oficerskiej Szkoły Mar. Woj., która miała 
zacząć się w 1923 r. należało z początku ukończyć 
Podchorążówkę Wojsk Polskich w Warszawie. 
Trzeba było więc zdjąć granatowy mundur, wbić 
się w zielony i odbębnić swoich 11 miesięcy w 
Alejach Ujazdowskich. Dopiero potem mógł nas
tąpić powrót do Mar. Woj. do Szkoły w Toruniu. 
Tam zameldowaliśmy się u Komendanta Szkoły 
kmdr ppor. A. Mohuczego.

Szkoła mieściła się wówczas w raczej małym, 
ale miłym budynku, w dość dużym zadrzewionym 
ogrodzie nad samą Wisłą po stronie stacji kolejowej 
czyli po przeciwnej stronie miasta. Do miasta mo
żna było się dostać albo idąc przez most kolejowy 
albo stateczkiem parowym, który chodził z jednego 
brzegu na drugi. W gmachu późniejszej Szkoły 
Podchorążych bodajże wciąż jeszcze znajdowało się 
Dowództwo Flotylli Wiślanej, której D-cą kmdr 
Mecger z marynarki austriackiej. Za czasów nie
mieckich budynek naszej szkoły był zdaje się jakąś 
szkołą żeńską. Najładniejszym pokojem był pokój 
stołowy wykładany buazerią z bufetem. Do szkoły' 
zameldowało się nas 18 budrysów z Podchorążówki 
WP do których jeszcze doszło 11-tu oficerów. 
Ukończyło szkołę 10-ciu aspirantów Mar. Woj. (tak 
wtedy nazywaliśmy się) i 2 oficerów a mianowicie 
kmdr dypl. Dzienisiewicz, obecnie w Londynie i 
Kmdr Namieśniowski (obecnie w Kanadzie). Był 
więc to kurs mieszany oficersko-aspirancki, skrzy
żowanie zamierającego TIK-u (Tymczasowy Kurs 
Instruktorski) z nowopowstającą Szkołą Podchorą
żych. Wtedy gdy byliśmy na 1-szym roczniku, na 
II-gim był ostatni kurs TIK-u, których na ogół 
było trzy. Do Iii-go należeli koledzy, Kosianowski, 
Żukowski. Doroszkowski, Kossowski, Kozłowski. 
Januszewski i inni oraz aspirant (zdaje się) Brandt. 
Jak już wspomniałem zameldowaliśmy się u Ko
mendanta Szkoły, które odbyło się właśnie w po
koju jadalnym. Adiutantem Szkoły był ppor. mar. 
Gebethner.

Po żelaznej dyscyplinie Szkoły Podchorążych 
W.P. powitanie nas przez kmdr. Mohuczego, wy
glądało jak zaczarowana bajka brzmiało ono m.w. 
następująco:

Proszę panów (podkreślam „panów” — żadne 
„wy”) poprzedni sposób życia dla panów się skoń
czył. Otrzymają panowie granatowe mundury, będą 
panowie nosić szable. W tym miejscu kazał adiu
tantowi przynieść śliczną szablę, która zdaje się 
była austryjacką, złota garda i okucia, czarna la- ■ 
kierowana pochwa. Będziecie panowie chodzić na 
bale, brać udział w życiu towarzyskim, zwiedzać 
cudzoziemskie kraje. Pod wpływem tego powitania 
wstąpił w nas wielki duch i ujrzeliśmy się u szczytu 
świata.

Potem szabla została odniesiona i zniknęła z 
naszego horyzontu na zawsze. Wiele, wiele lat 
później dopiero zostały wprowadzone w Mar. Woj. 
szable typu polskiego. Ale efekt pozostał. W szkole 
było b. przyjemnie, traktowano nas prawie jak 
oficerów bo i trudno było inaczej gdzie ilość słu
chaczy oficerów i aspirantów była m.w. fifty fifty. 
Oficerami dyżurnymi byli koledzy oficerowie (słu
chacze) . A propos oficerów dyżurnych, nie wiem 
na ile jest w tym prawdy, ale ponoć zdarzył się 
raz taki wypadek. Było to jeszcze przed naszym 
przybyciem do Szkoły w 1923 roku. Oficer dyżurny 
spał w nocy snem sprawiedliwego i był zupełnie 
nieczuły na czyjeś dobijanie się do drzwi. Wreszcie 
ten ktoś zaczął się dobijać również do okna. Wtedy 
zirytowany dyżurny krzyknął do tego kogoś myśląc 
że jest nim któryś z kolegów: „Co do cholery, 
nie wiesz przez które okno się wchodzi, czy co? 
Po co budzisz po nocy porządnych ludzi?” „Wiem 
już wiem” odezwał się zachrypnięty głos z dołu 
i przez właściwe okno zaczął się gramolić Szef 
Departamentu Spraw Morskich adm. Porębski, 
który niezapowiedziany przyjechał do Torunia.

