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BOLESŁAW MARKOWSKI

NA WYBRZEŻU PO 30-TU LATACH
Zamawiam w „Orbisie” warszawskim bilety do 

Gdyni i na drugi dzień gdzieś około 11-ej rano sie
dzę w bardzo przyzwoitym przedziale pociągu ma
jącego zawieść mnie do Gdyni.

Do Gdyni, którą opuściłem jako jeniec wo
jenny w 1939 r. Jestem podniecony i chwytam każ
dy szczegół może z przejaskrawioną ostrością. 
Wszystko co mnie otacza, kraj, ludzie, rzeczy — 
mimowoli wiążą się ze wspomnieniami z przed 40-tu 
laty, kiedy to pełniłem służbę w Polskiej Marynar
ce Wojennej i kiedy każdy przejazd tym pociągiem 
łączył się z jakimś ważnym momentem służbowym, 
jak nowy przydział, nowe kursy, nowe zaokręto
wanie czy też nowa podróż.

Chociaż rozpoczynam podróż, jak przed tym, 
ze śródmieścia Watszawy, trasa prowadzi inną dro
gą przez część ziem odzyskanych- Z ciekawością o- 
glądam z okna pociągu zamek w Malborgu, sławny 
z wojen krzyżackich. Zakonserwowany w dawnej 
formie — robi duże wrażenie i wyraźnie dominuje 
wielkością (i jak mi się wydaje pychą) nad okolicą.

Krajobraz oglądany z pociągu, to domki, wsie, 
i miasteczka naogół dobrze widać zagospodarowa
ne i schludne. Drogi wijące się wzdłuż toru zupeł
nie dobre, ale dziwią mnie brakiem tak znanego 
na zachodzie tłoku samochodowego. Tu i ówdzie 
jakiś starej marki samochód — tu i ówdzie traktor 
spokojnie zaorywujący pola.

. .. Wolno i spokojnie —tak to jest pierwsze 
wrażenie jakie uderza przybysza z zachodu na wi
dok wiejskiego krajobrazu i . . . pustawo. Widać 
lasy i pola, śliczne jeziora i łąki. Widać małe stru
myki wijące się wśród zieleni, wśród polnych kwia
tów i wrzosów, białych brzóz, rozrośniętych dę
bów czy wysmukłych sosen. Przy tym prawie że 
nie widać ludzi. Gdzieniegdzie mała wioska uderza 
oczy białym kwiatem jabłoni, ale też jest jakaś tro
chę dawna, staroświecka i . .. ospała.

Małe miasteczka przy torze kolejowym bar
dziej zaludnione. Widać w nich dużo nowych bu
dynków nawet niektóre dość nowoczesne ale na
ogół w porównaniu z Anglią jakieś szare, jakby li
czące tylko na koloryt natury, bez jaskrawszych 
barw — jakby w obawie, żeby się z szarzyzny nie 
wyróżniać. Jedynie barwne, jaskrawe plamy to li
czne czerwone transparenty głoszące jedność naro
du wietnamskiego z polskim robotnikiem, czy też 
inne polityczne hasła.

Ludzie naogół ubrani skromnie choć przyzwoi
cie. Stare babcie w chustkach na głowach i długa- 
wych spódnicach? Młodzież z wyraźną tendencją 
towarzyszenia modzie. Mężczyźni przeważnie bez 
krawatów, za to pełno wymyślnych wiatrówek i 
amerykańskiego kroju ,,Jeans’ów”. Dziewczęta hoł
dują „mini” i spodniom.

Moi towarzysze podróży to w większości woj
skowi. Wśród nich szereg oficerów marynarki wo
jennej. Obecnie mundury marynarskie są wykonane 
z jasno niebieskiego materiału, który poza tym wy
daje się dużo cieńszy niż dawniej. Oznaki stopni 
podobne do dawnych.

Sam przedział kolejowy bardzo przyzwoity. 
Wygodne nowe siedzenia, toalety niestety pozosta
wiają dużo do życzenia a dostanie stolika w wago
nie restauracyjnym wygląda zupełnie beznadziejnie.

Po pięciu godzinach dojeżdżamy do Gdańska. 
Ten sam dworzec tylko bardziej szary i bardziej za
niedbany, ale już poza nim widać szereg dużych 
nowoczesnych budynków. Niektóre z nich w sta
dium budowy, tak że pełno dołów, rowów, rozsy
panych rur i t.p.

Ale już nie mogę skupić uwagi gdyż przypo
mina mi się moja pierwsza podróż prawie 50 lat te
mu, gdy jako młody uczniak w podnieceniu i nie
cierpliwie stałem wraz z innymi kolegami starając 
się być pierwszym kto ujrzy polski Bałtyk. Tak i 
teraz z niecierpliwością wyczekuję widoku morza. 
Wreszcie jest — a z nim ten sam słono rybny za
pach i orzeźwiający wiatr. Morze ukazało się i ucie
ka. Ucieka zakryte nowymi budowlami, jakimiś fa
brykami, dużymi domami, składami i t.p. Poza tym 
/uasa pociągów elektrycznych które łączą poszcze
gólne miejscowości nadmorskie i mijają nas raz z 
tej, raz z innej strony. Wybrzeże od Gdańska do 
Gdyni to prawie nieprzerwany szereg budynków. 
Wśród nich pełno ludzi to pracujących, to gdzieś 
śpieszących. Duża ilość aut.

Dojazd do Gdyni zupełnie zmieniony. Tam, 
gdzie dawniej można było z okna wagonu oglądać 
przez puste pola Kamienną Górę i morze, gdzie 
tuż przy torze, były jeszcze pola zasiane żytem, 
teraz stoją wysokie gmachy mieszkalne — poroz
dzielane szeregiem nowych nieznanych ulic. Na uli
cach dużo ludzi i duży ruch.

Dworzec w Gdyni, w tym samym co przed 
tym miejscu. Perony wyglądają jak dawniej — na 
odkrytej powierzchni, ale ich jest znacznie więcej. 
Przejście z peronów do głównego budynku stacyj
nego odbywa się przez nowy szeroki tunel, z któ
rego znów prowadzą schody na liczne nowe perony.

Sama stacja kilkakrotnie większa, nowoczesna 
i przestronna. Szkoda tylko że to wszystko w kolo
rze szarym i czarnym nie wywołuje radosnego, czy 
przyjaźnie powitalnego nastroju.

Przed dworcem placyk i przystań taksówek. 
Czekając tam chwilę widzę wyloty dawnych ulic 
Starowiejskiej i 10-go Lutego. Naprzeciw stacji, tak 
jak dawniej, stoi dawny gmach sądu. Ciekawe, czy 
moje mieszkanie znajdujące się w dawnym gmachu 
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Gospodarstwa Krajowego w dalszym ciągu istnieje? 
Proszę kierowcę taksówki by mnie wolno przewiózł 
przez 10-go Lutego. Zgadza się bez sprzeciwu. Na 
10-go Lutego te same domy co przed tym. Dom w 
którym mieszkałem dobrze utrzymany. Ciekawe 
kto tam mieszka. Czytam duży napis „Polskie Linie 
Oceaniczne”. Dojeżdżamy do Skweru Kościuszki. 
Wydaje mi się trochę inny. A to z powodu wyso
kich nowych gmachów wyrosłych po jego wschod
niej stronie. Mały stary kościółek przy początku uli
cy Świętojańskiej, świeżo odrestaurowany, witam z 
radością jak starego przyjaciela.

Cały Skwer Kościuszki porządnie utrzymany z 
ładnymi kwietnikami i szerokim dojazdem na molo. 
Przy molo stary MS Batory, zamieniony na hotel 
a z lewej strony ORP Burza zamieniony na mu
zeum.

Zbliża się wieczór. Wracam ulicą Świętojań
ską, która jest prawie taka sama jak była przed tym 
tylko wydaje mi się teraz węższa ... i. mniej ważna 
a to dlatego że mniej więcej w połowie 10-go Lutego 
biegnie na wschód do Gdańska nowy szeroki trakt. 
To już jest zupełnie nowa, szeroka ulica, otoczona 
nowoczesnymi domami. Biegnie ona równolegle do 
ulicy Świętojańskiej mając z prawej i lewej strony 
nowe dzielnice, nowe gmachy, nowe ulice. Przeci
nam starą ulicę Abrahama i trochę zagubiony od
czytuję na rogu nazwę nowej ulicy. Ulica Czerwo
nych Kosynierów. Nazwa, widocznie poświęcona 
bohaterskiemu oddziałowi Kosynierów, który pod 
dowództwem Rusinka brał udział w obronię Kępy 
Oksywskiej. Pamiętam ich dobrze, — chociaż nie 
przypominam sobie by wtedy nazywali się czerwo
nymi ... a może, bo jeśli tak to chyba od własnej 
krwi czerwonej, którą przelewali obficie w obro
nie polskiego wybrzeża w 1939 r.

. . . Wracam do pokoju by odpocząć i jakoś 
usegregować wrażenia — ale zamiast odpoczynku 
przychodzą wspomnienia.

.. . Październik 1939. Szpital w Babim Dole 
na Oksywiu, gdzie byłem chirurgiem, w stanie lik
widacji. Odbywają się ostatnie transporty rannych. 
Ja zostaję do końca operując, poprawiając opat
runki czy segregując transporty. Z rannymi wyjeż
dżają lekarze. Część najciężej rannych zostaje prze
niesiona do szpitala w Gdyni z nimi zostaje kpt. mar. 
dr. Dolatkowski. Reszta personelu prosi bym pod
pisywał zaświadczenia, że są „rezerwowymi”, co 
może być podstawą do zwolnienia. Podpisuję wszy
stkim. Ostatniemu chyba podpisuję chor. mar. Lan
gowi kwatermistrzowi i długoletniemu pracowniko
wi Szpitala Morskiego (chor. Lang późniejszy po
rucznik mar. w A.K. mieszka gdzieś w Cornwalii). 
Odchodzą po kolei wszyscy. Zostaję dokładnie sam. 
Rozbite gmachy szpitalne, wybite okna, gruzy i gro
by. Pod samym moim oknem dwa z nich, pułkow

nika Dąbka, co do śmierci walczył i por. lek. To- 
mankiewicza co do śmierci leczył. Groby — sym
bole bohaterstwa i obowiązku żołnierskiego. Gro
by dowody — że 5000 rannych i poległych walczyło 
krwawo o wolność i polskość Bałtyckiego wybrze
ża. Znałem ich prawie wszystkich, dzieliłem ich los 
i obowiązek. Dlaczego pozostałem? Nie wiem. A 
może dlatego — że Boże wyroki każą mi dalej 
pełnić nieskończone obowiązki. Nie wiem co się 
stanie z jeńcami. Nie wiem jak długo żyć będą ci 
„zwolnieni”? Nie wiem jaki los mnie czeka, to że 
jeszcze żyję napawa mnie uczuciem własnej winy 
i uczuciem winy całego mojego pokolenia, że w tej 
pierwszej próbie wojennej obronić wybrzeża nie 
umieliśmy ... Chcę się jakoś skupić — chcę sobie 
wmówić — że przecież zwyciężyć nie mogliśmy 
gdyż było nas za mało i zresztą nie było czym. A 
jeśli tak to po co ta krwawa ofiara po co tyle ran 
i śmierć ... Wydawało mi się, że zwariuję. Rozpacz
liwe rozważania stają się coraz bardziej dokuczli
we. W pewnym momencie przychodzi mi na myśl, 
że śmierć byłaby najprostszym wyjściem. Przera
żony tą myślą zaczynam się modlić. Z początku 
prawie bezmyślnie powtarzam wyuczone w młodo
ści formułki próśb i do Tej co na Jasnej Górze i do 
Tej co w Ostrej świeci Bramie i z wolna przychodzi 
otucha i nadzieja. Przecież to dopiero początek 
zmagań. Może ta ofiara nie była daremna, bo prze
cież może uchroniła od blitzkriegu armię w Kraju. 
Przecież część moich przyjaciół część Marynarki 
Wojennej walczy na morzu i wiem, że walczyć bę
dą. Przecież „komu zsyła Bóg katusze obietnice 
temu daje”.

I stopniowo zaczynam robić plany i robić przy
rzeczenia. A pierwsza z nich to solenna obietnica 
Bogu i biało-czerwonej banderze, że o tych co naj
większą ofiarę swego życia złożyli ... nie zapomnę.

Na drugi dzień dwóch oficerów niemieckich 
przybyło by mnie zabrać. Na pytanie dokąd powie
dziano mi że jadę do obozu jenieckiego a gdzie do
kładnie to dowiem się po przybyciu i powieźli mnie 
do Gdyni.

Gdynia, moje miasto, nasze miasto wyglądała 
inaczej. Tłumy niemieckich żołnierzy, niemiecka 
mowa, niemieckie wrzaski, niemieckie chorągwie 
ze swasyką, portrety „wodza”, transparenty sławią
ce zwycięstwo i Rzeszę. — Próżno poszukiwałem 
znajomych ludzi czy bliskich miejsc. Gdzieś pod 
bramami przemykały się chyłkiem nędznie odziane 
sylwetki w których jedynie spłoszone i tragiczne 
oczy zdradzały swoich. Mówili szeptem, starając 
się nie zwracać na siebie uwagi. Ustępowali z dro
gi „zwycięzcom”. A ci pyszni i wrzeszczący wzno
sili zremby nowego Gotenhaven, który już teraz 
po wieczne czasy miał pozostać germański. Nie
mieccy przybysze, niemieckie dekoracje, niemiec
kie orkiestry zmieniły wygląd miasta nie tylko na 
inny i wrogi ale na zupełnie ... obcy. Nawet niebo 
które było tak cudowne przez cały wrzesień było 
zasłane chmurami i też było wrogie i obce ...
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Zostałem powiadomiony że zostaję (w areszcie 
oczywiście) przez jedną noc i że na drugi dzień je- 
dziemy dalej.

Rano wyjechałem z . .. ulgą. Koszmarny obraz 
Gdyni upokorzonej i obcej prześladował mnie przez 
lata i to do tego stopnia, że jeśli wspominałem wy
brzeże to myślałem tylko o Kępie Oksywskiej, o We
sterplatte o- Helu. Nie chciałem myśleć o Gdyni, 
która przecież była dumą nas wszystkich, która 
przecież za naszych lat powstała i która była naj
bardziej polskim miastem.

Najważniejszym celem mego przybycia do Gdy
ni było zobaczyć Kępę Oksywską i oddać hołd po
ległym przyjaciołom i kolegom z obrony wybrze
ża.

Wyjeżdżam z kmdr. Dolatkowskim z tego sa
mego co dawniej miejsca. Przysiągłbym nawet że to 
jest ten sam zatłoczony autobus co woził nas co
dziennie na Oksywie gdzieś w 1938 r. Jedziemy z Gdy
ni przez te same podmokłe łąki i torfowiska, dojeż
dżamy do Obłuża, i tutaj zaczyna się zupełnie nowy 
obraz. Nowe ulice , nowe budynki i nowe gmachy. 
Zupełnie nie orientuję się gdzie jestem aż dopiero 
gdy autobus staje i wysiadamy widzę, że znajduję się 
przed tą samą okrągłą co dawniej bramą —- dawne 
wejście do d-wa Floty i do Kasyna.

Brama wydaje mi się dużo mniejsza i jakby tro
chę zgubiona wśród nowych nieznanych budynków. 
Szukam warty, która przecież zawsze tu stała.

Warty nie ma. Ale pomimo tego pierwsze wspo
mnienie jakie przychodzi jest historia opowiadana 
na okrętach jak to pewnego poranku dowódca floty 
Admirał Unrug kroczył jak w każdy inny dzień przez 
tą bramę. Warty w ten dzień objęli żołnierze z bata
lionu morskiego świeżo przybyli do Gdyni. Widząc 
że wartownik przypatruje mu się z ciekawością, ale 
że w dalszym ciągu stoi w wygodnej pozycji na 
„spocznij” admirał nagle skręca w jego stronę i zat
rzymuje się wyczekująco. Żołnierz trochę zdziwiony 
z pewnym ociąganiem przyjmuje postawę na „bacz
ność” i prezentuje broń.

— Admirał groźnie — „wszakżesz czy wiecie 
kto ja jestem?”

Wartownik, szczerze i z wylaniem — „wiedzieć, 
to prawdę mówiąc nie wiem, ale że pan tak ostro 
podszedł, to może pan jest oficerem . . . może nawet 
panem majorem” melduję.

Od bramy Dowództwa Floty, pomimo deszczu 
wspinamy się na Oksywie. Wioska wygląda jakaś 
maleńka i zatłoczona. Jeszcze bardziej zatłoczony 
wydaje mi się cmentarz po prawej stronie, rozłożony, 
tuż u podnóża tego samego co dawniej kościoła. 
Szukamy grobów. Znajdujemy dwie wspólne mogi
ły utrzymane dobrze i otoczone dekoracyjnym łań
cuchem. Tablica głosi, że tutaj leży część obrońców 
Kępy Oksywskiej 1939 r. Po krótkiej modlitwie 
rozglądamy się po cmentarzu. Pełno kaszubskich 
nazwisk. Tu i ówdzie pojedyńcze groby z lekko zar
dzewiałymi napisami: „Zginął w obronie Oksywia 
w 1939 r.”

Deszcz nie ustaje. Idziemy na poszukiwanie 
proboszcza. Znajdujemy go w gorącej dyskusji z ja
kimś interesantem. Przedstawiamy się. Ksiądz pro
boszcz wita nas z radością i zwracając się do mnie 
wykrzykuje „wreszcie pan komandor przyjechał”. 
Trochę zdziwiony, przypuszczając, że mnie pamięta 
z czasów września robię przyjemną skromną minę 
i odpowiadam „To ksiądz proboszcz mnie zna?” 
„O nie, odpowiada — ale ks. profesor zawiadomił 
mnie o możliwości pańskiego przyjazdu w związku 
z tablicą dla ks. Miegonia. Cieszę się że pana widzę. 
1 cóż mogę więcej dla pana zrobić?” Odpowiadam, 
że chciałbym zobaczyć miejsce na tablicę i że się 
noszę z myślą odesłania moich prochów po śmierci 
na jakiś cmentarz gdzie leżą moi przyjaciele z Kępy 
Oksywskiej.

Ks. proboszcz z fachową gościnnością zapew
nia mnie, że będzie mi na pewno bardzo wygod
nie na cmentarzu Oksywskim „gdzie przecież jakiś 
kąt się znajdzie”.

Na razie się nie decyduję. Idziemy razem oglą
dać kościółek i miejsce na tablicę. Proboszcz z dumą 
pokazuje już wybrane miejsce, tuż obok głównego 
wejścia. Zgadzamy się i żegnamy gościnnego gos
podarza, który ściskając nam serdecznie ręce doda- 
je, że bardzo się będzie cieszył z mojej obecności na 
odsłonięciu tablicy, gdyż wyglądam dużo poważniej 
niż prof. Dolatkowski. Nie wiem czy mam się z tego 
cieszyć gdyż kamdr. Dolatkowski jest conajmniej 
6 lat starszy ode mnie.

Objeżdżamy teraz tym samym autobusem całe 
Oksywie. Widać dawną ulicę Bosmańską, bardziej 
zabudowaną. W ogóle mnóstwo nowych budynków, 
tak, że te stare o ile jeszcze istnieją znikają wśród 
nowych.

Z okna autobusu widzę tylko kawałek dachu 
mego dawnego Szpitala Morskiego. Dowiaduję się, 
że mieści się w nim teraz Instytut Medycyny Mor
skiej, której to pionierem i założycielem jest właśnie 
kmdr. prof. Dolatkowski.

Wracamy tą samą trasą do Gdyni.
Popołudniu jedziemy zwiedzać miasto i cmen

tarz Gdyński.
Cmentarz ten znajduje się na wschodnim brzegu 

Gdyni tuż poza Kamienną Górą. Pięknie położony 
u stóp dużego pagórka, składa się z dwóch części. 
W jednej leżą żołnierze radzieccy, którzy zginąli przy 
zdobywaniu Gdyni w 1945 r. Druga część pozosta
wiona obrońcom wybrzeża i polskim wojskowym 
zmarłym po wojnie.

Na pierwszym planie czarna tablica głosi, że 
tutaj leży: pułkownik Stanisław Dąbek — Do
wódca obrony lądowej w 1939 r. „Pokażę wam 
jak Polak walczy i umiera”.

Stajemy i oddajemy hołd naszemu dowódcy.
Z prawej strony drugi grób:

Kontr. Admirał Włodzimierz Steyer Dowód
ca Obrony Helu w 1939 r- Dowódca Mary
narki Wojennej 1947-1950. Zmarł w 1957 r.
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Dalej groby: płk. Pruszkowskiego, kmdr. Ziem
by, dr. A. Flisowskiego i dalej groby znanych i nie
znanych oficerów, marynarzy i żołnierzy. Chodzę 
między nimi, głęboko wzruszony starając się z tru
dem odczytywać zatarte już na niektórych tablicach 
nazwiska.

Nagródź ich Boże bo o wolną Polskę i o wolne 
Polskie Wybrzeże oddali swe życie ...

Z cmentarza przejeżdżamy przez Kamienną 
Górę. Znowu nowe budynki nowe gmachy no
we wille. Ślicznie położona i utrzymana promenada 
nad morzem sięga od Skweru Kościuszki aż poza 
Orłowo, (i ma jak się dowiaduję w przyszłości dot
rzeć do Sopotu). Promenada oddziela dużą piękną 
piaszczystą plażę od miast i domów. Widok z Ka
miennej Góry na morze i miasto jest naprawdę wy
jątkowo malowniczy. Widać dokładnie długie molo, 
a przy nim ORP Burza, MS Batory. Widać nawet 
maszty starej Iskry. Widać wielki port i jeszcze wię
ksze miasto które obecnie liczy prawie 4 razy wię
cej mieszkańców niż przed wojną.

Na drugi dzień wyprawa do Gdańska. Kierow
ca, stary marynarz z naszych czasów objaśnia nowe 
drogi, nowe gmachy. Mijamy budynki różnych in
stytucji i zakładów. Gdynia, Sopot i Gdańsk, łączą 
się teraz w jedną całość zwaną Trójmieściem.

Mijamy duży szpital Marynarki Wojennej we 
Wrzeszczu. W katedrze Oliwskiej słuchamy koncer
tu ze sławnych już teraz 'starych organów. W Sopo
cie oglądamy hotel i dawne kasyno oraz ładnie utrzy
mane nabrzeże z zakładem leczniczym.

Środek Gdańska odbudowany w dawnym sty
lu z tysiącem średniowiecznych pamiątek głosi dum
nie o powrocie tego miasta do właściwej macierzy. 
Dzwony na Ratuszu wydzwaniają melodie „Nie 
rzucim ziemi skąd nasz ród”.

W odbudowanej katedrze Gdańskiej znajduje
my duże mauzoleum dla księży katolickich wymor
dowanych przez Niemców. Dotychczasowa liczba 
2647 księży.

Z katedry jedziemy na Westerplatte. Miejsce 
walk bohaterskiej kompanii jest bardzo pieczołowi
cie utrzymane, wraz z ruinami bunkrów i poszarpa
nych drzew. W środku na górze znajduje się duży 
pomnik dla obrońców wybrzeża z 1939 r. z naz
wami Poczty Gdańskiej, Westerplatte, Oksywia, Helu 
i innych. Pomnik robi duże wrażenie. Westerpaltte 
jest uznane za narodowe mauzoleum i jest celem wy
cieczek dla starszego i młodszego pokolenia z całej 
Polski.

Niestety zimny wiatr nawet z gradem zmusza 
nas do przerwania zwiedzam Mamy jeszcze trochę 
czasu by zajechać do Roberta Kasperskiego. Nie
stety nie zastajemy go w domu. Zostawiam mój bi
let z pozdrowieniami. Po przyjeździe jednak 
do Gdyni już jest od niego telefon, że przyjeżdża, by 
się ze mną zobaczyć.

Jakżesz miło po tylu latach zobaczyć go zno
wu. Pomimo utraty nogi, prezentuje się wyjątkowo 
dobrze. Jego bardzo regularne rysy zyskały z wie

kiem. A w rozmowie jest jak zawsze inteligentny, 
ciekawy i pogodny, może nawet jeszcze bardziej filo
zoficzny niż przed tym. Nasze ostatnie spotkanie to 
chyba rok 1937 gdzie przez wiele miesięcy dzieliliśmy 
wspólną kabinę na ORP Iskra. Zaczynamy sobie 
przypominać dawne czasy, dawne zdarzenia daw
nych dowódców i kolegów. Dopytuje się i pozdra
wia Admirała Unruga, kmdr. Pławskiego, kmdr. 
Hulewicza, nie opuszcza nikogo. Ja znów dowiaduję 
się że Bronikowski, Dehnel, Wdziekoński, Sulisz 
służą w Marynarce Handlowej, że Czerwiński i 
Szul w Marynarce Wojennej a Wojcieszek, Sukien
nik, Rymszewicz, Salomon jeszcze pracują w cy
wilnych zawodach. Robert sam jest zadowolony ze 
swej obecnej pracy, twierdzi, że dochody ma zupeł
nie wystarczające a pracę ciekawą. Prosi by ser
decznie uściskać wszystkich przyjaciół. Specjalne 
uściski i pozdrowienia przesyła dla Jasia Busiakie- 
wicza i płk. Wiśniewskiego z którym zawarł przy
jaźń jeszcze podczas obrony Helu.

Niestety pomimo serdeczności p. Zofii Dolat- 
kowskiej musimy się rozstać, gdyż jeszcze chcę od
wiedzić p. Staśkiewicz, siostrę ks. kapelana Miego- 
nia. Jadąc skrótami przez jakieś dziury i doły przez 
świeże drogi i stare ruiny Grabówka odnajdujemy 
jej dom. Czeka nas serdecznie wzruszona i z trudem 
łykająca łzy dziękując nam za pamięć o bracie. Jes
teśmy zaambarasowani i staramy się wytłumaczyć, 
że ten skromny wyraz uznania jest tylko częścią czci 
jaką my marynarze mieliśmy dla naszego Kapelana.

„I on was kochał, mówi p. Staśkiewicz. Pamię
tam jego pstatnie spotkanie gdy wrócił wyrzucony 
przez Niemców ze szpitala w Babim Dole. Powie
dział mi wtedy „Jesteś mi droga moja siostro — ale 
oni (mówił o rannych w szpitalu) są mi drożsi.

„Powrócił do was” kończy p. Staśkiewicz” stam
tąd go zabrali i już więcej do nas nie wrócił ”

Na drugi dzień prawie o świcie opuszczamy 
Gdynię by udać się pociągiem do Szczecina. I znów 
jak przed tym, podniecony, staram się najwięcej zo
baczyć, wchłonąć i nacieszyć się drogim skrawkiem 
ziemi ojczystej. Każdy ładniejszy dom, każde bar
dziej malownicze jezioro, każdy ładniejszy krajob
raz napełnia mnie radością. Z drugiej strony jakieś 
niedociągnięcia, zaniedbania, czv Dowolna odbudo
wa napawa mnie smutkiem.

