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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

ATOM FILOZOFIA I MORZE
Gdy pewnego wieczora, w biednej dzielnicy 

Paryża zapłonął niebieski świetlik radowy stworzo
ny wieloletnią pracą naszej Marii Skłodowskiej, cy
wilizacja nasza stanęła wobec nowej ery.

Sól uranowa w ręku Polki dała wtedy ludzkości 
leczący radium i polonium, a szlachetna nasza ro
daczka troszczyła się o to aby te nowe odkrycia 
praw natury stały się dobrem powszechnym, wyrze
kając się praw patentów i jakiegokolwiek zysku oso
bistego.

W pól wieku później przyszło apogeum od
krycia soli uranowej i jej inny użytek: Hiroshima.

Myśląc o tym dorobku polskiej uczonej, który 
dziś zmienia oblicze nam znanego świata inny nasz 
świetny rodak wyłania się z osłony wieków: Miko
łaj Kopernik. Urodzony nad brzegiem Wisły (To
ruń 1473) również zapoczątkował on nową erę w 
dziedzinie myślenia, zatrzymując słońce i poruszy
wszy ziemię w swoich sześciu księgach o De Revo- 
lutionibus Orbium Coelestium. To wyzwanie śmia
łej myśli działało nie tylko na jego współczesnych 
astronomów, filozofów i uczonych, ale oddziałowu- 
je ono i dzisiaj w innej formie ostrzeżenia, że nasze 
obecne poglądy i pewniki mogą być również zbyt 
konserwatywne, przestarzałe lub nawet zupełnie 
błędne.

Myślenie oryginalne i niezależne nie jest jednak 
bez ryzyka ;Sokrates musiał wypić swoją truciznę, 
Giordano Bruno umiera w r. 1600 w Rzymie spa
lony na stosie za upieranie się przy przyjętej przez 
niego kopernikańskiej idei połączonej z koncepcją 
o nieskończoności świata, a szkocki imigrant do 
Prus Immanuel Kant urządził w r. 1781 „koper- 
nikański”, jak sam to nazwał, przewrót filozoficzny, 

co z kolei ściągnęło na niego burzę krytyczną i opi
nię głowy "ciemnej, zagorzałej, a apokaliptycznej”.

W historii myśli ludzkiej jest jeden szczegół, 
pozornie bez znaczenia: żaden ze świętych filozo
fów nie był marynarzem. Większość potężnych my
ślicieli „trąciła” już nie myszką, ale niepoprawnym 
szczurem lądowym, a nawet tenże Kant co miesz
kał w Królewcu — według relacji jego przyjaciół — 
nie wiedział nawet, że jego miasto leży nad morzem.

A jaki związek między morzem, filozofią i ato
mem? Większy niż nam się w tej chwili może wy
dawać. Stoimy teraz, bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem w historii wszystkich cywilizacji, na kra
wędzi przepaści w konsekwentnym cyklu przyczy
nowo-skutkowym. Atomistyczna teoria materii zna
na Grekom na 2000 lat przed Chrystusem w dobie 
dzisiejszej kwestionuje nasze szanse przetrwania 
zorganizowanego życia na ziemi w wypadku nad
użycia tejże energii atomowej.

Filozofia początkowo szukająca tylko wiedzy 
i prawd poznania, obróciła się w narzędzie uzasad
niające doktryny polityczne dla samolubnych ce
lów jednostek czy państw. Pastuch łużycki Fichte 
pisze w 1800 roku program polityczny dla Niemiec, 
który w następnym wieku wywołał narodowy-socja- 
lizm i nieomal że zniszczył cywilizację chrześcijań
ską. Z idealizmu Hegla, a raczej z niezrozumienia 
jego ciemnych wywodów wyrósł i Bismark i Marks 
i Lenin.

Ze spokojnej pracowni kilku myślicieli wyle
ciały iskierki, co spowodowały już światową pożo
gę dwa razy w naszych czasach i są gotowe roz
nieść o wiele większy jeszcze pożar po raz trzeci.

A morze?
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Jerzy Washington zmagający się z problemami 
wojny domowej pisze w r. 1870 do swego przyjacie
la gen. Rochambeau: „Od zarania dziejów, w każ
dym konflikcie zbrojnym i na wszystkich teatrach 
wojny, jest tylko jedna zasada fundamentalna, z 
której wypływa cala nadzieja ostatecznego sukcesu: 
klucz do zwycięstwa na lądzie jest w rękach tych 
co osiągną pierwsi absolutną hegemonię na morzu”.

Dziwne to wnioski między generałami prowa
dzącymi zupełnie lądowe, jak wówczas, kampanie. 
Geniusz Washingtona wyczuł jednak już wtedy 
ostateczną rolę mórz dla ludzkości, rolę zresztą zro
zumianą już przedtem w elżbietańskiej Anglii, co 
szukała oparcia swej przyszłości na zamorskim im
perium.

Blaise Pascal powiedziai: „Po pierwsze naucz
my się poprawnie myśleć”. Czy teza Washingtona 
jest dzisiaj też aktualna w dobie pocisków interkon
tynentalnych, bomby wodorowej i deszczu radio
aktywnego? Rozważmy więc fakty niezaprzeczalne. 
Dwie trzecie naszego globu zajmują morza. W kon
flikcie światowym strategia morska musi siłą rzeczy 
zająć pierwsze miejsce. A jak wyraża to wielki his
toryk angielski Sir Julian Corbett: „Strategia mor
ska? to są zasady wojenne biorące pod uwagę fakt, 
że morze i raz jeszcze morze jest tu głównym ele
mentem.” Było to powiedziane już przed 1914 ro
kiem, ale nigdy tak się nie sprawdziło jak w okresie 
1939-1945.

Biada politykom zasklepionym w błędach du
cha kontynentalnego! W r. 1938 „Fuehrer”, wów
czas wódz naczelny sił zbrojnych niemieckich, 
stworzył dookoła siebie sztab główny złożony z do
radców wojennych: Ober-Kommando der Wehr
macht (O.K.W.)

To zgrupowanie ludzi zupełnie zaprzedanych 
reżymowi i ślepo' posłusznych naczelnemu szefowi 
było używając słów Churchilla „tylko bezmyślnym 
narzędziem”. Ani marszałek Keitel, ani generał 
Jodl nie byli w stanie zrozumieć istotnych potrzeb 
strategicznych Rzeszy.

Fuehrer zarezerwował sobie osobisty kontakt 
z 3-ma szefami broni: Marszałkiem von Brauchi- 
tchem (Armia), Admirałem Readerem (Mar. 
Woj.) i „ReichmarschalFem Goeringiem (Lotni
ctwo). Ten pozorny balans między broniami 
był jednak fikcyjny, gdyż admirał Erich Raeder 
mimo swej wyższości intelektualnej, nie byi czło
wiekiem perswazywnym.

Goering natomiast rozumiał lepiej swego im
pulsywnego szefa i potrafił wyciągnąć zawsze pier
wszeństwo w podziale surowców i materiałów wo
jennych dla swojego Luftwaffe. W starciach mię
dzy Raederem a Goeringiem, arbiter Hitler udzie
lał ucha swoim cjoradcom z O.K.W. — a z tam pa
nującą mentalnością kontynentalną rezultat na ko
rzyść Goeringa był z góry przesądzony.

Hitler chociaż rozumiał, że w końcu będzie 
musiał prowadzić wojnę na morzu przeciwko W.

Brytanii nie liczył się z tą możliwością przed ro
kiem 1944. Również Mussolini w kwietniu 1939 
podczas spotkania z Hitlerem wyznał mu że nie 
spodziewa się prowadzić akcji morskiej przed rokiem 
1942. Dopiero po Monachium Hitler zaakceptował 
plan budowy morskiej znany jako Plan „Z”. Prog
ram ten obejmował budowę potężnej floty, która 
w roku 1947 składała by się z:

13 Pancerników (Okrętów Liniowych)
33 Krążowników

4 Lotniskowców
250 O.P. (Okrętów Podwodnych)
W dodatku plan „Z” przewidywał budowę: 

6 Super-Pancerników (50.000-60.000 tonn) 
2 Lotniskowców (Graf Zeppelin i Peter 

Sta.sen były już w budowie)
8 ciężkich krążowników (20.000 tonn na 

rok 1945
21 lekkich krążowników na r. 1947
62 O.P. na rok 1943 i 247 O.P. na rok 1948.

Program „Z” został przerwany wybuchem woj
ny morskiej we wrześniu 1939. W tym czasie były 
tylko gotowe 3 „kieszonkowe” pancerniki niemie
ckie. Deutchland okazał się maio użyteczny dzięki 
ciągłym awariom maszyn, Graf von Spee zakoń
czył swoją karierę w starciu z Exeterem, Ajax’em 
i Achillesem pod Montevideo, a jedynie Admirał 
Scheer odbył skuteczną kampanię na Atlantyku 
Płd. i Oceanie Indyjskim i zdołał powrócić do por
tu macierzystego.

Mimo tego, nawet te 3 „kieszonkowce” przy
sporzyły Anglii dużo kłopotów zmuszając ją do 
stworzenia 9 grup poszukujących składających się 
z 23 okrętów liniowych, w okresie dla Anglii wy
jątkowo trudnym.

A co się stało z planem „Z”? Wiaśnie strate
dzy „kontynentalni” z O.K.W. obcięli bez litości 
program morski i ostatecznie Hitler aprobował 
tylko 46 O.P. na rok 1940 i 120 na rok 1942.

Doenitz, specjalista wojny podwodnej, przed
stawił we wrześniu 1939 raport domagając się na
tychmiastowej realizacji 300 operacyjnych O.P., co 
pociągnęło konieczność budowy 675 jednostek dla 
kompensowania ewentualnych strat w zatopieniach, 
remontach itp. I.K.W. przestudiowało dokładnie ten 
raport i w rezultacie... Goering otrzymał lwią 
część materiałów wojennych i wyspecjalizowany 
personel na nową serię Junkersów 88, a Doenitza, 
mimo, że nosił pod niebieskim mundurem brunat
ną koszulę, zignorowano.

Goering mając teraz wszystkie atuty w ręku 
rozpoczął ofenzywę przeciw W. Brytanii, ale re
zultaty były raczej skromne.

Rozczarowany Hitler nakłonił po raz pierw
szy ucha Raederowi aprobując jego operację „We- 
seruebung”, to jest inwazję Norwegii. Mimo ob
strukcji przez O.K.W. zazdrości Goeringa, który 
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odmówił wysłania części Luftwaffe na stawianie 
min magnetycznych (przygotowanych przez mary
narkę niemiecką) na kanały wyjściowe baz Home 
Fleet, operacja norweska była razem z atakiem na 
Kretę jedyną niemiecką rozsądnie przeprowadzoną 
kampanią o istotnej wartości strategicznej. Był to 
wyjątek z reguły i jedyna ich „biała passa” akcji 
morsko-lądowej, która otworzyła im bazy na ope
racje płn. Atlantyku. Z tych baz przedzierał się póź
niej Bismark i Scharnhorst i Tirpitz. Raeder miał 
dalsze plany obejmujące inwazję W. Brytanii, ope
rację na Gibraltar (Plan „Felix”). Pierwszy projekt 
upad! dzięki O.K.W. nieprzychylnemu operacjom 
amfibijnym, który nie rozumiał, a „Felix’owi” o- 
parł się gen. Franko, co omal nie ściągnęło na 
Caudilla inwazji niemieckiej (operacja „Isabel’’), a 
w końcu Mussolini forsując swoją „prywatną w Ma
rę Nostrum” operację „Marita” (inwazja Grecji) 
przeciągnął uwagę Hitlera na Bałkany.

Z Bałkanów wzrok O.K.W. padł na ... Mosk
wę. I nagle 18 grudnia 1940 Hitler podpisał swój 
słynny Rozkaz Dnia No. 21 obejmujący dyrekte- 
wy operacji „Ruda broda” (Barbarossa) wykonany 
na wiosnę 1941 a skierowany przeciw z nim sprzy
mierzonej Rosji Sowieckiej.