O Szkole dałoby się bardzo dużo powiedzieć, 
ale pod tym względem są dużo lepsi ode mnie. 
Jest kmdr. Zajączkowski, który tę szkołę tworzył 
i jest adm. Morgenstern, który był jej wieloletnim 
i parokrotnym komendantem, jest również kmdr 
Kownacki jeden z najlepszych wykładowców jakich 
kiedykolwiek Szkoła posiadała oraz nie mniej wy
bitny ppor. inż. Sukiennik. Z mojej strony wy
starczy tylko nadmienić, że za naszych czasów 
poza kilkoma odbitymi na szapirografie skryptami 
— podręczników prawie nie było. Torped w ogóle 
nie było więc tymbardziej nie mogły być w szkole. 
Uczył nas torped Roman Stankiewicz z atlasu. 
Jakiegokolwiek sprzętu pokazowego też nie było. 
Uczyliśmy się głównie z notatek. Patrząc na te 
początki kiedy z niczego robiło się coś, wydaje 
mi się, że jednak poziom szkolenia był dobry i 
wielu wykładowców tez było dobrych (choć nie 
wszyscy). Zbyt małą uwagę może zwrócono na 
takie działy jak elektrotechnika, radio itd. ale kto 
wówczas mógł już przewidzieć jakimi olbrzymimi 
krokami popędzi wiedza techniczna naprzód. Żyło 
się przecież wciąż jeszcze w końcowej erze śnieżno
białych pokładów i błyszczącego mosiądzu. Mam 
tu bardziej na myśli wszystkie marynarki świata, 
a nie tylko naszą i nie chcę przez to powiedzieć, 
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że białośnieżny pokład i błyszczący jak słońce mo
siądz nie są potrzebne, są i to jak najbardziej. 
Ale przed 1-szą wojną światową punkt ciężkości 
spoczywał na wyglądzie i dryiu, a po drugiej — 
na wysokim poziomie technicznym i skomplikowa
nym sprzęcie. Na tym polega różnica. Oczywiście 
będąc w szkole mieliśmy pływanie. Byliśmy więc 
zaokrętowani z początku na kanonierkach (słynny 
kubryk na rufie), po pierwszym roku na Ślązaku, 
a na ostatnim przed nominacją na Kaszubie.

Rok 1925-ty. Już 5 lat w Marynarce (mniej 
pobyt w Podchorążówce Warszawskiej) a tej upra
gnionej zagranicy jak nie było tak nie było. Aż 
wreszcie gruchnęła wieść, że Dywizjon Torpedow
ców (3 okręty) ma iść z wizytą do Danii i Szwecji, 
a jednym z okrętów będzie Kaszub.

Tu znowu mała dygresja i parę słów o naszej 
ówczesnej Mar. Woj. i składzie oficerskim. Ów
czesna Mar. Woj. składała się z 6-ciu małych po
niemieckich torpedowców, 4-ch traulerów (ptaszki) 
i 2 kanonierek. Był jeszcze ORP Pomorzanin — 
okręt hydrograficzny i dwa transporty woienne 
(statki handlowe pod wojenną banderą) Wilia i 
Warta. Ta ostatnia wkrótce została oddana do 
Mar. Handlowej. Wartą dowodził przez dłuższy 
czas Bromiński z marynarki niemieckiej i b. dobry 
marynarz.

Transporty chodziły do Francji, do Cherbo- 
urg’a po sprzęt wojenny dla Polski. Sprzęt którego 
moc zbędnego posiadali Francuzi po 1-ej wojnie 
światowej i którego chętnie się pozbywali.

Skład oficerski ówczesnej Marynarki składał 
się głównie z oficerów, którzy przedtem służyli 
w Marynarce rosyjskiej. Na drugim miejscu byli 
oficerowie z Marynarki Austriackiej a najmniej 
liczną grupę stanowili oficerowie z Marynarki nie
mieckiej. Do tego doszło jeszcze trochę oficerów 
absolwentów TIK’u.

PIERWSZE ZAOKRĘTOWANIE I PIERWSI 
DOWÓDCY

Kiedy byłem zokrętowany na Wilii w 1925 r. 
już po nominacji razem z Salamonem i Wysockim, 
z-cą na Wilii był kpt. mar. Zaleski ten sam, który 
w roku 1921 był z.d.o na Lwowie. (Coś mi chodzi 
po głowie, że wówczas d.o. był tytułowany komen
dantem, a d.o. został wprowadzony później).

Zaleski miał często zwyczaj, gdy w czasie po
siłków zasiadał na swoim prezydialnym miejscu w 
messie, wodzić swoimi wyblakłymi niebieskimi ocza
mi po twarzach obecnych mówić: „Co twarz —- 
to typ”. Dotyczyło to oczywiście więcej starszych 
kolegów jak Nahorski, de Walden, kap. mar. inż. 
Szulc (później komendant Warsztatów Mar. Woj. 
Gintoft), niż nas, ale tak było istotnie — każdy 
był zupełnie inny. Uwaga o różnorodności typów 
była słuszną właściwie nie tylko w stosunku do 

oficerów Wilii, ale wszystkich oficerów w ogóle, 
a z rosyjskiej marynarki w szczególe. I co za nie
prawdopodobna skala.

Przypuszczam, że służba w Marynarce, która 
wszystkich pewnymi wspólnymi cechami jednocześ
nie powoduje u poszczególnych osobników krysta
lizację i wyrobienie zupełnie odmiennych charak
terów. Przypuszczam również że polskie wydania 
oficerów nie różniły się pod tym względem od 
kolegów z Marynarek zaborczych, ale nie mając 
naleciałości obcych — te cechy mniej rzucały się 
nam w oczy.