Zdaję sobie sprawę aż nadto dobrze, że to orga
nizowani państwa i jego odbudowa odbywała się 
i odbywa w ciężkich warunkach. Na pobojowisku 
po 6-cio letniej wojpie po stracie 1 /4 najlepszych 
i najdzielniejszych ludzi, zostały na ruinach roz
bite rodziny bez domów, chleba i pracy. Po 6-cio 
letniej stopniowej ale gruntownej likwidacji Polaków 
i wszystkiego co polskie, powróciły schorowane i wy
męczone szkielety z obozów koncentracyjnych. Po
wrócili po 6-cio letnim oderwaniu od życia — jeńcy 
wojenni, powrócili „ci najszczęśliwsi” wprost z sze
regów — żołnierze.

Mało z nich, jeśli w ogóle tacy byli, czekał 
przytulny, spokojny własny kąt.
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I ci co powrócili i ci co przeżyli wojnę w kraju 
byli przecież wszyscy inwalidami i to nie tylko z wi
docznymi defektami fizycznymi ale, co gorsza, po
zbawieni w większym lub mniejszym stopniu rów
nowagi ufnysłowej koniecznej do normalnej pracy.

Naukowe lekarskie badania wykazały że każ
dy, powtarzam każdy, kto przeszedł przez obóz kon
centracyjny, obóz jeniecki czy okupację doznał 
tyle urazów że wymaga długiego leczenia. bv zdo
być się na nową adaptację do powojennego życia. 
Ale dla iluż — urazy te pozostały nieuleczalne!

Z tym materiałem ludzkim i w nowym przeo
brażeniu politycznym i socjalnym, w nowych grani
cach państwowych rozpoczynało się nowe życie w 
Kraju. Dodatkowym a ważnym czynnikiem stał się 
powszechnie znany fakt, że po każdej wojnie, jak 
i w każdej narodowej tragedii pojawiają się osobni
cy silniejsi, sprytniejsi czy odporniejsi, co nie zaw
sze, a raczej bardzo rzadko są obarczeni skrupułami 
czy patriotycznym balastem. Tym, pozbawionym te
go balastu łatwiej jest wypłynąć. I . . . jako reguła 
zawsze wypływają.

Jeżeli pomimo tych warunków odbudowa wy
brzeża i kraju znajduje się w takim stadium jak obec
nie, to naprawdę należy być dumnym z ogromu i 
wyników pracy polskiego robotnika, inżyniera i 
architekta.

Szczecin, w któT^m przez prawie 300 lat pano
szyli się Niemcy stał się z powrotem polskim mias
tem. Nazwy ulic i dzielnic mają nazwy piastowskie. 
W czasie pierwszej wycieczki po mieście dowiaduję 
się od przewodnika że Szczecin do roku 1620 był we 
władaniu książąt piastowskich. Po tym przez 90 lat 
był w ręku Szwedów i był przez nich sprzedany, za, 
uwidocznioną na tablicy pamiątkowej sumę, książę
tom niemieckim. A więc nie jest i nie był odwiecz
nym miastem niemieckim. Obecny Szczecin ucier
piał bardzo podczas krwawych walk w 1945 roku. 
Większość gmachów pozostała w ruinie. Po wojnie 
musiano miasto nie tylko odbudować ale i zalud
nić, gdyż pozostała część ludności niemieckiej pra
wie całkowicie wyniosła się do Niemiec. Obecni mie
szkańcy Szczecina to przybysze z różnych części 
Polski w tym bardzo duża część z za Bugu, którzy 
przynieśli ze sobą swój wiejski „styl” życia, zacho
wania i ubioru bardzo różny od raczej eleganckie
go stylu dawnych mieszkańców Warszawy, Krako
wa czy Gdyni.

Szczecin jest rozłożony na dużej przestrzeni (o 
średnicy 30 kim). Ale posiada obecnie tylko' 180.000 
mieszkańców. Obok niewielu pozostałych ciężkich 
budynków niemieckich przybyło i przybywa dużo 
nowoczesnych budynków. Duży port powoduje du
żą obecność zagranicznych statków a wielkie sto
cznie budujące czy reperujące wielkie ilości statków 
dają zatrudnienie licznej ilości robotników. Mias
to ma swój uniwersytet zwany Akademią Pomorską, 
Wyższą Szkołę Marynarki Handlowej i szereg in
stytucji związanych z morzem, rybołóstwem, żeg
lugą i szkolnictwem.

Z Wałów Chrobrego na którym jeszcze utrzy
mało się kilka starych gmachów pruskich, rozciąga 
się wspaniały widok na Odrę, port i stocznię. Dużo 
zieleni. Dużo odrestaurowanych w starym pias
towskim stylu oryginalnych bram i kościołów. Wi
dać szczególną troskę by stare miasto powróciło 
do swego pierwotnego wyglądu.

Dawny zamek książąt piastowskich, jest w więk
szej części odrestaurowany i to odrestaurowany do
brze. Na górze w nim mieszczą się instytucje nauko
we oraz Instytut Ochrony Zabytków. Na dole 
w naprawdę ładnej stylowej sali mieści się popular
na cukiernia dla młodzieży. Od rana do nocy pełno 
w niej młodzieży akademickiej która swym zacho
waniem i wyglądem korzystnie się odbija od mało 
ciekawej publiczności z barów mlecznych i podrzęd
nych restauracyjek w mieście.

W śródmieściu duży ruch, wszędzie prawie ro
botnicy pracują przy budowie nowych gmachów 
Stąd pełno rowów, wykopalisk, kurzu i hałasu. Na 
ulicach wciąż kursują stare i zatłoczone tramwaje. 
Na chodnikach pełno ludzi, przeważnie młodych. 
Szczecin uchodzi na miasto młodych ludzi. Wśród 
nich dużo studentów z zagranicy. Byłem zaskoczony 
gdy młody murzyn siedzący obok mnie odezwał się 
do towarzyszącej mu polskiej studentki. „Może jed
nak byłoby lepiej gdybym przyszedł wieczorem .. ." 
wypowiedziane najczystszą polszczyzną.

Młodzież akademicka sprawia korzystne wra
żenie. Nie widać długowłosych hippisów. Widać du
ży pęd do nauki i chociaż wszystko co zagraniczne 
jest dla nich dużą atrakcją uczą się z zapałem i pra
cują rzetelnie. Podkreślają z dumą dorobek w od
budowie kraju, a młodzież urodzona na miejscu czu
je się w mieście jak w swoim prawowitym domu.

Ja dla odmiany czułem się trochę obco. I to że 
resztki pozostałych włosów odbijały się dość rażąco 
od bogatych fryzur młodego otoczenia i to że by
łem w Szczecinie po raz pierwszy i to że nie znałem 
wielu nowych zwrotów i skrótów tak licznych w 
obecnym polskim języku. I może najbardziej dla
tego że byłem nieco zszokowany obcą, porywczą 
szorstkością w sklepach i hotelach, której moi zna
jomi z Kraju nie zauważają, ani się nią nie przejmu 
ją ani jej poprostu nie czują.

Czułem się . . . jak pewnie czuł się w naszej mło
dości powstaniec weteran myślący i mówiący sty
lem z czasów Kościuszki.

Dużo w Szczecinie wycieczek szkolnych. Wśród 
nich duża część z Niemiec Wschodnich. Opowiada
no mi, że przyjeżdża dużo Niemców, b. mieszkań
ców Szczecina, aby obejrzeć swe stare domy. Wielu 
z nich wyraża nadzieję, że jeszcze do nich powrócą. 
Niektórzy nawet dość otwarcie protestują gdy na 
ich starych zrujnowanych domach wyrastają nowe 
publiczne gmachy. Te uwagi nie nastrajają przyjaź
nie polskich mieszkańców i oczywiście budzą zrozu
miałą nieufność, tymbardziej, że stopa życiowa w 
Niemczech Wschodnich znacznie się ostatnio pod-
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niosła i jest najwyższą wśród t. zw. krajów socjalis
tycznych.

Podczas jednego wieczoru przedstawiono mi 
prof. med. z Rostocku. Młody profesor, podobno 
urodzony w Szczecinie zaczął rozmowę ze mną pyta
jąc czy byłem już przed tym w tym mieście. Odpo
wiedziałem że jestem tutaj po raz czwarty „To Herr 
Doktor zna dobrze to miasto”.

„Wcale nie znam odpowiedziałem „gdyż po
przednie 3 razy przejeżdżałem tylko przez to mias
to jako jeniec wojenny pod eskortą niemieckich 
wachmanów”. Mój rozmówca aż się zająknął. Zmie
nił temat i od tej chwili starannie mnie unikał.

I rzeczywiście przejeżdżałem przez Szczecin w 
transporcie jenieckim z fortów Toruńskich do Neu- 
brandenburga. A potem z Neubrandenburga do o- 
bozu w Grossborn i z powrotem. Boże, jakżeż wte
dy marzyłem, by przyjechać tutaj jeszcze raz jako 
człowiek wolny. Jakżeż wtedy marzyłem, że może 
przyjdzie taki dzień, że znikną sztandary ze swasty
ką a nad starą polską Odrą znów będzie powiewać 
biało czerwona bandera. I w to, że zniknie swastyka 
— wierzyłem i w to, że nad Odrą zawiśnie polski 
sztandar też wierzyłem, ale nigdy jednak nie przy
puszczałem. że będę odwiedzał Polskę jako zagra
niczny turysta.

... Powrót do Polski po 30-tu latach przynosi 
całą gamę diametralnie różnych uczuć od zachwytu 
do rozczarowań i smutku. Pragnienie by ujrzeć swo
ich bliskich w swoich dawnych ukochanych w mło
dości kątach, wyidealizowanych przez tak długą 
rozłąkę przynosi obraz rzeczywistości dużo inny niż 
ten, o którym się marzyło w tęsknych nocach pod 
„obcym niebem’.

Powrót do Polski to też podświadome marze
nia znalezienia tam swojej młodości. Czego się oczy
wiście nie znajduje gdyż młodość opuściła nas przed 
laty. „Stare kąty” albo zniknęły, albo się zmieniły, 
albo o ile pozostały to wydają się jakieś małe, stare, 
zaniedbane i nie atrakcyjne.

A to „co przyszło nowe” — może logiczne, mo
że konieczne jest jednak jakieś ... obce, które trze
ba może poznać, może trzeba z tym żyć — by swoj
skim znów się stało ... a może to my staliśmy się 
obcy.

Nas, tych ze starszego pokolenia co o Polskę 
i wolność walczyło, łączy serdeczna więź braterska, 
wspólne walki, wspólne życie, wspólne wspomnie
nia i wspólna żałoba po tych kolegach co w tej 
wspólnej walce życie swe oddali.

Cieszy nas to, że możemy spotkać naszych je
szcze żyjących kolegów, którzy pomimo swoich 
przeżyć i długoletniej rozłąki serdecznie witają nas 
w Kraju.

Cieszy nas, że miejsca naszych wspólnych walk, 
że nasze dawne okręty, że nasi bohaterscy dowódcy 
przeszli do narodowych pamiątek. Cieszy nas że 
młode pokolenie coraz to więcej słyszy o pracy pio
nierskiej naszego pokolenia i o jego udziale w obro
nie ojczyzny.

Cieszy nas — ale dla nas najważniejsze jest by 
ten wymęczony naród — co od wieków Wisły, Odry, 
Karpat i Bałtyku bronił co krwią przelaną swej pol
skości dowodził — mógł, szczęśliwy i wolny żyć i 
rozwijać się dla szczęścia obecnych i przyszłych 
pokoleń.

Dr. B. Markowsk.
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ERYK SOPOCKO
(urywek z

W dniu 9 października 1943 roku wyszedł, 
tajny podówczas. Rozkaz Dzienny Szefa Kierow
nictwa Marynarki Wojennej Nr. 17, następującej 
treści:
„O.R.P. ORKAN” — strata.
O.R.P. „ORKAN” zginął, pełniąc służbę eskorto
wą w konwoju na północnym Atlantyku w dniu 
8. X. 1943. Trafiony torpedą zatonął od wybuchu 
amunicji.

W tej chwili wiem o uratowaniu 1 oficera i 43 
podoficerów i marynarzy. Los dowódcy okrętu i 
reszty załogi nie jest jeszcze znany. Strata O.R.P. 
„ORKAN” jest wielkim ciosem dla naszej Mary
narki. Straciliśmy najnowocześniejszą jednostkę 
bojową i olbrzymią większość doskonałej załogi.

Przechowując w sercach naszych pamięć o za
ginionych towarzyszach broni — zdwójmy nasze 
wysiłki dla chwały Polski, Marynarki Wojennej 
oraz pomszczenia straty O.R.P. „ORKAN”. 
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej

J. Świrski, Wice-Adm.

Ten suchy dokument wojenny, stwierdzający 
poważną stratę w siłach floty Rzeczpospolitej Pol
skiej nie podał bliższych szczegółów. Te przyszły 
później w raporcie jednostek brytyjskich, które to
warzyszyły ORKANOWI w jego eskortowej pracy. 
Dokument ten ukrył emocje człowieka kory go 
podpisał, człowieka o wielkim sercu i poczuciu 
obowiązku. Dokument ten dotarł do serc polskich 
marynarzy, rozsianych podówczas wraz z jednost
kami na których służyli, na wielkim obszarze mo
rza i lądu i wzbudził emocje bezsilnego żalu, głuchej 
wściekłości w sercach, a pamięci po tak bezlitoś
nie wielu zaginionych kolegach dodał ciepła i 
smutku.

Na okręcie tym zginął dla Ojczyzny, pełniąc 
■swą marynarską powinność, Jej wierny syn, ppor. 
mar. Eryk Sopoćko, dzielny oficer, dobry towa
rzysz i utalentowany młody pisarz — marynista. 
Wiadomość o jego bohaterskiej śmierci wytrąciła 
mnie na długi czas z równowagi, gdyż nie tak daw 
no, na dwa miesiące przed tragedią zdawałem 
Erykowi obowiązki Oficera Broni Podwodnej 
ORKANA, sam będąc odwołany rozkazem Szefa 
KMW na inne stanowisko. Ślepy los zrządził że 
nie ja a On znalazł śmierć na zimnych wodach 
północnego Atlantyku, pod Islandią, na patrolu 
przeciwko niemieckim okrętom podwodnym.

Eryka poznałem dość dobrze, w czasie, kiedy 
ORKAN po ciężkich tarapatach na północnym 
szlaku konwojowym, pomiędzy Islandią i Murmań
skiem został odkomenderowany do bazy wojennej 

pamiętnika)

w Plymouth, gdzie Eryk po skończeniu kursu Broni 
Podwodnej pracował w sztabie Komendy Mors
kiej „Południe”, a właściwie czekał na przydział 
okrętowy i korzystając z tego żenił się. Przycho
dził chłopak na okręt gdy tylko byliśmy w porcie, 
i zawsze chciwie pytał o emocje z naszych patrolów 
biskajskich, o- szczegóły akcji przeciwko niemiec
kiemu lotnictwu i okrętom podwodnym, które w 
tym obszarze dawały się szczególnie we znaki.

Na przełomie wojny wykluwał się z larwy 
podchorążego, tężał, zbierał doświadczenie i wie
dzę o morzu i o zawodzie, który ukochał nade 
wszystko. Był to człowiek piękny, wysoki, szczupły, 
z kędzierzawą blond czupryną i niebieskimi ocza
mi, w których przeświecała stal i rozmarzenie. Jego 
opowiadania i anegdoty z życia codziennego znaj
dowały zawsze chętnych słuchaczy, gdyż mówił 
dowcipnie i zajmująco. Wiedzieliśmy o tern, że pi
sał i prozę i wiersze, ale te jego talenty świetne by
ły traktowane raczej z humorem przez brać mary
narską, która, rada z chwilowego odpoczynku w 
porcie pomiędzy patrolami, zabawiała się raczej 
kielichem niż poezją lub chętniej szukała wrażeń 
w towarzystwie uchwytnych przedstawicielek an
gielskiej płci pięknej, niż w nieuchwytnych ideałach 
Erykowych snów. Niemniej jednak miał on nasze 
serca i nasz szacunek, jak każdy idealista o gorą
cym sercu tak bardzo oddanym Ojczyźnie i morzu.

Eryk należał do pokolenia które było bardzo 
pieczołowicie wychowane w duchu patriotycznym 
w Korpusach Kadetów, a później w Szkołach Pod
chorążych, gdzie cywile o gorących sercach zamie
niali się w ognistych żołnierzy Rzeczpospolitej. Nie 
dla takich była polityka, którą się brzydzili, nie 
dla nich lajzerka studencka, wiece i demagogia. 
Było to pokolenie młodych, Polsce oddanych za
paleńców, liczących „siły na zamiary” i marzących 
o szpadzie oficerskiej. Gdy wojna wybuchła Eryk 
wraz z innymi młodymi oficerami, do których i ja 
wtedy należałem, przeszedł okres ciężkich zwąt
pień i rozterek, z których niełatwo się było otrząs
nąć. Rzeczywistość przyszła nagle, wstrząsnęła ser
cami i wzburzyła umysły. Krwawa Polska Jesień 
1939 roku, bohaterstwo Westerplatte, Helu, dziel
ność załóg WICHRA, GRYFA, MAZURA i 
„Ptaszków”, jak przed wojną gwarowo nazywaliś
my trawlery, wszystko to fermentowało w duszach 
młodych, których los rzucił poza obręb krwawią
cej Ojczyzny i którym w udziale przypadł zasz
czytny obowiązek walki o wolność Polski na wiel
kich wodach świata. Te zwątpienia i rozterki nie 
trwały długo, a rezultatem ich stała się gorączkowa 

praca młodych oficerów marynarki. U boku naj-
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potężniejszej podówczas floty świata mieliśmy nie- 
lada okazję nauczyć się wielu rzeczy, które mogły 
się przydać Polsce w przyszłości. Stąd wyszły chęt
nie podejmowane prace tłomaczeniowe z zakresu 
taktyki walki na morzu, w dziedzinie sprzętu i uz
brojenia okrętowego. Stąd wyszła i chęć i koniecz
ność nauki języka angielskiego, chęć najzupełniej 
uzasadniona ideowo i prakycznie, gdy nam po 
wczesnych stratach GROMA i ORŁA przyszło 
obsadzać i spiesznie do walki przygotować 
GARLANDA, PIORUNA, KONRADA, DRA
GONA i inne okręty budowane dla floty brytyj
skiej z osprzętem nieznanym nam i instrukcjami 
obsługi, użycia i taktyki drukowanymi przez Admi
ralicję ... po angielsku.

Któregoś dnia w maju 1943 roku, kiedy OR
KAN przechodził okresowe czyszczenie kotłów 
i remont maszyn, Eryk poprosił mnie, abym był 
drużbą na jego ślubie. Zakochał się ten marynarz 
— poeta i zdecydował zakosztować głębi, bez któ
rej jego życie nie byłoby kompletne. Młody był, 
piękny, a panny na południu Anglii były bodaj zaw 
sze przychylne i marynarskim mundurom i stalo
wym oczom w których jest rozmarzenie. Ślub od
był się bez specjalnych ceremonii, skromny, wojen
ny. Po nim „lampka wina” w hotelu na Hoe, w 
Plymouth. Jak dziś pamiętam jasne oczy Eryka, 
gdy patrzał na żonę, i jej oczy rozkochane, a smut
ne czegoś, niepewne. Przy toaście rozpłakała się 
panna młoda, a i mnie ogarnął na chwilę jakiś żal, 
a może lęk.

Eryk z żoną wyjechali na miesiąc miodowy. 
Wiedział już Eryk wtedy, że będzie przydzielony 
na ORP ORKAN, jako mój zastępca do działu 
broni podwodnej, z przeznaczeniem do objęcia po 
mnie tego stanowiska. Pożegnałem obojga życze
niem szczęścia, zdając sobie sprawę że chwile te, 
kradzione w czasie wojny, będą dla nich niemiło
siernie krótkie. Eryk otrzymał tylko parę dni ur
lopu, po którym miał się zameldować do nowego 
obowiązku na ORKANIE. Stało się jednak ina
czej i może los tak chciał aby się Eryk cieszył dłu
żej słodkim życiem małżeńskim.

ORKAN był w tym czasie używany do spec
jalnych zadań. Był to niszczyciel o bardzo dużej 
sile ognia artyleryjskiego i torpedowego oraz po
siadał najnowocześniejszy sprzęt do tropienia i ni
szczenia okrętów podwodnych. Szybki i zwrotny, 
wysyłany był na błyskawiczne zadania — rzuty po 
Zatoce Biskajskiej, do wspierania osłony konwo
jów, gdy lotnictwo i podwodne okręty niemieckie 
atakowały zbyt skutecznie te ciężkie, pływające 
miasta, rozsiane wielkimi grupami na oceanie po
między cieśniną Gibraltaru, północno-zachodnią 
Afryką i południowi) Anglią. Zapuszczaliśmy też 
nierzadko zagony pod wybrzeża Hiszpanii, łapiąc 
oceaniczne kutry rybackie, które miast łowienia 
ryb, szpiegowały na szlakach konwojowych, napro
wadzając na konwoje niemieckie sępy i rekiny.

Ciągłe patrole, nieoczekiwane zmiany baz, krót
kie postoje, gwałtowne eskapady uczyniły z ORNA- 
NA okręt-widmo. Zatoka Biskajska rzadko bywa 
spokojna, więc w tym kołowrocie wojennej pracy 
jedliśmy do syta rekinie mięso i jakoś nikt nie na
rzekał, gdyż praca ta była dla okrętu i załogi dale
ko lżejsza niż ponura orka na północnym szlaku 
konwojów murmańskich.

Raz tylko zostaliśmy wstrząśnięci do głębi, 
gdy w czasie bardzo krótkiego postoju w Plymouth, 
gdzie zaszliśmy dla uzupełnienia amunicji, paliwa 
i prowiantu, jak grom z jasnego nieba raziła nas 
wiadomość o tragicznym wypadku w Gibraltarze 
i o śmierci Naczelnego Wodza. ORKAN otrzy
mał nagły rozkaz pójścia pełną szybkością do Gib
raltaru, aby tam przyjąć na pokład zwłoki gen. 
Władysława Sikorskiego, którego śmierć nieocze
kiwana i tak tragiczna sparaliżowała całą Polskę 
Walczącą i w Kraju i na obczyźnie. Dnia 8 lipca 
1943 roku w rannych godzinach ORKAN zjawił 
się w porcie wojennym Gibraltaru.

U podnóża granitowej skały strzegącej wrót 
Morza Śródziemnego, w potężnej twierdzy brytyj
skiej, w porcie, gdzie błyszczały lufy potężnych 
dział brytyjskich pancerników, raz jeszcze zjawiła 
się polska bandera, tym razem wzniesiona na pół- 
masztu. Wśród kompletnego milczenia, w zastyg
łym bezruchu żołnierzy polskich i brytyjskich pre
zentujących broń ORKAN przyjął na pokład trum
nę ze zwłokami Naczelnego Wodza i bez straty 
czasu, w poczuciu marynarskiej powinności, salu
towany przez wielkie pancerniki i krążowniki, wy
szedł z portu w podróż powrotną. ORKAN, skra
wek Polski Walczącej, skrawek Ojczyzny, niósł 
przez ocean Wodza Narodu, którego śmierć zmro
ziła serca. Ostry dziób okrętu pruł szaro-niebieskie 
wody Atlantyku, odwalał wielkie skiby wodne, jak 
niestrudzony oracz w jego znojnym, codziennym 
trudzie. Nad trumną czuwali polscy marynarze 
porażeni do cna tą okropną tragedią.

Nikt z załogi wtedy nie przypuszczał, że dok
ładnie w trzy miesiące później okręt ten stanie się 
trumną dla dwustu kilkudziesięciu najdzielniejszych 
synów Ojczyzny, którzy o jej wolność walczyli 
bez przerwy, bez wytchnienia na podbiegunowych 
mroźnych szlakach morskich i na bezbrzeżnej atlan
tyckiej pustyni. Może tylko dowódca okrętu. Ko 
mandor Stapisław Hryniewiecki, piastował samot
nie złe przeczucia w sercu, kiedy tak po marynar- 
sku, tak stanowczo opierał się misji, gdy mu się 
ona znaną stała, a kiedy w nim tradycje i przesądy 
marynarza musiały ustąpić — wobec powagi zada
nia i wobec poczucia żołnierskiego obowiązku. 
Nie przeczuwał tego Eryk, który cieszył się życiem, 
a któremu jakieś dodatkowe obowiązki sztabowe 
nie pozwoliły dołączyć do nas na ten smutny rejs. 
Nie przeczuwałem tego i ja, który za kilka tygodni 
miał opuścić okręt i zdać moje obowiązki Eryko
wi. Może tylko w podświadomości tkwił jakiś do 
kuczliwy cierń, jakieś niewyraźne, nierealne uczu
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cie, jakiś niepokój przychodzący niewiadomo skąd 
i dlaczego. Tragedia śmierci Naczelnego Wodza 
wstrząsnęła każdym marynarskim sercem, bo oto 
zginął nie tylko Wódz, którego kochaliśmy za 
Jego dumę narodową, za Jego przyjaźń i zrozu
mienie spraw morza, ale Walcząca Polska straciła 
w Nim także bojownika o sprawę świętą dla każ
dego Polaka, którą On jako mąż stanu starał się 
wygrać dla przyszłości pogwałconego Kraju.

Eryk przeżył tę tragedię może głębiej niż inni, 
tym bardziej że czasowo zajęty na lądzie, nie mógł 
wyżyć się tak jakby tego pragnął. Myśmy mieli na
sze codzienne sprawy okrętowe, częste patrole, 
ciekawe akcje i zdarzenia ; mieliśmy broń w ręku 
doglądaną co dnia najpieczołowiciej, czasem znu- 
rzenie niezmierne w kościach, powodowane nie
spokojnym zawsze łonem Zatoki Biskajskiej, ale 
zato do-bry sen, dobre apetyty, tęsknotę za lądem 
gdyśmy byli w morzu i tęsknotę za morzem, gdy 
Orkan stał w porcie. Erykowi z jego bujną naturą 
marzyciela tego właśnie brakowało. Czuł on w so
bie instynkt żórawia, którego nieodparcie ciągnął 
zew towarzyszy lecących pod niebem.