I tak ze strategii morsko-lądowej ciężar wysił
ku wojennego Niemiec stał się teraz wyraźnie kon
tynentalny. O.K.W. rzuciło się do pracy z całym 
entuzjazmem: tym razem będą to już operacje czy
sto lądowe!

Alianci zachodni natomiast mogli wreszcie po 
raz pierwszy przygotować swoje kleszcze strategi
czne, z j'ednym ramieniem opartym na wschodnim 
Morzu Śródziemnym, a drugim na Oceanie Ark- 
tycznym dokąd skierowały się konwoje zdążające 
do Murmańska.

A jakie były dalsze losy niemieckiej strategii 
morskiej?

31 grudnia 1942 w spotkaniu na morzu o dru
gorzędnym znaczeniu Niemcy nie potrafili znisz
czyć konwoju alianckiego zmierzającego do Mur
mańska. Wprowadziło to Hitlera w bardzo zły hu
mor. Grupa atakująca składała się z Hippera, Lutzo- 
wa i kilku kontrtorpedowców, które po nieudałych 
próbach przeniknięcia skromnej zresztą eskorty 
alianckiej, dała za wygraną a nawet rzuciła się do 
ucieczki po stracie kontrtorpedowca Frederich Ech- 
hold i sygnału z Hippera, że ma maszyny uszkodzo
ne. Mimo sprzeciwów i molestacji Raedera Hitler 
podpisał dyrektywę O.K.W. rozbrajającą flotę po
wierzchniową Rzeszy. Raeder nie chciał wykonać 
tego rozkazu i 30 stycznia 1943 podał się do dymi 
sji. Na osobisty rozkaz Hitlera (przygotowany przez 
O.K.W.) zdjęto działa z Gneisenau, Leipzig’a, Hip
pera, Koelna, a pod koniec r. 1943 i z Tirpitza.

Pozostały tylko O.P. pod nowym szefem ma
rynarki, wiernym nazistą Doenitzem, który miał 
większy posłuch u Hitlera, niż apolityczny Raeder. 
Rozbrojenie marynarki niemieckiej poprzedziło o 
dwa lata klęskę i rozbrojenie lądowej armii Rzeszy.

Doenitz twierdził „że samymi okrętami pod
wodnymi można wygrać wojnę” i ogromne sukcesy 
U-boatów w latach 1941-43 na Płn. Atlantyku, o- 
mal że nie sprawdziły jego przepowiedni. W r. 1943 
jego pierwotny plan 300 operacyjnych O.P. był już 
rzeczywistością, ale dla uzyskania miażdżącego e- 
fektu Doenitz potrzebował obserwacji lotniczo- 
norJklej nad Atlantykiem. Nie mając lotniskow
ców zwrócił się o pomoc do Luftwaffe. Nawet lot
nictwo morskie było pod komendą Goeringa. Pro
sił jednak na próżno, a w trzy miesiące później było 
już za późno. W maju 1943 lotniskowce alianckie 
przeważyły decydujące szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. B.twa o Atlantyk została definitywnie prze
graną dla Hitlera. A natychmiastowa strategiczna 
konsekwencja? Inwazja aliancka we Francji w mo
mencie gdy paradoksalnie armia niemiecka osiąg
nęła swoją maksymalną potęgę licząc 370 dywizji!

Gdyby Hitler i O..K.W. umieli jaśniej patrzeć 
na problemy strategii morskiej i do walki podwod
nej dorzucili element morskiego lotnictwa pod dys
pozycją admiralicji i zaokrętowanego na lotniskow
cach (tak jak to później stosowali Japończycy i 
Amerykanie) los W. Brytanii i wolnego świata był
by zupełnie inny.

Historyk angielski Roskill uważa, że Anglia 
musiała by się już poddać w lecie 1941 roku!

Na szczęście dla aliantów, O.K.W. i inni „stra
tegowie kontynentalni” nie chcieli, czy też nie mog
li .. . nauczyć się porządnie myśleć!

* * *

A jak rozwijała się walka między narodami o 
rozwiniętym sensie morskiej strategii, to jest pomię
dzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi?

W Japonii promotorem morskiej koncepcji ek
spansji był admirał Yamamoto. Jego myślą prze
wodnią była teza militarna, że głównym wrogiem 
Japonii są Stany Zjednoczone i że należy je zwal
czyć na Pacyfiku operacjami powietrzno-morskimi. 
Z tych pierwotnych koncepcji przygotował się atak 
na Peerl Harbour. Tendencje „kontynentalne” w 
Japonii (mieli i oni swoje O.K.W. przewodzone przez 
/jenerała Tojo, Ministra Wojny do października 
1941) odradzały tego ataku, jako zbyt ryzykownego.

Operacja sił lotnictwa morskiego pod vice-ad- 
mirałem Nagumo dowodzącemu 6-cioma lotniskow
cami z 414 samolotami operacyjnymi, dała odpo
wiedź tym obawom. Atak na Pearl Harbour prze
kroczył najśmielsze nadzieje Japońskie likwidując 
w kilka godzin większość floty amerykańskiej na 
Pacyfiku.

Zamiast wykorzystać w pełni chwilową prze
wagę na tym obszarze i zniszczyć resztę sił morskich 
tam pozostałych przy pomocy skoncentrowanych 
własnych lotniskowców, Japończycy zdecydowali 
się na politykę konsolidacji i... rozproszenia swego 
lotnictwa morskiego na terenie świeżo zdobytego 
imperium w sensie obronnym. ■
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Był to błąd kardynalny .
Amerykanie zrozumiawszy szybko straszliwą 

silę koncentracji powietrzno-morskiej rzucili wszy
stkie swe siły w tym kierunku.

17 kwietnia 1942 lotniskowiec Hornet skutecz
nie atakuje Tokjo. Sztab japoński zaalarmowany 
tym śmiałym raidem poleca .. . dalsze rozproszenie 
floty w celach defenzywnych. Było to sygnałem do 
łańcucha klęsk morskich: Morze Koralowe, Mid- 
way, Aleuty, Wyspy Salomona, Guadalcanal ...

Straty japońskie 'były tam ciężkie, ale ich istot
na ważność polegała na fakcie, że były to straty 
w zaokrętowanym lotnictwie morskim, co zdecydo
wało o losach wojny. (3 lotniskowce zatopione pod 
Midway, jeden na morzu Koralowym, jeden przy 
Wyspach Salomona i dwa uszkodzone pod Guadal
canal).

Japończycy zdecydowali zaprzestać budowy 
lotniskowców i zastosować nową strategię „wysp 
portów lotniczych” rozciągniętych wzdłuż Pacyfi
ku. Zwolennikiem tej idei był mało uzdolniony ad
mirał Koga, który po śmierci admirała Yamamoto 
został szefem admiralicji.

Plan był to fatalny.
Podczas gdy w 4-ch bitwach lotniskowcowych 

w r. 1942 straty w samolotach zaokrętowanych wy
niosły tylko 450 aparatów, starcia powietrzne nad 
wyspami Salomona kosztowały marynarkę japoń
ską 3.500 samolotów. W roku 1944 ta sama taktyka 
w archipelagu Bismarka, na wyspach centralnego 
Pacyfiku i na ilipinach pochłonęła dalsze 4.800 
samolotów.

Dzięki ogromnemu rozproszeniu wysp portów- 
lotniczych na Pacyfiku już ze względów czysto geo
graficznych lotniskowce mogące się koncentrować 
na morzu miały a priori przewagę taktyczną nad 
lotnictwem bazowanym na ziemi.

Poza tym była to fałszywa logika w umocowa
niu lotnictwa morskiego na lądzie podzwrotniko
wym. Samoloty rozproszone w dżungli Nowej Gwi
nei lub na wyspach koralowych Mikronesji były 
pozbawione normalnego dopływu części wymien
nych, technicznej konserwacji oraz warsztatów. Te 
ostatnie przybywały za późno i w złym stanie.

Wyznał to po wojnie japoński szef sztabu mor
skiego admirał Fukudome, który na próżno sprze
ciwiał się admirałowi Koga w przeprowadzeniu 
koncepcji wysp-lotniskowych. Kalkulacje jego wy
kazały, że trzeba było 3 razy więcej materiałów 
wojennych aby zaopatrzeń te bazy niż gdyby mieli 
do dyspozycji własne lotniskowce.

I tak po ogromnych sukcesach 1941-42 roku 
Japonia przegrają, wojnę dzięki braku lotniskow
ców i wykwalifikowanych pilotów morskich.

Straty w tych ostatnich były również poucza
jące.

Po 45 per centum w roku 1942, procent strat 
pilotów uziemnionych wzrósł do 70. Ilość godzin 
lotu pilotów wykwalifikowanych która wynosiła 
700 w latach 1942-43, spadła do 400 pod koniec 
1943 roku i do 100 pod koniec 1944. Ten brak wy
szkolenia doprowadził do poświęcenia pilotów „Ka
mikaze”, którzy ochotniczo szli na śmierć po krót
kim przeszkoleniu rekruckim.

Los i sukcesy Japonii pokrywały się wiernie z 
krzywą statystyczną wskazującą wzrost lub upadek 
liczby posiadanych przez nią lotniskowców. Japo
nia była pobita na morzu i powietrzu, a nie na 
ziemi. Bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki 
byty już tylko „le coup de grace” lub też .. . alibi 
aby z honorem zażądać pokoju.

* * *

To była filozofia i morze. A jak przedstawia 
się atom i morze? Powiedzmy, że jesteśmy na pok
ładzie fikcyjnego polskiego kontr-torpedowca Mie
szko I, którego radary przygotowują się tegoż 
wieczora do wykrycia ataku atomowego.

Według inter-alianckich terminów stany pogo
towia atomowego są następujące:

Purple 3: Uwaga! Atak atomowy możliwy.
Purple 2: Atak atomowy lada chwila!
Purple 1: Atak atomowy rozpoczęty!

Mieszko I zakotwiczony na redzie w zespole 
K.T. alianckich ma już konstrukcję specjalną. Zni
knęły iluminatory i nadbudówki, sylwetka jest niska, 
jednopłaszczyznowa dla najlepszego oparcia się 
podmuchom. Pomost malowany na czarno. Głos 
dowódcy przez rozgałęzioną sieć głośników prze
nika błyskawicznie do każdej części okrętu: padają 
rozkazy: „zaciemnienie okrętu!”, „sprawdzić wo
doszczelność”, wolna burta do schronów atomo
wych, ekipy atomowe włączyć napryskiwanie po
kładów wodą morską, maszyny, meldować goto
wość do manewrowania!

Po kilku minutach Mieszko I jest w absolut
nych ciemnościach, grodzie wodoszczelne zamknię
te, maszyny w pierwszej gotowości.

Sylwetki marynarzy przypominają raczej Mar
sjan niż naszą „granatową załogę” z II wojny świa
towej. Załoga kończy teraz obsadzanie zakamuflo
wanych stanowisk roli alarmu atomowego, które 
z małymi wyjątkami są wewnątrz okrętu. Ci co są 
jednak na zewnątrz tak jak obsada pomostu bojo
wego noszą maski przeciwpromieniowaniu, kostiu
my azbestowe, ciemne szkła odblaskowe (pola- 
roidy). Żadna część ciała nie może być wystawio
na na gwałtowny efekt podmuchu atomowego, a 
przede wszystki mjego straszliwej fali kalorycznej, 
która może spalić naskórek w oka mgnieniu.

Pomost bojowy i pokłady są zlewane bezustan
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nie wodą morską przy pomocy rozpryskiwaczy o- 
perowanymi potężnymi pompami ; woda morska 
ma służyć do zmycia cząsteczek radioaktywnych 
i uniemożliwienie ich przeniknięcia do wnętrza ok
rętu. lot taktyczno-nawigacyjny jest powiększony 
o osobne biuro meteorologiczne, które podaje bez
ustannie szybkość i kierunek wiatrów od poziomu 
morza, aż do troposfery aby określić strefę fiole
tową (purple zonę), która jest poddana radioak
tywności, pyłom, mgle radio-aktywnej i opadom. 
Aby uniknąć tej strefy fioletowej okręt musi ma
newrować w stronę wznoszącego się wiatru, aby 
oddalić się od tej niebezpiecznej strefy poruszają
cej się z wiatrem w funkcji czasu

Dowódca zespołu nadaje sygnał: „Purple twoi” 
Zona fioletowa została ustalona w kierunku np. 
zachodnim, dzięki panującym wiatrom wschodnim. 
Eskadra podnosi kotwicę i porusza się w szyku 
czołowym, kursem południowym (180°) będąc w 
ten sposób pod 90° do kierunku wiatru.