Z marynarki rosyjskiej odziedziczyliśmy nie
prawdopodobnie barwną galerię typów. Maurois, 
nie potrzebowałby wysilać wyobraźni aby stworzyć 
typ w rodzaju pułkownika Bramble, wystarczyłoby 
wybrać odpowiedniego kolegę i wiernie go opisać. 
Wielu z nich było godnych jak największego sza
cunku i zasłużyło na naszą wielką wdzięczność —- 
bo oni nas właściwie kształcili i formowali. Wielu 
jednak było mniej godnych, takich którzy przyswo
ili wszystkie ujemne cechy cesarskiej marynarki, a 
mało albo wcale dodatnich. Do cech tych należało 
pijaństwo, używanie niecenzuralnych słów po rosyj
sku, który to język, jak wiadomo w tego rodzaju 
słowa jest ogromnie obfity, wreszcie awanturnictwo 
i zachowanie niegodne oficerów w szczególe, a lu
dzi kulturalnych w ogóle oraz często słaba znajo
mość fachu morskiego. Zresztą wkrótce zniknęli 
oni z horyzontu ponieważ tego rodzaju ludzie nie 
byli tolerowani ani przez Szefa Kierownictwa Mar. 
Woj. ani przez Dowódcę Floty.

Jednak wracając do różnorodności typów i 
charakterów, wystaczy wymienić tych jakich w 
danej chwili pamiętam jak np. Frankowski, Steyer, 
Solski, Burhard, Pławski, klan Stankiewiczów, klan 
Sadowskich, klan Mohuczych, Wąsowicz, Staszkie
wicz, Brodowski, Beresniewicz, Przysiecki, Zającz
kowski, Kisiel, Kłosowski, Wolbek, Nabrocki, Ada
mowicz, Hryniewiecki, Szystowski, de Walden, Bo
rowski, Szemiot, Sokołowski, Nahorski, Gintowt, 
Filanowicz i wielu wielu innych. Między sobą róż
nili się również zależnie od tego czy kończyli 
szkołę „gardemarinów” czy też dołączyli do ma
rynarki już jako maturzyści lub byli awansu wo
jennego. Między nimi można było znaleźć i b. do
brych marynarzy i antytalenty lub, powiedzmy 
mało uzdolnionych. Jednym z nich np. był Kisiel 
dla którego manewrowanie okrętem pozostało na 
zawsze w dziedzinie niezbadanej tajemnicy.

Trzeba panom wiedzieć, że w owe czasy 
portu Gdańskiego jeszcze nie było. Było tylko molo 
zakończone ostrogą i wieża ciśnień. Z Gdyni do 
portu wracało się piasczystą plażą. Później, gdy 
drogi zaczęły się wrzynać w torfowisko przez 
utworzony przez nich kanał przejeżdżało się prze
wozem. Dopiero grubo później gdy port zaczął być 
rozbudowywany na dobre — trzeba było jechać 
albo autobusem (gdy zbudowano szosę naokoło 
portu) albo holownikiem przewidzianym dla pow
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racających z lądu. (Pomijam motorówki z których 
korzystali tylko starsi).

W lecie ostroga dawała schronienie okrętom 
znajdującym się w kampanii. Na mniejsze remonty 
szło się do Pucka przez Depki. Na większe i zimo
wą rezerwę — do Gdańska (wyspa Holm).

Molo było niewykończone. Były powbijane 
pale między którymi narzucano kamienie, ale nad 
nimi chlupotała wciąż woda. Do ostrogi szło się 
więc po kładkach. Jak to się stało, że wracając 
często po ciemku w nocy, nie raz na niezbyt pe
wnych nogach, żaden marynarzyk z tych kładek 
nie zleciał na te kamienie pokryte wodą i nie 
skręcił sobie karku, jeden dobry Bóg raczy wie
dzieć.

Z całego tego interesu tylko ostroga była wy
konaną i posiadała gładką nawierzchnię.

Radość Polaków z uzyskanego dostępu do 
morza była ogromna. Od wczesnego lata Gdynia, 
która była wtedy niczym więcej jak małą wioską, 
napełniała się letnikami. No i każdy letnik lub let
niczka chciał zobaczyć i zwiedzić okręt wojenny. 
Płeć piękna więc brnęła po kładkach popiskując 
ze strachu co było okazją dla szarmanckich ma
rynarzy przyjścia im z pomocą zgrabnie ujmując 
je za rączki. Były również wycieczki szkolne, szcze
gólnie na początku sezonu. Te poprzestawały prze
ważnie na podziwianiu okrętów z mola. Później 
gdy pojawiły się pierwsze kutry rybackie — były 
one wynajmowane do przejażdżek po morzu — 
co się znacznie bardziej opłacało kaszubom, niż 
łowienie ryb. Taka wycieczka szczególnie szkół 
żeńskich, niezmiennie gdy kuter odbijał, zaczynała 
śpiewać swemi cienkimi głosikami, „Choć burza 
szumi wkoło nas”. Dlaczego — nie wiem, bo prze
ważnie zatoka była wtenczas gładka jak tafla lodu.

Wracając do Kisiela został on wyznaczony 
d.o. bo mu to się ze starszeństwa i przebiegu 
służby należało. I tu zaczęły sypać się nieszczęścia. 
Była to magia telegrafów maszynowych. Co nie 
zrobił, jak nie kombinował — wszystko było źle 
i wprost przeciwne temu co powinno było być 
zrobione. Zawsze maszyny pracowały w odwrot
nym kierunku.