Nawet gorące więzy małżeńskie nie ukoiły 
jego tęsknot i nie zaspokoiły instynktu żórawia, 
rwącego się ku towarzyszom. Nasze opowiadania, 
zwierzenia, głośno wyrażane nadzieje i zwątpienia 
były dla niego tysiącznymi bodźcami do akcji. Eryk 
ogromnie żałował, że nie mógł z nami być w cza
sie naszej smutnej misji gibraltarskiej. Ja wiem, że 
gdyby On przeżył to co każdy z nas przeżywał wte
dy, gdyby dotknął tej tragedii ręką, jak nam to ka
zał obowiązek, Eryk na pewno zostawiłby po sobie 
ślad tego przeżycia, jakiś wiersz sercem pisany, ja
kieś karty pamiętnika, odtwarzające tragedię — 
przejmującą prozą. Czy napisał coś wtedy? Nie 
wiem, Życie codzienne dyktowało nam wszystkim 
sposób przetrwania, w którym nie było ustalonej 
rutyny. Były zajęcia codzienne, ważne, wojenne za
jęcia, które wymagały dużego zasobu sił moralnych 
i fizycznych. Była tęskota, nieodstępna towarzysz
ka marynarzy. Była nostalgia i marzenia o Kraju 
dalekim ; krótkie, suche urywki życia i tęsknot wy
pisane w pamiętniku i zostawione do analizy na 
później, na czas powojennych wspominań.

Eryk rzadko wspominał o swoich wyczynach 
literackich. Siedząc na lądzie i czekając na rozkaz 
zaokrętowania, niecierpliwił się, entuzjazmował na
szymi przeżyciami, a swoje własne nadzieje i tęskno
ty musiał tłumić i czekać.

Była w nim także jedna wspaniała cecha, ko
ra jednała mu serca, to jego poczucie humoru. 
Umiał w każdej sytuacji dowcipnie coś przygoto
wać i podać ze smakiem, wywołując szczery śmiech 
na ustach obecnych i łamiąc lody sztywności, gdy 
taka miała miejsce w mieszanych polsko-angiels
kich towarzystwach. Nigdy też nie planował swych 
dowcipnych wystąpień, a przychodziły one nieza
powiedziane, zawsze a propos, zawsze lekkie, kul

turalne i zawsze pełne wspaniałego zmysłu obser
wacji i dowcipu.

Opowiadano o nim następującą anegdotkę. 
Kiedy okręty polskie znalazły się po raz pierwszy 
w Plymouth, które zawsze było i pozostało mias
tem na wskroś morskim, i to w znaczeniu tradycji 
Marynarki Królewskiej, towarzyskie elity bardzo 
dyskretnie, a bardzo gruntownie obserwowały prze
bywające na lądzie polskie załogi. Trafiło się ponoć 
Erykowi pójście do jednej z lepszych restauracji 
na Hoe w Plymouth. Jego zjawienie się wywołało 
to, że głowy obecnych pań i panów, siedzących 
przy sąsiednich stolikach, pochyliły się ku sobie 
dyskretnie, oczy skierowały się ku stolikowi Eryka, 
a w powietrzu szept. Eryk wyczuł to natychmiast, 
i chcąc dostosować się do sytuacji, a przy tym zak
pić dyskretnie z siebie i innych, postanowił nada
rzającą się sposobność wykorzystać.

Gdy zbliżył się do niego kelner, Eryk zażądał 
pomarańczy. A że życzenie swoje wypowiedział 
dość dobitnie swoją niezłą już wtedy angielszczyzną, 
dobrze wytrenowany kelner ani mrugnął, ale zato 
sąsiednie stoliki na chwilę zamarły ; poczem głowy 
się pochyliły i szept zdziwienia popłynął. What? 
An orange? Just an orange before the dinner? Im- 
possible!

Gdy pomarańcz została przyniesiona z lekko 
już teraz zaakcentowanym kelnerskim szykiem, Eryk 
szyk ten pomieszał żądając oliwy, octu, cukru, piep
rzu, kolekcji gotowych sosów i czegoś tam jeszcze 
co w ogóle nie pasowało do pomarańczy.

Znowu dobrze wytresowany kelner ani okiem 
mrugnął, ale szept przy stolikach stał się wyraź
niejszy, a spojrzenia w kierunku Eryka mniej dys
kretne. Gdy wszystko o co Eryk prosił znalazło się 
na stole, a obok stołu kelner, który już nie chciał 
stracić nic ze 'sposobu jedzenia obcokrajowca, 
Eryk powoli, a bardzo dokładnie obrał pomarańcz 
ze skórki. Miąż odłożył na bok, skórkę natomiast 
zebrał na talerzu, pokroił bardzo dokładnie w drob
niutką kostkę, posolił, popieprzył, ceremonialnie 
dodał wszystkich przypraw, jakie mu przyniósł kel
ner, wziął do rąk nóż i widelec, na chwilę znie
ruchomiał nad talerzem, a potem bardzo powoli 
rozejrzał się po sali, przenosząc swoje jasne oczy 
z jednej twarzy na drugą. Ludzie oczywiście pat
rzyli na niego już całkiem wyraźnie, a twarze wy
rażały zdumienie, niedowierzanie i ciekawość. Oto 
obcokrajowiec! Co on wyprawia! Co to za zakąska! 
This really is a limit!

Gdy Eryk już zlustrował całą salę i przekonał 
się, że jest centralnym punktem zainteresowania, 
wtedy najspokojniej w świecie odłożył sztućce, wstał 
od stołu, ukłonił się wszystkim i wyszedł. Oczywiś
cie w sali zawrzało! Eryk po chwili wrócił i dał 
kelnerowi zamówienie na zwykły obiad. Od współ
biesiadników dostał rzęsiste brawa za dobry dow
cip i dobrą lekcję. Wypił kilka ofiarowanych sherry 
i zjadł swój obiad z ludźmi, którzy się do niego 
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przysiedli. Nawet ponoć zań nie zapłacił, gdyż uba
wieni towarzysze nie pozwolili mu.

Przyszedł wreszcie czas kiedy rozkaz personal
ny Szefa Kierownictwa Mar. Woj. musiał być wyko
nany. Eryk miał mnie zastąpić bezzwłocznie. Bez- 
zwłoezność ta przeciągnęła się znów na parę ty
godni z rozmaitych względów. Żona Eryka zalewa
ła się łzami, mnie samemu nie spieszyło się z opusz
czeniem ORKANA, na którym podnosiłem ban
derę w dniu 18 listopada 1942 roku w Glasgow 
i na którym zżyłem się bardzo z kolegami i pod
władnymi. ORKAN zresztą był, jak zwykle, nie
uchwytny. Jeszcze parę zagonów po Zatoce Bis
kajskiej, konwój do Gibraltaru, dłuższy patrol na 
Atlantyku i na koniec czyszczenie kotłów i remont 
maszyn w Hull.

Dnia 29 lipca 1943 roku w czwartek zjawił 
się na pokładzie ORKANA długo zapowiadany 
por. mar. Eryk Sopoćko dla objęcia stanowiska Ofi
cera Broni Podwodnej okrętu. Przez następnych 
parę dni zdawałem mu mój dział okrętowy i moje 
obowiązki, obchodząc dokładnie wszystkie elemen
ty uzbrojenia, torpedy i ich skomplikowane wyrzut
nie, dalocelowniki, sieć łączności z pomostem bo
jowym, wyrzutnie bomb głębinowych wraz z bom
bami, magazyny materiałów wybuchowych, precy
zyjne zapalniki magnetyczne do bojowych głów 
torpedowych, całe moje gospodarstwo trotylu i 
złowrogiej stali. W ostatnim dniu przedstawiłem 
Erykowi moją załogę torpedystów, z których Eryk 
natychmiast wszedł w przyjaźń, potem poszliśmy 
na pomost bojowy dla ostatniej i najważniejszej 
funkcji zdawania działu torpedowego okrętu. Tam 
omówiliśmy dokładnie metodę kierowania ogniem 
torpedowym z centrali pomostu, łączność z obsługą 
wyrzutni torped i bomb głębinowych. Eryk znał 
świetnie teorię sprzętu i taktykę użycia uzbrojenia, 
zapoznawał się więc tylko z rozlokowaniem dalo- 
celowników, daloodpalaczy. Oprócz obowiązków 
oficera-specjalisty odbierał również obowiązki na
czelnika wachty morskiej i bojowej, musiał więc 
zapoznać się jak najdokładniej z nowoczesnym 
sprzętem wypełniającym wnętrze pomostu bojowe
go nowoczesnego niszczyciela. Przerobiliśmy kolej
no czynności alarmowe, pozycje obserwatorów, kie
rowanie ogniem artylerii głównej i przeciwlotniczej, 
awaryjne pozycje steru i żyrokompasu, dział pod
słuchu podwodnego zwanego ASDYKIEM, dział 
automatycznego wykreślacza kursu i przebytej 
drogi. Z kolei omówiliśmy dział sygnałowy, dział 
RADARU, przydziały alarmowe, manewrowe, sło
wem wprowadziłem Eryka w jego przyszłe codzien
ne czynności i funkcje oficera okrętowego, nielek- 
kie, bardzo skomplikowane a przecież tak nieod
zowne.

Nie umiem się do dziś oprzeć uczuciu nagłego 
zimna w sercu, gdy po skończeniu pracy zdawa
liśmy osobiste raporty dowódcy ORKANA, Ko
mandorowi Stanisławowi Hryniewieckiemu. Hrynio, 
tak przez nas zwany, zabrał nas znów na pomost 

bojowy, najprawdopodobniej dla przeegzaminowa
nia Eryka, a właściwie dla omówienia taktyki uni
kania torped. Ponieważ Eryk i ja byliśmy specjali
stami w tym dziale broni morskiej, przeto daliśmy 
Hryniowi jak najdokładniejsze informacje. Omówi
liśmy ataki torped uzbrojonych konwencjonalnymi 
zapalnikami zderzeniowymi i zderzeniowo-magne- 
tycznymi. Na zapalnikach akustycznych utknęliśmy, 
gdyż była to nowość dopiero co wykryta w zasto
sowaniu torped niemieckich. Utknęliśmy również 
na temacie unikania torped, gdyż w stosunku do 
konwencjonalnej broni, unik zależy od odległości 
wykrycia i od kierunku ataku, jak również od sek
tora w jakim zbliżająca się torpeda została zauwa
żona. Tu Hrynio wtrącił praktyczną uwagę: TOR
PEDA ZAUWAŻONA! W NOCY! PRZY JAKIM 
STANIE MORZA? Trudna rada rzeczywiście. Zau
ważyć w nocy na fali coś co się pod wodą zbliża 
z szybkością względną do 60 węzłów jest prawie 
niemożliwością, nawet przy zastosowaniu stałego 
podsłuchu podwodnego. Na torpedy magnetyczne, 
które zazwyczaj wybuchają pod okrętem jest tylko 
jeden skuteczny sposób: zdemagnetyzowanie okrę
tu, który zazwyczaj jest sam w sobie olbrzymim 
magnesem. Uniknąć torped akustycznych można 
tylko przez okresowe ostrzeliwanie powierzchni 
wody w pobliżu okrętu z działa, albo przez częste 
stopowanie maszyn, co oczywiście zmniejsza szyb
kość pochodu.

Stosowanie zygzaków ma także swoje dobre 
i złe strony i użycie tego sposobu zależy bardzo 
od sytuacji w jakiej się okręt znajduje. Trudna rada 
rzeczywiście. Bardzo wiele zależy od sumienności 
obserwacji, od decyzji powziętej w chwili zauważe
nia niebezpieczeństwa, od precyzji manewru unika
jącego, a wreszcie, jak to zwykle ma miejsce na woj
nie, także od szczęścia. Nie zapomnę też nigdy słów 
Hrynia, który na zakończenie naszej rozmowy tak 
powiedział:

„Proszę panów, wygląda mi na to, że gdy w 
nocy, w czasie sztormu na Atlantyku okręt zostanie 
zagrożony torpedą niezaobserwowaną w czas, a 
mającą zapalniki zderzeniowo-akustyczne lub mag- 
neto-akustyczne, no to wtedy ostatnią akcją jest 
zdjęcie czapki i przeżegnanie się”.

Ani Hrynio, ani Eryk, ani ja nie przypuszcza
liśmy aby tak mogło się kiedyś stać.

W środę dnia 3 sierpnia 1943 roku opuściłem 
ORKANA. Wracałem do Plymouth, mając w za
nadrzu list, który mi wręczył Eryk dla żony. List 
ten wysłałem pocztą, gdy stwierdziłem, że będę 
musiał zatrzymać się w Londynie przez parę dni 
dla zabrania instrukcji z Kierownictwa Marynarki 
Wojennej dla Sztabu Komendy Morskiej „Połud
nie”.

Eryka pożegnałem uściskiem dłoni i życzeniami 
„pomyślnych wiatrów”. Pożegnałem się także naj
serdeczniej z resztą oficerów ORKANA, z którymi 
przeżyliśmy na tym okręcie wiele zimnych miesięcy 
na murmańskim szlaku, wiele sztormów islandz
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kich, wiele zwątpień i radości, wiele chwil ciężkich 
a i wiele radosnych.

ORKAN po okresowym remoncie miał dołą
czyć do grupy niszczycieli, patrolujących trasy kon
wojowe na południe od Islandii z bazą w Scapa 
Flow. A więc historia początkowej kariery ORKA- 
NA z grudnia 1942 roku miała się powtórzyć. Zbie
ranie konwoju w Seydisfjordzie lub w Hvalfjor- 
dzie. Borykanie się z wiatrem i,falą na małej szyb
kości. Przejmujące zimno i wszędobylskie mokro. 
Brak jarzyn i owoców, jedzenie albo spalone albo 
niedogotowane i zalatujące ropą naftową, która się 
zawsze w kuchni okrętowej rozlewała. Nagłe roz
błyski wśród czarnej podbiegunowej nocy, gdy tor
pedy niemieckie znajdowały łatwy cel w konwoju. 
Groza ataków lotnictwa niemieckiego bazowane

go blisko tras konwojowanych na północy Norwe
gii. Podniecenie wybuchające jak iskra, gdy sygnał 
Admiralicji dawał dyrektywy o ruchu okrętów na
wodnych niemieckich, we fjordach norweskich.

Śmierć ORKANA była natychmiastowa. Tor
peda wystrzelona z dużej odległości, najprawdopo
dobniej zaopatrzona w zderzak magneto-akustycz- 
ny, wybuchła pod okrętem. Wybuch ten spowodo
wał wstrząs, od którego zdetonowały magazyny 
amunicyjne i zbiorniki ropy. Płonący okręt wyle
ciał w powietrze.

Por mar. Eryk Sopoćko poniósł śmierć razem 
z 200 innymi członkami załogi ORKANA. Cześć 
im. Bohaterom.

Kpt. mar. Witold Poray Wojciechowski
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IGNACY ZEMBATY NOWACKI

KAPITULACJA, NIEWOLA, UCIECZKA
Po nocnej naradzie Dowództwo przyjęło kapi

tulację Helu. Przygnębienie zapanowało całkowite 
i ogólne.

Szef Sztabu kmdr. Majewski z oficerami wy
jechali do Sopot celem uzgodnienia i przyjęcia ka
pitulacji.

Mój d-ca nakazuje mi gruntowne zniszczenie 
naszej baterii. Była to nowa ustawiona bateria Nr 4 
na skarpie przybrzeżnej obok P.O. Mar. Woj. Hel 
z dział zdjętych z okrętów przed bombardowaniem. 
Skład załogi artylerii z ORP „Wicher” oraz oficer 
artylerii z tego okrętu kpt. Kowalski. Silne deto
nacje na Helu świadczyły, że sprzęt niszczono. Lot
nictwo i flota niemiecka zaprzestały bombardowa
nia.

Zabrałem się do likwidowania baterii. Wielce 
niemiła rzecz.

Do wylotów dział nabito kliny drewniane a dzia
ło załadowano pociskami pc. od przyrządów spus
towych odciągnięto linki i wtem od strony lasu ktoś 
rozpoczął strzelać do nas, kule uderzały w piasek 
— spadochroniarze, czy piąta kolumna? Niewia
domo.

Padając na piasek wycofaliśmy się w dół skarpy.
W dostatecznej odległości pociągnięto za linki 

— olbrzymi huk i bateria No. 46 przestała istnieć, 
przykre wrażenie i jakiś ból ściskał serce.

Sprzęt, amunicję topiono lub detonowano.
Po załatwieniu tego wpadłem do Helu, koledzy 

przygotowywali się do ucieczki kutrami i motorów
ką Straży Granicznej „Batory”.

Postanowiłem uciekać, o dziesiątej „Batory” 
miał wyjść z portu.

Palnąłem jednak okropne głupstwo powraca
jąc do załogi baterii, która była w budynku P.O. 
Mar. Woj. Hel.

Zabrałem najpotrzebniejsze rzeczy, miałem jed
nak pecha. Dowódca podglądnął moje zamiary u- 
lotnienia się i wyłoniła się duża jałowa dyskusja. 
Twierdziłem, że jestem żołnierzem okupowanej Oj
czyzny i że w tym wypadku wolno mi dysponować 
swoją osobą tymbardziej gdy są szanse ucieczki i 
możliwości dalszej walki o wolność. Rozmowa się 
przedłużała, zebrało się kilku oficerów komentując 
ostatnie wydarzenia, samopoczucie beznadzieja.. . 
Parę butelek przechowywanych przez zastępcę do
wódcy od pięknej siostry Janiny ze szpitala rozjaś
niło trochę nasze umysły.

Chciałem za wszelką cenę się ulotnić, odcho
dziłem od stołu i stale słyszałem jedno i to samo od 
swego' dowódcy. Dowódca Floty siedzi na Helu i 
każdy ma siedzieć na swoim miejscu.

Oczywiście było to godne pełnego głębokiego 
uznania. Admirał Unrug mający do dyspozycji ło

dzie podwodne mógł łatwo wyjechać, nie skorzys
tał jednak z tego. Pczosał między swoimi, wiedząc, 
że jutro czeka go niemiecka niewola.

Było dobrze po północy gdy lekko odurzony 
alkoholem stanąłem nad brzegiem morza — księżyc 
przysłaniał nieduże chmurki, a tam gdzieś daleko 
w morzu słychać było znany mi warkot motorów 
„Batorego”, który jak się później dowiedziałem wy
szedł przed północą z portu.

Czułem się okropnie, bijąc pięściami po swej 
głowie krzyczałem do siebie: „dlaczego nie poszed
łeś do portu na umówiony czas?”

Księżyc wysunął z poza chmur swe jakby 
drwiące oblicze. „Batory” mając szybkość i warkot 
silników podobny do warkotu silników samolotu 
miał duże szanse przedostania się przez niemiecką 
blokadę i jak wiadomo dotarł szczęśliwie do Szwe
cji.

A my? dziś w rannych godzinach Niemcy obej
mują Hel i stajemy się jeńcami w swej własnej oj
czyźnie.

Potworna rzeczywistość — mało kto spał tej 
nocy, rozbijano magazyny, zabierano żywność, 
mundury i palono stosy pieniędzy z banków gdyń
skich.

Hel całą noc był silnie ożywiony. Kilka kutrów 
rybackich również opuściło Hel z mniejszym jednak 
powodzeniem niż „Batory”.

Nad ranem silne dywizje niemieckiego lotni
ctwa przelatują nad Helem patrolując teren. Cisza 
— nie słychać muzyki wojny, rażąca uszy cisza.

Ustanowiono punkty zborne załogi Helu. Za
łoga naszej baterii miała stawić się obok dawniej- 
sżej latarni morskiej.

Latarnia jak również inne wysokie budowle 
jak P.O. Mar. Woj. zostały specjalnie zniszczone 
na początku września ponieważ nieprzyjaciel kory
gował ogniem artyleryjskim przy ich pomocy.

Lekkie jednostki floty niemieckiej weszły do 
portu Hel, od strony morza podchodziły trałowce, 
dwa z nich podchodząc do brzegów wpakowały się 
na miny.

Nadszedł czas stawić się na nasz punkt zborny. 
Dowódca nakazał zebrać załogę.

Przemawiając w gorących słowach podzięko
wał za pracę nakazując urzymywać w niewoli ko
leżeństwo i nigdy nie tracić nadziei.

Zegnalśmy się w serdecznej atmosferze z wiel
kim jednak żalem że doczekaliśmy się tak bezna
dziejnej sytuacji.

Wziąłem podoficerów do piwnicy, miałem je
szcze dużą butelkę wódki którą rozlałem do kilku 
różnych szklanek.

Wypiliśmy ostatni raz jako wolni ludzie na 
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pomyślność Aliantów i naszych Kolegów w Dywi
zjonie Destrc-jerów, abyśmy jak najprędzej znaleź
li się w wolnej Ojczyźnie.

Wychodząc z piwnicy każdy rzucał szklanką 
w kąt, która rozlatywała się zupełnie i w tym mo
mencie podchodzi do mn:e mat, nazwiska dokład
nie nie pamiętam (Pelc, coś takiego) i mówi do mnie, 
że on nie kapituluje. Mam nie zniszczony C.K.M. 
i dużo amunicji i dobry punkt oporu w pobliżu, na
mawia aby ktoś dołączył do niego. Staram się jak 
mogę wytłumaczyć, że ten szczyt bohaterstwa na 
nic się nie zda i nic nikomu nie pomoże. Ledwo g;> 
od tego odciągnąłem, — ale uścisnąłem go serdecz
nie — podobał mi się.

Na punkcie zbornym obok ruin latarni zasta 
liśmy już ze dwudziestu ludzi. Tu oczekiwaliśmy 
szwabów.

Około jedenastej godziny niemieckie oddziały 
szturmowe mar. woj. posuwają się w tyralierze w 
naszą stronę (mieli dobrą nauczkę, chyba z Oksy
wia, kiedy po kapitulacji podchodzące niemieckie 
oddziały zostały zasypane ogniem C.K.M. przez 
naszych nie.kapitulujących marynarzy).

Podchodzi n emiecki oficer a obok niego w 
niemieckim mundurze marynarskim marynarz, któ 
ry dawniej służył w Polsk ej Mar. Woj. tenże szpieg 
odezwał się w języku polskim: jesteście wszyscy od 
tej chwili jeńcami i każda próba ucieczki, będzie 
surowo karana.

Sformowano czwórki, które dość liczebnie o- 
toczyli niemieccy marynarze z bagnetem na broni 
poczem smutny ten pochód ruszył w kierunku por
tu wojennego. Rozpoczęliśmy smutne i ciężkie ży
cie niewoli.

Żal okropny czarpał człowieka, lepiej było już 
nie doczekać się tej chwili. Na ul. Wiejską wylegli 
ludzie, kobiety, dzieci patrząc na oddziały idące 
w kierunku portu, padały słowa pocieszenia, po
żegnania. Kobiety płakały krzycząc na widok zna
jomych-

Dochodzimy do nowych koszar blisko portu, 
obok koszar grupa naszych sztabowych oficerów, 
widocznie tu był ich punkt zborny.

Kapitan nasz prowadzący oddział komenderu 
je: baczność na prawo patrz! — oficerowie salutują, 
nie wiem jak mogło wyglądać to ostatn e pożegna
nie, ludzie nieśli paczki i worki marynarskie.

Zbliżaliśmy się do portu, przechodzę obok dwu 
niemieckich oficerów, którzy prowadzą ożywioną 
rozmowę, „wo ist Admirał Unrug?” podsłyszałem.

W porcie stało przycumowanych kilka małych 
jednostek floty niemieckiej. Potężnej wielkości apa 
rat filmował każdy nadchodzący oddział wojska i 
marynarki.

Następnie marynarze niemieccy dokonywali re
wizji w rzeczach prywatnych bardzo zresztą po
bieżnie.

Jak się później okazało marynarze mieli w wor
kach marynarskich rewolwery niemieckie Parabel
lum i polskie Visy, którą to broń dano im do znisz

czenia. Następnie małe statki przybrzeżne gdańskie 
zwoziły załogę Helu do Gdyni, rozlokowano nas 
w różnych częściach miasta.

Dostałem się na dworzec Morski na którym 
było bardzo dużo ludzi. Przy wejściu każdy poda
wał nazwisko i szwab zadawał pytanie czy przyz
nają się do narodowości niemieckiej.

Od czasu do czasu kogoś skierowali gdzie in
dziej.

W hali głównej dworca na wysokich wzniesie
niach umocowane były C.K.M. z obsługą. Spotka
łem tu wielu kolegów, przyjaciół z floty i baterii 
nadbrzeżnej.

Najważniejszym tematem rozmów było jak się 
ulotnić?

Przez trzy dni Niemcy organizowali grupy po 
kilkaset osób na wyjazd.

Wyjechaliśmy ostatnią grupą z Gdyni zamie- 
n onej już nazwą na Gotenhafen. Ulice Gdyni prze
pełnione ludźmi, krzyki, nawoływania, szukania bli
źnich i pytania, nie było temu końca.

Przy dworcu nawaliło kilku korzystając z za
mieszania.

Umieszczono nas po 70-ciu w beznadziejnie 
brudnych wagonach towarowych, na odjazd pocią
gu czekaliśmy ze dwie godziny na 2-gim peronie. 
Z sąsiedniej ul. Morskiej dolatywały nawoływania 
krzyki kobiet i znajomych. Było nam wszystkim o- 
kropnie przykro.

Pociąg ruszył — gdzie jedziemy? — nikt nie 
wiedział.

Żegnaj ukochana Gdynio! Żegnaj piękny zie
lony Bałtyku!

Kiedy się znów zobaczymy? Odjechaliśmy w 
nieznane przy wielkim hałasie i krzyku żegnających 
nas z ul. Morskiej.

Wypychaliśmy się z małego podłużnego okien
ka, każdy chciał rzucić ostatnie spojrzenie na Gdy
nię. Jechaliśmy w kierunku na południe.

Zebrało się nas kilku przyjaciół, poruszano róż
ne tematy.

Na dworcach pociąg zatrzymywał się długo. 
Nad ranem pociąg stanął na stacji Kościeżynie, 
zmieniona nazwa i flaga niemiecka na maszcie.

W Kościeżynie podzielono- nas na grupy po 
200-300 osób, następnie sformowano małe oddziały 
i wymaszerowaliśmy z Kościeżyna.

Dzień był piękny, szliśmy pod silną eskortą 
szwabów, z tyłu zaś za nami jechał pancerny wóz 
z dwoma C.K.M.

Ludzie przystawali i oglądali nas wszędzie, cza
sem widać było szloch kobiety wycierającej łzy, 
pewnie żony, matki, narzeczone, które też kogoś 
straciły.

Przybyliśmy do miejscowości Klukowa Huta, 
mała miejscowa szkoła podwójnie odrutowana, w 
niej zamieszkaliśmy.

Wieczór śpiewaliśmy przed spaniem modlitwę 
„Pod Twoją Obronę”, niestety, zakazano nam tego. 
Znalazłem tu piękny miniaturowy obrazek Matki
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Boskiej Częstochowskiej, schowałem go dobrze, mo 
dląc się specjalnie w pewnej intencji.

W Klubowej Hucie byliśmy tydzień, były to 
jeszcze względne dni niewoli, za pieniądze ludzie 
podawali nam jedzenie przez druty.

Pieniądzy zaś niektórym nie brakowało ponie
waż na Helu przed kapitulacją palono stosy bank
notów z banków w Gdyni.

W pewien dzień zebrano nas i maszerowaliśmy 
w inne miejsce.

Pogódki — znów zadrutowana szkoła gdzie nas 
rozlokowano, 200 ludzi, przeważnie sama Mar. 
Woj., marynarze, podoficerowie.