Nagle wybucha bomba atomowa symulowana 
przez rakietę magnezową opadającą na spadochro
nie, która wybuchła na wysokości 700 m.

„Purple one!” podają głośniki.
Punkt eksplozji jest punktem zero i zniszczenia 

przypuszczalne są kalkulowane przez koła koncen
tryczne z ich środkiem w punkcie zerowym. Na 
pokład Mieszka wychodzą teraz ostrożnie ekipy z 
licznikami Geiger’a, aby określić stopień radio-ak- 
tywności w różnych częściach okrętu, (oczywiście 
dzieje to się po odboju alarmu atomowego gdy ra
dary nie meldują nowej rakiety międzykontynen- 
talnej, lub azdyki obecności O.P nieprzyjaciels
kich).

Zaioga, która była na pokładzie lub pomoście 
w momencie wybuchu, jest teraz zwolniona do 
natychmiastowego odkażania w specjalnych łazien
kach napryskowych. Po zrzuceniu całego ubrania 
oficerowie i załoga przechodzą przez prysznce 
kontrolowane przy wejściu i wyjściu licznikami 
Geiger’a. Ci, którzy mimo naprysków pokazują 
choć najmniejszą ilość miliroentgenów na swym cie
le zostają odsyłani do szpitala okrętowego na lecze
nie. Troska o załogę jest głównym zajęciem w ob
ronie przeciw-atomowej.

Eskadra wychodzi na pełne morze w poszuki
waniu ewentualnych O.P., które starały by się, ko
rzystając z zamieszania, dopełnić zniszczenia. Mie
szko I jest zaopatrzony w specjalne torpedy kiero
wane radiem do zwalczania okrętów podwodnych. 
Bomby głębinowe z II wojny światowej są już bro
nią przestarzałą, gdyż nieprzyjacielskie O.P. mogą 
się poruszać pod wodą szybkościami do 25 węz
łów, napędzane energią atomową lub motorami 
Walthera. (woda utleniona).

Zamiast dział, uzbrojenie główne stanowią te
raz kierowane rakiety o głowie atomowej. Są to 
Nike skonstruowane przez amerykańską firmę Con-' 

air. Nike ma 6 metrów długości, 30 cm szerokości 
nosząc 150 kg. substancji uranowej. Kierowany on 
jest przez radar „beam” do celownika maksymal
nego 20 kilometrów. Szybkość Nike wynosi przy
puszczalnie około 3300 km/godz., co w nowym ję
zyku supersonicznym nazywa się Mach 3, lub 1000 
metrów na sekundę!

W dodatku do Ników Mieszko I ma jeszcze 
jednego Bow-Marca zbudowanego przez Boeing’a. 
Ten ostatni jest to samolot supersoniczny bez pilo
ta, ważący 2 tony. Bow Marc może być określo
ny jako interceptor-robot o wielkiej zdolności ma
newrowania i spełniający rolę dodatkowej obrony 
przeciwlotniczej okrętu.

Na ostatnim miejscu są działa bliższego zasię
gu (zdolne do pełnej elewacji) używane już tylko 
w sensie pomocniczym na wypadek penetracji nie
przyjacielskiego lotnictwa przez obronę rakietową 
i robotową. Działa te o kalibrze 127 milimetrów 
są w stanie oddać 45 salw na minutę, (ładowanie 
automatyczne) strzelając pociskami z ulepszonymi 
,,proxirr.ity fuse” używanymi już na naszej Błyska
wicy tuż pod sam koniec II wojny światowej. Te 
zapalniki powodują wybuch pocisku przechodzą
cego w odległości 50 metrów od samolotu nieprzy
jaciela przez impuls na komutator elektroniczny 
fuse zwiększa dziesięciokrotnie dokładność ognia 
wewnątrz głowy pocisku. Zastosowanie proximity 
przeciwlotniczego czyniąc niepotrzebnymi uprzed
nie kalkulacje momentu odpału zapalnika czaso
wego.

Ponrnąwszy trafien e bezpośrednie bombą ato
mową, Mieszko I ma wielkie szanse uniknięcia te
go ataku, lub przejścia go bez szwanku, a nawet 
wogóle zapobieżenia mu przy pomocy swych dale
kosiężnych środków obronnych.

* * *

A teraz rzućmy raz jeszcze okiem już na samo 
morze: potężne, czasami okrutne, ale zawsze spra
wiedliwe.

Admirał Nagumo miał szczęście tegoż ranka 
9 grudnia 1941, gdy Pearl Harbour był w płomie
niach.

System obronny U.S. Navy był w rękach ... 
armii amerykańskiej, która operowała radarami 
ostrzegawczymi. Admirał Kimmel obudził się w 
niedzielę rano, by znaleźć swą flotę na dnie oceanu 
co jest bardzo nieprzyjemne dla admirała i dla rzą
du, który mu powierzył tą flotę.

Ale jak wyglądało następne starcie Nagumy 
z rozbudzoną eskadrą amerykańską w sześć mie
sięcy później pod Midway, 5 czerwca 1942?

Postawmy się na pomoście lotniskowca „Aka- 
gi”, noszącego flagę japońskiego dowódcy zespołu. 
Jest czwarta godzina rano i jeszcze zmrok. Oficer 
nawigacyjny melduje Nagumie, że znajdują się o 
240 mil morskich od Midway, to znaczy w opera
cyjnym zasięgu własnego ataku lotniczego,
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Nagumo ma w pogotowiu dwa naloty: jeden 
złożony z 108 bombowców do atakowania urządzeń 
portowych na wyspie, drugi z 93 samolotami uzbro
jonymi w torpedy do ataku na ewentualne siły mor
skie, które mogą się znajdować w tym teren'e.

Powietrzny atak na Midway startuje o godz 4.30 
i przybywa nad wyspę o 6.30. Powrót samolotów 
jest obliczony na 8.30.

Aby się upewnić, że nie ma żadnego zgrupowa
nia U.S. Navy w pobliżu Midway admirał Nagumo 
poleca wysłać o świcie 7 wodnopłatowców rozpoz
nawczych w wachlarzu dekonc mtrycznym róży 
wiatrów. Tu zaczyna się jego czarna passa. Zamiast 
7-miu samolotów rozpoznawczych przewidzianych 
tylko 6 jest lansowanych pomiędzy 4.35 i 4.48 rano, 
a siódmy z krążownika Tonę dzięki małej awarii 
nie odlatuje przed godziną 5-tą (zamiast 4.30).

Co dalej 6 samolotów rekonesansowych nie 
odkrywają niczego w kierunkach im asygnowanych. 
W tej sytuacji Nagumo otrzymuje sygnał dowódcy 
eskadr bombowców sugerujący ponowny nalot na 
Midway w obliczu odkrytych ważnych fortyfika
cji obronnych na wyspie Jest 7-ma godzina rano. 
Nagumo waha się ... ma on na pokładach swoich 
4-ech lotniskowców gotowy „air-strike” złożony z 
93 samolotów uzbrojonych w torpedy do ataku na 
ewentualne okręty amerykańskie, ale czy są takie 
okręty w pobliżu? Minuty płyną . . .

Nie 'otrzymawszy żadnego meldunku z wy
wiadu lotniczego Nagumo decyduje się o g. 7.15 
do zmiany planu kontrataku morskiego i przezbro- 
jenia samolotów do ataku bombowego na Mid
way. Ta zmiana programu wymagała 2 godzinnego 
przeładowywania sprzętu. Praca taka nie mogła 
być wykończona przed powrotem pierwszej fali 
bombowców oczekiwanej na 8.30.

Aby dać im m'ejsca do lądowania Nagumo 
poleca oczyścić pokłady i wprowadzić do hanga
rów 93 samolotów torpedowych i przezbroić je w 
bomby. To jest błędna decyzja. Czarna passa trwa 
dalej.

Zaledwie rozpoczął się ruch pomiędzy pokła
dami i hangaram’, Nagumo otrzymuje sygnał o 
godz. 7.28 z samolotu spóźnionego uprzednio o 
pół godziny. Obserwator melduje obecność floty 
amerykańskiej w szymucie jego, sektoru poszuki
wani. Gdyby samolot z krążownika Tonę był wy
słany na czas, to jest pół godziny wcześniel, mel
dunek ten oszczędził by Nagumie jego fatalnej de
cyzji o godz. 7.15 .. .

Admirał Nagumo zastanawia się przez parę 
minut czy znów nie zmienić rozkazu, ale już jest 
za późno i zadawalnia się tylko do zatrzymania 
przezbrajania samolotów w hangarach.

O godz. 8.30 wraca pierwsza fala ianońska z 
nalotu; rozpoczyna się lądowanie 108 samolotów 
trwające od godz. 8.35 do 9.17. Z całym pośpiechem 
samoloty te są przygotowywane do ataku na siły 
morskie amerykańskie. Ale pobieranie benzyny za

ledwie się zaczęło, gdy o godz. 9.25 ukazują się 
samoloty U.S. Navy: 116 aparatów z lotniskowców 
Enterprise i Hornet. Atak amerykański zaskakuje 
lotniskowce admirała Nagumy w momencie, gdy 
są one w najbardziej krytycznym położeniu: pokła
dy załadowane samolotami bez benzyny i hangary 
wypełnione samolotami na wpół rozbrojonymi.

Rezultat? Wszystkie samoloty pobierające ben
zynę lub w trakcie startowania są zniszczone w pło
mieniach, a trzy z 4-ch lotniskowców są zatopione 
po krótkiej akcji: Kaga, Agaki i Sorgu.

Czy trzeba z tego wyciągnąć wniosek, że ad
mirał Nagumo przegrał bitwę pod Midway dzięki 
zmianie planu operacyjnego podczas kwadransa 
5 czerwca 1942 o godz. 7.15?

W porównaniu do Nagumy admirał amery
kański Spruance był lepiej zorientowany. Dowia
dując się o 6.50 że Midway jest atakowana pow
ziął natychmiast (6.55) decyzję o przyśpieszeniu o 
2 godziny jego projektowanego ataku na lotnis
kowce japońskie aby w ten sposób ich zaskoczyć 
w momencie gdy samoloty z pierwszej fali nalotu 
będą pobierały ponownie benzynę i amunicję po 
powrocie znad1 Midway. Jego kalkulacja okazała 
się realistyczna.

Nagumo miał podwójne nieszczęście: po pierw
sze pół godzinne opóźnienie samolotu z Tone’a 
i po drugie, że właśnie w tym szymucie znajdo
wała się flota amerykańska. Małe przyczyny, wiel
kie skutki. Bitwa lotniskowców pod Midway zmie
niła całą sytuację strategiczną na Pacyfiku.

Szefowie sił zbrojnych muszą mieć również 
szczęście.

* * *

A sam atom?

Dn:a 1 lipca 1946 pewien zapomniany atol ko
ralowy na Pacyfiku wypełnił pierwsze strony wszy
stkich dzienników wolnego świata.

Był to atol Bikini, a artykuły zawierały opis 
operacji „Cross-Roads”. Było to kosztowne i sym- 
bohczne „skrzyżowanie dróg” w nowych koncep
cjach strategii morskiej. Po Hiroszymie U.S. Navy 
postawiła sobie praktyczne pytanie: Czy flota mo
że oprzeć się atakowi atomowemu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie operacja Cross 
Roads miała podwójny charakter:

Próba „Able” z eksplozją powietrzną i
Próba „Baker” z wybuchem podwodnym od

dzielone od siebie o 25 dni i pozwalające stwier
dzenie uszkodzeń pierwszego wybuchu, zanim prze
prowadziło się drugi.

Na próbę Able 1 lipca 1945 bomba z plutonium 
wybuchła na wysokości 700 metrów tuż ponad sta
rym pancernikiem Newada.