W tych wczesnych latach telegraf maszynowy 
to była najwyższa oznaka władzy d.o. Do telegrafu 
mógł dotknąć się tylko dowódca lub podoficer, 
który wykonywał jego rozkazy. Dla wszystkich in
nych telegraf był „tabu”. Później, szczęśliwie, 
„tabu” przestało obowiązywać. Magia telegrafów 
maszynowych trzymała Kisiela w swoich szponach. 
Gdy mus ał przybić lub odbić na innych okrętach 
zaczynał się niebywały ruch. Latali marynarze z 
odbijaczami, wyskakiwali zastępcy czuwać nad cu
mami, ciekawa załoga wylęgała na pokład, dowódcy 
wchodzili na pomosty, a przecież trudno sobie 
przedstawić prostszego manewru niż przycumowa
nie przy tej właśnie ostrodze. Pełno przestrzeni, 
mały, niski, 350 tonowy okręt, dwie śruby i turbiny 

o mocy 5000 HP. Tymi okrętami można było 
wykonywać wprost cyrkowe sztuki, ale nie Kisiel.

Raz okręt musiał wyjść na robienie dewjacji, 
jedynym „dewiatorem” był wtedy kmdr. ppor. Wą
sowicz, ten który był na froncie z 1-szym Batalio
nem Morskim w którym służył. Był to dobry 
człowiek, dobry marynarz, ale jednocześnie b. ner
wowy. Gdy później był z-cą na Wili znane było 
jego powiedzenie gdy był zirytowany: „Pan wie, 
pan wie, ośli, barani, byczaczi łeb”. Ten Wąsowicz 
przedtem dowodził jednym z torpedowców, mane
wrował świetnie, chociaż trochę ryzykownie i wy
glądało to m.w. w ten sposób, że szedł cała na
przód, potem dawał stop i cała wstecz i jego okręt 
stawał przy burcie drugiego wyrównany co do cen
tymetra. Wystarczyło założyć cumy i położyć kład
kę i manewr był skończony. Trudno szybciej i 
bardziej elegancko.

Ten właśnie Wąsowicz zaokrętował się na okręt 
— zrobił i uregulował dewiację na nabieżnikach 
i trzeba było wracać do portu. Kisiel skorzystał 
z okazji i poprosił go by zechciał wprowadzić 
okręt z powrotem na postój. Wąsowicz zgodził się 
od razu i jak za dawnych czasów na całą naprzód 
okrążył ostrogę i skierował okręt do stojących już 
tam okrętów. Trzeba było tam być żeby uwierzyć 
co się na nich działo. Wszyscy przekonani, że to 
Kisiel dowodzi wprost oszaleli, widocznie byli 
przekonani, że nim się jego okręt złoży w har
monijkę uderzając o molo przed tym ciężko usz
kodzi albo zatopi conajmniej parę swoich towa
rzyszy. Skończyło się na strachu. Wąsowicz jak 
zwykle dobił cudownie i szybko zszedł z pomostu, 
a Kisiel bardzo ważny i napuszony zaczął prze
chadzać się po pokładzie jak gdyby nic.

Drugim takim antytalentem był jeden kolega, 
który na pewno nie był głupi. Ukończył on dwie 
szkoły we Francji z której jedna była Ecole de 
Guerre Navale. Ten przed odbiciem w myśli ukła
dał cały manewr, kiedy która śruba do przodu 
czy do tyłu, wolna, mała czy pół naprzód lub 
wstecz i jestem przekonany, że wszystko kalkulował 
dobrze. Z chwilą jednak gdy był na pomoście i 
dochodziło do manewru, denerwował się, zapomi
nał o wszystkim, tracił się i dawał nie te komendy 
co trzeba, zwykle z opłakanym skutkiem.

Zupełnie innym typem był Włodzimierz Stasz
kiewicz, tak zwany „Wołodka”. Był to chłop na 
schwał, przystojny, manewrował zwykle poprawnie 
ale Bóg go nie oświecił. Ponoć trafił do Marynarki 
Polskiej w dość niezwykły sposób, mianowicie pod
czas naszej ofensywy na Kijów został wzięty do 
niewoli przez szkolnych kolegów gdy służył na 
jednym z okrętów nieprzyjacielskich flotylli dnie- 
przańskiej. Gdy go zobaczyli, zapytali: „A ty co 
tu robisz?” A on na to: „Nu co jakoś żyć trzeba”. 
„No to chodź do nas” powiedzieli koledzy. „No 
i Polakiem „oczutiłsja” powiedział Wołodek. Był 
lon jednak prawdopodobnie pochodzenia polskiego.
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Temu raz radzik wmówił, że nie może odbierać 
sygnałów bo antena jest pokryta sadzą z komina.

Drugi raz znowu nie pozwolił on przeciąć 
kompensacyjnego magnesu kompasowego na pół 
(były zbyt długie) bo twierdził, że wtedy biegun 
północny zostanie na jednym końcu a południowy 
na drugim. Onże napisał tę słynną pocztówkę do 
kolegi z Kilonii gdy był zaokrętowany na Willi: 
Kanalskie pozdrowienia z Kiłu (zauważ igrę słów). 
W północnym morzu dało w .... Ucałuj rączki 
Lubię (żona kolegi) Twój Włodek. Otóż ten Włodek 
miał ogromnie potężny głos. Raz gdy miał dobić 
Ślązakiem do burty bratniego okrętu które stały 
przy ostrodze tak się zdarzyło, że kręcił się tam 
jeden z naszych holowników. Było wówczas ich 
dwa, nazywały się Kastor i Poluks. Adamowicz 
jako z-ca d-cy był na dziobie. Na molo stała 
wycieczka jakiejś żeńskiej szkoły wpatrzona z za
chwytem w nasze okręty i ten właśnie dobijający. 
Nieszczęśliwy holowniczek zdenerwował Wołodkę 
wziął więc megafon i ryknął do Adamowicza tak, 
że pewno go było słychać na conajmniej kilometr: 
Adam, ubieri ty Połuksa. .. oczywiście tych parę 
soczystych rosyjskich słów tu powtórzyć nie mogę. 
Adamowicz Poluksa przepędził. Wszystko to odby
wało się m.w. na jakieś 50 metrów od molo. Po 
ukończonym manewrze zadowolony Włodek zszedł 
z pomostu i zapytał Adama: „Adam jak myślisz, 
słychać było ” Bo wtedy dopiero sobie przypom
niał o stojącej na molo wycieczce.