Tu już rozpoczęła się praca w niewoli, była 
to druga połowa października 1939 r. Reperacje u- 
szkodzonych mostów — kopanie kartofli i bura
ków. Przykry a zarazem śmieszny widok był kiedy 
160 marynarzy dostało po dwa koszyki i kopaczkę 
każdy i maszerowało do kopania kartofli ze śpie
wem, „morowa marynarska wiara”. Zapisywaliśmy 
kosze znoszone do kopców. Zapisujemy dużą ilość 
koszyków, dając do zrozumienia, kopcie wolniej.

Raz kiedy maszerowaliśmy po pracy pod bag
netami widzimy na drodze idącego naprzeciw nam 
polskiego żołnierza w mundurze, został zatrzymany 
przez Niemców okazując papiery zwalniające go z 
niewoli niemieckiej.

Pomimo jego tłumaczenia się nakazano mu do
łączyć do naszego oddziału. Umieszczono tego żoł 
nierza na naszej sali.

Co’ dzień ta sama praca. Wszędzie w obozach 
n>emcy porozwieszali wielkie plakaty przedstawia
jące ruiny, zgliszcza Poiski z dużym napisem — 
„Anglio to twoje dzieło”.

Minęło kilka tygodni przez który to czas stwier
dziliśmy, że nasz żołnierzyk był zawsze tam gdzie 
prowadzono ożywione rozmowy.

No a wieczorami od czasu do czasu rzekomo 
sprzątał u komendanta obozu. Cynkowaliśmy go 
dłuższy czas, stwierdzając niezbicie, że mamy bar
dzo zręcznie podstawionego szpiega, którego zada
niem było badanie nastroju jeńców — podsłuchiwa
nie i donoszenie komendantowi. Zebrał się sąd ko
leżeński. Powiązaliśmy spostrzeżone fakty i wyrok 
na braciszka zapadł, dziś wieczów szpicel naszej sali 
dostaje ostrego kcca, ostrego t. zn. ząbki mogą le
cieć.

Pobraliśmy kilku ludzi, po wygaszeniu światła 
owinięto go ładnie w kocyk, mordę zapchano sta
rymi skarpetkami i hejże!

Rozmawiająca cała sala marynarzy leżących 
na podłodze ucichła na odgłos jak gdyby młócenia 

•pasami, butami, nogami wykonywano wyrok dość 
dokładnie, obawiałem się, że za bardzo dokładnie. 
Trzeba byłoby nam aby to wstrętne ścierwo zdech
ło, mielibyśmy ale..', ktoś drzwi uchylił, wszedł z 
korytarza wachman zapalając światło.

Wszystko leżało cichutko na swych miejscach 
jak baranki, na środku sali zauważył człowieka w 
kocu, podszedł ostrożnie odwinął, na ziemi leżał 

bezwładny, skatowany i skrwawiony ochłap podsu
niętego nam szpicla. Wyrok wykonano.

Zabrano go z sali i więcej jego nie widzieliśmy, 
co ciekawsze to to, że nikt nie dochodził kto go 
zbił — wogóle jak gdyby wypadku tego nie było.

Dni mijały na pracy, jedzeniu nędznej zupki 
i marzeniu o ucieczce.

W listopadzie padła wieść, że obóz ma być zlik
widowany i że mamy jechać do Rzeszy. Przez 
czas pobytu w Pogódkach nawiązaliśmy kontakty 
z miejscowymi ludźmi którzy korzystając ze sposob
ności podchodzili pod druty, rozmawiali podając 
czasem coś do zjedzenia.

Przestrzeń ogromnego pola kartofli, praca wol
no się posuwa, wachmani przeklinają — przerwa 
obiadowa.

Stałem na uboczu, podchodzi do mnie trzech 
marynarzy, jeden z nich wysoki przystojny Drzyma
ła mówi: obóz wnet zostanie zlikwidowany, mamy 
jechać do Rzeszy, ale my do Rzeszy nie pojedziemy, 
mamy broń i amunicję, dziś w nocy wachmani zos
taną zaskoczeni i obóz zostanie rozpuszczony.

Wiecie, że zdębiałem — z jednej strony ci sta
nowczy ludzie wypowiadający się jasno i śliśle o 
co im chodzi, a z drugiej beznadziejne szaleństwo 
przedsięwzięcia.

Ile macie rewolwerów? zagadnąłem, sześć re
wolwerów, i spory zapas amunicji, padła odpowiedź.

Dlaczego specjalnie do mnie z tym przyszliś
cie? Ha, my już wiemy kogo mamy wybrać — od 
rzeki Drzymała, z naszej strony jest już zaintereso
wanych w tern 40 ludzi.

Gdy patrzę na was to serce mi się raduje, że 
mamy właśnie takich ludzi jak wy, nieugiętych, zde
cydowanych, odważnych, niestety moi drodzy w 
tym wszystkim jest jedno „ale*.

Trzeba dobrze pomyśleć czy się to opłaci. 
Wyobraźcie sobie, że w nocy zaskoczymy całkowi
cie wachmanów, rozbroimy, zamkniemy, przetnie- 
my druty telefoniczne i zrobimy co się należy. 
Ale większa możliwość jest, że wywiąże się strzela
nina i jakiegoś szwaba szlak trafi, i rozpocznie się 
na nas obława i wtedy wielu naszych ludzi rozstrze
lają. Tego nie wolno nam robić i ja do tego ręki nie 
dołożę, chcecie uciekajcie w nocy sami, nie wątpię, 
że partyzantka nasza będzie miała zuchów nie lada.

Nic nie dali sobie powiedzieć. Gdy my w nocy 
dziś zaczniemy to wszyscy muszą się do tego dosto
sować odrzekł Drzymała odchodząc.

Po południu praca przeszła mi na rozmyślaniu 
co robić, aby nie doszło do ich zamierzonego celu. 
Notowałem znoszone koszyki do kopca automaty
cznie, przy końcu pracy i obliczeniu okazało się, 
że moja grupa (20 ludzi) dzięki mojemu ołówkowi 
wykopała najwięcej. Zarządzający majątkiem Nie
miec, kazał prosić naszych dwu wachmanów na kie
liszek za dobre pilnowanie ludzi przy pracy.

Po powrocie do obozu trzeba było coś robić, 
aby ratować sytuację i tem samem niepotrzebną 
stratę ludzi, rozmawiałem o tym z najpoważniej
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szymi kolegami. Wszyscy się zgadzaliśmy, że do te
go dopuścić nie wolne. Zawołałem Drzymałę, ale 
nie dali się przekonać. Trzeba było robić coś in
nego.

Całe załatwienie sprawy przejął bosman Wal
czak, komendant obozu z naszej strony. On to jak 
później mi opowiedział przedstawił niemieckiemu 
komendantowi, że ludzie dobrze wiedzą o likwido
waniu obozu i że jest duża możliwość, że będą chcie- 
li w nocy uciekać.

Udaliśmy się na spoczynek, pogaszone światła. 
Całą noc chodziły niemieckie patrole po salach i 
wokoło budynku, strzelając często z broni maszy
nowej.

Nie na czasie dzielni rebelianci śpiąc w ubra
niach nie mogli poderwać się do czynu.

Trzeba było widzieć ich straszliwą wściekłość 
rano ... (wyzywano nas od zdrajców ojczyzny, Pa- 
cholków-hitlerowskich, łotrów, sprzedawczyków, 
podłych bydlaków tylko te skromniejsze wyrazy u- 
mieściłem).

Przykrości się znosiło, trudno, ale oto był cu
downy duch polskiego marynarza.

Na drugi dzień przy sprawdzaniu rannym iloś
ciowego stanu załogi okazało się, że Drzymała ze 
swoim sztabem ulotnił się w nocy. Niemcy się wście
kali.

My zaś życzyliśmy wszystkim tym dzielnym 
Drzymałom jak najlepszej pomyślności. (Z własne
go doświadczenia później stwierdziłem, że maryna
rze chlubnie spisywali się w partyzantce).

W tym dniu jechaliśmy furmankami na bar
dziej odległy majątek. Wiara śpiewała jadąc na wo
zach, siedziałem na samym tyle na wystającej i ugi
nającej się desce na ostatnim wozie.

Ale oto widzę znane mi kobiety młode, które 
przychodziły pod druty obozowe, przez okno jed
na pokazuje pięć palców poruszając nimi po oknie 
szybko, (co oznaczało pięciu uciekło).

Kochane dziewczynki zrozumiałem je były 
wtajemniczone w ucieczkę, przytaknąłem głową, 
śmiejąc się przekazałem ręką całusa.

Zaczął się panoszyć okupant, przewracano- 
krzyże przydrożne, butne szwabstwo strzelało do 
figur przydrożnych dla rozrywki, maltretowało sic 
ludzi specjalnie księży goniąc do ciężkich robót, za
mykano kościoły na Pomorzu.

Osobiste porachunki przyjmujących Volkslistę 
w stosunku do Polaków — były okropne, ginęli 
ojcowie, matki a często i dzieci.

Krew burzyła się w nas wobec bezsilności te
go co zaczynał krwawy okupant i jego zwolennicy.

Był to niestety początek barbarzyńskich wy
czynów.

W obozie ze mną byl jeden z najbliższych przy
jaciół Janusz Mars, ileż razy namawiałem go do u- 
cieczki, nigdy jednak się nie godził twierdząc: gdzież 
mamy uciekać? — Niemcy są wszędzie.

Tymcznrem przyszedł rozkaz wymarszu, przy
byliśmy na stację kolejową, załadowano nas do 
bydlęcych wagonów.

Przyjechaliśmy do stacji Wielki Klincz, umiesz
czono nas w dawnych koszarach kawalerii. Spot
kałem tu dużo przyjaciół i znajomych. Straż Celna 
z Helu w komplecie.

Ciężka praca na szosach, przy mostach, bardzo 
nędzne wyżywienie, zupki z brukwi, kapusty, bez 
tłuszczu gdzie kartofel był czasem tylko ich ozdobą, 
czasem lura czarna kawa i malutki kawałek chleba.

Dzień w dzień to samo. Trzymaliśmy się kilku 
razem śpiąc obok siebie i dzieląc się każdym przy
smakiem w postaci cebuli, marchwi, chleba.

Zimno, śnieg, brud, brak jedzenia zaczynają 
dokuczać.

W dniu 11-go listopada Niemcy otoczyli obóz 
nasz K.M.

Dwa dni w tygodniu pozwolono miejscowej 
ludności odwiedzać nas w pokoju przy wejściu do 
koszar. Tu spotykaliśmy dużą życzliwość młodych 
kobiet odwiedzających nas ze słowami pocieszenia, 
z małą przysługą i nie rzadko z wałówką pod pachą.

Niech wam Pan Bóg nigdy nie zapomni dzielne 
i kochane niewiasty Wielkiego Klincza.

W grudniu przyszedł rozkaz wyjazdu, sądzili
śmy, że do Niemiec.

Jechaliśmy jednak na południe kilka dni w 
nieopalanych bydlęcych wagonach. Podróż była o- 
kropna, przepełnione wagony gdzie osobiste po
trzeby uskuteczniało się obok sąsiada, smród, głód 
i dotkliwe zimno. Po kilku dniach podróży i po
stoju na różnych dworcach pociąg przybył na sta
cję Toruń-Podgórz. Cały transport z Klincza wpa
kowano do 13 Fortu im. Kniaziewicza zamienione
go nazwą na ,,Von Kniprode”. Było nas tu przeszło 
3 tysiące ludzi, piechota, lotnictwo, marynarka. W 
salach fortu przepełnienie w sali w której normal
nie spało 10-12 osób wpakowano 70 osób, z braku 
miejsca lokowano ludzi w bunkrach i lochach fortu.

Spotykało się tu ludzi z ranami z wojny ropie
jącymi nie gojącymi się z zimna i brudu.

Była to beznadziejność okropna spotęgowana 
nie tylko głodem i zimnem ale również okresem 
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Chleb na 6 ludzi, nędzna zupka. Zdarzył się 
taki wypadek: chleba nie dowieziono raz 3 dni, 
mieliśmy głód okropny, ludzie grzebali w śmie
ciach jedząc znalezione resztki, jak psy.

Na 4-ty dzień rano wjechała do hallu fortu 
olbrzymia fura chleba świeżego, rzuciło się na chleb 
kilku ludzi i oto stary niemiecki feltfebel wyciąga 
parabellum i z okropnym przekleństwem strzela 
do biednych głodnych ludzi tłoczących się do wozu.

Przewracają się ranni z przestrzelanymi ręka
mi, nogami, leje się niewinna ludzka krew. Nigdy 
widoku tego nie zapomnę, zaciskają się ręce w bez
silnym gniewie, a myśl biegnie i krzyczy o Boże! 
dlaczego pozwalasz na takie bezprawie.
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Nasi lekarze zajmują się jęczącymi rannymi, 
widzę oburzonego do głębi kapitana lekarza opat
rującego rannego. Było ich kilku.

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia 
odchodzi z 13 Fortu transport do Rzeszy. Za
brano mi najlepszego mego przyjaciela Janusza 
Marsa, rozstanie było bardzo przykre dla nas.

Codziennie Niemcy pozwalają nam na godzin
ny spacer na podwórzu fortu. Z podwórza wycho
dziło się do obszernej wozowni, która miała ciężkie 
zielone drzwi, na wysokości głowy człowieka, drzwi 
ts miały ślady wielkiej ilości kul karabinowych.

Podwórze zaś było nierówne ze świeżo kopa
ną ziemią. Zawsze się głowiłem kogo ci barba
rzyńcy mogli tu mordować, ale nigdzie niczego nie 
mogłem się dowiedzieć.

Na placu fortu obok drzwi wozowni stał ol
brzymi Orzeł Polski z gipsu i oderwanym jednym 
skrzydłem. Było to godło nasze zdjęte z bramy wej
ściowej fortu. Zauważyłem, że żołnierze na space- 
cerach załatwiając swe potrzeby uskuteczniali to 
często na to wspaniałe nasze godło. Namyślałem 
się co robić? doraźnie nie mogłem reagować. Z pla
cu wchodziło się stromą drogą w górę gdzie były 
cementowe parki z żelaznymi drzwiami, były to 
parki na amunicję. Tam właśnie należało schować 
naszego Orła, ale cóż, tam u góry stał stale wach- 
man obserwując spacerujących.

Czekałem sposobności, która niebawem się na
darzyła.

W pewien mroźny dzień wyszliśmy, złapałem 
gipsowego orła nie widząc żadnego- wachmana,, 
podszedłem do góry, otworzyłem park amunicyjny 
gdzie włożyłem gipsowego Orła z myślą: „spocz- 
nij Orzełku i Tobie skrzydełko odrośnie, wierzymy 
że czas ten największy lekarz uleczy i nasze krwa
wiące rany.”

Drzwi zamknąłem i w tej chwili nadbiegł wach- 
man z okropnym krzykiem: co tu robisz polska 
Świnio? Oberwałem kolbą po plecach — ale Orła 
już nie hańbiono.

Przed świętami ucieka z Fortu 2 podoficerów 
marynarki nie łatwa to sprawa, ale zniknęli jak 
kamfora. Niemcy przesłuchują ich kolegów wście
kając się okropnie.

Do pracy chodzi bardzo mała grupa ludzi do 
miasta, przynoszą oni do obozu wspaniałe smako
łyki, cebulę, suchary, śledzie i handel zaczynają 
uprawiać.

Termometr na bramie Fortu wskazuje —20 C. 
Jedzenie wstrętne, zimno, brud w niektórych sa
lach, pojawiły się wszy, które bito wieczór przy 
stole ze zdejmowanych koszul.

Widziałem ludzi z otwartymi ranami z których 
ciekła ropa z krwią*  W osobnej wielkiej sali prze
bywali gruźlicy.

Jeden z nich przeniósł się z tego padołu pła
czu i boleści tuż przed świętami. Koledzy zastali 
go rano sztywnego

W takich oto warunkach zastał nas tradycyjny 
dzień wigilijny 24-go grudnia 1939 r., gdy piszę o 
tym żal ściska mi serce. Myśli przenoszą się tam 
do swych bliskich, do starej Matki i Ojca. Na włas
nej ziemi ojczystej jesteśmy niewolnikami Trzeciej 
Rzeszy. Marzymy o wolności i rozkoszujemy się 
warunkami w jakich żyją koledzy, którzy odpłynęli 
w dywizjonie desirojerów na wody angielskie.

Niemcy ustawili w hallu fortu olbrzymią choin
kę oświetloną żarówkami, poza tym nic.

Wieczór zebrało się bardzo dużo ludzi pod 
oświetloną choinką. Przemówił lekarz kpt. mar. 
woj. dr. B. Markowski. Znaleźli się skrzypkowie — 
zagrano: Wśród nocnej ciszy ... spojrzałem wokoło, 
n kt nie płakał, ale każdemu lały się obficie łzy, 
nie tylko po twarzy ale i po mundurze.

Zaśpiewaliśmy kilka kolend. Na salach i w 
bunkrach fortu łamaliśmy się resztkami chleba skła
dając sobie życzenia.

Graliśmy w karty lub szachy wykonane swoim 
pomysłem aby zatrzeć choć trochę tej beznadziej
ności.

Termometr przed fortem opadał coraz więcej, 
była to pamiętna zima 1939/40. Sztandary butne
go szwabstwa powiewały wszędzie.

Sylwester 1940 r. noc, pijane żołdactwo nie
mieckich wachmanów kłóło bagnetami śpiących 
jeńców — urządzając sobie zabawę w szwabskim 
stylu. Robili to na salach żołnierskich, mając res
pekt do granatowych mundurów marynarskich. 
W noc sylwestrową miałem dziwny sen. Byłem w 
podziemiach Wawelu w Krakowie gdzie dwa razy 
odwiedziłem zabalsamowane zwłoki Marszałka 
Polski J. Piłsudskiego, była to ta sama krypta, ale 
w miejscu sarkofagu stał duży stół przy którym 
siedział Marszałek Piłsudski mając przed sobą ol
brzymią książkę. Do stołu podszedł Hitler z cha
rakterystyczną fryzurą na czole. Marszałek zwró
cił się do Hitlera ze słowami: i co zrobić? co myś
lisz, że na tym koniec? To się wszystko wyjaśni 
krzyknął Piłsudski zatrzasnąwszy z siłą książkę. 
Hitler nie odezwawszy się wyszedł. Stałem z boku 
pozostając z Marszałkiem Piłsudskim. Wstał od sto
łu, po chwili podszedł do mnie chodź powiedział, 
weszliśmy do drugiej krypty gdzie Marszałek Pił
sudski podając mi swoją szablę i rewolwer powie
dział: Weź bo tp się przyda tobie. Tak jest
Panie Marszałku, dziękuję, odpowiedziałem stojąc 
na baczność (Rewolwer by się naprawdę przydał 
bo stale tych rzeczy brakowało w pracy konspi
racyjnej w rejonie gdzie po ucieczce przebywałem).

Obudził mnie hałas chodzących na korytarzu 
wachmanów, którzy pastwili się nad śpiącymi.

W styczniu uciekało w nocy pięciu piechurów, 
ucieczka się nie udała, złapano ich na dole fortu. 
Bito ich do nieprzytomności w wozowni fortu w 
nocy. Oglądaliśmy to miejsce później, ściany zbryz- 
gane krwią świadczyły co przeżyli. Wpakowano 
ich do lochu pod schodami w korytarzu fortu, 
temperatura była tu poniżej zera.
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Bez garstki słomy, bez koca, bez jedzenia na 
trzy dni. Po nocach a zwłaszcza nad ranem słysze
liśmy ich okropne wycie z zimna i głodu. Nic nie 
można było im podać, ponieważ dzień i noc stał 
posterunek z karabinem.

Po trzech dniach otwarto drzwi nieskiego za
kratowanego lochu, wyciągn ęło ich czarnych od 
ran, zziębniętych i głodnych, jeden z nich rzucił 
się na stojącego feltfebla niemieckiego, był już nie
stety obłąkany.

Wzięto go razem z kilkoma innymi za fort, 
grób kopali sobie kilofami w zamarzniętej ziemi, 
poczem ich rozstrzelano.

W sercach naszych zrodził się okropny ból i 
żal patrząc na to barbarzyństwo niemieckie, na to 
morze bezprawia, na te przeogromne cierpienia 
ludzkie.

Miałem już dość tego, nadeszła chęć ucieczki, 
nadeszła chęć stania się krwawym mścicielem tych 
niewinnych ludzi mordowanych.

Tal; zawsze marzyłem o ucieczce w warun
kach więcej sprzyjających jednakże mój dobry przy
jaciel Janusz Mars zawsze mnie od tego odciągał. 
Po jego wyjeździe znalazłem się w otoczeniu które 
zawsze marzyło o ucieczce.

Rozpoczęliśmy snuć plany ucieczki rozważa
jąc o tym na spacerach godzinnych.

Tymczasem rozpoczęto malowanie jeńców 
na podwórzu malując farbą olejną olbrzymi trój
kąt na plecach każdemu piechurowi i lotnikowi. 
Marynarkę wojenną pozostawiono bez malowania, 
nadmienić należy, że Niemcy mieli do nas pewien 
jakby szacunek, odczuliśmy to kilka razy w I3 For
cie Kniaziewicza.

Plany naszej ucieczki mocno się zachwiały po 
nieudanej ucieczce piechurów oraz silnym mrozie 
utrzymującym się stale (.—25 °G). Przy końcu stycz
nia 1940 r. zapadło postanowienie ucieczki, roz
sądniejsi uważali to za wariactwo z naszej strony, 
okazało się, że mieli niestety dużo racji.

Zdecydowanych było nas trzech, podoficer 
żandarmerii z Torunia, silny i duży marynarz z 
ORP Gryf Jasio Walszczak i ja.

W pewien dzień nadarzyła się sprzyjająca oko
liczność zabrania z wozu niemieckiego około 42 
mtr. kabla wielożyłowego grubości palca, który 
schowaliśmy dokładnie w zakątkach lochu fortu 
w piasku.

Upłynęło kilka dni, poszukiwań nie robiono. 
Podpatrując służbę wartowniczą w nocy, czas in
spekcji, nocnych patroli i innych różnych okolicz
ności i możliwości byliśmy na początku lutego go
towi do ucieczki.

Postanowiliśmy, uciekać wieczorem po spraw
dzeniu t.j. po 21.00-ej. Do kabla należało zrobić 
żelazny hak jak litera S, aby móc zahaczyć kabel. 
Kabel rzucony z hakiem miał haczyć na żelaznym 
oparkanieniu, była to największa przeszkoda. Ostat
nia około 10 mtr. mur z czerwonej cegły u góry 

z żelaznym parkanem za którymi były zasieki z 
drutu kolczastego.

Dzięki znajomości kucharza (Tajhert, celnik 
z Helu) hak sporządziliśmy w kuchni rozpalając 
dość gruby pręt żelazny.
(Uwaga! rok temu tenże Tajhert przeszedł do re
zerwy, jako komandor Mar. Woj.)

Wszystko było dokładnie przygotowane.
W dniu 6-go lutego przypadła na mnie służba 

porządkowa jednego skrzydła fortu (kierowało się 
grupą dyżurną 20 osób, sprzątanie, znoszenie pro
wiantu) . Obok kancelarii niemieckiej były drzwi 
wielkie, zabite silnie szerokimi deskami, które pro
wadziły na wierzch fortu.

Cała rzecz polegała na otwarciu tych właśnie 
drzwi. Popołudniu kiedy ruch zmniejszył się, na
kazałem kilku ludziom grupy dyżurnej odbicie de
sek pod pretekstem, że niemcy tam chcą coś robić. 
Był to pomysł wprost szalony, kilka metrów obok 
wejścia do kancelarii gdzie siedzieli Niemcy, sam 
ulotniłem się stawiając zdała obserwującego przy
jaciela. Drzwi prowadzące na wierzch fortu zosta
ły otwarte, nikt z Niemców o nic się nie pytał.

Należało jednak przypuszczać, że być może 
obserwacja jeśli wpadną na to że drzwi te zostały 
odbite bez ich zarządzenia.

Godz. 20-ta sprawdzanie stanu liczebnego 
wszystkich sal, mając służbę musiałem być przy 
tym obecny.

Godny pożałowania widok smród, brud, cias
nota, głód i bicie wszy w zimnych salach i bunk
rach.

Naszym przedstawicielem u Niemców był st. 
bosman Moczadlo (Uwaga! St. Bosman Moczadło 
zginął tragicznie po wojnie na Okszywiu wraz z pię
cioma marynarzami przy odminowaniu terenu).

Moczadło podaje mi rękę na dobranoc, którą 
silniej jak zawsze uścisnąłem. O godz. 21-ej światła 
na salach wygaszone i nikt nie miał prawa się wa
łęsać.

Pozostały tylko zmniejszone światła na kory
tarzach.

Po sprawdzeniu powróciłem do swej sali, by
ło ciemno, leżący na ziemi opowiadali sobie jak 
zawsze przed spaniem. Spiesząc się ubrałem na sie
bie drugą parę bielizny, trąciłem Jasia leżącego 
blisko mnie.

Jasiu Walszczak był to silny, młody marynarz 
z ORP „Gryf” (Uwaga! Jasiu Walszczak zginął 
w pracy konspiracyjnej gdzieś około 1942 r. i żona 
jego pisała mi, że urodził się syn nie zastając ojca).

Jasiu był gotowy, poderwał się i wyszedł.
Koledzy odradzali mi do ostatniego momen

tu, ludzie gdzie wy idziecie? —25° na stracenie, 
szeptał wachmistrz Szoch i dobry przyjaciel Stefan 
Stankiewicz. Kilka uścisków ręki po ciemku z Bo
giem zostańcie mówię i wyszedłem.

Na korytarzu obok klozetu nieudolnie popra
wiał spodnie przygotowany obserwator, dając mi 
znać, że dwóch poszło do góry i droga wolna.
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Podszedłem do drzwi wyjściowych na górę 
fortu i zacząłem wychodzić ostro krętymi scho
dami na wierzch fortu.

U góry oczekiwali na mnie przyjaciele, rozpo
częliśmy niebezpieczną grę epilogiem której mogła 
być wolność lub katusze.

Otworzyliśmy ciężkie żelazne drzwi na górce 
fortu, owiało nas mroźne powietrze i ujrzeliśmy 
łunę miasta Torunia odbijającą się na tle ciemnego 
pochmurnego nieba.

Jasiu miał w ręce kabel z umocowanym ota- 
lowanym hakiem.

Odeszliśmy kilka metrów od drzwi i o zgrozo! 
Obok w pewnej odległości przechodzi wachman, 
padliśmy w śnieg, olbrzymi kożuch z podniesio
nym kołnierzem pozwolił mu widzieć tylko do 
przodu. Czołgaliśmy się do pierwszej przeszkody, 
była to ściana kilkumetrowej wysokości, za którą 
był rów z wodą, za rowem właściwa przeszkoda 
w postaci około 10 mtr. ściany czerwonej z opar- 
kanieniem u góry za którym były silne zasieki dru
tu kolczastego.