Pilot z latającej fortecy B29 „Dave’s Dream” 
celował na okręt centralny, ale dzięki pomyłce w 
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określaniu odchylenia najbliższy okręt samego wy
buchu był lekkim lotni kowcem Independence, 
który znalazł się w ten sposób o 500 metrów od 
punktu zero.

Pomost nawigacyjny tegoż okrętu zwalił się 
do wody, i część rufowa lotniskowca wystawiona 
najbardziej do kierunku centrum wybuchu została 
zniszczona, ale platforma pokładu lotniskowego 
nie zatonęła.

Podczas próby „Baker” 25 lipca 1946 r. wy
buch atomowy był zrealizowany z kali barki zanu
rzonej 4-5 metrów pod pow'erzchn'ą. Dosięgnięty 
przez szok podwodny lotniskowiec Saratoga, który 
był specjalnie zakotwiczony w miejscu najbliższym 
punktem „zero”, przechylił się tak gwałtownie, że 
wszystkie samoloty znajdujące się na jego pokadzie 
wpadły do morza, a sam okręt zatonął wraz z plat
formą lotniskową.

Wybuch podwodny zwiększył efekt promie
niowania gamma, ale fala kaloryczna była poważ
nie zmmejszona. Specjalne studa przy pomocy 
Fczników Geigera zostały wykonane na 93 okrę
tach poddanych atakowi atomowemu. Z tych ba
dań wyrosła koncepcja strefy fioletowej, (purple 
zonę).

Rosja Sowiecka wykonała również szereg doś
wiadczeń atomowych, co było podawane w prasie 
zachodniej już od roku 1952. Obie strony antago- 
nistyczne rozwijały potęgę wybuchów atomowych 
i czynią to do dziś dnia.

Bomba atomowa znana jako bomba „A” od 
czasów Hiroshimy, wzrosła w siłę o 20 kilotonn 
do 150 kilotonn (20 kilotonn użyte pod Hiroshimą 
odpowiada 20.000 tonnom trotylu, czyli jednora
zowemu nalotowi 10.000 ciężkich bombowców ; 
150 kilotonn odpowiada 150.000 tonnom tegoż ma
teriału). Jest dzisiaj wiadome, że bomba wodorowa 
posiada potęgę wybuchową przekraczającą 500 ki
lotonn.

Ten wzrost siły niszczącej powiększa jednak 
tylko promień kół zagrożenia I czonych od punktu 
zero, ale zasady obronne jak pokazane na przykła
dzie naszego Mieszka I pozostają niezmienne. W 
konsekwencji „cross roads” pozwala na konkluzje 
optymistyczne co do losu marynarki wojennej w 
wypadku wojny atomowej. Co dalej dzięki ogrom
nej ekspansji i absorbcji termicznej, morze jest bez
pieczniejszym elementem dla konserwacji i ataku 
dla własnych sił niż ziemia i powietrze!

Sprawdza się raz jeszcze teza Washingtona o 
konieczności władania nad morzami dla tych co 
mają zagrożenia kontynentalne i ostrzeżenie dla 
tych co brodzą jeszcze w poglądach analogicznych 
do .. . O.K.W.

*
* * *

Polska po-kopernikańska wydana na wojny i 
najazdy wieków XV i XVI utraciła swe stanowisko 

jako kraju o wysokiej kulturze filozoficznej. Wsze
chnica krakowska upadła, a jedynie Akademia Wi
leńska założona przez Stefana Batorego w 1579 r. 
utrzymywała palące się światełko myśli polskiej 
po-d ochroną zakonnego płaszcza Jezuitów.

Niestety nawet i tam scholastyka podcięła 
skrzydła tego lotu i w pierwszej połowie XVIII w. 
nastała doba największego upadku umysłowego w 
Polsce. Okres ten łączy się z upadkiem naszej nie
podległości i z tym .. . utratą dostępu do morza.

Dopiero ruch oświecenia przybywszy do Pol
ski w drugiej połowie XVIII wieku wydał Konar
skiego, Śniadeckich, Staszica i Kołłątaja.

A właściwy rozkwit naszej myśli przypada 
między powstaniem 1830 i 1863 r., z naciskiem na 
metafizykę. Poniżony polityczni naród szuka ra
tunku w wysokich aspiracjach duchowych; zro
dził się wówczas mesjanizm, czyli pogląd, że na
ród polski' ma zadanie mesjasza wśród narodów.

W początku XIX wieku rozmach polskiej fi
lozofii przybiera na sile w ośrodkach zagranicz
nych a nawet w kraju. Trentowski w Niemczech, 
Gołuchowski w Kongresówce, Cieszkowski i Libelt 
w Wielkopolsce, Kremer w Krakowie, Wroński we 
Francji. Filozofowie nasi na ogół potępiali mesja- 
nizm, którym przejęli się wieszczowie Mickiewicz, 
Słowacki i Krasmski, a także adwentysta Towiań- 
ski; jednakże nawet najracjonalistyczni z nich jak 
Hoene-Wroński widzieli w narodzie polskim na
rzędzie doprowadzające skłóconą ludzkość do ery, 
w której zjednoczy się ona w imię „dobra, prawdy, 
religii i nauki”.

Bronisław Trentowski, który bardzo surowo 
osądzał mesjanizm widział Polaków torujących dro
gę do syntezy słowiańskiej (w odróżn eniu od ro
mańskiego racjonalizmu, anglosaskiego utylitaryz- 
mu, czy niemieckiego pseudo-idealizmu).

Karol Libelt zapowiadał, że po wszechwładz- 
twie filozoficznym Niemiec, będzie era olaków, 
dająca ludzkości konkretne poznanie prawdy „prżez 
fuzję intuicji i wiary”.

A na jaką glębę urodzajną padły te ziarenka? 
Józef Piłsudski, w r. 1903 pracuje nad programem 
Polski sfederowanej z Litwą, Białorusią i Ukrainą 
(naszą idealną przestrzenią strategiczną), sięgającą 
od Bałtyku do Morza Czarnego. Sprawę tą ma 
rozstrzygnąć „wolny i świadomy swych praw lud 
pracujący Polski, Litwy i Rusi”. I choć po roku 
1918 innymi drogami poszła ta odbudowa, intu
icja twórcza określająca strefę w której Polacy 
mają odegrać swoją kierowniczą rolę została już 
wtedy nakreślona.

Z tylko ulotnych „Marzeń Politycznych” T. 
FiFpowicza wydanych w 1909 r. (w których głosił 
on konieczność wznowienia walki zbrojnej „mimo 
małości serc i nicości myśli polskiej’’) wkrótce pó- 
źn'ej powstały Z.W.C. to jest Związek Walki Czyn
nej w twardych i nieustępliwych rękach realisty 
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J. Piłsudskiego zbliżył naród do istotnego wyzwo
lenia w dziesięć lat później. I w tym właśnie czasie 
działała w naszych terenach „morsko-strategicz- 
nych”. Pik Machcewicz wspiera desant angielski 
gen. Poole’a w rejon e Murmańska i Archangielska, 
a na południu pod Kubaniem i Odesą, walczy pol
ska dywizja (2500 ludzi) pod gen. Lucjanem Żeli
gowskim, przechodząca w czerwcu 1919 r. przez 
Rumunię do Polski.

A rok 1939?
Zbyt blisko jest to być może świeżej pamięci, 

aby się zdobyć tu na perspektywę. Zadam więc 
tylko kilka pytań: Jak by się czuła załoga Wester
platte, gdyby nagle działa Schleswig-Holstein’a 
zamilkły po ataku polskiego lotnictwa morskiego 
z lotniskowców operujących z północnego Bałtyku 
(240 mil morskich!).

A kampania w Prusach Wschodnich czyż nie 
miała by szansy pod osłoną polskich skrzydeł mor
skich zamienić się na operację udaną, i przez za
jęcie i umocnienie strefy naturalnej obrony przeciw 
broni pancernej (jeziora i bagna) odwrócić całą 
sytuację strategiczną?

Mam przed sobą pożółkły wycinek z „Kuriera 
Warszawskiego” datowany 6-tego czerwca 1939 r., 
który przez prawie lat dwadzieścia noszę przy so
bie w portfelu, zatytułowany „Nasze Przeznacze
nie” podaję go w całości:

„Wieszczowie Narodu — w okresie utraty 
przez Polskę niezależności — nie wahali się głosić 
Jej przodowniczej misji w świecie.

Naród uszanował Ich wielką ideę, ale zaliczył 
ją do snów o szczęściu, które nie miały się ziścić. 
Byliśmy — zdawało się — „prowincjonalnym” za
kątkiem Europy, bez możliwości wywierania po
ważnego wpływu na rodzinę narodów.

Dalecy od ambicji majoryzowania świata nie 
wyrzekliśmy się jednak wielkości i budowaliśmy 
ją własnym wytrwałym wysiłkiem.

A oto dziś na ostrym zakręcie wydarzeń świa
towych wysunęła się Polska na pierwszy plan. Po
litycznie — stała się państwemi równorzędnym z

Od Redakcji

Poniżej zamieszczamy artykuł kol. Wasilew
skiego, napisany przez niego w 1959 r. odkryty 
w „archiwum” redaktora Naszych Sygnałó .w

Ten filozoficzno-historyczny rejs marynarki 
pisany „jeszcze na gorąco” znalazłem bardzo inte
resującym i ufam że takim znajdą go czytelnicy 
Naszych Sygnałów — tymbardziej że chcę nim za
początkować nowy dział naszego pisma. Działem 

pierwszymi mocarstwami świata, decydując bez
sprzecznie o pokoju Europy.

Ten fakt każę nam spojrzeć na wizję. Wiesz
czów innym okiem niż dotychczas. Z mgieł rzeko
mej fantazji wysuwa się jej kształt niemal doty
kalny.

Lecz pozycja polityczna —. to tylko jedno 
oblicze wizji, nie najważniejsze. Wieszczowie kładli 
bowiem nacisk na przodownictwo duchowe Polski, 
na jej misję apostołowania ludzkości.

Cóż oznacza ten archaiczny zwrot w dobie 
mechanizacji i zbrojeń?

Odpowiedzią naszą będzie nasza postawa i 
czyn, ugruntowane na przeszłości dziejowej.

Cudza własność była i jest dla nas rzeczą świę
tą. Naród polski nie splamił się nigdy grabieżą i 
rozbojem.

Cenimy ponad wszystko honor i męstwo. Ma
my zwyczaj prowadzić zawsze politykę uczciwą i 
otwartą, ne opartą na kłamstwie i podstępie.

Słowem wyznajemy zasadę, że ta sama etyka, 
która obowiązuje jednostki, obowiązuje również 
narody!

Czy wiele narodów może o sobie powiedzieć 
to samo z równą szczerością?

Dlatego — zdobywając coraz mocniejszą po
zycję polityczną — mamy moralne prawo ubiegać 
się o przodownictwo duchowe w świecie.

W ten sposób ziścimy sen Wieszczów — pro
mienną wizję Słowackiego, którego gorącym wiel
bicielem był Józef Piłsudski”.

Dziś w r. 1959 w epoce konferencji Genew
skiej dyskusji wyrzeczenia się niespodziewanego a- 
taku atomowego, sprawy Berlina (wciąż jeszcze!), 
rozbrojonej strefy w Europie Środkowej, jakże są 
aktualne Filozofia, Atom i Morze!

Ale to ostatnie będzie jednak decydowało o 
losach świata i Polski i oby nie napróżno, jak 
mówi piosenka, przelaliśmy tam naszą krew i nasze 
łzy.

M. Wasilewski .

tym ma być (jeśli się uda) popularne omówienia 
rozwoju i postępu w marynarkach wojennych po 
zakończeniu drugiej wojny światowej.

Z drugiej strony zbliżamy się do 500-ej rocz
nicy Kopernikowskiej i artykuł przypominający 
rolę jaką odegrał ten wielki polski astronom w roz- 
woi' myśli ludzkiej stał się bardzo aktualny.