A teraz wracamy do kmdr ppor. Brodowskiego. 
Brodowski należał do tak zw. „morsofłotów” czyli 
super marynarzy przy którym wilk Larsen gasł jak 
świeczka. Średniego wzrostu, szczupły, o twarzy 
przypominającej trochę trupią główkę, zawsze w 
ciemnych okularach i dość ostrym głosie był szczę
śliwy jedynie gdy na sterze był bosmanmat (wów
czas) Galas. Jego komendy na ster odbiegały dość 
znacznie od przepisowych z uwagi na soczyste 
określenia. Brodowski miał również ładnego psa 
wilka, który nazywał się „Bieła” czyli Bella. Z-cą 
dowódcy był wówczas kpt. mar. Eibel.

Brodowski był na ogół ostry. Pamiętam raz 
gdy mieliśmy zakotwiczyć na redzie m.w. naprze
ciwko t.zw. kurhauzu zdarzył się taki wypadek. 
Był sezon w całej pełni. Szczęśliwi letnicy roz
mieszczeni po kaszubskich chałupach chętnie wy
najmowali rybackie łódeczki dwu wiosłowe (szcze
gólnie w okresach ciszy) żeby zażyć przejażdżki 
po morzu. Pełno takich łódeczek kręciło się nieda
leko brzegu. Jednym z takich wioślarzy był jakiś 
młody porucznik wojska, który miał jako towarzy
szkę na rufie jakąś przyjemnie wyglądającą mło
dziutką panią oczywiście maczającą paluszki w wo
dzie. Ponieważ porucznikowi było gorąco w za
piętym na wszystkie guziki mundurze i pasku (bo 
i lato i wiosłowanie i śliczna istotka naprzeciwko) 
— zdjął więc czapkę żeby trochę ochłodzić uzno- 
jone czoło. Pech chciał, że właśnie wówczas z 
szumem wentylatorów mijał go Kaszub, a Brodow

skiego na ten widok poniosło. Chwycił megafon 
i ryknął: „Panie poruczniku — czy pan nie wie, 
że wojenną banderę należy salutować”. Porucznik 
istotnie nie wiedział z początku, że w ogóle te 
słowa były zwrócone do niego, potem speszył się 
ogromnie ale nadal widocznie nie wiedział czy od
stawić wiosła, nałożyć czapkę i salutować siedząc 
— czy też ma wstać i salutować ryzykując utratę 
równowagi w chybotliwej łódce. Nim jednak się 
namyślił Kaszub go szczęśliwie minął i zakotwiczył 
opodal.

Na Kaszubie bywały również przyjęcia w któ
rych brały udział panie między innymi małżonka 
Brodowskiego, której na imię było Luba.

Stojąc na wachtach na pokładzie niedaleko 
wejścia do messy i kabin oficerskich (żeby na za
wołanie być zawsze pod ręką) mimowoli słyszało 
się urywki rozmów z których taki utkwił mi w 
pamięci. Dotyczyło to działek które oficerowie na
bywali za torem kolejowym, na których później 
zaczęli budować swoje domki. Witomin nazywała 
się zdaje się ta dzielnica. Dał się słyszeć głos Luby: 
„Jak wy tam możecie się rozebrać w tych dział
kach?” A później poważny głos Brodowskiego, po
uczający ze strasznie rosyjskim akcentem: „Moja 
miłaja, nie mówi się „rozebrać” a rozpoznać”. 
Oczywiście nie ganię tu język, wielu mówiło z po
czątku źle po polsku, nawet ładnie było z jego 
strony poprawiać żonę, podaję urywek jedynie dla 
przykładu jak brzmiał on dziwnie nawet w uszach 
kogoś kto sam spędził szkolne lata na Ukrainie.

Brodowski również lubił czasem zaimponować 
swoją wiedzą i podczas jednego z takich przyjęć 
zwrócił się raz do (wówczas) por. mar. Stoklasy 
z rozkazem: „Niech pan porucznik zobaczy czy 
Syrjusz już wzeszedł?” A ten wchodził parę stopni 
po drabince w górę, wychylał głowę po ramiona 
na pokład, schodził spowrotem i meldował: „Tak 
jest panie komandorze, jest dwa metry nad hory
zontem”. Wrażenie musiało być ogromne.

Wyjście na ląd dowódcy odbywało się z wiel
kim ceremoniałem. Wyjścia bywały częste, gdyż 
dużo rodzin ofecerskich mieszkało poza Gdynią —■ 
(która była tylko wioseczką) w okolicznych mias
teczkach (przeważnie Wejherowie) i woleli oni wy
godnie spędzić noc w domu, niż w małej, dusznej 
kabinie. Do trapu dobijała mała czyściutka 6-cio 
wiosłowa łódź okrętowa (cośmy się tych łodzi na- 
czyścili piaseczkiem, jako aspiranci) z dywaniczkiem 
na rufie i przygotowaną banderą i podoficerem 
jako sternikiem.