Pierwsza przeszkoda została pokonana łatwo, 
gałęzie drzewa opierały się o mur na jego wysoko
ści. Rów z wodą był zamarznięty.

Stanęliśmy przed najtrudniejszą przeszkodą i 
rozpoczęliśmy rzucać kablem z przywiązanym ha
kiem na wysoko położone oparkanienie. Hak otak- 
lowany aby nie dzwonił umocowany do ciężkiego 
kabla nie mógł w żaden sposób zahaczyć o wysoki 
parkan. Próbowaliśmy wszyscy po kolei, rzucając 
już 20-30 minut. Sytuacja była nadzwyczaj poważna.

Żandarm poddał myśl powrotu do fortu — 
czas leciał a minuty wydawały się godzinami. Rzu
caliśmy stale.

Stojąc pod murem i rzucając przychodziła mi 
stale myśl co będzie gdy nas tu przyłapią? Tu zła
pano uciekających piechurów, czy my podzielimy 
ich straszny los?

Zaczęliśmy się wszyscy modlić — miałem w 
kieszeni obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej 
znaleziony w Klubowej Hucie w obozie, do któ
rego się codziennie modliłem w intencji udanej 
ucieczki. „Pod Twą obronę uciekamy się Święta 
Boża Rodzicielko”.

Rzucaliśmy bez przerwy ale i bez rezultatu. 
Żandarm usilniej nalegał abyśmy wracali z pow
rotem.

Modląc się naprawdę z całego serca podjąłem 
kabel, zwinąłem dokładnie i z całych sił rzuciłem.

Hak zaczepił o żelazne oparkanienie u góry, 
radość zapanowała ogromna, zacząłem wspinać się 
po kablu, uszedłem ze 4 metry zesłabłem i zsuną
łem się w dół. Młody Jaś wspiął się nieco wyżej, 
ale również opadł, żandarm był najsłabszy, po 2-ch 
metrach zsunął się na śnieg. Powtarzaliśmy to kil
kakrotnie z jednakowym skutkiem.

Byliśmy za słabi aby po takim jedzeniu móc 
podciągnąć się na śliskim kablu, obok gładkiej 

ściany na taką wysokość.
Kabel był zahaczony — powrotu do fortu 

nie mieliśmy. Skrajna beznadziejność nadchodzą
ca rozpacz i nerwy mocno napięte. Modliliśmy 
się wszyscy nadal. O godz. 24 przechodzi dołem 
wokoło patrol niemiecki i co wtedy?

Żandarm obiecuje pielgrzymkę na kolanach 
do Częstochowy, Jasiu świece na ołtarze, a ja doz
gonną modlitwę dziękczynną i dobre uczynki. My
śli, tłoczą tsię beznadziejnie. Wiemy, że nikt nie 
jest w stanie wspiąć się do góry po śliskim cien
kim kablu.

Żandarm prawie że skamlał cichutko, Jasiu 
stale czepiał się kabla i próbował a ja myślałem 
żeby choć mieć ten rewolwer co Marszałek da
wał mi we śnie.

Ale zwróciłem uwagę na dużą długość kabla 
leżącego na ziemi na śniegu i wpadł mi pomysł 
wiązania coś w rodzaju strzemion, podjąłem drugi 
koniec kabla, stanąłem na barach Jasia i zacząłem 
wiązać — zaciągnąwszy jedno strzemio-nko staną
łem w nim nogą i wiązałem następne mając do 
pracy tylko prawą rękę wolną. Straciliśmy możli
wość określenia czasu, spieszyłem się, byłem prze
męczony okropnie, u dołu denerwowali się ko
ledzy.

Byłem gdzieś około 9 mtr. wysokości, staną
łem na ostatnim strzemionku sięgnąłem ręką aby 
uchwycić żelazne oparkanienie końcami palców, 
poczułem żelazo — w oczach zrobiło mi się ciem
no ... zesłabłem . . • jednym zsunięciem rąk po wią
zaniach i węzłach znalazłem się na ziemi przy
trzymany przez Jasia.

Spocony od okropnego wysiłku ze skrwawio
nymi rękami, słaby, stałem modląc się. Opatrzność 
Boża była z nami.

Jasiu posuwał się szybko w górę, za chwilę 
siedział wysoko na parkanie dając znak aby szedł 
następny.

Żandarm rozpoczął wspinanie, był bardzo sła
by, nie uszedł daleko pomimo udogodnienia i stale 
zsuwał się w dół.

Co z nim będzie? — myślałem.
Zacząłem się wspinać, doszedłem do Jasia, po

dał mi rękę, wyszedłem na parkan, pocałowałem 
go w twarz i powiedziałem: „Bogu niech będą 
dzięki”.

U dołu żandarm ponawiał próbę kilkakrotnie 
ale niestety bez skutku opadając stale w śnieg.

Jasiu podsunął się do mnie i mówi: „zostaw
my tego kanarka, nie ma czasu”.

Czy mamy go zostawić na łup tym szakalom? 
odpowiedziałem, razem uciekaliśmy i albo razem 
wyjdziemy, albo razem zginiemy.

Z dołu dochodziły błagalne prośby żandarma
Niebo zaciągnęło się śnieżnymi chmurami i 

zaczął padać grubymi płatami gęsty śnieg. Łaska 
Boska pomyślałem, okoliczność dla nas tak sprzy
jająca.
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Chcieliśmy wziąć kabel aby go odwiązać i 
podać koniec żandarmowi aby go wyciągnąć — 
żandarm kabla puścić nie chciał, sądząc pewnie, że 
ćhcemy go zostawić.

Wilgotny opad śnieżny uniemożliwił porozu
miewanie się z nim, bo go z góry nie widzieliśmy. 
Pociągnęliśmy we dwóch za kabel siłą, kabel był 
wolny, z dołu dochodziły głośne już błagalne proś
by. Szybko usunąłem wiązania, martwiłem się aby 
żandarm nie odszedł od tego miejsca, bo to mogło 
go zgubić.

Rzuciliśmy kablem w dół, mówiąc półgłosem- 
„podwiąż się”.

Kabel się chwilę ruszał, potem pociągnął i 
rozpoczęliśmy wyciągać.

Nie daleko uciągnęliśmy, słabnąc opuściliśmy 
go w dół. Słychać było skomlenie żandarma. 
Ciągniemy drugi raz, lecz gdy sił nam brakło owi
nęliśmy kabel wokoło prętu żelaznego parkanu.

Ciągnąc kawałkami wyciągnęliśmy żandarma 
na górę. Dziękował nam z całego serca.

Czasu na to nie było, padliśmy na śnieg przed 
drutami kolczastymi, pełzając nisko, zasieków by
ło sporo.

W duszy dziękowaliśmy Panu Bogu z całego 
serca i naszej opiekunce Częstochowskiej, nie ka
żdy wychodzi z takiej przygody cało.

Śnieg padał silnie zasypując nasze ślady.
Po wyjściu z zasieków drutu kolczastego, peł

zaliśmy dalej, mało już znaczni obsypani grubo 
śniegiem.

Krwawiły ręce uszkodzone na zasiekach, któ
re lepiły się do mokrych rąk (—25° C). Odczuwa
liśmy okropne zmęczenie.

Mój Boże! a gdzieś tam nasza Warszawa cel 
naszej wędrówki? setki kilometrów.

Leżąc na ziemi pożegnaliśmy się z żandarmem, 
który pozostawał w Toruniu, mając tu swych krew
nych.

Znał on Toruń doskonale, służył tu, i od nie
go mieliśmy dokładny plan jak się posuwać z For
tu do Wisły.

Szliśmy już najbliższą drogą w stronę Wisły, I 
ale oto, naprzeciw nas wyłaniają się dwie sylwetki, 
zwalniają krok niepewnie, zatrzymują się — przy
gotowujemy i ściskamy w ręce jedyną broń jaką 
mamy, brzytwy owinięte sztywno w szmaty.

idziemy pewnie naprzód, dwie sylwetki zba
czając oddalają się.

Posuwając się w stronę Wisły kierujemy się 
jedynym światłem czerwonym umieszczonym na 
maszcie radiostacji toruńskiej, które od czasu do 
czasu widać jest gdy opad śnieżny maleje!

Posuwamy się z chytrością lisów, zatrzymu
jąc się przed niepewnymi miejscami, aby tylko nie 
utracić tak ciężko zdobytej drogi do wolności. Nie 
mamy żadnych dokumentów, ubrania granatowe 
marynarskie z których odpruliśmy złote guziki i 
naszywki, zmieniając jedynie czapki.

Doszliśmy do koryta Wisły, rzeka pokryta by
ła grubym lodem i pokryta warstwą śniegu. /

Tą właśnie drogę ciężką i niewygodną wybra
liśmy w marszu na Warszawę z powodu większe
go bezpieczeństwa.

Szliśmy słabi, zmęczeni ale radość była w ser
cach naszych, że ucieczka się udała, była to na
prawdę ciężka przeprawa, i tu tylko i jedynie wie! 
ka opatrzność Boża nam dopomogła.

Rozmawialiśmy z Jasiem i pomimo dużej róż
nicy wieku podaliśmy sobie ręce, pocałowaliśmy 
się, byliśmy bliskimi kolegami. Ten rodzaj pięknej 
przyjaźni rodzi się w obliczu wspólnie przeżytego 
niebezpieczeństwa.

Szliśmy jak najprędzej, a za nami wolno nik
nęła wielka łuna miasta Torunia.

Do Warszawy szliśmy 12 dni korytem Wisły, 
nie zdawaliśmy sobie sprawy jakie ciężkie przy
gody przeżyjemy.

Opatrzność Boża jednak czuwała nad nami.

I.Z. Nowacki
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„MOROWA MARYNARSKA WIARA"

W opowiadaniu „Kapitulacja, niewola, uciecz
ka” kol. Ignacy Zębaty Nowacki opisuje własnym 
stylem i własnym językiem fragmenty z życia je
nieckiego, które rzeczywiście nie było „drogą sta
wy i chwały”.

A jednak i ono wykazało przykłady odwagi 
i bohaterstwa w Polskiej Marynarce Wojennej. 
U jednym takim przykładzie pragnę wspomnieć.

Tak się złożyło, ze po zlikwidowaniu szpita
la w Babim Dole na Oksywiu —■ zostałem od
wieziony do obozu pracy właśnie w Wielkim Klin- 
czu (o którym pisze kol. Nowacki). Po przybyciu 
do obozu i po pobycie przez 2 dni w pokoju bez 
mebli i bez wyżywienia, rozkazano mi otworzyć 
Izbę Chorych.

Wybrałem 2-ch marynarzy do pomocy i roz
poczęliśmy pracę w warunkach mniej niż prymi
tywnych. Rola moja ograniczała się więcej do po
mocy psychiatrycznej i moralnej — niż do po
mocy chirurgicznej — gdyż oprócz mojego ma
łego zestawu lekarskiego — nie mieliśmy ani na
rzędzi ani lekarstw. Bezpośredni jednak kontakt 
z marynarzami w tych trudnych warunkach i 
wspólnie znoszona niewola, nie tylko łagodził roz- 
rozgoryczenie — ale budził zaufanie i przyjaźń.

Po jakichś 2 tygodniach wspólnej pracy — 
przybyła do obozu cała kompania żołnierzy w pol
skich mundurach — którzy uprzednio oświadczy
li że są „volksdeutschami” i oczekiwali zwolnienia.

Otóż ci żołnierze, dowiedziawszy się, że jest 
lekarz, hurmem zgłosili się do mnie żądając pomo
cy lekarskiej. Jakkolwiek byłem przygotowany u- 
dzielić im koniecznej pomocy, zostałem zaskoczo
ny że zgłaszający się do mnie mówili wyłącznie 
po niemiecku — żądając w bezczelny sposób spe
cjalnego traktowania. Zorientowałem się natych
miast, że właściwie nie są ciężko chorzy — ale 
że starają się zdobyć lepsze warunki ze względu 
na swą „niemieckość”.

Odmówiłem stanowczo rozmów po niemiec
ku — wyjaśniając, że jako polscy żołnierze znają 
język polski i mogą być przeze mnie badani tyl

ko w tym wypadku gdy będą mówili po polsku.
tego samego dnia zostałem aresztowany, os

karżony o obrazę narodowości niemieckiej i od
mowę udzielenia pomocy lekarskiej. Na druki dzień 
odbyt się sąd wojskowy.

Starszym obozu marynarzy był bosman Gro- 
chownia (ciekawe co się z nim stało) który mówił 
świetnie po niemiecku i który został wyznaczony 
na mego oficjalnego tłumacza w sądzie. Poczci
wy bosman był przekonany, że zostanę rozstrzela
ny. Prawie płakał z żałości. Wziął ode mnie adres 
mojej rodziny i uściskał mnie serdecznie — w 
przekonaniu że się widzimy po raz ostatni.

Sąd jednak po przeszło godzinnym rozważa
niu, nie skazał mnie na rozstrzelanie. Zostałem 
jednak za bezczelność skazany na wysłanie do obo
zu karnego.

Gdy po kilku dniach rozkazano mi się zapa
kować na wyjazd, obaj moi pomocnicy z Izby 
Chorych (mat i marynarz) zgłosili się do Komen
danta Obozu i oświadczyli że chcą jechać ze mną.

Niemiec był tak zaskoczony że ... zgodził 
się by „verfluchte Polacken” wyjechali wraz ze 
mną.

Na moją perswazję — że obóz karny będzie 
napewno dużo cięższy niż obóz obecny — oś
wiadczyli stanowczo że nie mają zamiaru opuś
cić „pana kapitana”.

Wyjechaliśmy do obozu karnego, który mieś
cił się w małym pomorskim miasteczku zwanym 
Schoneck — gdzie po wyjątkowo ciężkich pierw
szych dniach — udało mi się dzięki szczęśliwemu 
przypadkowi — otworzyć zupełnie przyzwoitą Iz
bę Chorych i nawet operować w miejscowym szpi
talu.

Pod koniec listopada jednak odesłano nas 
spowrotem do Fortów Toruńskich.

Nie pamiętam nazwisk tych dwu marynarzy 
— ale pamiętał będę zawsze ich odwagę i odda
nie tak głęboko wiążące naszą Marynarską Ro
dzinę.

Bolesław Markowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Komisja Opieki i Fundusz 
im, J. Ginsberta

Od wydania ostatniego numeru Naszych Syg
nałów następujące dary wpłynęły na Fundusz Ko
misji Opieki:

Liga Morska — Komitet Święta Morza Ł 62. 4.2
T. Hermaszewski 1.10.0
J. Kneba 4.14.0

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Członkowie dożywotni

Wpłacili składkę na członkostwo dożywotnie-
koledzy:

S. Gwoździcki
S. Dąbrowski

10.10.0
10.10.0

ODWIEDZILI S.M.W.

Od ostatniego wydania Naszych Sygnałów od
wiedzili SMW koledzv:

P. Bukraba — U.S.A.
A. Igliński — U.S.A.
E. Miodoński — Kanada

J. Seifert — Anglia

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
Dnia 8 lipca po bardzo ciężkiej i długiej cho

robie zmarł w szpitalu w Glasgow st. bosman Ed
ward Staśkiewicz, lat 57, prezes Koła SMW Glas
gow. Pogrzeb przy licznym udziale kolegów z Mar. 
Woj. zamieszkałych w Glasgow i okolicy odbył 
się b. uroczyście, przy czym ze względu na po4 
pularność Zmarłego- brało w nim udział miejsco
we społeczeństwo i przedstawiciele SPK. Do koś
cioła i na cmentarz trumnę nieśli koledzy z Mar. 
Woj. Wygłoszono kilka przemówień, przy czym 
w imieniu SMW żegnał Zmarłego kpt. mar. Poray- 
Wojciechowski. W odejściu Kolegi Staśkiewicza 
nasze Stowarzyszenie ponosi dużą i bolesną stratę 
gdyż był on jednym z tych nielicznych którzy 
swą przedsiębiorczością, pracą i pozytywnym sto
sunkiem zasłużyli się dobrze naszej Organizacji.

Kilka dni później, dnia 23 lipca zmarł nagle 
podczas urlopu w Girvin (Szkocja) członek Koła 
SMW Glasgow, bosman Stanisław Makoś. Nasze 
Koło w Glasgow wzięło czynny i liczny udział 
w pogrzebie który odbył się w Glasgow dnia 
25 lipca 1970. Odszedł od nas jeden z najbardziej 
czynnych członkiów SMW i dobry kolega.

Dnia 15-go września po dłuższej chorobie 
zmarła w Londynie pani Maria Hetmanowa żona 
ś.p. kmdr. Ferdynanda Hermaina. W pogrzebie 
wzięli udział przedstawiciele SMW wraz z rodzi
nami. Do końca swego czynnego życia intereso
wała się żywo życiem SMW.

W Zmarłei straciliśmy jednego z najstarszych 
i lojalnych członków SMW.

Cześć Ich Pamięci.

Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi
we Francji

Paris, 17 września 1970

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
14, Collingham Gdns
London S.W. 5
na ręce Prezesa Stowarzyszenia 
Pana Komandora B. Wrońskiego

Wielce Szanowny Panie Komandorze,
Pragniemy niniejszym wyrazić Panu, i za Pań

skim pośrednictwem zarządowi Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej, nasze serdeczne podzięko
wanie za przekaz Ł 90, — otrzymany za pośred
nictwem tutejszego delegata Związku' Polskich 
Grenadierów w W. Brytanii.

Przekaz ten, którego pokwitowanie przesy
łamy w załączeniu, pokrywa nie tylko koszta 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Panów 
dla pomnika na cmentarzu w Montmorency oraz 
cenę przesłanej Panom fotografii tegoż pomnika, 
lecz również i składkę członka zwyczajnego na 
przeciąg przeszło 10 lat.
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W ten sposób apel, który pozwoliliśmy sobie 
wystosować do Panów, został w pełni wysłuchany 
i Towarzystwo nasze może z wielką satysfakcją 
zarejestrować akces Panów do naszych szeregów, 
co w naszej żmudnej pracy konserwatorskiej, skie
rowanej na ratowanie starych zabytków i grobow
ców polskich we Francji stanowi dla nas gest wiel- 
iej pomocy materialnej.

Raz jeszcze serdecznie dziękując za tak życz

liwe odniesienie się, przesyłamy Panu, Panie Ko
mandorze, wyrazy szczerego szacunku i jaknajlep- 
sze pozdrowienia

za Radę Towarzystwa
Prezes

Jean-Paul PALEWSKI
Deputowany

Skarbnik Wiceprezes
Władysław Poniński Władysław Zieliński

Członek Komitetu Honorowego S.M.W. pan mec. 
W. Nadratowski przesłał w imieniu Klubu Morskie
go żyćzenia J.K.M. Królowej Matce z okazji Jej 70- 
letniej rocznicy urodzin. Załączył przy tym foto
grafię z Jej wizyty na okrętach R.P.

Otrzymane podziękowanie -zamieszczamy poniżej.

Dear Captain Nadratowski,

I am commanded by Queen Elizabeth The 
Queen Mother to thank you for your kind mes- 
sage of greetings on her Seventieth Birthday.

Queen Elizabeth bids me return the photo- 
graphs which you enclosed as Her Majesty feels 
they must be precious to you. Her Majesty remem- 
bers very well the visits which she and The King 
paid to units of the Polish Navy during the War, 
and the admiration felt by The King for the 
magnificent service rendered by the officers and 
men of those units.

Yours sincerely,
Lady-in-Waiting

Captain W.K. Nadratowski, P.N.
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PO LATACH CZTERDZIESTU
Ósma promocja Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu

Przeglądając stare szpargały trafiłem na wy
płowiałą już fotografię z nominacji naszego rocz
nika Szkoły Podchorążych Mar. Woj. Ani się 
człowiek nie spostrzegł jak machnęło 40 lat, jesz
cze trochę a minie pół wieku. Ciekawe jak to los 
pokieruje i kto jeszcze wówczas z nas znajdzie się 
wśród żyjących. Ano niezbadane są wyroki Boskie, 
Qui vivra’verra. Przyszło mi natomiast na myśl, 
że możeby ciekawym było dać krótkie sprawozdanie 
co się obecnie po latach 40-tu dzieje z tymi wów
czas młodymi podporucznikami pełnymi energii i 
zapału wchodzącymi w życie i w służbę w naszej 
Marynarce.

Zaczęło się to wszystko w lipcu 1927 r. kiedy 
to po rozmaitych badaniach lekarskich dopuszczo
no do egzaminu w Szkole Podchorążych Mar. 
Woj. w Toruniu 62 kandydatów. Na podstawie 3 
dni trwających egzaminów i „interview” przyjęto 
do Szkoły 28-miu kandydatów. W czasie trzech 
lat Szkoły na skutek niedostatecznych postępów 
w nauce względnie nieprzydatności do służby, od- 
padło 11 -tu podchorążych tak że ostatecznie Szko
łę ukończyło z wynikiem pomyślnym 17-tu pod
chorążych.

I oto co się z nimi dzieje po latach 40-tu.
Na fotografii stoją od lewej:

kmdr Bohdan Wroński (prymus) — obecnie dy
rektor Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Si
korskiego w Londynie.

kmdr. ppor. Jerzy Rekner — pływa od wielu 
lat jako kapitan dużego statku w brytyjskiej Ma
rynarce Handlowej.

por. mar. Czesław Abramowski — wystąpił 
przed wojną z Mar. Woj. pływa jako kapitan stat
ku w Marynarce Handlowej USA.

por. mar. Stanisław Kozak — podobno prze
bywa w Polsce, bliższych szczegółów brak.

ś.p. kmdr. por. Zbigniew Przybyszewski — 
dowódca baterii cyplowej na Helu w czasie wojny. 
Po wojnie dowódca artylerii obrony wybrzeża w 
Polskiej Marynarce Ludowej. Na podstawie fał
szywych oskarżeń rozstrzelany wraz z innymi ofi
cerami Mar. Woj. przez Bezpiekę w latach 1954-5 
(data nie ustalona).

Ś.p. por. mar. Jan May —■ zginął na Flotylli 
Pińskiej w roku 1939.

ś.p. kpt. mar. Wiesław Jankowski — umarł 
w Anglii w roku 1944.

kmdr. por. Jan Tchórznicki — kapitan portu 
we Freeport na Bahamach.

kmdr. ppor. Jan Busiakiewicz — sekretarz 
S.M.W. właściciel nie dużej firmy papierniczej w 
Londynie.

ś.p. por. mar. Bolesław Gonera — zastrzelony 
przez wartownika niemieckiego w obozie jeniec
kim 2 C w Woldenbergu w roku 1944, gdy w przy
stępie zaburzenia umysłowego (cierpiał na choro
bę umysłową) chciał przejść przez druty otacza
jące obóz.

ś.p. por. mar. Andrzej Marzecki (promocja 
1928) — ówczesny adiutant komendanta Szkoły 
Podchorążych Mar. Woj. Zginął na Flotylli Piń
skiej w roku 1939.

ś.p. kmdr. ppor. Tadeusz Kamiński — umarł 
w Anglii w roku 1963.

kmdr. por. Franciszek Pitułko — długoletrti 
kapitan statku w brytyjskiej Marynarce Handlo
wej, obecnie pracuje w Londynie.

kmdr. ppor. Borys Karnicki — gospodarzy 
własnymi nieruchomościami w Londynie.
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ś.p. por. mar. Wacław Poważę — zmarł w 
Polsce w 1937 r.

Nie pamiętam już z jakich powodów brak na 
zdjęciu następujących Kolegów:

kmdr. por. Bolesław Biskupski — pod długo
letnim pływaniu w Brytyjskiej Marynarce Handlo
wej, obecnie pracuje w Londynie.

kpt. mar. Stanisław Pohorecki — wyemigro
wał do USA kilka lat po wojnie gdzie dotychczas 
żyje ciesząc się zasłużoną emeryturą.

ś.p. kpt. mar. Eligiusz Ceceniowski — po woj
nie wrócił do Polski gdzie umarł w roku 1969

Z liczby 17-tu podchorążych, którzy ukończyli 
Szkołę jest obecnie przy życiu 10-ciu, co uważam 
za korzystną proporcję zważywszy, że minęło lat 
40-ci i przetoczyła się wojna. Z tych 10-ciu żyją- 
cych przebywa na Zachodzie 9-ciu.

S:edzą od lewej: ś.p. kpt. Bruśnicki — oficer 

wychowania fizycznego w Szkole Podchorążych 
Mar. Woj. Bliższych danych brak.

ś.p. kpt. mar. (kmdr, por.) Józef Boreyko — 
przebywał w Anglii, wyemigrował do Argentyny 
gdzie zmarł nagle.

ś.p. kmdr. por. (kntr.-admirał) Karol Koryto- 
wski — Komendant Szkoły Podch. Mar. Woj. Szef 
Sztabu Kier. Mar. Woj. w Londynie — zmarł w 
1966 r. w Londynie

por. mar. (kmdr, por.) Mirosław Kownacki — 
wykładowca artylerii morskiej i innych przedmio
tów w Szkole Podchorążych Mar. Woj. obecnie 
zamieszkały w Kanadzie.

Por. mar. (kmdr, por.) Władysław Salamon — 
oficer kursowy naszego rocznika obecnie żyje w 
Polsce.

Tak oto pokrótce wyglądają losy podchorą
żych rocznika 1930.

J.B.
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Z KOLEGAMI
Do Stowarzyszenia Mar. Woj. 
w Londynie.

Londyn 19.9.1970.
Nawiązując do mojej rozmowy telefonicznej 

w dniu 18.9.1970 w sprawie wzmianki o zgonie 
kmdr. Leśniewskiego- Bronisława, zamieszczonej w 
No. 120 Naszych Sygnałów, niniejszym komuni 
kuję, że podczas ostatniej mojej bytności z żoną 
w Polsce bieżącego lata, dwukrotnie z kmdr. Leś
niewskim się widziałem, a więc w lipcu, kiedy on 
nas odwiedził w Ciechocinku i po raz drugi w 
sierpniu, gdyśmy pp. Leśniewskich rewizytowali w 
miejscu ich stałego zamieszkania w Gdańsku (ul. 
Wiosna Ludów 7 m.2)

Podaję powyższe do wiadomości.
Ślicznie wszystkich w Stowarzyszeniu pozdraw- 

wiam.
Inż. P. Bukraba

Redaktor „Naszych Sygnałów” 
Londyn.

Szanowny Panie Redaktorze,
Przesyłam na ręce Pana wycinek z pamięt

nika tyczący ś.p.por . mar. E. Sopoćko. Jest to 
pierwsza moja próba opublikowania niektórych 
ciekawych fragmentów wojennych doświadczo
nych na ORP Orkan, o którym ogół Polaków w 
Kraju i na obczyźnie niewiele wie.