Równocześnie przepraszamy Kolegę Seamiles- 
Wasilewskiego za tak długą zwłokę w publikacji.
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S.T. DZIENISIEWICZ

KOZIELSK, PRZEDPIEKLE KATYNIA
Wymordowanie około 5 tysięcy jeńców pol

skich w Katyniu jest najbardziej wstrząsającą zbro
dnią ze wszystkich jakie k:edykolw'ek miały miej
sce w Rosji carskiej i bolszewickiej. Drugie tyle 
wymordowano niewiadomo- jeszcze gdzie po wy- 
wiezeniu ich ze Starobielska. Około 5 tysięcy wię
zionych w Ostaszkowie policjantów podobno wy
wieziono nad morze, załadowano na obiekty pły
wające i zatopiono. Ogółem więc około 15 tysięcy 
jeńców polskich zostało wiosną 1940 roku skrycie 
zgładzonych.

Przywódcy bolszewiccy są ludźmj bez skrupu
łów. Zaślep eni ideą komunizmu wyśmiewają naukę 
miłości bliźniego i w istnienie Boga nie wierzą. 
Chrystus jest dla nich mitem zmyślonym przez 
oligarchię dla utrzymania w posłuszeństwie i ule
głości pracujących na nią niewoln ków. Na ćerpie- 
nia i nieszczęścia ludzkie nie są wrażliwi. Gdy w 
roku 1920 don’esiono Leninowi, że w okręgach 
nadwołżańskich ludzie tysiącami mrą z głodu po
dobno powiedział ze spokojem: „Gołodnyj wopros 
rozrieszitsia sam soboju”. Problem głodowy roz
strzygnie się sam przez się: pewna ilość ludzi wy
mrze, za to więcej żywności pozo tanie dla in
nych. Inaczej mówiąc: im gorzej tym lepiej.

Biedny naród rosyjski w dziejach swych nie 
miał szczęścia do przywódców. 300 lat niewoli ta
tarskiej wycisnęło niezatarte piętno na psychice na
rodu i jego sfer rządzących. Wystarczy wspomneć 
masowe okrucieństwa potomków Dżingischana, I- 
wana Groźnego i Katarzyny Wielkiej, krwawe wy
czyny kata Pragi generała Suworowa, liczne wyroki 
śmierci, jakie wydawał na powstańców polskich w 
imieniu cara Murawjew-wieszat:el, n ezliczone zbro
dnie carskich satrapów na terenach różnoplanTen- 
negc imperium i wreszcie niezbyt nawet kamuflo
wane morderstwa „królobójców”, kiedy to kat 
mordował kata.

W lutym 1917 roku naród rosyjski zrzucił z 
sieb e jarzmo dyktatury carskiej lecz po krótkim 
okresie liberalnych rządów Kiereńskiego pozwolił 
w październiku tegoż roku dojść do władzy bol
szewikom. Przyczynili się do tego Niemcy, którzy 
skrycie przewieźli do ówczesnego Piotrogrodu Le
nna, któremu bez większych trudności udało się 
wprowadzić i ugruntować dyktaturę proletariatu. 
Powstanie liberalnych socjalistów-rewolucjonistów 
w grudniu tego roku zostało szybko stłumione. 
Despotyzm carski został zamieniony na bardziej 
agresywny i nie przebierający w środkach czerwo
ny despotyzm proletariatu. Tęp enie wolnoścmwych 
ruchów „inorodców” t własnego narodu zastąpiła 
bezwzględna eksterminacja przeciwn:ków ideologii 
marksizmu-leninizmu. Zamienił stryjek siekierkę na 
kijek.

W początkowym okresie rządów bolszewickich 

słynny był ze swych okrucieństw komunista polak 
Feliks Dzierżyński, zwany przez bolszewików ry
cerzem rewolucji, jako bezlitosny tępiciel carskich 
„czynowników”. Gdy w grudniu 1917 r. byłem w 
Moskwie na urlopie (wtedy jeszcze nie było prze
śladowania żołnierzy Korpusu Polskiego) spotka
łem w kawiarni Filipowa znajomego oficera z Bob- 
rujska, który wskazując na siedzącego opodal mę
żczyznę, powiedział że jest to Dzierżyński. Przy- 
słon ętej ręką twarzy nie mogłem rozpoznać. Po 
k Iku tygodniach spotkałem w Bobrujsku tego sa
mego oficera, który, jak mi powiedział, otrzymał 
przepustkę na wyjazd do Bobrujska od samego 
Dzierżyńskiego. „Być może — rzeki — w głębi 
duszy sprzyjał on raczej polakom w walkach z 
bolszewikami”.

W czasie spotkania Ribentrop-Mołotow we 
wrześniu 1939 r. głównym tematem rozmów były 
niewątpliwie sprawy polskie. Przedstawiciele zbrod- 
n arzy światowej sławy Hitlera i Stalina niewątpli
wie ustalili między sobą eksterminację narodu pol
skiego drogą masowych egzekucji, wywożeniem 
ludności polskiej do różnych łagrów Rosji i do 
Kazachstanu. Stąd Oświęcim i Katyń. Zbrodniarze 
niemieccy zostali publicznie ukarani na rozprawie 
norymberskiej, zbrodnie czerwonych katów zostały 
dyplomatycznie przemilczane, nie tylko przez sa
mych bolszewików i ich satel tów komunistów pol- 
sk’ch, ale i przez rządy państw zachodnich. Poko
nanego zbrodniarza można było ukarać, zbrod- 
niarz-zwycięzca n e mógł być nawet potępiony; 
można było prowadzić z nim przyjacielskie roz
mowy w Jałcie. Jaskrawy przykład perfidnej etyki 
zgniłego zachodu.

Trag czne następstwa haniebnej uległości za
chodnich demokracji wobec moskiewsk:ej dyktatu
ry proletariatu to martyrologia całego szeregu na
rodów ćemiężonych przez satrapów Moskwy w 
Europie i w Azji, to przewrót komunistyczny w 
Chinach, wojny w Korei, na Malajach, w Wietna
mie. Żal mi tych młodych żołnierzy brytyjskich 
i amerykańskich, którzy zginęli tam w obron e 
wolności i cywilizacji. Zachód długo płaci za swą 
uległość jałtańską i chyba długo jeszcze płacić 
będzie.

Komunistyczna prasa polska, jak zresztą i pra
sa sowiecka, prawdy o zbrodni katyńskiej do wia
domości publicznej nie podała. Zakłamań e bolsze
wików posunęło się tak daleko- że delegat sowiecki 
w czasie rozprawy norymberskiej próbował wpisać 
zbrodnię katyńską na konto niem eckie. Satrapa 
Moskwy polski rząd komunistyczny ani w okresie 
tak zwanym stalinowskim, ani po tak zwanym 
„październiku” nie zdobył się nawet na tak zwaną 
rehabilitację ofiar katyńskich tak jak to uczynił 
w sprawie pomordowanych przez komun:stów poi- 
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skich żołnierzy armii krajowej. Widocznie bał się 
narazić Moskwie a zresztą pomordowani oficero
wie i policjanci w pojęciu komunistycznym to prze
cież wrogowie ludu pracującego a więc nie warto 
się zbytnio przejmować ich losem. A większość 
pomordowanych to synowie chłopów i robotników 
polskich. Do Oświęcima można pojechać i obejrzeć 
miejsce zagłady ofiar niemieckiego barbarzyństwa ; 
do Katynia nie można, choc aż wed ug wszelkiego 
prawdopodobieństwa bolszewicy dotychczas jeszcze 
nie zatarli śladów swej ohydnej zbrodni, a zresztą 
w dalszym ciągu istnieje tam wspólna mogiła jeń
ców polskich potrzykroć zdradzonych. Jeżeli kto, 
to chyba tylko oprawcy bolszewiccy mogą spojrzeć 
plugawymi oczyma na martwe oblicza swych ofiar.

Jako jeden z nielicznych żyjących jeszcze by
łych więźniów kozielskich, którzy nie wiadomo dla
czego uniknęli Katyn a, kreślę swe wspomnienia w 
nadziei, że się na coś przydadzą przede wszystk;m 
jeżeli chodzi o nazwiska nie tylko kolegów mary
narzy, ale i oficerów innych broni, których spoty
kałem w Kozielsku, a o których historia milczy. 
W Kozielsku m ałem możność rozmawiać z pilnu
jącymi nas politrukami i innymi rosjanami i roz
mowy z nimi mogą mieć swoją wymowę. Ciesząc 
się w 75-tym roku życia dobrym zdrowiem nie 
wątpię, że uda mi s:ę doprowadzić do końca 
zaczętą tak późno, bo dopiero po 30 latach, opo
wieść o niewesołych przeżyciach na przedpieklu 
Katynia.

Gdy w październiku 1939 roku długa kolumna 
jeńców polskich zbliżała się do Kozielska, w pierw
szych szeregach mijających druty kolczaste obozu 
był kpt. mar. Lubinkowski i kpt. inż. Niemirski. 
Szli ze śpiewem na ustach dla dodania sobie od
wagi, a może i dlatego, by pokazać bolszewikom, 
że drwią sobie z nich i ze swego smutnego losu. 
Ja maszerowałem w jednym z tylnych szeregów. 
Zaraz za mną szedł por. Weinryb a obok mego 
z karabinem „na izgotowku” to znaczy gotowym 
do strzału maszerował strażnik o wyglądz e staro- 
zakonnego. Por. Weinryb przemówił do n ego po 
żydowsku. Strażnik natychmiast założył karabin na 
ramię i zaczął rozmawiać. Gdy potem zapytałem 
Weinryba czy jego rodak nie zakomunikował mu 
coś ciekawego co by dotyczyło nas, odpowiedzią': 
„Panie Komandorze, on nie jest nasz, on jest więcej 
komunistą niż żydem, wypytywał mnie o moje 
sprawy osobiste, a o naszych dalszych losach nic 
nie chcial powiedzieć”. Być może kolega Weinryb 
otrzymał w Katyniu kulę w tył głowy z ręki swego 
rodaka żyda-komunisty.

Kozielsk, niegdyś gniazdo rodzinne książąt 
Puzynów, urządzony został przez bolszewików, ja
ko obóz dla jeńców wojennych. Domy mieszkalne 
były w stosunkowo dobrym stanie. Cerkiew, naj
większy budynek na terenie obozu, urządzony zo
stał przez bolszewików jako pomieszczenie dla 
jeńców. Wewnętrzne urządzenia cerkiewne były już 
dawno usunięte a na ich miejsce wstawiono dwu

piętrowe nary drewniane. Tysiące ludzi można było 
tam umieścić tymbardziej, że bolszewicy nie zwra
cali uwagi na ciasnotę i niewygody mówiąc iro- 
ncznie: „płan rujtie, kak chotitie”. Pon eważ byli
śmy pierwszą partią jaka przyszła do obozu, u- 
mieszczono nas względnie wygodnie w budynkach 
mieszkalnych, zaraz wydano nam dużo chleba, tro
chę herbaty i cukru, tak że głodni nie byliśmy. 
Żywność rozdzielił jeden z naszych pułkowników, 
Mara-Mayer nie pozbawiony zmysłu gospodarcze
go i poczucia humoru.