Trap składał się z dolnej platformy nad wodą, 
kilku stopni i platformy górnej. Był bardzo maleńki 
bo burta była b. niska. Przy wejściu do trapu 
zbierali się z.d.o., oficer dyżurny, aspirant wachto
wy lub oficer, podoficer wachtowy, marynarz wa
chtowy oraz często bosman okrętowy. Wychodził 
dowódca, rozlegał się gwizdek oficerski, salutowa
nie na burtę oraz gwizd, trapowy, d-ca schodził 
tych kilka stopni do łodzi w której zakładano 
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banderę i dawał rozkaz „odbij”. Podoficer na ste
rze wydawał odpowiednie komendy i łódź odbijała. 
Gdy dzieliła je już przyzwoita odległość od okrętu 
następowało odgwizdanie i znieruchomiałe postacie 
zaczynały się poruszać znowu.

Właściwie, wszystko to było jak najbardziej 
przepisowe, z perspektywy czasu rzuca się jedynie 
dysproporcja — taki mały okręcik, tak szczupła 
załoga a tak okazałe pożegnanie d-cy gdy schodził 
na ląd. Wytłumaczenie jest jednak proste. Na tych 
małych okrętach trzeba było szkolić przyszłe poko
lenie marynarzy.

W czasie kampanii „kubryki” były zajęte przez 
aspirantów (podchorążych) a nawet i poważni ofi
cerowie morscy bywali na przeszkoleniu. Na Kaszu
bie takim był kpt. mar. inż. S. Kamiński.

W roku 1925-tym pod względem szkolenia na
sza marynarka stała na rozdrożu. Nie tylko nasza, 
inne, wielkie też miały ten sam problem do roz
gryzienia, mianowicie doszło się do przekonania, że 
zbyt wielka przepaść dzieli oficerów pokładowych 
od oficerów techników (mechanicy, elektrycy itd.). 
We Francji np. oficerami mechanikami okrętowymi 
byli wyłącznie promowani podoficerowie. Nawet 
tytuły stopni były zupełnie odmienne. Ostatecznie 
zorganizowano szkolenie dla oficerów techników na 
zasadach analogicznych do kursów oficerów pokła
dowych. W Stanach, o ile się nie mylę, początkowe 
szkolenie odbywało się wspólnie a dopiero później 
obierano specjalność czy też kierunek z technicz
nym włącznie. U nas w końcu rozwiązano ten 
problem organizując w podchorążówce poza kursa
mi dla pokładowych, kursy dla of. mechaników, 
a jeszcze trochę później oficerów gospodarczych 
(komisarzy).

W roku 1925-ym jednak 3 inżynierów mecha
ników uczyło się i przechodziło praktykę oficerów 
pokładowych. Poza kpt. mar. inż. Kamińskim 
jeszcze był kpt. mar. inż. Czesnowicki i Gajewski.

WYBUCH KOTŁÓW NA O.R.P. KASZUB

Na kilka dni przed ruszeniem w pływanie za
graniczne z jakichś powodów świeżo wymalowany 
i błyszczący jak brelok Kaszub musiał zajść do 
Pucka. Aby dojść do Zatoki Puckiej i do Pucka 
należało jak wiemy przejść przez Depki, płyciznę 
z wybagrowanym przejściem oznaczonym bojami. 
Przejście, na ogół nie skomplikowane i nie długie, 
jednak dla naszego „Marsefłota” Brodowskiego o- 
kazało się zbyt skomplikowane bo przejechał się 
kadłubem okrętu po piasku. Stąd zaszła potrzeba 
zbadania na gwałt części podwodnej okrętu w doku 
w Gdańsku. W Gdańsku okręt zbadano i przed 
8.00 spuszczano na wodę. Podniesiono parę, a 
o godzinie 8-ej, po podniesieniu bandery okręt miał 
natychmiast rzucić cumy i idąc cała naprzód do- 
pędzić pozostałe dwa torpedowce znajdujące się 

już na pełnym morzu. M.w. przed samą 8-mą 
nastąpił wybuch w kotłowni (rozerwało kolektor 
dolny kotła). Do naszego kubryka, który sąsiado
wał przez grodz z kotłem buchnął czarny gryzący 
dym palącej się ropy oraz płomieni. Burty na 
wysokości kotła rozerwało i okręt zaczął b. szybko 
tonąć. Dziób zaczął się obracać na ocalałych bla
chach stępki jak dookoła osi i w końcu położył 
się nieomal na 90 stopni (skręt w kierunku na 
nabrzeże). Rufa tonęła na równą stępkę. Bezpo- 
załogi znajdującej się w części dziobowej okrętu. 
Znajdujący się na rufie kpt. mar. inż. Kamiński 
zajął się kierowaniem akcji ratunkowej, która pole
gała właściwie na wyewakuowaniu jak najszybciej 
załogi znajdującej się w części dzibowej okrętu. 
Tu trzeba dodać, że okręt nie był przycumowany 
bezpośrednio do nadbrzeża, a do pali wbitych w 
dno i znajdujących się na kilka metrów od nad
brzeża. Znalazły się szybko kładki po których więk
szość szczęśliwie dostała się na nadbrzeże. Jak dzi
siaj pamiętam ogromne słupy wody tryskające z ot
wartych iluminatorów powstałych pod wpływem 
ciśnienia wytworzonego przez sprzężone przez wo
dę powietrze tonącego bokiem dziobu.