Ja prowadziłem dość skrupulatnie pamiętniki 
od momentu podniesienia bandery aż do chwili 
kiedy zszedłem z okrętu na dwa miesiące przed 
tragedią, posiadam więc dość dużo ciekawego ma
teriału, który mógłby być wykoirzystany. Brak mi 
jest natomiast oficjalnych danych odnośnie okrętu 
i załogi, gdyż nie notując tych danych w czasie 
wojny, dziś stwierdziłem że pozapominałem wiele. 
Jeśli więc ma Pan możliwość udostępnienia mi 
źródeł oficjalnych z historii ORP Orkan, będę bar
dzo wdzięczny za przesłanie mi takowych, bo 
chciałbym aby moje wspomnienia z życia tego 
okrętu i jego załogi były jaknajbardziej wiernie 
oparte o dane oficjalne. Chodzi mi przede wszyst
kim o dane techniczne okrętu, uzbrojenie itp., na
stępnie o listę oficerów, podoficerów i maryna
rzy którzy na Orkanie służyli.

PO ŚWIECIE
Jeśli nie sprawiłoby to trudności, bardzo pro

siłbym aby w następnym numerze „Naszych Syg
nałów” ukazała się wzmianka następującej treści:

Kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski prosi 
Kolegów z załogi Orkana o nadsyłanie osobistych 
wspomnień z życia pracy okrętu, jak również 
o możliwie szczegółowe relacje o ostatnich chwi
lach Orkana. Listy proszę nadsyłać na adres: W. 
Poray. 11 Dowanside Road, Glasgow W.2.

W wypadku publikacji fragmentów z życia 
okirętu i jego załogi będę jaknajbardziej skrupu
latnie podawał źródła jak również imiona naz
wiska kolegów dostarczających mi materiał.

Ja osobiście mam teraz możność rozpracowa
nia tematu Orkana, jak również początkowych 
miesięcy wojny odnośnie Błyskawicy, oraz pierw
szych działań wojennych Garlanda pod polską ban
derą. Materiału pamiętnikarskiego mam sporo, a 
brak mi tylko oficjalnych danych technicznych, 
o które będę okresowo prosił.

Ślę serdeczne pozdrowienia
Witold Poray-Wojciechowski

PUERTO RICO

Od połowy marca tego roku pracuję w San 
Juan. Puerto Rico, gdzie projektuję instalacje me
chaniczno-elektryczne dla ultra-nowoczesnego dra
pacza chmur.

Budynek ten będzie najwyższym na tej wul
kanicznej wyspie. Wysokość jego wyniesie 270 stóp, 
czyli 23 piętra o ogólnej powierzchni 400000 stóp 
kw. Całkowity koszt wyniesie ok. 20 milionów do
larów. Budynek jest typem „Latin-American de
sign”, zaprojektowanym przez architekta świato
wej sławy. Senior El Toro.

Dwie podstacje elektryczne o łącznej pojem
ności 10000 kVA, prądu zmiennego, o napięciach: 
13000, 480, 208 i 120 voltów będą zasilały wszel
kie urządzenia elektryczne.

W wolnych od pracy chwilach zwiedzam wys
pę, pływam w towarzystwie tropikalnych ryb, z 
których najgroźniejsze są barakudy i rekiny. W 
międzyczasie obserwuję tubylców, ucząc się szyb
ko hiszpańskiego. Język ten przychodzi mi bez 
specjalnych trudności, ponieważ za młodu przez 
pięć lat kułem łacinę.

Historycznie, Puurto Rico zostało odkryte 
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przez C. Columbus w 1493 roku. Przez szereg lat 
używane było przez hiszpańską flotę jako „water- 
ing place”, specjalnie jego zachodnia część, Anasco 
Bay. Kolonizacja, rozwój wyspy, nawracanie na 
katolicyzm systemem „krzyżackim” przypadły na 
szesnasty wiek. W wyniku tej charytatywnej akcji 
hiszpańscy „conąuistadores” wymordowali prawie 
cały rodzaj męski na wyspie, biorąc pod opiekę 
nadobne niewiasty.

A zatem Puerto Ricańczycy są rasą zmieszaną 
i złożoną z elementów kirwi hiszpańskiej, indyj- 
sk:cj, murzyńskiej oraz małej dawki innych. Męż
czyźni są szczupli, średniego wzrostu, czarnowłosi, 
o cerze śn:aciej. Kobiety raczej małe, brunetki, na
wet ładno do lat dwudziestu pięciu, po czym o 
skłonnościach zwiększających wagę.

Język hiszpański o swoistym akcencie, pełen 
specjalnych wyrażeń jest jednak odmiennym od 
kastyliańskiego. Angielski, w formie amerykańskiej 
używany jest przez małą część ludności, przede 
wszystkim przez osiadłych Amerykanów, turys
tów i tych, co dla nich pracują. Politycznie, Puerto 
Rico jest „commonwealth of the U.S.A.”. Prak
tycznie jest on bazą militarną Stanów, bez której 
nie możnaby utrzymać pokoju na obszarze Mo
rza Karaibskiego lub nawet w środkowej Ameryce.

Mieszkając tutaj, jeżdżąc po rozmaitych wys
pach człowiek zaczyna rozumieć potrzebę 25000 
marines, gotowych do podróży w pół godziny. 
Imperium Romanum również trzymało w pogoto
wiu kilka legionów. Elekcje na prezydenta w Re- 
publica Dominicana lub w Venezuela mogą spo
wodować niepohamowane rozruchy.

Podróż sowieckich statków w pobliżu, alar
muje tutejszą flotę morską i powietrzną.

Rozruchy w Trinidad kosztowały również, 
biorąc pod uwagę, że przez szereg tygodni krążyły 
okręty wojenne w gotowości bojowej, a wysoko 
nad nimi latało szereg szwadronów odrzutowców.

Interpsy polityczne i ekonomiczne tego ob
szaru wymagają stałego nadzoru amerykańskich 
sił zbrojnych.

Geograficznie, Puerto Rico jest wyspą pocho
dzenia wulkanicznego. O długości 100 mil z za
chodu na wschód, szerokości około 35 mil z pół
nocy na południe, kraj ten o powierzchni 3500 mil 
kw. jest zamieszkały przez prawie 3 milionową 
ludność.

Wyspa Puerto Rico, stara nazwa — Isla Bo- 
rinżuen jest wyspą półtropikalną, położoną mię
dzy szerokością geogr. North 18°-30’ i 18°00’ oraz 
między długością geogr. West 67° i 65°, włączając 
dwie inne wysepki: Vieques i Culebra.

Stolicą Puerto Rico jest od kilkuset lat San 
Juan, położony w północno wschodniej stronie 
wyspy. Przedtem, stolicą było Ponce, na połud
niowym wybrzeżu. San Juan o ludności półmiliona 
mieszkańców jest siedliskiem rządu, przemysłu oraz 
wszelkiej aktywności kraju, potężne lotnisko na 
Isla Verde łączy ten kraj z całym niemal światem, 

transportując ok. 6 mil. pasażerów rocznie w por
cie i na redzie zatoki San Juan widać statki hand
lowe wielu narodów. W pobliżu Ponce rozbu
dował się przemysł benzynowo-chemiczny. (Petro- 
Chemical). Miasto Mayagiiez na zachodniej stro
nie, w burzliwym przejściu Mona Passage skupił 
przemysł rybacki, opanowany obecnie przez Ja
pończyków. Arecibo, port na północnym wyb
rzeżu, oprócz przemysłu rybackiego posiada zakła
dy tkackie oraz fabryki papieru. Caguas w środku 
wyspy jest skupiskiem ciężkiego przemysłu. Słynny 
rum „Bacardi”, „Don Q” i inne wytwarzane są w 
kilku miejscowościach. W ostatniej dekadzie Ame
rykański kapitał stworzył właściwie dzisiejszy 
przemysł, dając zatrudn:’en'e rzeszom bezrobot
nych. Mimo ogromnego postępu, istnieją duże 
braki ekonomiczne, zaognione wysokim przyros
tem naturalnym.

Puerto Rico zyskuje rocznie około 220 mil. 
dolarów od turystów, przeważnie z Północnej 
Ameryki. Po wojnie wybudowano kilkadziesiąt 
pięknych, aczkolwiek drogich hoteli, gdzić ceny 
dziennego utrzymania jednej osoby często wyhają 
się w granicach 60 do 120 dolarów, w sezonie.

Krajobraz wyspy jest różnorodny. Północny 
brzeg nad Atlantykiem jest raczej niski, płaski, 
bagnisty i pełen komarów. Środkiem wyspy prze
biegają pasma gór, ujęte nazwą Cordiliera Central, 
dochodzące do wysokości 1300 mtr. ponad poziom 
morza. Południowa strona wyspy jest płaskowzgó- 
rzem wysokości około 400 mtr. o niskich opadach 
atmosferycznych. Wzdłuż południowego wybrze
ża ciągnie się błękitne Morze Karaibskie, odmien
ne na oko od zielonego Oceanu Atlantyckiego. 
Z samolotu, gros kraju robi wrażenie małych pa
górków o dość spadzistych zboczach, poprzerzy- 
nanych gnieniegdzie korytami rzek, przeważnie 
bez wody, chyba że po gwałtownej ulewie, kiedy 
te czasami rwące potoki zalewają niskie okolice.

Rozwój ciężkiego i lekkiego przemysłu, poza 
zmianą gospodarczą kraju położył prawie kres rol
nictwu. Obecnie nie ma ochotników do pracy na 
roli; łatwiej jest być konsumentem, jadać pusz
kowe jedzenie ze Stanów, mieszkać w mieście, no 
i rozbijać się w dosłownym znaczeniu, samocho
dem.

Kiedyś produkowało się trzcinę cukrową ma
sowo, na eksport. Dzisiaj produkuje się jej tylko 
na wytwarzanie rumu. Hodowla bydła spadła do 
połowy, bo lepiej smakuje steak kanadyjski. Wa
rzyw nikt nie sadzi, bo statki, amerykańskie je co 
dziennie przywożą. Kto będzie łowił ryby, kiedy 
Japończycy sprowadzili kilka potężnych statków, 
które łowią,transportują, przerabiają ryby taniej i 
sprawniej. Wreszcie, czemu się martwić, kiedy w 
razie braku pracy można wyjechać za cenę kilku 
dziesięciu dolarów do New Yorku, w którym 
mieszka i pracuje przeszło 1 mil. Puerto Ricanians.

Kulturalnie, Puerto Rico należy do cywiliza
cji hiszpańskiej. Ostatnie kilkadziesiąt lat, kiedy 
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Stany Zjednoczone okupowały ten kraj po upadku 
kolonialnego imperium Hiszpanii, przyniosły cywi
lizację północno-amerykańską. Wykłady na uni
wersytetach, w gimnazjach i szkołach niższych 
są w języku hiszpańskim, jak również prasa, z wy
jątkiem jednego dziennika „San Juan Star”. Puerto 
Rico utrzymuje kontakty kulturalno-handlowe z 
Hiszpanią oraz z krajami Południowej i Środkowej 
Ameryki. Istnieje wymiana studentów, wzajemne 
inwestycje, wizyty muzyków i aktorów. Podobna 
sytuacja ma miejsce ze Stanami Zjednoczonymi.

Kilka lat temu obudził się, drzemiący szowi
nizm. Rzucono niedawno bomby domagając się 
„wolności”. Jednym z powodów jest wcielanie do 
wojska oraz wysyłanie mieszkańców tego kraju na 
wojnę do Vietnamu. Drugim powodem są liczne 
Lizy amerykańskie na wyspie, które przynoszą 
duże zyski finansowe. Trzecim powodem jest 
bunt młodzieży studenckiej, zjawisko międzynaro
dowe, oraz agitacja „black power”.

Wybory w 1967 roku oraz plebiscyt narodowy 
dał następujące wyniki, jeśli chodzi o opinię lud
ności: za kompletną wolnością kraju wypowiedzia
ło się 39%., za system obecny, którym jest „common- 
wealth of the U.S.A.” wypowiedziało się 60% lud
ności, rewolucjoniści i inni 1%. Mimo wszystko, 
Puerto Rico jest jedynym krajem orbity łacińsko- 
amerykańskiej gdzie istnieje stabilizacja polityczna, 
oparta na zasadzie demokratycznej. Szybki rozwój 
kraju, postęp kulturalny i techniczny należy rów
nież pośrednio zawdzięczać upadkowi pobliskich 
państw, jak Cuba, Haiti i Dominican Republic.

Tysiące wysiedleńców tych państw, przeważ
nie młodych ludzi zawodowych i fachowych osied
liło się w Puerto Rico, pomagając rozbudowie te 
go kraju. Na szczególne uznanie zasługują Kubań- 
czycy, którzy opanowali górną część przemysłu, 
handlu i techniki.

Na wschodnim wybrzeżu wyspy w miejsco
wości, zwanej Fajardo jest ośrodek yachtingu dla 
bogatych. Kilkudziesięcio-stopowe jachty „mię
dzynarodowych bogaczy” czekają raz na dobrą 
pogodę, raz na dobrą załogę, ażeby wyjść w morze. 
Postojem na kotwicy lub przy molo dekorują oko
liczny port; właściciele przyjmują gości na pokła
dzie lub będąc zajęci pisaniem artykułów do 
„Yachting Magazine” na temat życia pod żaglem 
na Morzu Karaibskim

Poprzez znajomości United States Power 
Suąadron, San Juan Division, którego jestem człon
kiem, zapoznałem jednego półmilionera i czasami 
żaglujemy na jego czterdziestostopowej, nowoczes
nej joli.

Fajardo, położone 40 mil na wschód od San 
Juan jest dobrym miejscem dla żaglowców. Tutaj 
właśnie panują jeszcze „trade winds”, które słabną 
im dalej na zachód. Wiatry te wahają się w grani
cach 10 do 40 mil na godz. silniejsze naszą zimą, 
słabsze podczas naszego lata, wiejąc z kierunku 
North East, East i South East. Niema obawy ażeby 

kiedykolwiek yacht nie wrócił z powodu braku 
wiatru.

Czasami jednak yacht nie wraca do portu z 
przyczyn nawigacyjnych. Pobliskie wody piętrzą 
się od małych wysepek, skał, mielizn oraz kora
lowych reefs, na których spoczywa niemała licz
ba rozbitych łodzi. Z reguły, tubylcy nie żaglują 
ani nie pływają, za wyjątkiem osiadłych Amery
kanów lub 'turystów. Dziwne to zjawisko istnieje 
na prawie wszystkich wyspach karaibskich. Może 
to jest związane z rasą, nie wiem? Dzieciernia 
się kąpie podczas weekendów, ale starsi siedzą 
na piasku i patrzą na wodę.

Z reguły, o ile ktoś żagluje, to jedynie na 
dalekomorskim jachcie. W zatoce, chronionej wy
sepkami żaglowałem na dwunasto-stopowej żag
lówce, używanej jako 'yacht tender’ kilka razy z 
wielką przyjemnością.

Klimat Puerto Rico jest podzwrotnikowy. 
Temperatury wahają się rocznie między 75° F. i 
95° F. Opady roczne wahają się przeciętnie od 70 
inches na wybrzeżu północnym, do 40 inches nad 
brzegiem południowym, do 120 inches w górach 
wewnątrz kraju.

Arecibo i San Juan są ośrodkami rybołóstwa 
bogatej klienteli, która płaci 150 dolarów za wy
najęcie motorówki i sprzętu.

Złowione merliny, po „ciężkim zmaganiu” są 
holowane do portu, gdzie są ważone oficjalnie, po 
czym krajane przez oprawców i zjadane przez bied
nych.

Kluby ustalają listy połowców, wagę ofiar, 
robią zdjęcia i dają nagrody. Koszt życia w Puerto 
Rico- jest tak wysoki jak w Stanach, zarobki są 
jednak około 30% niższe, co jest oczywiście nie
logiczne.

Po skończeniu projektu we wrześniu mam za
miar przenieść się na stały ląd amerykański na 
jakiś nowy, atrakcyjny projekt.

Jeśli będę czegoś żałował to na pewno klimatu, 
możliwości pływania dwa razy dziennie, okazyj
nego żaglowania no i kilku przyjaciół.

A. Browarski
San Juan, P.R. — 5 lipiec, 1970.

E. Szał
97 Rue Hoche

62 Dourges, France 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej,

Szanowny Panie Komandorze Pławski
i Drodzy Piorunowcy,
Chociaż już upłynęło 25 lat od ostatniej wojny 

ORP Piorun był wspominany na milionowych 
ekranach telewizji francuskiej (i prawdopodobnie 
belgijskiej).

Spodziewam się że wszystkich „Piorunowców 
i nie Piorunowców” zainteresuje fakt jak się to 
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stało, że okręt Polskiej Marynarki był wspomnia
nym (chociaż krótko) w telewizji francuskiej.

Utarł się zwyczaj że w środy w tejże telewizji 
wyświetlane są filmy wojenne oraz dokumenty 
filmowe po których zwykle następuje dyskusja 
zaproszonych gości.

We francuskim dzienniku zostało ogłoszone, 
że w środę 23-go września o godz. 20.30 ma być 
wyświetlony film angielski „Zatopić Bismarka” 
Po tym filmie ma być dyskusja na ten sam temat. 
Dwa dni przed wyświetleniem ponownie ogłoszo
no ten program z dodatkiem wykazu zaproszonych 
gości. Z przykrością stwierdziłem że wśród nich 
iiie ma żadnego nazwiska polskiego i postano
wiłem napisać list do dyrekcji telewizji. Napisa
łem natychmiast ten list, podkreślając rolę Pioruna 
i załączyłem polskie dokumenty (przeważnie arty
kuły z gazet). Kilka tych artykułów było moimi 
własnymi artykułami o ORP Piorun które ogło
siłem w polskiej gazecie „Narodowiec”.

Wieczorem 23-go września odbyło się wyświet
lanie filmu „Zatopić Bismarka”. Film był bardzo 
ciekawy historycznie i trochę upiększony. Poka
zywano zatopienie Hood’a, uszkodzenie Prince od 
Wales i wycofanie się go, pościg innych okrętów, 
atak samolotów, uszkodzenie Bismarka i zatopie
nie niemieckiego pancernika. Przed jego zatopie
niem było nawet widać przez krótką chwilę 2 
kontrtorpedowce brytyjskie atakujące i trafiające 
torpedami i to w biały dzień. Jeden z nich nawet 
został trafiony i zniszczony przez pociski niemiec
kiego pancernika.

W całej tej akcji wogóle nie wspomniano o 
Piorunie i nawet o tym, że było 5 a nie 2 kontr
torpedowce.

Po filmie odbyła się dyskusja w telewizji. 
Wśród zaproszonych gości były następujące osoby: 
Johan Brennecke (niemiecki autor „Pancernik 
Bismark”) porucznik Briggs (jeden z rozbitków 
Hooda) Dowódca Dodd, który był na Ark Royal. 
Dowódca Muracciole, z sekcji historycznej Mary
narki Francuskiej. Dowódca Flohic, były adjutant 
gen. De Gaulle’a oraz czterech b. marynarzy nie
mieckich-

Dyskusja była bardzo udana. Goście szczegól
nie Anglicy i Niemcy podali trochę więcej szcze
gółów niż było pokazanych w filmie. Dowiedzia
łem się że w pościgu brało udział 40 okrętów i że 
było 115 rozbitków niemieckich częściowo urato
wanych przez Dorsetshire i później przez niemiec
kie łodzie podwodne. Niemcy ubolewali, że tylu 
ludzi zginęło na Bismarku nadaremnie z powodu 
fanatyzmu. Lutjensa którego zresztą nigdy nie wi
dzieli na oczy.

Dyskusja się przeciągała, dochodziła prawie 
już północ a żadnej wzmianki nie było o Piorunie. 
Zrezygnowany myślatem że dyrekcja nie otrzymała 
mego listu albo z tych czy innych powodów wstrzy
muje się przed wspomnieniem o nim.

W zakończeniu dyskusji, kierownik robiący 

podsumowanie opinii i faktów poruszonych w 
dyskusji zwrócił się do gości i zapytał czy to praw
da że ORP Piorun okręt Marynarki Polskiej brał 
także udział w pościgu Bismarka.

Dowódca Flohic, obecnie d-ca francuskiego 
lotniskowca helikopterów Joannę D’Arc stwierdził 
definitywnie, że Piorun brął udział w tej akcji, 
poza tym dodał że znał osobiście b. dowódcę Pio
runa, który studiował przed wojną we Francji w 
Marynarce Francuskiej i że dobrze władał języ
kiem francuskim. Jeden z Niemców po wysłucha
niu tłumaczenia, potwierdził także że ORP Piorun 
brał czynny udział w akcji na Biskarma.

Wyniosłem wrażenie że kierownik dyskusji u- 
myślnie czekał ze wspomnieniem o Piorunie licząc 
że ktoś z zaproszonych gości powie o jego udziale. 
Gdy tak się nie stało sam postawił to pytanie.

Byłem bardzo zadowolony, że dyrekcja telewi
zji przyjęła do wiadomości mój list i że nastąpiło 
o nim wspomnienie w telewizji. Tutaj w północnej 
Francji, gdzie zamieszkuje tysiące Polaków emigran
tów tak starych i młodych na pewno to wspomnie
nie wywołało dużą radość i zadowolenie. Po tym 
dniu słyszałem od wielu z nich z dumą opowiadane 
recenzje o akcji ORP Piorun. Wszyscy jednak ża
łowali że dyrekcja francuskiej telewizji nie otrzy
mała od brytyjskiej Marynarki Wojennej adresu 
któregokolwiek z b. oficerów załogi ORP Piorun, 
który mógłby być zaproszony na ten wieczór.

25-go września otrzymałem od dyrekcji tele
wizji francuskiej następujący list:

Szanowny Panie,

Dziękujemy Panu za dokumenty jakie Pan ra
czył przysłać. Niestety, było za późno by Pana za
prosić do wzięcia udziału w dyskusji przeznaczo
nej dla Bismarka.

Zwracamy więc Panu te dokumenty ale liczy
my na Pańską współpracę w wypadku gdyby jeden 
z przyszłych wieczorów był poświęcony Polskiej 
Marynarce.

Łączymy pozdrowienia etc.
Chociaż większy procent z tut. emigracji jest 

sfrancuziały, my byli marynarze jesteśmy całym 
sercem z wami co mówię nie tylko w swoim imie
niu ale w imieniu innych kolegów z którymi mam 
częste kontakty. Mamy dobre i ciekawe wspomnie
nia wojenne a wśród nich o Piorunie i o całej jego 
załodze.

Spodziewam się szczerze że Piorunowcy i mo
że kmdr. Pławski będą czytać ten list ogłoszony 
w Naszych Sygnałach.

O ile się uda go wydrukować to proszę uprzej
mie o jeden egzemplarz Sygnałów.

Pozdrawiam wszystkich

Edmund Sza}
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Z DZIEJÓW MONTMORENCY
Cmentarz Le Champeaux w Montmorency 

(Val d’Oise) jako miejsce wiecznego spoczynku 
Rolaków-emigrantów, został wybrany przez gen. 
Karola Kniaziewicza. Ale pierwszy spoczął na nim 
Jerzy Ursyn Niemcewicz w roku 1841. W roku 
następnym gen. Kniaziewicz, w roku 1856 został 
pochowany Adam Mickiewicz. Do dziś dnia znaj
duje się tam grób rodziny Mickiewicza, spoczywa 
tam Cyprian Norwid i wielu wielu innych.

Z emigracji po 2-ej wojnie światowej 4-go 
kwietnia 1970 r. złożono urnę z prochami ś.p. gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego.

Corocznie Towarzystwo Historyczno-Literac
kie (założone w 1832 r.) urządza między 21 maja 
a 15 czerwca tradycyjną pielgrzymkę do Mont
morency. Po nabożeństwie w miejscowym kościele 
parafialnym organizuje się pochód na cmentarz 
zakończony złożeniem hołdu zmarłym.

W tym roku ta tradycyjna pielgrzymka odby
ła się w sposób szczególnie uroczysty, ponieważ 
została połączona z poświęceniem pamiątkowych 
tablic ku uczczeniu pamięci żołnierzy, marynarzy 
i lotników poległych w 2-ej wojnie światowej.

Dzięki staraniom Towyrzystwa Opieki nad gro
bami i pamiątkami polskimi we Francji gmina 
Montmorency ufundowała olbrzymią ścianę wzdłuż 
muru cmentarnego na której wmurowano kilka
naście tablic poświęconych pamięci żołnierzy po
szczególnych części Sił Zbrojnych czy też wielkich 
jednostek wojska. Poczet tych tablic otwiera tab 
lica poświęcona pamięci gen. W Sikorskiego

Uroczystość odbyła się 14 czerwca, w obec
ności podprefekta Val d‘Oise. mera Montmorency. 
prezesa Tow. Opieki nad grobami i pamiątkami 
polskimi deputowego Palewskiego. Duchowieńst
wo reprezentowali — ks. prałat Z. Biernacki wice
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, ks. bis
kup Fierla i przedstawiciel naczelnego rabina 
Francji.

W uroczystościach wziął udział gen. S. Ko
pański w towarzystwie płk. M. Czarnieckiego, pre
zesa SPK we Francji, płk. J. Tysowskiego, płk. 
S. Szewalskiego i kmdr. B. Wrońskiego, który re
prezentował SMW.

Po odprawieniu modłów (katolickich, protes
tanckich i żydowskich) i poświęceniu tablic, wy
głoszono szereg przemówień (Mer Montmorency, 
deputowany Palewski, gen. Kopański, płk. Czar
necki — podprefekt val d’Oise) w których pod
kreślano więzy przyjaźni polsko-francuskiej.

W końcu uroczystości gen. Kopański w towa
rzystwie kmdr. Wrońskiego i przedstawiciela lot
ników p. Kochanka złożył wieniec na grobie gen. 
Sosnkowskiego.

Do tablic upamiętniających udział marynarki 
polskiej w drugiej wojnie światowej znajdujących 
się w Plymouth, na Malcie, w katedrze Westmin- 
sterskiej oraz urny z ziemią Oksywia w kościele 
polskim w Manchester doszła obecnie tablica na 
„polskim” cmentarzu w Montmorency.

B. Wroński
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INŻ. P. PODKOWICZ
Zarys historyczny 

FLOTYLLA RZECZNA POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ

WSTĘP

Przystępując do opracowania Zarysu Histo
rycznego o Flotylli Rzecznej Polskiej Marynarki 
Wojennej w Pińsku, dokładnie zdawałem sobie 
sprawę, że dziś, po przeszło 30 latach, bez jakich
kolwiek dokumentów odtworzyć całość jest bardzo 
trudno, tym bardziej, że wszystkie dane czerpałem 
jedynie tylko z pamięci.

Jednak do wykonania tej pracy zachęciły 
mnie następujące czynniki:

1. Znajomość pracy i rozwoju Flotylli Rzecz
nej Marynarki Wojennej w Pińsku.

2. świadomość, że praca niniejsza może być 
choć w znikomej części wykorzystana przez Sto 
warzyszenie Marynarki Wojennej w Londynie, 
Anglia.