Zaraz na wstępie miejscowi politrucy zajęli 
się sporządzaniem spisu „wojennoplennych”. Tak 
nas oficjalnie nazywano. Narazie chodziło im tylko 
o dane personalne: imię własne, imię ojca, na
zwisko, wiek i stopień wojskowy. Słyszałem jak 
zapytano stojącego przede mną starego pułk. rez. 
Malinowskiego: „kak wasza familia?” Nie znając 
języka rosyjskiego odpowiedział: „Dziękuję ale nie 
wiem bo dawno nikogo z rodziny nie widziałem” 
— „Co on mówi?” — zapytał politruk, wytłuma
czyłem mu o co chodzi. Politruk posadził mn:e 
obok sieb:e jako tłumacza. Większość jeńców znała 
jednak język rosyjski, tak że niewiele się napra
cowałem. Zjadłem za to lepszy obiad w towarzy
stwie politruka, który okazał się dość gadatliwym 
osobnikiem. Chwalił reżym komunistyczny mówiąc: 
„Ja mając lat 15 w 1917 r., nie umiałem czytać 
i pisać, a teraz jestem inżynierem i potrafię nawet 
traktor prowadzić”. — „Do tego nie trzeba być 
inżynierem” — odpowiedziałem. „Traktor można 
prowadzić nawet nie umiejąc czytać i pisać. Co 
innego naprawić”. W pewnej chwili zapytał mnie, 
czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że wierzę. 
„Jak można wierzyć w coś, co nie istnieje?” — 
zapytał ze zdziwieniem. „A skąd ty wiesz, że Bóg 
nie istnieje?” — zapytałem z kolei. „Wiem” —- 
odpowiedział — „ponieważ istnieje tylko to, co 
możemy ujrzeć własnymi oczyma”. Ponieważ wy
suwanie jakichkolwiek argumentów filozoficznych, 
a tymbardziej teologicznych byłoby bezskuteczne, 
uprość łem sobie sprawę zapytaniem: „Czy ty wiesz, 
co to jest trajektoria?” Z milczenia jego wywnio
skowałem, że albo nie wie, albo nie zrozumiał 
pytana „Trajektoria” — wyjaśniłem — „to jest 
linia po której leci wystrzelona kula”. — „A tak 
wiem. No więc co?” — zapyta. „Ty przecież tra
jektorię nie widzisz, ani nawet lecącej po niej kuli”. 
—• „Nie widzę” — przyznał. „Ale one istnieją, i 
trajektoria i lecąca po niej kula, której świst sły
szysz” — rzekłem. „No tak” przyznał — „ty jesteś 
bardziej wykształcony ode mnie i w sprawach tech
nicznych zawsze będziesz miał rację”. „Bóg istnieje 
chociaż go nie widzimy” — powtórzyłem. „Ale my 
obywatele sowieccy n:e mamy żadnych religijnych 
przesądów burżuazyjnych. Zresztą wcześniej czy 
później będziemy rządzić w Londynie i w New 
Yorku i tam „wsiech pierewospitajem” — rzekł 
z dumą. „Czy macie zamiar wojować?” — zapyta
łem. „Nie” — odpowiedział — „poczekamy, aż wy-
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buchnie wsiemirnaja rewolucja”. ,,Ws:emirnaja?’’ ■— 
zapytałem z udanym zdumieniem — ,, to znaczy 
na całym świecie?” — „Nu da” — odpowiedział 
poważnie. „To znaczy w Związku Sowieckim też?” 
— zapytałem z głupia frant. Poltruk opuścił bez
radnie ręce z ciężkim westchńeniem. „Niczewo ty 
nie ponimajesz” — rzeki wreszcie ze złością — 
„a ja tak chciałem żebyś coś zrozumiał’’.

Wracając pod wieczór do baraku, w którym 
mieszkaliśmy, słyszałem urywek rozmowy miejsco
wego strażnika z jednym z naszych żołnierzy żyd- 
ków. „My wiemy” — mówił strażnik (z wyglądu 
tępy i mało inteligentny „mużyk” rosyjski) — że 
u was w sklepach wszystko jest ale tylko dla bo
gatych burżujów. Przed każdym sklepem stoi żan
darm i „raboczych nie puskajet”. Zdumiony żydek 
powiedział tylko: „durak ty’’. — „A u nas wsego 
mnogo i każdy może kupić” — kontynuował stra
żnik. „U was mnogo, ale tylko gó ...” — brzmiała 
drwiąca odpowiedź. „A kinematografy u was jest?” 
— zapytał strażnik. Żydek uśmiechnął się pogardli
wie: „Jakbyś zobaczył u nas w Radomiu kino Pa
łace, tobyś się zesr .. .”.

Były wypadki niezaradności jeńców raptownie 
oderwanych od normalnego życia, j.den z nich, 
korzystając z chwilowej nieobecności politruka, po
wiedział mi szeptem z odcieniem przestrachu, że 
pracował w kontrwywiadzie w Warszawie i zapytał 
czy może to powiedzieć poi trukowi, gdyby go za
pytał, co robi! w wojsku. Odpowiedziałem nie bez 
ironii: „Jeżeli pan naprawdę nie wie co można mó
wić a czego nie można, to n ech pan mu powie, 
że służył w kompanii wartowniczej dla ochrony 
zamku nad Wisłą w Warszawie”.

Następnego dnia przybyła nowa partia jeńców 
z przejściowego obozu w Talicy na północy Rosji; 
wśród nch znajdowali się oficerowie mar. woj.: 
adm. Czernicki, kmdr por. inż. Kamiński, kmdr 
por. inż. Sadowski, płk. lek. Moszczeński, mjr lek. 
Dzymkiewicz, płk int. Pawlikowski, kpt. int. Idzi 
Crudniewicz, kpt. int. Mrożek, publicysta mary
narki J. Ginsbert, a także b. oficer mar. ros. Jóź- 
w kiewicz, który w r. 1917 po przewrocie bolsze-,'< 
wickim został wtrącony do więzienia, jako oficerlg 
„car. kowo fłota”, ale wkrótce potem zwolniony^ & 
jako że był polakiem, i odesłany do Polski. B’ |B 
on wybitnym specjalistą broni podwodnej, zwłasz
cza min. Tym razem nie udało mu się wymknąć 
z rąk bolszewickich i ginął w Katyniu. Przybył ‘ 
także kmdr inż. Żejma, z którym 2 lata spędziłem

Woj. Od kpt. mar. Matuszyńskiego dowiedziałem 
się, że oficerowie Mar. Woj. Todkowski i Maj zo
stali zamordowani w Pińsku przez miejscowych ko
munistów jeszcze przed wkroczeniem wojsk sowie
ckich. Kpt. mar. Marzecki opowiadał mi, że z Piń
ska wyjechał do pobliskiego majątku państwa Or- 
dów. Pan Orda i jego żona zostali zamordowani 
przez miejscowych chłopów - koumnistów, a on 
sam, dowiedziawszy się o tym zaczął rozkopywać 
świeże jeszcze groby w poszukiwaniu zwłok swej 
żony, która jak przypuszczał, wyjechała do Biże- 
rewicz i została wraz z właścicielami majątku za
mordowana.

Wśród jeńców spotkałem kilkudziesięciu zna
jomych oficerów innych broni, zwłaszcza z kawa
lerii jak: płk Kulesza, b. d-ca kadry 14 p.ul. Jazło- 
wieckich, mjr Massalski, b. d-ca 4 szwadronu 14 p. 
uł. pchor. rez. późniejszy doktór chemii Parniew- 
ski z tego samego pułku, chor. Leszczyński mój 
ziomek z Radomska, mjr art. Sałęga, mój kolega 
z 2 szwadronu 1 p.uł. w korpusie polskim gen. 
Dowbora i inni.

Kilku generałów i kilkudziesięciu starszych o- 
ficerów: pułkowników, podpułkowników i majo
rów otrzymało wygodniejsze lokale. Każdy z nas 
miał żelazne łóżko z sienn-kiem wypchanym słomą, 
poduszką i kocem. Młodsi oficerowie i szeregowi 
(tych ostatnich było niewielu; znaleźli się oni w 
naszym obozie chyba przypadkowi) zapełnili gor
sze pomieszczen a, głównie cerkiew; spali na na
rach jedno i dwupiętrowych.

Po rozlokowaniu ostatmej partii przybyłych 
jeńców władze obozowe zajęły się przesłuchiwa
niem wojennoplennych. Odbywało się to w gabi
necie kombriga (komandir brigady — ówczesny 
stopień wojskowy, przemianowany później na ge
nerał majora). Kombrig Zarubin przesłuchwał jeń
ców osobiście, asystował mu politruk Aleksandro- 
w cz z pochodzema polak, który zawsze jednak 
rozmawiał z nami po rosyjsku. Raz tylko gdy na 
terenie obozu w pobliżu magazynu żywnościowego 
powstał pożar zawołał głośno najczystszą polszczy
zną: „Panowie, na miłość Boską ratujcie!” Ale za
raz umilkł. Przesłuchiwanie moje polegało prawie 
wyłącznie na tym co im opowiadałem o podróżach 
zagranicznych. Z nieukrywanym zaciekawieniem 
[słuchali moich prawdziwych i zmyślonych opowia
dań o latających rybkach, oswojonych krokody
lach, śpiących na powierzchni wody żółwiach, c 
polowaniach na wieloryby (czego nigdy w życ u 
ni; widziałem) itd. W pewnym momencie obaj 

w niewoli i razem z nim przybyłem do Londynu, | spojrzeli na zegarki, z czego wywnioskowałem, że 
gdzie umari w 1951 r. W jednej z nas/ępnych na w’aściwe przesłuchanie mnie jako wojennoplen- 
partii przybył kpt. mar. woj. w st. spoczynku Stasz-I Ynowo chyba nie będzie już czasu. I tak się stało; 
kiewicz w mundurze oficera art., który ujrzawszy) ^podziękowali mi uprzejmie i kazali odejść. Może
mnie szepnął: „Ty tylko nie mów im, że ja słu / 
żyłem w „ruskom fłotie”. Nic mu to nie pomogłc j

iuż wtedy zapadło postanowieni n’e wysyłania 
żyłem w „ruskom fłotie”. N:c mu to nie pomogłc | Jmnie do Katynia. Nawiasem mówiąc gen. Zarubin 
że n:e powiedziałem, gdyż zginął w Katyniu. Przy TAniediugo potem został wysłany do Londynu, jako 
był także doradca prawny (nazwisko zapomniałem)! ijsowiecki attache wojskowy.
D-cy Floty w Gdyni i klku urzędników Kier. Mar.tH Podstawą wyżywienia w obozie był chleb cza-
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rny, zresztą zupełnie dobry, którego dawano dużo, 
bo 1 kgr. dzienn e (później w okresie wojny z niem- 
cami rację zmn:ejszono do 3/4 kgr.), ale poza tym 
wyżywienie było skąpe: na obiad wodmsta zupa 
bez kartofli w której pływały ziarnka kaszy, na 
kolację herbata z Chlebem. Od czasu do czasu do 
obozu przybywał sklepik (łariok), przywożąc za
pałki, machorkę, papierosy, słodkie bułeczki i różne 
drobiazgi, jak igły, nci, guziki. Od razu ustawiał 
się długi ogonek kupujących ; zaledwie połowa z 
nich mogła coś kupić; reszta wracała z niczym. 
Każdy jednak z kupujących, czy chciał czy nie 
chciał musiał kupić przynajmniej jedną paczkę ki
sielu owsianego, którego bolszewicy widocznie mie
li dużo i chcieli się go pozbyć, a który był zupełn e 
dobry.

W obrębie obozu za dnia mogliśmy poruszać 
się swobodnie i nawet odwiedzać znajomych w 
innych budynkach. W jednym z nich przebywał 
kolega mój jeszcze z czasów „kubańskich” w 
1918 r., Wodz anicki. Opowiadał mi, że w czasie 
schwytania go omal nie został przebity bagnetem 
przez ziejącego nienawiścią bolszewika, jak zginął 
jeden z oficerów polskich. Morderca-bolszewik 
wręczył miejscowemu wieśniakowi trzy ruble mó- 
w ąc: „zarój etu sobaku”. Wśród jeńców znalazł s'ę 
stary żyd młynarz, który nigdy żołn erzem nie był 
i w ręku zawsze trzymał bat od poganiania koni. 
Opowiadał, że ponieważ eskortującym partię jeń 
ów strażnikom jeden uciekł więc żeby się 1'czba 
zgadzała wzięli pierwszego z brzegu to znaczy jego, 
gdy wracał z wózkiem zaprzężonym w jednego 
koma do swego młyna. Wózek z koniem po prostu 
„zarekw rowali”. Byio wśród jeńców kilku księży ; 
wielu jeńców jakgdyby przeczuwając bFski koniec, 
przystępowali do spowiedzi i komunii świętej, oczy
wiście tak ażeby politrucy tego nie spostrzegli, 
albowiem na żadne praktyki religijne, między in
nymi na odprawianie nabożeństw, nie pozwalali, 
mówiąc: „nikakich religioznych predrazsudkow u 
nas byt nie możet’’. Żadnych inspekcji nie prze
prowadzano ; raz tylko zajrzał do naszego pokoju 
jakiś zamiejscowy dygn tarz o mongolskich rysach 
twarzy. Gdyśmy chcieli wstać z łóżek rzekł „ła
skawie”: „nie bespokojties, leżytie sieb e spokojno”. 
Poczym wyszedł.