O ile chodzi o nas mieliśmy ogromne szczę
ście. Drabinka prowadząca z pomieszczenia na 
pokład nie została zerwana wybuchem chociaż 
znajdowała się tuż przy grodzi oddzielającej nasze 
pomieszczenie od kotłowni. Nie było więc trud
ności z wydobyciem się na pokład. Jedynie Bart- 
lewicza leżącego na górnej kojce trochę przydusiło 
do znajdującego się nad nim pokładu, ale i jego 
ktoś z nas wyszarpnął po drodze i choć trochę 
oszołomiony, ale bez szwanku i on dostał się na - 
brzeg. Wyratowali się wszyscy, z „Bielą” włącznie, 
oprócz obsługi kotła składającej się z 1-go mata 
i 2-ch marynarzy, którzy zginęli.

Jak zwykle medal ma dwie strony i widocznie 
opatrzność strzegła resztę załogi. Gdyby to samo 
stało się na pełnym morzu, wówczas gdy okręt 
■szedłby szybkością ponad 20 węzłów żeby dołączyć 
do zespołu — prawdopodobnie zginęlibyśmy wszy
scy co do jednego, a okręt zanurzyłby się niczym 
okręt podwodny w przeciągu kilkudziesięciu se
kund. Jak długo Kaszub tonął — trudno powie
dzieć, na pewno jednak nie więcej niż kilka mi
nut, a z brzegu, tam gdzie przed chwilą stał od
świętnie wyglądający okręt, widać było tylko bo
dajże maszt tylni i część nadbudówki a obok jak 
figura, niczym syrenka Kopenhaska, siedział Bro
dowski na palach na które wgramolił się opuszcza
jąc okręt.

Większość z nas, uratowanych, wyglądała dość 
dziwnie. Był to okres upałów jaki się u nas na 
wybrzeżu często zdarza. Pomimo izolacji, którą 
był obłożony pokład od strony pomieszczeń — 
gorąco było nieznośnie. Wielu więc z nas było 
w większym lub mniejszym stanie rozebrania. Kos
sakowski o ile dobrze pamiętam był tylko w maj
teczkach czy też w kostiumie kąpielowym, ja by
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łem w koszuli (cywilnej) i roboczych spodniach 
drelichowych i tak m.w. wszyscy. Jedynie wachto
wy kolega i jego zmiana byli przyzwoicie ubrani. 
W tym wielkim nieszczęściu mieliśmy tylko jedną 
satysfakcję — razem z okrętem zatonęły również 
szczury wbrew przysłowiu — że opuszczają okręt 
przed zatonięciem.

W tych zamierzchłych czasach dezynfekcja 
była w powijakach i walka ze szczurami i prusa
kami które gnieździły się na wielu okrętach była 
nierówną. Szczury i prusaki bywały zawsze górą. 
Nie pomagały żadne fumigacje i świece. Na Ka
szubie nie tyle były plagą prusaki co szczury, a 
ulubionym ich siedliskiem była właśnie przestrzeń 
zawarta pomiędzy żelaznym pokładem górnym, a 
izolacją między którymi m.w. przypuszczam było 
około 10 centymetrów. Tam przebiegały rozmaite 
rury i tamże gnieździły się szczury bezpiecznie od 
wszelkich pokus na ich życie.

Nie pamiętam czy już o tym wspominałem, 
ale w czasie upałów w pomieszczeniach na tych 
okrętach było gorąco jak w piecu, pomimo tej 
osławionej izolacji. Szczury widocznie podniecone 
ciepłem biegały nad naszymi głowami, dudniły i 
wydawały dzikie piski nie wiem „czy z bólu czy 
z rozkoszy”. Ten ostatni zwrot nie jest mój. Zna
leźli go podchorążowie jednego z kursów kiedy 
byłem ich oficerem kursowym w dzienniczku ko
legi. Oczywiście dzienniczek został zbadany bez 
wiedzy właściciela. Ustęp dosłownie brzmiał: „i 
ugryzłem ją w usta, a ona krzyknęła — nie wiem 
czy z bólu czy z rozkoszy”.

Ostatecznie ja również nie mam pojęcia czy 
były to miłosne piski szczurów, czy też okrzyki 
bojowe walczących samców, ale wiem, że były 
głośne, a szczury bezczelne. Wystarczyło nieopatrz
nie zostawić jakieś jedzenie nie zamknięte na noc 
lub w chwilowo pustym pomieszczeniu a można 
było być pewnym, że pozostawiony „prowiant” 
będzie zjedzony lub dobrze nadjedzony. Mało tego, 
nawet ubrania nieco zabrukane i przepocone (szcze
gólnie robocze) nie były bezpieczne.

Raz jakiś marynarzyk, który zasnął właśnie 
snem sprawiedliwego w takich drelichach — gdy 
się obudził, stwierdził, że została mu wygryziona 
cała tylna górna część spodni z „underwear in- 
cluded”. Był wielki śmiech i wstyd.

Gdy wydobyto Kaszuba, Wysocki (wówczas 
nazywał się Płaczek), który był wydelegowany z 
ramienia kursu aby wybrać z naszych rzeczy to 
co jeszcze nadawało się do ewentualnego użytku, 
naliczył w naszym pomieszczeniu 9 szczurów wiel
kich jak prosiaki (słowa jego). Dobrze im tak.

Szybko po wypadku ukazał się D-ca Floty 
(wówczas kmdr por.) otoczony gronem osób ubra
nych po cywilnemu możliwie inżynierów. Z odle
głości wydawało się nam, że zadawał jakieś pytania 
i wydawał zarządzenia, potem, w tymże otoczeniu 
odszedł z nadbrzeża w kierunku stoczni i wyjścia.