3. Świadomość, że w czasie pokoju o Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej bardzo mało wie
dziano w Polsce ze względów zrozumiałych 
(Ochrona tajemnicy wojskowej).

4. Przekonanie, że wiadomości o Flotylli Rze
cznej Marynarki Wojennej będą mogły w przysz
łości być jednym z bodźców, dla młodego pokole
nia o poznaniu pracy i wysiłku w przedwojennej 
Polsce Niepodległej.

Praca niniejsza ma na celu wykazać niesłuszne 
twierdzenia, z jakimi nieraz się spotyka, że w 
Polsce mało budowano. Ci, którzy pracowali w 
odbudowie Państwa Polskiego najlepiej wiedzą, że 
w okresie 1918-1939, Polska borykała się z wielki
mi trudnościami ekonomicznymi, ale wiele jednak 
w tym okresie zdziałano. Mieliśmy olbrzymie bra
ki z każdej dziedziny naszego życia, których nie 
można było od razu usunąć.

Jednakże, można śmiało stwierdzić, że nie 
każdy Naród potrafiłby dokonać tego, czego do
konał Naród Polski w ciągu tak krótkiego okresu 
swej Niepodległości.

Przy czytaniu mej pracy, proszę być pobłażli
wym i wyrozumiałym dla jej ewentualnych braków 
oraz nieścisłości, ponieważ wszystkie rysunki, szki
ce i dane wykonałem tylko z pamięci.

Pracę niniejszą poświęcam Komandorowi 
W. Zajączkowskiemu -- Dowódcy Flotylli, Ofice
rom, Podoficerom, marynarzom i pracownikom 
Flotylli Rzecznej Polskiej Marynarki Wojennej 
oraz wszystkim pracownikom Warsztatów Porto
wych Marynarki Wojennej w Pińsku.

P R. PODKOWICZ
Inż. Budowy Okrętów 

Luty 1970 r.
Ontario. Kanada

Bezpośrednio po odzyskaniu Niepodległości w 
1918 r. Państwo Polskie przystąpiło do tworzenia, 
dosłownie z niczego, Polskiej Marynarki Wojennej.

Naczelnik Państwa, Marsz,. Józef Piłsudski, 
wydaje dekret o utworzeniu z dniem 28 listopada 
1918 r. Marynarki Polskiej, tą datę co roku ob
chodziła Polska Marynarka Wojenna. W pierw
szym okresie niepodległości, mimo ciężkich zma
gań z komunistyczną Rosją, wyniszczenia Kraju 
i związanych z tym trudności gospodarczych pow- 
staje najpierw Flotylla Wiślana, a potem Pińska 
i obie walczą, by wyprzeć wroga z granic Rzeczy
pospolitej.

Zamówiono w Stoczni Gdańskiej 4 monitory 
pancerno-motorowe, jednak Niemcy zwlekali z bu
dową tychże, wykończono je dopiero i oddano 
do służby w 1921 roku.

W czasie wojny z Rosją, spiesznie uzbrojono 
i opancerzono różne statki parowe i kutry, które 
brały czynny udział w walkach na Wiśle, Prypeci. ( 
jej dopływach.

Ze względu na zniszczone wytwórnie i fabry
ki, okręty uzbrojono tylko w działa 75 mm. zaś 
jako pancerz służyły blachy stalowe lub skrzynie 
ewentualnie worki z piaskiem, na pokładach usta
wiano C.K.M. Kutry uzbrajano w działka Pu- 
teaux o cal. 37 mm, i C.K.M.

Zwycięskie walki, na wyżej wspomnianych rze
kach potwierdziły potrzebę utrzymania również 
w czasie pokoju Flotylli Rzecznej; szczególnie na 
wschodzie, teren Polesia potrzebował trzymania 
średnich i lekkich jednostek na wodach Prypeci 
i jej dopływach, na straży granic Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Za waleczność wielu oficerów i marynarzy 
otrzymało najwyższe bojowe odznaczenia Virtuti 
Militari i inne, nazwiska ich są zapisane w Historii 
Marynarki Wojennej.

W roku 1921 w Toruniu na pokładach moni
torów Marszałek Józef Piłsudski dekorował wa
lecznych marynarzy.

W roku 1921 Flotylla Rzeczna przeniesiona 
została do m. Pińska. W Pińsku powstał Port 
Wojenny. Port mieścił się nad jeziorem Pińskim, 
na zarekwirowanym terenie fabrycznym Wybrano 
dlatego Pińsk, ponieważ tutaj zbiegają się dopływy 
rzek — Prypeci, Jasiołdy, Strumień — Styr i Kanał 
Królewski.

Wprawdzie dogodniejsze miejsce na Port 
przedstawiałoby jezioro Horodyskie, ze względu 
na odosobniony teren, lecz nie było tu żadnych 
budynków, urządzeń, nawet bocznicy kolejowej 
i t.p.
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Rozpoczęła się żmudna i ciężka praca orga
nizacyjna Portu, warsztatów, magazynów, planto
wanie terenu, budowa prowizorycznej stoczni. 
Brak narzędzi i specjalistów przy tej pracy, lecz 
powoli pokonywano wszystkie trudności.

1922 rok

Skład Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej

1. O.R.P. „Generał Sikorski” — okręt flagowy 
Dowódcy Flotylli.

2. O.R.P. „Hetman Chodkiewicz” — okręt dywi
zyjny Dowódcy Dywizjonu.

3. O.R.P. „Hetman Żółkiewski” — okręt Dowódcy 
Bazy wysuniętej.

4. O.R.P. „Warszawa”, O.R.P., „Toruń”, O.R.P. 
„Mozyrz” przemianowany później na O.R.P. 
„Horodyszcze”, były to mpnitory pancerno- 
motorowe.

5. Kutry uzbrojone w działka o cal. 37 mm. i 
C.K.M. — Nr. 1, 2, 4, i 5. typu austryjackiego 
z Dunaju.

6. Grupa kutrów uzbrojonych w C.K.M. — Nr. 20, 
21, 22, 23 (czeskie).

7. Motorówka portowa Nr. 1. oraz nieliczny ta
bor portowy.

Komenda Portu Wojennego mieściła się w 
małym drewnianym domku. Warsztaty Portowe 
organizowano w zrujnowanej fabryce gwoździ, 
magazyn techniczny mieścił się w wielkiej szopie 
drewnianej. Żadnych urządzeń do wyciągania i 
opuszczania okrętów i kutrów. Koszary dla ma
rynarzy mieściły się daleko od Portu (około 2,5 
kim.), budynki drewniane.

Dla zobrazowania warunków pracy i życia 
Flotyli poświęcę kilka słów o mieście Pińsku. 
W 1922 roku Pińsk miał bardzo mało brukowa
nych ulic, brak wodociągów, kanalizacji i elek
trowni- Mała elektrownia kolejowa wystarczała 
tylko na potrzeby stacji kolejowej. Do tego w 
1921 roku w miesiącu lutym, przy wielkim mro
zie (—34°) wybuchł w śródmieściu wielki pożar, 
który strawił 1/3 część miasta, przez co powstał 
wielki kryzys mieszkaniowy. 84 pp kwaterował 
w barakach i budynkach klasztornych. Klasztoru 
OO Jezuitów. Oficerowie i podoficerowie miesz
kali w domach prywatnych. Brak sklepów, kina 
i innych lokali użyteczności publicznej stwarzały 
ciężkie warunki życia.

W takich warunkach jednak żyła i pracowała 
Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej. Powoli 
organizowano Port Wojenny i potrzebne urządze
nia.

1927 rok.
W roku 1927 przysłano na Dowódcę Flotylli 

Komandora ppor. Zajączkowskiego Witolda. Od 
tego roku Flotylla Rzeczna rozpoczęła się poważ
nie rozbudowywać. Zakreślono rozbudowę Flo

tylli na okres lat 15, trzymając się zasady, że na
leży przyspieszyć wypełnienie programu i planu 
doprowadzenia do pełnej gotowości Flotyllę Rze
czną.

Przebudowano i wcielono do służby O.R.P. 
„Adm. Sierpinek”, jako okręt flagowy Dowódcy 
Flotylli. Wykończono i oddano do służby O.R.P. 
„Adm. Dickman”, jako okręt Dowódcy Dywizjonu 
i Łączności. W międzyczasie zostały zbudowane 
przez Zakłady Zieleniewskiego w Krakowie 2 mo
nitory pancerno-motorowe — O.R.P. „Wilno” i 
O.R.P. „Kraków”.

Utworzono Oddział Gaz-Min, w skład któ
rego weszły S.M. „Mątwa” i 4 trawlery, zbudo
wane przez Warsztaty Mar. Woj. w Pińsku. Zbu
dowano nowe kutry K.M. 12, 13, 14 i 15 — Grupa 
Kutrów Meldunkowych. Zbudowano Krypy pa
liwowe, węglowe i do przewożenia desantu.

1932 rok.
Od roku 1932 rozpoczęto realizować plan 

Nr. 2, dalsza rozbudowa Flotylli. Flotylla i Port 
pracują coraz szybciej i wydajniej. Już w roku 
1933 wykończono i oddano do służby 2 kanonier- 
ki K.R. „Zuchwała” i K.R. „Zawzięta”, 4 nowe 
kutry pancerno-motorowe — L.K.U. 16, 17, 18 
i 19. Wykończono i oddano do służby Krypę 
mieszkalną K. 10, dla Grupy Kutrów. Wykończo
no wielki Hangar dla Eskadry Wodnopłatowców, 
wykończono budynek — koszary dla marynarzy 
a także wykończono wielki schron dla 400 ludzi. 
Wykończono hangary zimowe dla kutrów. Wykoń
czono pochylnie na Stoczni jak również przebu
dowano częściowo Warsztaty Portowe. Urządzo
no Bazę paliwową po drugiej stronie jeziora(na 
paliwo, węgiel, materiały, składy i strzelnice).

1934 rok.
W roku 1934 wykończono i wcielono do służ

by C.K.U. „Nieuchwytny”, zbudowany przez Sto
cznie Modlińską, w/g projektu Biura Konstruk
cyjnego Warszt. Portowych w Pińsku. Wykończo
no Krypę mieszkalną K. 6. dla Eskadry Wodno
płatowców. Rozpoczęto budować 2 wielkie bu
dynki dla Magazynów Technicznych, wszystkie 
budowle nowoczesne z żelazo-betonu.

Jednocześnie trzeba wspomnieć, że i miasto 
również rozbudowywało się, wybrukowano wiele 
ulic, położono chodniki, ulice obsadzono drzew
kami, wybudowano kilka gmachów państwowych 
i wiele domów prywatnych oraz budynków uży
teczności publicznej. Są już dwa kina, teatr, kilka 
lokali nocnych na wzór stołecznych. Urządzono 
piękny teren wystawowy (plantowano teren, budo
wano pawilony wystatowe), urządzono dwa skwery 
i 1 park.

Powstały Kluby — pływackie, wioślarskie, z 
własnymi budynkami. Powiększono Elektrownię 
Kolejową, która dostarczyła prąd dla miasta i fab
ryk, 84 pp. mieści się w nowych Koszarach na 
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zachód od miasta. Miasto rozpoczęło nabierać 
wyglądu miasta powiatowego.

1935 rok.
W roku 1935 wykończono i oddano do służby 

1 trawler pancerno-motorowy — T 5. (pierwszy 
kadłub całkowicie spawany w Polsce). Wykończo
no i oddano do służby kanonierkę K.R. „Zaradna”. 
Wykończono wielki gmach dla Szkoły Specjalis
tów Rzecznych, wykończono budynek dla łaźni 
i pralni. Urządzono fabrykę wód gazowych, na 
potrzeby Flotylli i Portu. Powiększono skład Es
kadry Lotniczej. Otwarto Kursy Okrętowe, szko
lące specjalistów ślusarzv-monterów okrętowych.

1936 rok
Wykończono i oddano do służby: 2 Trawlery 

pancerno-motorowe — T.6. i T.7 oraz Krypę 
mieszkalną K. 5.

Rozpoczęto modyfikować i unowocześniać o- 
kręty Flotylli, przede wszystkim w kierunku obro
ny p-lot, opancerzenia, zwiększenia szybkości oraz 
szybkostrzelności artylerii. Ponieważ okręty paro
we już były jednostkami starszymi, postanowiono 
je zastąpić nowymi pancerno-motorowymi, wobec 
czego rozpoczęto opracowywać nowe projekty. 
1938 rok.

Rozpoczęto rozbudowywać Stocznie, sprowa
dzać nowoczesne obrabiarki i narzędzia. W budo
wie budynek dla wielkiej Kuźni i Narzędziami, 
przebudowano i powiększono Elektrownię. W bu
dowie dwie serie silników wybuchowych typu okrę
towego. Rysunki tych silników opracowało Biuro 
Konstr. Warszt. Port. Mar. Woj. w Pińsku. Budo
wa silników z materiałów krajowych i całkowicie 
przez Warsztaty Portowe wykonywane.

Biura — Konstrukcyjne, Fabrykacji, Planowa
nia robót i kalkulacji przygotowuje plany i organi
zacje do otwarcia nowych działów produkcji, w 
międzyczasie już przygotowano plany i wyszko
lono kadry specjalistów.

Stocznia i Warsztaty oparły swą produkcję 
na naukowej organizacji pracy. Okręty wyposaża 
się w silniki DiesFa typu okrętowego, przeprowa
dza się broń przez zastosowanie różnych nowych 
mechanizmów, pomysłu Biura Konstr., bada się 
nowe napędy okrętowe. Konstruktorzy dają zu
pełnie nowe projekty dla zespołów mechanicznych 
i różne udoskonalenia. Biuro Konstrukcyjne skła
da się z Kadry młodych konstruktorów, wyszkolo
nych w kraju. W swoich pomysłach i koncepcjach 
są oni odważni, postępowi, pracują intensywnie. 
Biuro Konstrukcyjne to przecież mózg Stoczni i 
Warsztatów. Stocznia nabiera coraz więcej rytmu 
i szybkości w pracy. Wjdać było że Polska buduje 
się. Inżynier, technik i rzemieślnik stanęli do pracy 
nad odbudową strasznie zniszczonego Kraju.

Polacy nie tylko umieją pracować lecz i kie
rować, ten czynnik bodajże jest najważniejszym, 
ponieważ z górą 100 lat musieli tylko pracować 

a życiem Polaków kierowali obcy, którzy starali 
się zabić wszystko najlepsze co Polacy mieli w 
swoich duszach, potrzebowali jedynie niewolni
ków, posłusznych i umiejących tylko słuchać i 
pracować dla nich.

Jednak naród polski jest twardy i nieugięty, 
posiada tak wielką wolę, że gdy może swobodnie 
pracować u siebie i czuć się gospodarzem własne
go Kraju, natychmiast uwidacznia się jego byst
rość umysłu i chęć do twórczej pracy. Wiele zro
biono i zbudowano, lecz aby doprowadzić Kraj 
do należytego poziomu gospodarczego, ekonomi
cznego — potrzebowaliśmy jeszcze czasu około 
lat 15.

Państwa zachodnie nie chciały udzielać kre
dytów Polsce, uważali kraj nasz jako białą plamę 
na mapie. Niemcy wszelkimi sposobami prowadzili 
antypolską propagandę na Zachodzie, powód był 
jeden, bali się aby Polska nie była państwem sil
nym, dobrze uzbrojonym a także gospodarczo roz
winiętym i samowystarczającym.

1939 rok.
W pierwszym kwartale 1939 roku wykończo

no i oddano do służby Ścigacz STO (najnowocześ
niejsza jednostka bojowa, eksperymentalna ze 
względu na konstrukcje i budowę, pierwowzór do 
budowy ścigaczy morskich). Wykończono i odda
no do służby okręt szpital O.R.P. „Generał Sosn- 
kowski”. Wykończono i oddano do służby Krypę 
dla Łączności — K.2. Rozpoczęto budować 5 no
wych kutrów bojowych, typu K.U.5. Unowocześ
niono monitor pancerno-motorowy O.R.P. „Pińsk” 
— (przebudowano wieżę dowodzenia, przerobiono 
wieże artyleryjskie i wieżyczki C.K.M.).

Wbudowano nowe silniki DiesFa typu okręto
wego, wbudowano instalacje wentylacyjne, wysy
sające z wież artyleryjskich gazy prochowe. Wy
budowano wieże z dalmierzem do obserwowania 
i kierowania ogniem artyl. Zainstalowano przy
rządy elektryczne w wieży dowodzenia i wieżach 
artyleryjskich do kierowania ogniem artyleryjskim 
z Centrali. Przebudowano komory amunicyjne 
(powiększono ilość jednostek ognia).

Przebudowano . monitory pancerno-motorowe 
O.R.P. „Wilno” i O.R.P. „Kraków”. Przerobiono 
wieże artyl., powiększono komory amunicyjne, 
przerobiono mostek nawigacyjny, ustawiając do
datkowo N.K.M. dwulufowe o cal. 13,2 mm. jako 
p-lot.

Wykończono budynek wielkiej kuźni, powięk
szono warsztaty, rozbudowywano Zakłady Uzbro
jenia. Rozpoczęto roboty wstępne do budowy 
gmachu Dowództwa Flotylli i Komendy Portu. 
Wykończono Krypę Ogrzewalną dla Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych i spławiono do Gdyni 
Oksywie. Wykończono pływaki — zagrodę przeciw 
torpedową dla Portu Wojennego w Gdyni-Oksy- 
wie. Rozpoczęto budować wielką Składnicę dla 
Flotylli Rzecznej Mar. Woj. w pobliżu stacji kole
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jowej przy ulicy Krajewskiego. Rozpoczęto opra
cowywać wstępne plany organizacyjne do ewen
tualnej budowy ścigaczy morskich i okrętów pod
wodnych.

Jednocześnie były w opracowaniu plany bu
dowy Głównej Bazy Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej w Twierdzy Brzeskiej na wyspie lot
niczej. Plan ten był oparty z punktu widzenia stra
tegicznego na wypadek wojny. Główna Baza służy
łaby dla Flotylli Rzecznej Mar. Woj. na okres zi
mowy, zaś Baza w Pińsku — na okres letni. Plan 
ten uwzględniał budowę Portu Wojennego, Stocz
ni, Warsztatów. Głównej Składnicy materiałów i 
zaopatrzenia.

Na wiosnę 1939 roku Flotylla Rzeczna Ma
rynarki Wojennej stała się samodzielną jednost
ką bojową o wysokich walorach, wraz z Oddzia
łami Desantowymi przedstawiała siłę co najmniej 
samodzielnej Dywizji o dużej ruchliwości i siły 
ognia. W 1940 roku wartość ta wzrosłaby jeszcze 
bardziej.

Poczuwam się w głębokim obowiązku tutaj 
podkreślić, że należy przypisać wielką zasługę i 
pełne uznanie dla Komandora W. Zajączkowskie
go — Dowódcy Flotylli Rzecznej Marynarki Wo
jennej w Pińsku, kórego niewyczerpana ,energia 
i siła woli zmieniła całkowicie oblicze Flotylli 
Rzecznej Mar. Woj., która stała się nowoczesną 
jednostką bojową i przygotowaną do spełnienia 
zadań, jakie ją obowiązywały jak w czasie pokoju 
tak i w czasie wojnv.

ORG A NI Z AC J A
W czasie pokoju Flotylla Rzeczna Marynarki 

Wojennej dzieliła się na:
1. Dowództwo — Sztab D-cy Flotylli na 

O.R.P. „Admirał Sierpinek”.
2. Trzy Dywizjony bojowe — I, II. i III.
3. Baza wysunięta — Warsztaty Pływające i 

transporty zaopatrzenia.
4. Oddział Łączności — Krypa K. 2.

5. Oddział Gaz.-Min — S.M. „Mątwa” i Gru
pa Trawlerów.

6. Eskadra Lonicza — Wodnopłatowce i sa
moloty na pływakach. Krypa K. 6. Motorówka 
Łącznikowa, Hangary wraz z warsztatem napraw
czym.

7. Komenda Portu Wojennego, Oficer Tech
niczny Portu, Magazyn Techniczny, Koszary i 
budynki służbowe oraz Hangary zimowe dla Kut
rów

8. Szkoła Specjalistów Rzecznych.
9. Zakłady Uzbrojenia.

10. Warsztaty .Portowe wraz ze Stocznią i Ma
gazynem Technicznym.

W czasie pokoju Flotylla Rzeczna Marynarki 
Wojennej bezpośrednio podlegała Szefowi Kierow
nictwa Marynarki Wojennej, terytorialnie Dowód
cy D.O.K. IX, w Brześciu nad Bugiem. W czasie 

wojny wchodziła w skład Armii operującej na Po
lesiu.

W 1939 roku w m-cu marcu odbyła się częścio
wa mobilizacja D.O.K. IX (Dywizje osłonowe), 
wobec czego utworzono z jednostek Flotylli Sa
modzielny Oddział „Wisła”, który odpłynął na 
Wiśle. Początkowo m.p. Modlin, następnie Brdy 
ujście koło Bydgoszczy podlegało D-cy Armii 
„Pomorze”. Na Dowódcę Sam Oddziału „Wisła” 
wyznaczono kmdr. ppor. Romana Kanafoyskiego.

Skład Samodzielnego Oddziału „Wisła”:
1. C.K.U „Nieuchwytny”.
2. Grupa kutrów uzbrojonych,
3. Ścigacz S. 30.
4. Grupa kutrów meldunkowych.
5. Krypa mieszkalna K. 5.

Oprócz tego zarekwirowano kilka statków 
żeglugi Wiślanej. W m-cu wrześniu Samodz- Od
dział „Wisła” miał być wzmocniony jeszcze Moni
torami i Kanonierkami.

Samodzielny Oddział „Wisła” miał za zadanie 
przeciwdziałać jednostkom pływającym nieprzyja
ciela, uniemożliwiać przeprawy przez Wisłę od
działom npla.

Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej na Po
lesiu, miała za zadanie w czasie wojny działać 
zaczepnie i obronnie przeciw Sowieckiej Flotylli 
Rzecznej, utworzyć i utrzymać punkty taktyczne 
na rzekach, konwojować transporty wodne, prze
rzucać oddziały lą,dowe.

Służba łączności orała za zadanie organizo
wanie linij komunikacyjnych i meldunkowych jak 
dla Flotylli Rzecznej Mar. Woj. tak i dla Do
wództwa Armii operującej na Polesiu.

Oddział Gaz-Min miał za zadanie trałowanie 
dróg wodnych, zakładanie min pod wodą oraz 
tworzyć zasłony dymne i gazy łzawiące.

Eskadra Lotnicza miała za zadanie — loty 
wywiadowcze, przesyłanie meldunków, kierowanie 
ogniem artyleryjskim, w razie potrzeby wspierać 
oddziały lądowe jak i okręty ogniem broni pokła
dowej oraz zrzucaniem małych bomb.

Oddziały Desantowe miały być transporto
wane specjalnymi Krypami do tego celu zbudo
wanymi. Z chwilą rozpoczęcia wojny. Flotylla 
Rzeczna Handlowa miała być podporządkowana 
Flotylli Rzecznej Mar. Woj.

SKŁAD FLOTYLLI RZECZNEJ MARYNARKI 
— ZESTAWIENIE.
DOWÓDZTWO

1. O.R.P. „Admirał Sierpinek” — Okręt flagowy 
Dowódcy Flotylli.

2. Motorówki sztabowe — S. 1. i S. 2.
3. Glisery — Nr . 5 i 6.

/ Dywizjon
1. O.R.P. „Generał Sikorski” — Okręt Dowódcy
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Dywizjonu.
2. Monitory — O.R.P. „Wilno” i O.R.P. „Kraków”
3. Lekkie Kutry uzbrdjone: L.K.U. 16, 17, 18 

i 19. K.U. 21 i 22.
4. Krypy mieszkalne Grupy Kutrów — K.9., 

K. 10 ., K. 20.
5. Oddział Kanonierek — KR. „Zaradna”, K.R. 

„Zuchwała” i K.R. „Zawzięta”.
6. Gliser Nr. 1.

WOJENNEJ

1. O.R.P. „Hetman Chodkiewicz” — Okręt Dowód
cy Dywizjonu.

2. Monitory — O.R.P. „Warszawa” i O.R.P. „Ho- 
rodyszcze”.

3. Grupa Kutrów uzbrojonych — K.U. 24, 25 
i 26.

4. Krypa mieszkalna Grupy Kutrów — K.8.

III Dywizjon.

1. O.R.P. „Generał Szeptycki” — Okręt Dowódcy 
Dywizjonu.

2. Monitory — O.R.P. „Pińsk” i O.R.P. „Toruń”.
3. C.K.U. „Nieuchwytny”.
4. Grupa Kutrów uzbrojonych: K.U. 23, 27, 28, 

29, Kutry zwiadu — 6 i 7.
6. Krypa mieszkalna K.5. — Grupa Kutrów.
7. Gliser Nr. 3.

Oddział Łączności.

1. O.R.P. „Admirał Dickman” — Okręt Dowódcy 
Łączności.

2. Grupa Kutrów Meldunkowych: K.M. 12, 13, 
14 i 15, K.M. 8.

3. Krypa mieszkalna dla Grupy Kutrów — K.2.
4. Gliser Nr. 4.

Baza Wysunięta.

1. S.H. „Neptun” — Statek Dowódcy Bazy Wy
suniętej.

2. O.R.P. „Generał Sosnkowski” — Okręt Szpital.
3. Grupa Kutrów uzbrojonych:K.U . 1.2,3,4, i 5.
4. Warsztaty pływające — K.19.
5. Krypy paliwowe (Tankowce) —■ K. 14 i 15.
6. Krypy amunicyjne — K.I2 i 13.
7. Kantyna pływająca —K. 17.
8. Krypa Węglowa — K. 25.
9. Krypa Końska — K. 24. przewidziana po prze

budowie na warsztaty pływające.
10. Krypa mieszkalna — K. 30.
11. Krypa mieszkalna — K. 6. — dla Grupy 

Kutrów.

Oddział Gaz — Min
1. S.M. „Mątwa” — Statek Dowódcy Oddziału 

Gaz-Min i Minowiec.
2. Grupa Trawlerów — T. 1,2,3,4,5,6,7.

Eskadra Lotnicza
1. 6-7 Wodnosamolotów i Samolotów na pływa

kach.
2. Krypa mieszkalna — K. 4.
3. Motorówka pogotowia — L. 9.
4. Gliser Nr. 7.

Komenda Portu Wojennego.
1. Holownik „Kiliński”.
2. Motorówki — P. 1. 2, 3, 4.
3. Tabor Portowy.

WARSZTATY PORTOWE MARYNARKI WO
JENNEJ W PIŃSKU.

Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w 
Pińsku były typu zakładów przemysłu wojennego, 
pracowały według przepisów Z.P.l. i Z.P.2, i pod
legały ochronie tajemnicy wojskowej.

Utrzymywały się Warsztaty dPortowe Mar. 
Woj. z kredytów rzeczowych. Wykonywały zamó
wienia i roboty remontowe dla Marynarki Wojen
nej, wojska lądowego, mogły także przyjmować 
zamówienia prywatne.