Do pracy nas nie zapędzano. Biblioteki w o- 
bozie nie było. Dla zabicia czasu graliśmy w br - 
dża i spacerowaliśmy po obozie czytając wysta
wione na widok publiczny propagandowe hasła ko
munistyczne: „kto nie rabotajet, tot nie jest”, „rc- 
ligia eto opium dla naroda”, „stalinskaja konsty
tucja samoja demokraticzeskaja” itp. Od czasu do 
czasu słuchaliśmy odczytów kolegów. Głębokie 
wrażenie zrobił na .nas odczyt kolegi Birnbmm-'. 
który w r. 1920 był w składzie delegacii polskiej 
na konferencji pokojowej w Rydze. Powiedział on 
między innymi: „nie martwmy się koledzy, że od
dzielono nas od ojczyzny drutami, na których 

jeszcze nie wiadomo kto będzie wisiał”. Jeżeli bol
szewicy mieli aparaty podsłuchowe w naszych po- 
mieszcz.niach (a mogli je mieć) albo jeżeli im 
ktoś o tym doniósł (co jest jednak bardzo mało 
prawdopodobne) to nic dziwnego, że kolega B rn- 
baum jeden z pierwszych został wywieziony do 
Katynia. Pewnego dnia zobaczyłem na terenie obo
zu młodą kobietę w mundurze lotnika; spacerowa
ła w towarzystwie lotników polskich; była córką 
generała Dowbór-Muśnickiego. Znaleziono jej 
zwłoki w Katyniu. Zbrodniarze bolszewiccy nie 
oszczędzili nawet kobiety.

Od samego niemal początku dostania się do 
niewoli myślałem o ucieczce, i w czas:e codzien
nych spacerów badałem możliwości wydostania się 
poza ogrodzen e. Potem to już chyba sobie rade 
dam — myślałem naiwnie — po prostu lasami 
na zachód do wybrzeża Bałtyku, a tam „zaokrę
tować się” na pierwszą lepszą żaglówkę i ... do 
Szwecji. Przy tej okazji przypomniałem sobie po
wiedzenie marynarskie, jakie słyszałem we Francji: 
„Matko Boska chroń marynarzy na lądzie, bo na 
morzu sami sobie dadzą radę”. Jeżeli chodzi o 
próbę ucieczki, to w jednym tylko miejscu mo- 
żnaby próbować szczęścia wydostania się na ze
wnątrz, a mianowicie przez ogrodzenie tuż obok 
domku w którym mieszkałem. O projektach swych 
poinformowałem Lubinkowskiego i Niermrskiego. 
pokazując im miejsce przyszłej ucieczki. Narazie 
postanowiliśmy zaczekać na cieplejszą pogodę. 
Niestety, a może raczej na szczęście z próby r- 
cieczki trzeba było zrezygnować. Wybił mi ją z 
głowy nkt inny, tylko nieznany mi dotychczas 
przyjaciel - roSjanin. Zauważyłem, że od pewnego 
czasu mnie obserwował, po czym upewniwszy się, 
że w pobliżu nie ma politruka podszedł do mnie, 
mówiąc: „Ja też jestem marynarzem, a marynarze 
jak bracia jednej wielkiej rodziny marynarskiej na 
caiym świecie winni sobie pomagać. Zauważyłem 
że szukasz wyjścia z obozu. Nie bądź durak. Druty 
kolcza te mają dzwonki elektryczne, a nawet gdyby 
ci się udało przedostać nastąpi pościg i psy cię 
rozszarp ą. Takie wypadki tu były. Masz trochę 
machorki i „proszczaj”. Po czym szybko oddalił 
się. Po krótkim namyśle zadecydowałem, że rada 
jego była dobra; w każdym bądź razie była 
szczera. I byl to człowiek dobry. Bolszewikom nie 
udało się wpoić uczucia nienawiści szerokim ma
som ludności do wszystkiego co nie jest komu- 
n'styczne pomimo usilnych starań przy użyciu ar
gumentów jak najbardziej kłamliwych i wręcz nie
prawdopodobnych, jak zresztą przekonałem się o 
tym po wyjściu z niewoli przy bliższym zetknięciu 
się z. ludnością rosyjską. N:e zdołali oni osłabić 
głębokiego uczucia religijnego ludu rosyjskiego, i 
jak dawniej w chatach chłopskich wiszą na ścia
nach „ikony” przed którymi palą się „łampady”. 
W walce z religią władzom bolszewickim udało s:ę 
zlikwidować w wielu miejscowościach, przeważnie 
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w miastach, cerkwie, które przerobiono na składy, 
stajnie, obory, albo po prostu obozy koncentra
cyjne, a raczej miejsca odosobnienia dla osób „so- 
cjalno-opasnych” albo, „socjalnopodozritielnych”.

Pisanie listów było zabronione. Toteż gdy 
pewnego dnia mjr lek. Szymkiewicz przybył do 
naszego pokoju z wiadomością, że władze obozowe 
zezwoliły na pisanie listów, postanowiliśmy sko
rzystać z okazji, nie łudząc się jednak zbytnio na
dzieją, że listy dojdą. Jak się później dowiedziałem, 
ani jeden z listów moich, pisanych w Kozielsku, 
nie został otrzymany.

Jak już wspomniałem, wyżywienie w obozie 
z wyjątkiem dużej racji chleba było skąpe. Mnie 
jednak o palenie chodziło więcej niż o jedzenie 
a machorkę dawano nam w bardzo ograniczonej 
ilości. Od czego jednak handel wymienny? Mnie 
wystarczała 1/3 kilograma a resztę chleba wymie
niałem na machorkę u niepalących, a potrzebują
cych więcej chleba. W obozie był dość duży bu
dynek łazienny, wodę do kotłów jeńcy nosili wia
drami. Wewnątrz budynku nadzór sprawowa.a 
młoda przystojna dziewczyna 18-to lub 20-to letnia. 
Gdyśmy się krępowali rozbierać w jej obecności 
rzekła śmiejąc się: „Myślicie, że ja gołych mużczyn” 
nie widziałam? Nu rozdziewajtieś”.

W Związku Sowieckim był duży brak małych 
zegarków na rękę, a co za tym idzie duży popyt 
na nie. Do Kozielska przybył specjalny kupiec z 
Moskwy dla wykupywania zegarków; za duże i 
wartościowe zegarki płacił mniej, niż za małe i nie 
wiele warte. Chodziło mu głównie o zegarki dla 
kobiet, które traktowały je raczej jako ozdobę, a 
nie dla użytku normalnego.

Zima w r. 1939-1940 nie była zbyt ostra, acz
kolwiek kilkanaście stopni mrozu dało się odczuć. 
Węgiel i drzewo na opał przywozili nam chłopi 
z pobliskiego kołchozu, którym nie wolno było 
z nami rozmawiać. Gdy jeden z nich był na tyle 
nieostrożny, że przemówił do nas, przechadzający 
w pobliżu politruk Urbanowicz natychmiast zare
agował ostro, mówiąc: „Oddaj orudja (narzędzia 
pracy) i bolsze rabotać nie masz prawa”. Oznaczało 
to pozbawienie środków do życia i . . . głód.

W pomieszczeniach mieliśmy ciepło. Dla za
bicia czasu graliśmy w brydża, popijając czarną 
kawę. Nie wszystkim jednak tak dobrze się powo
dziło. Gdy pewnego dnia w styczniu podczas trza
skającego mrozu wyszedłem wieczorem na poszu
kiwanie węgla, zauważyłem kilkudziesięciu męż
czyzn w ubraniach cywilnych pilnowanych przez 
uzbrojonych strażników, zmieniających się co go
dzina. Próbowaliśmy dostarczyć im gorącej kawy, 
lecz straż odpędziła nas. Lekko odziani jeńcy praw
dopodobnie zamarzli na śmierć. Bolszewikom o to 
przecież chodziło.

Jeńcy na ogół zachowywali się spokojnie. Byli 
nawet optymiści, którzy wierzyli, że będą niedługo 
zwolnieni i wrócą do kraju. Niektórzy nawet twier

dzili, że Bolszewicy się w dużym stopniu zmienili 
na lepsze. Katyń wykazał, że istotnie zmienili się 
od r. 1917 ale na gorsze. Wypadki przygnębienia 
były rzadkie. Z marynarki wojennej chyba tylko 
nasz szef sł. zdrowia płk lek. Moszczeński był 
bliski rozpaczy, jakgdyby przeczuwał co go spotka. 
Pocieszał się jedynie myślą, że jego żonie z dzieć
mi udało się przedostać na Węgry. Adm. Czerni
ckiego ze względu na jego podeszły wiek umiesz
czono w jednym pokoju z kilkoma lekarzami-ży- 
dami, którzy pracowali w obozowej izbie chorych. 
Byli oni bardzo uprzejmi dla admirała i pomagali 
mu jak mogli, chociaż od razu zadeklarowali się 
jako komuniści. Admirał trzymał się bardzo dobrze 
i jeszcze innych podnosił na duchu. „Nie martwcie 
się zwłaszcza wy młodsi’’ — mówił „zdołacie wy
dostać się stąd”. Mieszkający w tym samym poko
ju co ja płk Ornatowski po całych dniach myślał 
o swoich małych córeczkach, haftując dla nich 
chusteczki, i mówił: będą wiedziały, że tatuś o nich 
pamiętał”. Nie dowiedziały się, gdyż tatuś pojechał 
z chusteczkami do Katynia. Zamożny przed wojną 
płk rez. Żegiestowski chętnie opowiadał o swo eh 
wyczynach brydżowych i pokerowych w klubie pol
skim w Gdańsku.

Pewnego zimowego wieczora wpuściliśmy do 
pokoju dużego psa. Był zmarznięty i głodny. Zjadł 
spory kawał chleba, położył się pod piecem i usnął. 
1 odtąd codziennie rano wybiegał nazewnątrz a 
pod wieczór wracał. I musiało się zdarzyć pewnego 
wieczora, że do naszego pokoju wszedł, prawdo
podobnie w celu krótkiej inspekcji, milczący, jak 
rwykle, ponury i podejrzliwy politruk Wasilewski. 
Czujny pies instynktownie wyczuł, że jest to nasz 
wróg, a skoro nasz, to i jego, i zaczął na niego 
groźnie warczeć. Politruk szybko wyszedł, lecz n e- 
s pełna w pół godziny potem weszło do pokoju 
dwóch barczystych „bojców”. Jeden z nich miał 
długi sznur w ręku. Obwiązali nim szyję psa, nie 
bez trudności, gdyż się zawzięcie bronił, i wypro
wadzili oczywiście w celu zabicia go kijami, które 
trzymali w ręku. Obwiązali nim szyję psa, nie bez 
trudności, gdyż się zawzięcie bronił, i wyprowa
dzili oczywiście w celu zabić: a go kijami, które 
trzymali w ręku. Oburzony do głębi krzyknąłem 
za nimi: „Wy pokazywajetie primier istinno so- 
wietskoj kultury, krasnyje warwary”. Koledzy po
wstrzymali mnie od dalszych protestów w obawie 
możliwych represji ze strony czerwonych barba
rzyńców.

W marcu 1940 r. zaczęto wywozić jeńców ma
łymi partiami po 100-150 ludzi w nieznanym kie
runku. Bolszewicy nie zabraniali żegnać się z wy
wożonymi. Słyszałem jak jeden z nich rtm. rez. 
Koziełł-Poklewski hodowca srebrnych lisów w ma
jątku na Wileńszczyźme zapytał politruka Guba- 
łowa: „Chyba nas nie wystrzelacie w drodze?” — 
„Da czto wy, czto wy” — zaprotestował politruk. 
Dc-strregLm jednak złowrogie błyski w jego oczach. 
Kmdr inż. Kamiński, gdy mu kazano „sobieratsią 
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z wieszczami” pobiegł zdenerwowany do Zarubina 
z prośbą, ażeby pozwolił mu jechać razem z synem. 
Nie przypominam sobie czy co wskórał, ale obaj 
trafili do Katynia. Pik Stępkowski, wciągając świe
żo podzelowane buty, powiedział z humorem: 
„Teraz mogę jechać na Syberię”. Pojechał w prze
ciwnym kierunku do Katynia. Majorowie kawa
lerii Kocrzak i Platonoff pojechali razem z nim. 
Żegnając się z kpt. mar. Lubinkowskim dałem mu 
trochę machorki i chleba ze śledziem. Wystarczyło 
mu to chyba na drogę do Katynia.