POSTÓJ W PUCKU NA O.R.P. „ŚLĄZAK”

Po kilku godzinach przyszedł jeden z naszych 
okrętów (nie pamiętam już który), na który zosta
liśmy prowizorycznie zaokrętowani i załoga którego 
otoczyła nas troskliwą opieką. Później nasz kurs 
został odtransportowany do Pucka i zaokrętowany 
na Ślązaku, który stał tam w remoncie i w re
zerwie ze zredukowaną załogą, a więc miał wolne 
pomieszczenia.

Na Ślązaku nie wiele mieliśmy do roboty. 
Okręt był w rezerwie, a my w strojach tak nie
kompletnych, że normalne wyjście na ląd było 
wykluczone. Właściwie mówiąc, czekaliśmy tam na 
nowe umundurowanie i rozkazy — co ma się stać 
dalej z naszym kursem. Wkrótce przymusowa, tego 
rodzaju bezczynność, zaczęła nam ciążyć nawet po
mimo staropolskiej i niemalże ojcowskiej opieki 
komandora Panasiewicza, który wówczas był ko
mendantem Portu Wojennego Puck. Zapraszał on 
nas do siebie do domu, gdzie nas karmiono i na nas 
chuchano — jak na najmilszych gości. Gościnność 
komandora Panasiewicza i jego rodziny, gościnność 
prawdziwie polska i kresowa, na zawsze pozostała 
w naszej wdzięcznej pamięci. A propos, nie jestem 
pewien, ale wydaje mi się, że komandor też miał 
w swoim czasie jakieś osobiste doświadczenia w 
swej poprzedniej służbie z tonącym okrętem albo 
z czasów wojny japońsko-rosyjskiej, albo 1-szej1 woj
ny światowej — stąd może to wyjątkowe zrozumie
nie, opieka, serdeczność i wczucie w naszą sytuację.

W czasie naszego postoju w Pucku widziałem 
po raz pierwszy, i na pewno ostatni, pogrzeb trzech 
ofiar wybuchu, pogrzeb morsko-lądowy przeprowa
dzony z właściwym ceremoniałem. Pogrzeb był 
piękny w swej prostocie i powadze. Wystarczy 
powiedzieć, że dziś pomimo upływu 44 lat wciąż 
widzę niektóre jego- fragmenty tak jakby pogrzeb 
odbył się dopiero wczoraj.

Był śliczny, ciepły, bezwietrzny dzień — taki 
jaki się zdarza tylko na naszym wybrzeżu. Na 
redę przybył okręt z trumnami zabitych, z banderą 
do połowy masztu. Jak się odbywało wyładowanie 
trumien — tego nie pamiętam, z daleka nie było 
widać, ale świetnie widzę 3 łodzie sunące w szyku 
torowym, w równych odstępach, do molo. Po środ
ku każdej łodzi trumna pokryta banderą, na sterze 
każdej łodzi oficer i bandery na łodziach opusz
czone też do połowy. Tempo wiosłowania — po
grzebowe, powolne, dostojne.

Z molo trumny zaniesiono do pobliskiego 
cmentarza. W pogrzebie wzięło udział moc osób 
z duchowieństwem i D-cą Floty na czele. Był 
oddział marynarzy i o ile się nie mylę oddano 
salwę honorową.

Patrzyłem na to wszystko z daleka, ukryty za 
grubym drzewem. Nie mogłem przecież w tej ko- 
szulinie, spodniach drelichowych i pokrowcu za
miast czapki zająć miejsce w orszaku żałobnym 
ani ze względu na szacunek dla zabitych atu rów
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nież ze względu na dyscyplinę. Dowódca Floty na 
pewno- stroju tego by mi nie wybaczył.

Więc patrzyłem z daleka na ten cały ceremo
niał, patrzyłem zza grubego drzewa i coś mi 
ściskało za grdykę tak jak pana Zagłobę na po
grzebie pana Longina lub w czasie spotkania Skrze- 
tuskiego z Kurcewiczówną po zakończonym oblę
żeniu Zbaraża.

Ściskało i to bardzo. Oczy też się pociły przy- 
znaję się i wcale się tego nie wstydzę.

Wkrótce potem zostaliśmy umundurowani i 
kurs odjechał do Flotyli Pińskiej, dla obznajmienia 
się z pływaniem po rzekach. Dowódcą flotyli 
wówczas był kmdr por. Blinstrub.

B. Jabłoński

P.S.

Rekordzistą pod względem znajdowania się na o- 
krętach, które tonęły w Polskiej Mar. Woj. jest 
niewątpliwie mój wielki przyjaciel kmdr S. Dzie
nisiewicz. Poza Kaszubem, przed wojną tonął on 
jeszcze na Iskrze (we mgle dziób statku, który s>ę 
zderzył z Iskrą wjechał do jego kabiny) a w czasie 
wojny na Kujawiaku razem z Lichodziejewskim 
(na minie lotniczej) pod Maltą, oraz na Dragonie 
(żywa torpeda) w czasie akcji desantowych na pół
nocne wybrzeże Francji w 1944 r.

Poproście go bardzo ładnie mili koledzy, a mo
że zechce on coś napisać do Sygnałów. Tematów 
w jego barwnej karierze na pewno nie zabraknie.

Wiceprezes SMW kmdr Dr B. Markowski omawia działalność Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. Siedzi obok Ambasador E. Raczyński
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