Personel składał się z pracowników umysło
wych kontraktowych i rzemieślników pracujących 
według stawek godzinowych. Warsztaty i Stocz
nia Mar. Wojennej podlegały Szefowi Kierowni
ctwa Marynarki Wojennej, terytorialnie — Ko
mendantowi Portu Wojennego w Pińsku.

Kierownik Warsztatów Portowych i Stoczni 
Mar. Wojennej wydawał rozkazy dzienne, które 
regulowały wszelkie sprawy personalne, dyscypli
narne i porządkowe.

Organizacja Warsztatów Portowych i Stoczni 
Marynarki Wojennej uwidoczniona w załączniku

Nr 2

Zakres produkcji:
1. Budowa okrętów, statków, kutrów i innych 
objektów pływających,
2. Naprawa i remonty — okrętów, statków, kut
rów i innych objektów pływających oraz różnego 

rodzaju mechanizmów i części maszynowych, 
3. Wykonywały różne zamówienia: maszyny, sil

niki, mechanizmy pomocnicze, obróbka mecha
niczna i termiczna, urządzenia i maszyny elek
tryczne, konstrukcje stalowe, odlewy, roboty 
drzewne, blacharskie, kowalskie, spawalnicze, 
(acetylenem i lukiem elektr.), malarskie, tapi- 
cerskie i inne.

W czasie wojny mogły przejść na produkcję 
wojenną dla wojska lądowego. W okresie okupa
cji niemieckiej, Niemcy rozbudowali Warsztaty i 
Port Wojenny w Pińsku. Długość terenu powięk
szono. Niemcy budowali różne kutry uzbrojone, 
łodzie szturmowe oraz utworzyli wielki „Kraft- 
park”' dla broni pancernej i motorowej.

Wykorzystanie istniejących i dalsza rozbudo
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wa urządzeń Portu Wojennego i Warsztatów Por
towych Mar. Woj zainicjowanych i urządzonych 
przez władze polskie, raz jeszcze potwierdziły 
słuszność wyboru miejsca i celowości istnienia tej 
Bazy Flotylli Rzecznej Mar. Woj.

SŁOWO KOŃCOWE

Tak więc żyła, pracowała i rozbudowywała 
się Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej 
w Pińsku. Latem 1939 roku była uzbrojona, wysz
kolona i przygotowana do walki, lecz brak żołnier
skiego szczęścia nie pozwolił jej wziąć czynnego 
udziału w walce, jako jednostce pływającej. Dnia 
17 września 1939 roku Flotylla Rzeczna Mary
narki Wojennej otrzymała rozkaz nie wszczyna
nia żadnych działań zaczepnych z oddziałami so
wieckimi i unikania walki w wypadku, gdyby od
działy sowieckie przejawiały działania zaczepne.

Ponieważ Twierdza Brzeska panująca nad 
rzekami Bug-Muchawiec, była już zajęta przez 
wojska niemieckie a tym samym droga odwrotu 
dla Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej zam- 
iknięjta, zapadła decyzja zatopiertia i zniszczenia 
okrętów i jednostek pływających.

Z załóg marynarskich utworzono Batalion 
lądowy, który wszedł w skład Grupy Generała 
Kleberga i wraz z nią brał udział w walkach z 
Niemcami.

Dla postronnych, nie wnikających w istotę za
gadnienia, Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki 
Wojennej zakończyła swój krótki okres istnienia 
i znikła na zawsze z powierzchni ziemi. Ale to 
tylko złudzenie, gdyż zyje Ona nadal w piersiach 
tych, którzy długie godziny spędzili nad plano
waniem jej rozbudowy, niestrudzoną pracą kładli 
powoli kamień na kamieniu wznosząc okazały 
gmach, który przez kataklizmy wojenne i poli
tyczne może być zniszczony ale fundamenty któ
rego są zawsze trwałe i gotowe do oparcia na nich 
nowego potężniejszego i jeszcze wspanialszego 
gmachu.

Tak i teraz, bądźmy przekonani, jak Feniks 
z popiołów odrodzi się w przyszłości nowa Flo
tylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej i stać 
będzie jak Mohort, na straży wschodnich rubie
ży Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Służba Techniczna Warsztatów Portowych i Portu 
Wojennego Marynarki Wojennej w Pińsku

Przed omówieniem pracy Służby Technicznej, 
nie od rzeczy będzie w skrócie przedstawić zakres 
działania Warsztatów Portowych Mar. Wojennej 
w Pińsku.

Warsztaty Portowe Mar. Woj. w Pińsku były 
typu zakładów przemysłu wojennego, pracowały 
według przepisów Z.P.l i Z.P.2, i podlegały ochro
nie tajemnicy wojskowej.

Utrzymywały się Warsztaty z kredytów rze
czowych, wykonywały zamówienia i roboty remon
towe dla Marynarki Wojennej, wojska lądowego, 
mogły także przyjmować zamówienia prywatne.

Personel składał się z pracowników umysło
wych kontraktowych i rzemieślników pracujących 
według stawek godzinowych. Warsztaty Portowe 
Mar. Woj. podlegały Szefowi Kierownictwa Mary
narki Wojennej, terytorialnie — Komendantowi 
Portu Wojennego. Kierownik Warsztatów Porto
wych Mar. Woj. wydawał rozkazy dzienne, które 
regulowały wszelkie sprawy personalne, dyscypli
narne i porządkowe. Organizacja Warsztatów Por
towych Mar. Woj. uwidoczniona w załączniku Nr.1.

Zakres produkcji:
1. Budowa okrętów, statków, kutrów i innych ob- 

jektów pływających.
2. Naprawa i remonty — okrętów, statków, kutrów 

i innych objektów pływających oraz różnego 
rodzaju mechanizmów i części maszynowych.

3. Wykonywały różne zamówienia: maszyny, sil
niki, mechanizmy pomocnicze, obróbka mecha
niczna i termiczna, urządzenia i maszyny elek
tryczne, konstrukcje stalowe, odlewy, roboty 
drzewne, blacharskie, kowalskie, spawalnicze 
(acetylenem i lukiem elektr.), malarskie, tapi- 
cerskie i inne. W czasie wojny mogły przejść na 
produkcję wojenną dla wojska lądowego.

Służba Techniczna Warsztatów Portowych 
Mar. Woj. w Pińsku:

Od chwili powstania Portu Wojennego Mar. 
Woj. w Pińsku, zaczęto organizować Warsztaty 
Portowe. Pierwszym Kierownikiem Warszt. Mar. 
był kapt. mar. Szulc, konstruktorem inż. A Ilju- 
towicz i kreślarzem p. B. Trojanowski, od spraw 
budowlanych p. A. Sawieljew. Jak Port Wojenny 
tak i Warsztaty Portowe były stosunkowo małe. 
W miarę jak rozbudowywano Port Wojenny, tak 
samo powoli powiększano i Warsztaty Portowe

Po kpt. mar. Szulcu, następnym Kierownikiem 
Warsztatów Portowych był kpt. mar. Józef Wielo- 
górski. Po kpt. mar. J. Wielogórskim wyznaczono 
Kierownikiem Warsztatów Portowych kpt. mar 
Kotik. Służba Techniczna powoli zostaje powięk
szona a mianowicie: powiększono personel Biura 
Konstrukcyjnego, Kierownik B.K. inż. Jan Szwe- 
dzicki, starszym konstruktorem inż. A. Iljutowicz 
oraz dwóch kreślarzy, zaś p. B. Trojanowski zos
tał przeniesiony na stanowisko konstruktora do 
Biura Oficera Technicznego Portu, p. Sawieljew 
został przydzielony do Komendy Portu Wojen
nego w Pińsku w charakterze referenta służby 
budowlanej.

Z chwilą odejścia kpt. mar. Kotika do K.M.W. 
przysłano na Kierownika Warsztatów Portowych 
kmdra ppor. A. Czesnowickiego, Kierownikiem 
Technicznym został inż. Jan Prochasko. Kierow
nikiem Ruchu p. St. Kubik, Kierownikiem Biura 
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Konstrukcyjnego pozostał inż. J. Szwedzicki, star
szym konstruktorem inż. A. Iliutowicz. konstruk
torami — A. Kuncewicz, J. Terekow, P. Kona
rzewski oraz dwóch kreślarzy.

Do roku 1931 zostały przebudowane lub na
prawione różne okręty i inne objekty pływające, 
oraz zbudowano i oddano do służby S.M. „Mąt
wa” i cztery trawlery, a także nowe kutry K.M. 
12, 13, 14, 15. Także zbudowano i oddano do służ
by kilka Kryp-paliwowe, węglowe i do przewo
żenia Desantów.

Rok 1931 — Rozpoczęto budować 2 Kano- 
nierki K.R. „Zuchwała” i K.R. „Zawzięta” oraz 
4 nowe kutry pancerno-motorowe — L.K.U. 
16, 17, 18 i 19.

Rok 1932. W m-cu październiku nastąpiła re
organizacja Biura Konstrukcyjnego, zostali zwol
nieni — inż. J. Szwedzicki, A. Kuncewicz, J. Te
rekow oraz dwóch kreślarzy. Kierownikiem Biura 
Konstrukcyjnego wyznaczono inż. A. Iljutowieża, 
z-cą i starszym konstruktorem inż. P.R. Podkowi- 
cza, konstruktorami — A. Stanisławski, P. Ko 
narzewski, J. Dmoszyński, A. Nowicki plus dwóch 
kreślarzy. Służba Techniczna Portu Wojennego 
— kpt. mar. inż. J, Trybel, konstruktorem i refe
rentem techn. p. B. Trojanowski, referent od spraw 
budowlanych — p. Sawieljew.

Wykończono nowe pochylnie na stoczni. Prze
budowano budynki wewnątrz Warsztatów. Wy
kończono i oddano do służby 2 kanonierki K.R. 
„Zuchwała” i K.R. „Zawzięta” a także 4 nowe 
Kutry pancerno-motorowe L.K.U. 16, 17, 18 i 19. 
Wykończono i oddano do służby Krypę mieszkal
ną K. 10 (dla Grupy Kutrów). Służba Techniczna 
Portu (Referat budowlany) nadzorował nad bu
dowaniem i wykończeniem następujących objektów 
Hangar dla Eskadry Wodnopłatowców, wielki 
schron dla 400 ludzi, koszary dla marynarzy. Urzą
dzono Bazę po drugiej stronie jeziora (na paliwo, 
materiały, składy i strzelnice) ..

W roku 1934 następuje zmiana na stanowis
kach — inż. J. Prochaska został zwolniony, inż. 
A. Iljutowicz zmarł. Zostali przyjęci na Kierow
nika Technicznego p. Buskiewicz, na Kierownika 
Biura Konstrukcyjnego — J. Gnoiński. Stocznia 
Modlińsa zbudowała i przetransportowała do Por
tu C.K.U. „Nieuchwytny”, którego projekt był 
wykonany przez Biuro Konstr. Warszt. Portowych 
w Pińsku. Wykończono i oddano do służby Kry
pę mieszkalną K. 6 dla Eskadry Wodnopłatowców.

Rozpoczęto budować 2 wielkie budynki dla 
Magazynów materiałów technicznych — jeden dla 
Komendy Portu Wojennego, drugi dla Warsztatów 
Portowych Mar. Woj.

Do Biura Konstrukcyjnego czasowo odkomen
derowano ppor. mar. »inż. M. Nimirskiego jako 
referenta do studiów nowych projektów, pozosta
wał na tym stanowisku około jednego roku.

Rozpoczęto budować trawler, pancerno-moto- 
rowy T. 5. (kadłub całkowicie spawany pierwszy 

raz w Polsce). Na jesieni tegoż roku następują 
zmiany na stanowiskach, a mianowicie: zostają 
zwolnieni — p. Buskiewicz, p. J. Gnoiński, kmdr, 
ppor. inż. A. Czesnowicki przeniesiony do K.M.W.

Kierownikiem Warsztatów Portowych Mar. 
Woj. inż. St. Sokołowski kmdr. ppor. w.s. sp. 
Na Kierownika Technicznego i Kierownika Biura 
Konstrukcyjnego przyjęto inż. J. Każmierczyka. 
z-ca i starszy konstruktor inż. P.R. Podkowicz 
z jednoczesnym pełnieniem stanowiska Kierowni
ka Ruchu, Komendanta O.P.L. i Gaz. oraz Straży 
pożarnej Warsztatów. Kontrolerami technicznymi 
wyznaczono -- B. Garbackiego i F< Bogusław
skiego, dla produkcji. Przystąpiono do przebudo
wy Elektrowni Rezerwowej z prądu stałego na 
prąd zmienny.

Służba Techniczna Portu — Oficer Technicz
ny Portu kpt. mar. inż. J. Trybel, zaś p. B. Troja
nowski odszedł na emeryturę.

Biuro Konstrukcyjne opracowuje nowe pro
jekty — okręt Dywizjonowy pancerno-motorowy 
oraz Scigacz S. 30. a także rozpoczęto budować 
Kanonierkę K.R. „Zaradna”.

Rok 1935. Przebudowano O.R.P. „Kiliński”, 
wstawiono nowy kocioł parowy, przebudowano i 
powiększono bunkry węglowe. Oddano do służby 
trawler pancerno-motorowy T. 5,. wykończono i 
oddano do służby Kanonierkę K.R. „Zaradna”

Służba Techniczna Portu — Ref. Budowlany 
nadzorował nad budową i wykończeniem oraz 
przekazaniem następujących objektów: Szkoła Spe
cjalistów Rzecznych, budynek dla łaźni i pralni. 
Urządzono fabrykę wód gazowych na potrzeby 
Flotylli.

Zespół techniczny Warszt. Port, zorganizował 
Kursy Okrętowe jak dla pracowników fizycznych 
tak i dla ochotników marynarzy, te Kursy były 
czynne aż do rozpoczęcia wojny i przeszkoliły po
nad 200 ludzi. W ten sposób tworzono nowe kad
ry specjalistów warsztatowych.

Biuro Konstrukcyjne rozpoczęło rozpracowy
wać projekt przeróbki transportowca O.R.P. „Gen. 
Sosnkowski” na Szpital pływający.

Z braku kredytów rzeczowych na budowę no
wych jednostek lub przeróbek, Warsztaty znalazły 
się w dość ciężkich warunkach. Pragnąc zatrzy
mać personel, Kierownictwo Warsztatów zostało 
zmuszone przyjmować zamówienia prywatne. Kom
pletnie odremontowano i zakonserwowano około 
100 piekarń polowych dla Intendentury D.O. IX. 
odremontowano i zakonserwowano pogłębiarkę 
dla Zarządu Dróg Wodnych w Pińsku. Następnie 
kompletnie odremontowano, pomalowano oraz 
przeprowadzono generalny remont maszyny paro
wej S.P. „Klara” dla żeglugi cywilnej rzecznej.

Rok 1937. Wykończono i oddano do służby 
2 Trawlery pancerno-motorowe T.6 i T.7 oraz 
Krypę mieszkalną K. 5.

Służba techn. Biura Konstrukcyjnego rozpo
częła pracę nad nowymi projektami i w kierunku 
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przebudowy monitorów O.R.P. „Pińsk”, „Wilno” 
i „Kraków” (wentylacja wież działowych, powięk
szenie komór amunicyjnych, ustawienie dalomie- 
rzy, nowe pancerne blokhauzy dowodzenia a tak
że zamiana zwykłych silników wybuchowych na 
silniki Diesla typu okrętowego).

Warsztaty Portowe rozbudowuje się, w bu
dowie wielki budynek nowej kuźni, sprowadza 
się nowe obrabiarki i narzędzia, w projekcie stwo
rzenie nowych laboratoriów technicznych. Kon
trola Techniczna zostaje powiększona do 4 osób.

Rok 1938. Wybudowano i spławiono do Gdy
ni Krypę ogrzewalną dla Dyw. Okrętów Podw. 
oraz pływaki-zagroda przeciwtorpedowa dla Floty. 
Naturalnie znowu następują zmiany personalne a 
mianowicie: inż. J. Kaźmierczak odszedł do Stocz
ni na Oksywie na stanowisko Kierownika Biura 
Konstrukcyjnego. Na Kierownika Technicznego 
został przyjęty inż. B. Święcicki. Biuro Konstruk
cyjne — O.O. Kierownika inż. P.R. Podkowicz, 
starszy konstruktor — St. Gwiazda, konstruktorzy: 
J. Dmoszyński, P. Konarzewski, K. Dobrzyński, 
W. Bogusławski, plus 4 kreślarzy.

Rozpoczęto wykonywać rysunki dla kalkula
cji i budowy dwóch Okrętów Dywizyjnych a tak
że rozpoczęto budować Ścigacz S.30 Rozpracowa
no projekt nowych silników dla Kutrów uzbrojo
nych.

Rok 1939. Wykończono i oddano do służby 
przebudowany Monitor O.R.P. „Pińsk”, unowo
cześniono i przekazano Monitory O.R.P. „Wilno” 
Wykończono i oddano do służby Krypę dla Łącz
ności K.2. Rozpoczęto budowę 5 nowych Kut
rów bojowych typu K.U. 5, wykończono i oddano 
do służby Okręt Szpital O.R.P. „Gen. Sosnkow- 
ski”.

Służba Techn. Portu — Referat Budowlany, 
rozpoczął nadzór techn. nad wstępnymi robotami 
do budowy Gmachu Dowództwa Flotylli i Ko
mendy Portu. Położono stępki pod budowę dwóch 
Okrętów Dywizjonowych. 1 września rozpoczęła 
się druga wojna światowa i naturalnie wszystko 
zostało zatrzymane a następnie jak Pont tak i 
Warsztaty zostały zajęte Armią Czerwoną.

Na zakończenie o Służbie Technicznej War
sztatów Portowych Mar. Woj. jak i Służby Tech
nicznej Portu Wojennego należy podkreślić jeden 
ważny czynnik a mianowicie; przeważnie perso
nel techniczny składał się w większości z ludzi 
miodych, których zapał do pracy był wyjątkowo 
wielki, byli to już ludzie wyszkoleni w Polsce Od
rodzonej, w swoich pomysłach i koncepcjach za 
odważni, postępowi i dali z siebie wszystko co 
może dać tylko młodość.

Jaki los spotkał tyc'- ludzi, trudno dziś okreś
lić i sprawdzić, jedno tylko wiadomo, że wojna 
rozrzuciła ludzi po świecie. Wiadomo że niektó
rzy zginęli w Katyniu, między innymi por. mar. 
inż. M. Nimirski, por. saperów Albin Stanisław
ski. Co się dzieje z innymi — kto wie

Styczeń 1970
Ontario. Canada

Od Redakcji:

Powyższy artykuł inż. P. Podkowicza został 
umieszczony tylko częściowo bez wykresów i foto
grafii.

Pełna kopia tego artykułu przekazana została 
do Muzeum im. gen. W. Sikorskiego.

JAK TATIANA ZOSTAŁA ADMIRAŁEM ?

W kwietniu 1920 r. zostałem przydzielony ja
ko podchorąży medyk do Flotylli Pińskiej, której 
Baza znajdowała się w Bałażewiczach. W poblis
kim Mozyrzu mieścił się Sztab 9 Dywizji Piechoty 
gen. Sikorskiego. Już w parę dni po przybyciu do 
Bazy mianowano mnie, za zgodą Szefa Sanitarnego 
9 Dyw. Piech, płk. dra Ordyłowskiego, dowódcą 
statku sanitarnego ORP „Sekunda”, na miejsce 
por. lekarza Fleury.

Najmniejszy statek Flotylli „Sekunda” z wiel
kim trudem pomieścił 60 chorych, przeważnie na 
dur brzuszny i plamisty oraz rannych zebranych 
z pola walki rozgorzałej pod Rzeczycą, Boryso- 
wem i Czernobylem. Nadmierne obciążenie spowo
dowało przechylenie się statku na jedną stronę, co 
z kolei utrudniało sterowanie. Jako środek zarad
czy, załadowaliśmy na koło, gdyż „Sekunda” była 
kołowcem, dużą ilość drzewa na opalanie kotłów, 
wyrównując w ten sposób przechył, a w miarę 

ubywania polan, równowagę utrzymywał gruby i 
ciężki robotnik z kotłowni, przesuwając się stop
niowo ku zewnętrznej stronie pokładu.

Dobrnąłem z transportem do Bagrymowicz, 
skąd podwodami chłopskimi przewieźliśmy chorych 
i rannych do czołówki sanitarnej w Kalenkowi- 
czach. W powrotnej turze załadowałem się na sta
tek większy i wygodniejszy dwupiętrową „Tatianę”, 
z obsadą dwóch sióstr i trzech sanitariuszy. Załogę 
nawigacyjną stanowiło ponad 20 cywilów przeję
tych od bolszewików wraz ze statkiem, uzbrojo
nych nielegalnie w krótką broń i ręczne granaty. 
Marynarze polscy mieli karabiny z niewielką iloś
cią amunicji, ja zaś wyposażyłem się w krótki ka
rabinek kawaleryjski, jak się okazało później 
uszkodzoną sprężyną podajnika.

Tatiana, jako statek sanitarny pod moim do
wództwem znalazła się w Czernobylu, skąd wyco
fywała się wolno, zabierając rannych i chorych 
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w Barbarowie. Idąc w kierunku Mozyrza znalazła 
się poza linią frontu z trudem holując prócz berliny 
z żywnością, drugiej z amunicją i lekką pogłębiarkę, 
dzięki której Flotylla Pińska, będąca już w odwro
cie mogła przejść przez błota pod Turowem, gdzie 
niski stan wody nie pozwalał na pracę ciężkiej 
pogłębiarki. W Barbarowie postanowiłem sprawdzić 
czy są w okolicy ranni lub chorzy. Wyszedłem 
na brzeg i posunąłem się w kierunku wsi. W mig 
otoczył mnie tłum wrogich chłopów i tylko przy
tomność umysłu i spokój, a może i karabinek 
pomogły mnie ujść cało z opresji. Inne wydarzenie, 
które utkwiło mnie w pamięci i zabawiło, wzboga
cając jednocześnie moje wyposażenie wojenne, mia
ło miejsce w Narowli. Oddział Bałachowców, spe
netrowawszy zamek, wylądował w części, gdzie 
mieściło się muzeum przyrodnicze. Tu mołojcy do
brali się do słoi z jaszczurkami i żabami, które 
od lat spokojnie tkwiły podlane spirytusem. Zmę
czeni bałachowcy zgrabnie usuwali mieszkanki i ze 
smakiem wypijali pozostały w słojach płyn. Roz
grzani spirytusem siadali lub kładli się na ziemi 
zrzucając niewygodne części ubrania i uzbrojenia. 
Moim łupem wojennym był nowy rewolwer, który 
się wysunął z niedopiętej pochwy rzuconego o ścia
nę pasa.

Posuwając się z szybkością 4 kim. na godz. 
w kierunku Mozyrza, obserwowałem pożary i dy
my, znaczące linię stale przesuwającego się frontu. 
Nad wieczorem spostrzegłem zbliżającą się do „Ta
tiany” motorówkę, prowadzoną przez por. Sucho
dolskiego.

— Z rozkazu gen. Sikorskiego podchorąży o- 
betnie liny holownicze i śpieszy do Mozyrza, gdzie 
toczą się walki o przyczółek mostowy — usłysza
łem.

Oszołomiony niespodziewanym rozkazem stra
ciłem panowanie. To ja miałem zaprzepaścić te 
berliny z żywnością, z amunicją i pogłębiarkę z 
takim trudem ciągnione .. . nigdy! — pomyślałem.

— Proszę zameldować p. generałowi, że pod

chorąży rozkazu nie wykona, wycofa się z całym 
taborem albo wsiąknie ... — odkrzyknąłem. Mu- 
siało w tym oświadczeniu coś być, skoro por. Su
chodolski bez słowa zawrócił motorówkę.

Nocą przybiłem w pobliże mostu mozyrskiego, 
którego długo i dzielnie bronił mjr Roznatowski, 
bo jak mi mówił: „podchorąży Rusok czy Rusoń, 
tak wolno się cofał”. Zabrałem wówczas część 
Sztabu 9 Dy w. Piechoty i dwie kuchnie połowę, 
które wyładowałem w pół drogi do Turowa.

Tatiana wróciła do Balażewicz, gdzie dozbro
jona w armię na rufie, pod dowództwem por. mar. 
Nahorskiego pływała na odcinku Mozyrz-Pińsk.

Po wycofaniu się do Pińska zatopiono większe 
jednostki Flotylli, zaś amunicję i motorówki ode
słano koleją do Modlina. Tutaj dozbrajano statki 
żeglugi wiślanej w ramach Flotylli Wiślanej, spo- 
sobiąc je do obrony Warszawy.

Po odpędzeniu bolszewików odjechałem wraz 
z pogotowiem technicznym dla podnoszenia zato
pionych jednostek Flotylli do Pińska, gdzie wkrótce 
został utworzony Dywizjon Piński Flotylli Wiśla
nej.

Tatiana przemianowana na „Admirała Sierpin- 
ka”, jako jedyny rzeczny statek pływała po Dnie
prze, aż wreszcie znalazła przystań w Gdyni.

* * *

Dopiero w 1941 r. badając w szpitalu pa
cjenta por. Suchodolskiego dowiedziałem się do
kładnie, że dzięki pogłębiarce, którą uchroniłem 
przez niewykonanie rozkazu generała Sikorskiego, 
została uratowana Flotylla Pińska. Lekka pogłę- 
biarka, na której pracował por. Suchodolski, umoż
liwiła przedostanie się większych jednostek Flotylli 
przez błota turowskie. Pomimo takiego efektu mo
jej niesubordynacji wołałem jednak nie ryzykować 
spotkania z gen. Sikorskim.

Dr L.M. Bodar-Rousseau 
mjr lek.
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NADESŁANE KSIĄŻKI

Pani Aleksandra Ziembicka (żona komando
ra Polskiej Marynarki Wojennej) przysłała nam 
swoją pięknie wydaną przez Veritas Fund 95 stro
nicową książeczkę zawierającą 44 opowiadania.

Przeczytałem po kolei wszystkie opowiadania 
— podobały mi się bardzo. Przeczytałem jeszcze 
raz podobały mi się jeszcze bardziej, gdyż autorka 
pisze o polskich Tatrach o polskiej wsi, o polskim 
życiu w dalekim dawnym kraju.

Pisze sercem, tęsknotą i śliczną polszczyzną.

Przeczytam ją jeszcze raz i jestem przeko
nany, że każdy z nas na obczyźnie jest wdzięczny 
Pani Ziembickiej za wydanie tej książeczki i że 
dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem 
upominku świątecznego „Gdy zakwitną krokusy” 
będzie najmilszym upominkiem dla żony, córki 
czy dla . . . siebie.

„Gdy zakwitną krokusy” — cena 10/- sh. na
być można u autorki adres: Aleksandra Ziembi-: 
cka, 151 Finborough Rd„ London S.W.10.
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