Wreszcie przyszła kolej i na mnie. Wprowa
dzono mnie do pustego pokoju z rozpostartym na 
podłodze kocem, na który wyładowano wszystko 
co miałem w torbie podróżnej dla szczegółowego 
przeglądu. Specjalnie wyćwiczeni w tego rodzaju 
czynnościach „bojcy” na klęczkach pochyleni nad 
kocem oglądali i obmacywali każdy przedmiot. O 
co im głównie chodziło nie wiadomo ; prawdopo
dobnie nie o broń, gdyż zawartości kieszeni i w 
ogóle odzieży i obuwia nie sprawdzali. W końcu 
załadowano naszą partię na samochody ciężarowe 
i zawieziono na dworzec kolejowy. Eskortujący 
nas młody o dość sympatycznym wyglądzie poli- 
truk powiedział jak gdyby z ulgą i oznaką życzli
wości: „Wy charaszo popali”. Wtedy jeszcze ni.- 
można się było domyśleć co oznaczało powiedzenie 
żeśmy „dobrze trafili”. Dopiero dwa lata po wy
kryciu zbrodni katyńskiej w r. 1942 kiedy już 
byłem w Londynie uprzytomniłem sobie że ów 
m.ody politruk miał na myśli uniknięcie przez nas 
Katynia. Po wyjeździe naszej partii w Kozielsku 
pozostało jeszcze kilkuset jeńców z adm. Czerni
ckim. Zwłoki ich znaleziono w Katyniu. Widocznie 
bolszewicy zadecydowali, że „ułaskawienie” jednej 
małej partii „wrogów ludu” jest wystarczające, a 
resztę należało zlikwidować.

Partia nasza po krótkich pobytach w obozach 
przejściowych, między innymi Pawliszczew Bór. 
znalazła się wreszcie w Griazowcu, niedaleko Wo- 
łogdy. Przybyło tam około 150 oficerów ze Staro
bielska, i około 150 policjantów z Ostaszkowa. 
Wyżywienie było daleko lepsze niż w KozieLku: 
na obiad zupa i kotlety z ryb (z domieszką chleba). 
Najważniejszą jednak rzeczą było to, że pozwolono 
nam pisać listy do kraju, z czego skwapliwie sko
rzystaliśmy. Ku wielkiemu naszemu zdziwieniu i 
zadowoleniu listy doszły gdyż otrzymaliśmy odpo
wiedzi. Otrzymałem I st od żony kmdr Kamiń- 
sklego z zapytaniem czy mąż jej jest ze mną, a 
jeżeli jest, to dlaczego nie pisze. Wtedy nie było 
jeszcze wiadomości o Katyniu.

Latem 1941 r. po wybuchu wojny niemiecko- 
sowieckiej gen. Sikorski rozmawiai ze Stal nem w 
Moskwie w sprawie' tworzenia arm'i poLkiej w 
Rosji. Stalin odpowiedział, że żołnierzy znajd de się 
dość, ale oficerów nic wystarczy. Obecny przy 
rozmowie po zwolnieniu z moskiewskiego więzienia 

gen. Anders zapytał co się stało z tysiącami pol
skich oficerów więzionych w Kozielsku i Starobiel
sku, na co Stalin odpowiedział, że uciekli do 
Mandżurii. Kłamał zbrodniarz i kiamstwo kłam
stwem usiłował poprawić mówiąc po wykryciu 
zbrodni Katyńskiej, że jest ona dziełem Niemców. 
Gdzie Mandżuria, a gdzie Niemcy? Sprawę maso
wego mordu w Katyniu władze bolszewickie we 
własnym kraju po prostu przemilczały, na zewnątrz 
usiłowały ją wpisać na konto niemieckie. O czer
wonych zbrodniarzach możnaby powiedzieć słowa
mi wielkiego poety rosyjskiego: „W ich sierdcach 
dremlet sowiest, ona prosniotsia w czornyj dień”. 
W Polsce o Katyniu podobno ukazała się książka, 
której autor prawdopodobnie otrzymał nakaz od 
rządu komunistycznego udowodnić zbrodnie niem- 
ców. Po nieudanej próbie jednak oszukania dobrze 
uświadomionego społeczeństwa kłamstwami bolsze
wickimi polski rząd komunistyczny zmu.zony byi 
zastosować bolszewicką taktykę milczenia. Rząd 
ten, który nagle ni z tego ni z owego w r. 1970 
zainteresował się mogiłami żołnierzy polskich na 
Zachodzie, głównie we Francji i W. Brytan i upor
czywie zapomina o grobach po tamtej stronie gra
nicy, na Litwie a zwłaszcza o zapuszczonej w lasku 
Smoleńskim zimnej mogile 5-ciu tysięcy jeńców pol
skich potrzykroć zdradzonych i nic n e uczyni., 
ażeby się dowiedzieć o miejscu zamordowania 5 ty
sięcy jeńców polskich wywiezionych ze Starobiel
ska i co w gruncie rzeczy się stało z 5 tysiącami 
policjantów z Ostaszkowa. Nikt przecież nie uwie
rzy, że uciekli do Mandżurii.

Społeczeństwo polskie na zachodzie zbrodni 
bolszewickich milczeniem nie pomija. Od czasu do 
czasu ukazują się w pismach polskich artykuły o 
zbrodni katyńskiej, urządzane są zebrań a dla ucz
czenia pamięci pomordowanych i odprawiane są 
nabożeństwa za spokój ich dusz. Głosy wolnych 
Polaków to groźne memento pod adresem wolnego 
świata o niczym nieograniczonych zbrodniczych 
możliwościach czerwonych despotów. Katyń je t 
tylko jednym z najbardziej jaskrawych przykładów, 
nie mówiąc już o innych niemniej krwawych wy
czynach bolszewickich.

Bestialsko pomordowani na ni .-ludzkiej ziemi 
koledzy moi z Kozielska spoczywają w Bogu. I 
niech wyzuci z sumienia i pozbawień: uczuć lu
dzkich zbrodniarze bolszewiccy i ich przyjaciele 
komuniści polscy usłyszą szeptane ustami konają
cych słowa wielkiego poety polskiego: „I nasze 
będz e za grobem zwycięstwo”.

S. Dzieniszew.cz

Dzieniszew.cz
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
Dnia 26.11.1970 po dłuższej chorobie zmarł w 

Londynie kpt. mar. Zygmunt Tatarka. Zmarły był 
przez długie lata oficerem gospodarczym w składni
cy Marynarki Wojennej w Modlinie. SMW repre
zentował na pogrzebie sekretarz SMW.

Dnia 21.12.1970 zmarł w Brighton (U.K.) cho
rąży Mar. Woj. Jan Kunc. Był to jeden z najstar
szych podoficerów Mar. Woj. do której wstąpił w 
1920 r. Wojna zastała go na Flotylii Pińskiej. Aresz
towany przez Rosjan został wywieziony na północ 
Rosji. W roku 1941 został zwolniony z obozu i ode
słany do Anglii gdzie dołączył do Mar. Woj. Po 
rozwiązaniu P.R.C. osiadł w Brighton. Przeżył lat 
72.

Doszła nas wiadomość z Polski, że dnia 31 gru
dnia 1970 r. zmarł w Warszawie w wieku lat 72 
kmdr por. Stanisław Jabłoński.

Cześć Ich pamięci.

ODWIEDZILI SMW
Od ostatniego wydania „Naszych Sygnałów” od

wiedzili SMW koledzy:
L. Kawerniński — Kanada
Z. Jugusiewicz z rodziną — U.K.
A. Charłoziński — U.S.A.
W. Smyłła — U.S.A.

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
Z okazji Święta Marynarki Wojennej odpra

wione zostało w sobotę dnia 13-go lutego 1971 
nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych oficerów, 
podoficerów i marynarzy Marynarki Wojennej. W 
nabożeństwie wzięli udział licznie zgromadzeni ko
ledzy z rodzinami oraz przedstawiciele Organizacji 
Komb itanckich i Społecznych.

Tegoż dnia wieczęrem w Ognisku Polskim od
był się dinner-dance. Choć frekwencja nie była 
nadzwyczajna, to dzięki miłemu nastrojowi i weso
łej atmosferze, zabawę można uważać za bardzo 
udany Obecnych przeszło 50 osób.

KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ im. GINSBERTA

Następujące dary wpłynęły od wydania ostat
niego numeru Naszych Sygnałów:

£.
P. Bukraba 2.10.0
J. Busiakiewicz 3. 0.0
Z. Janowski 2. 0.0
Z. Jagusiewicz 1. 5.0
E. Nowak 3.10.0
K. Namieśniowski 3. 0.0
S. Dzik-Jurasz 1. 0.0
R. Jedyński 1. 0.0
L. Ziembicki 1.10.0
H. Kamiński 3. 0.0
W. Nadratowski 3. 3.0
F. Pitułko 2. 0.0
J. Anczykowski 2. 0.0
J. Giertych 1. 0.0
A. Cieszkowska 3. 0.0
H.Gryko 2. 0.0
A. Kłopotowski 10. 0.0
T. Brooks 2. 0.0
F. Balicki 5. 0.0
T. Budzyński 3. 3.0
J. Rekner 5. 0.0
J. Biliński 1. 0.0
P. Jankowski 5. 0.0
J. Zaziemska 1. 0.0
Z. Pudlicki 1. 0.0
W. Morgan 1. 0.0
T. Morgenstern 3. 0.0
A. Sitko 2. 0.0
T. Farbisz 24.10.0
Z. Mossakowski 8. 3.4
F. Kaczmarek 1.10.0
S. Pohorecki 2. 9.0
Mj Hrynkiewicz-Moczulski 1. 1.0
F Atlasiński 5. 0.0
J. Mączka 1. 0.0
T. Sroka 2. 0.0
W. Zajączkowski 1.15.5
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T. Browarski 4. 1.4
S. Rowiński 2. 0.0
K. Howard 1. 0.0
I. Nowacki 1.17.3
W. Jasionowski 3. 1.4
K. Hess 10. 6.4
J. Pawłowicz 1. 0.0
A. Hulewicz 10.0
J. Lubelfeld 4. 0.0
R. Dulla 5. 0.0
A. Reyman 1. 0.0
M. Nagurska 2. 0.0
K. Zubkowski 2. 0.0
Mrs. M. Mentryka 2. 0.0
E. Pławski 2. 8.11
T. Hermaszewski 1. 0.0
J. Wojtyra 1. 0.0
T. Łubieński 5. 0.0
T. Jaszkowski 2. 0.8
J. Klamt 1. 0.0
W. Lasek 1.10.0
W. Łoskoczyński 3. 0.0
J. Wańkowski 2.10.0
B. Biskupski 2. 0.0
H. Kozłowski 1.10.0
T. Mindak 1. 0.0
H. Chwal i bóg 10.0
W. Kwiatkowski 1. 0.0
C. Wnorowski 4. 2.4
Kolo SMW Glasgow 10. 0.0
B. Lassa 2. 0.0
A. Wacięga 2. 0.0
K. Łowczynowski 10.0
G. Janeczek 2. 5.1
J. Smolski 1. 2.6
A. Trzy na 1.10.0
K. Malawski 5. 0.0
T. Farbisz 5. 1.2
K. Boreyko 4. 2.4
K. Domański 2. 0.0
B. Karczewski 10.0
J. Wiszowaty 5. 0.0
A. Wojtkiewicz 4. 2.4
S. Korzeniowski 4. 2.4
J. Krawczyński 10. 0.0
E. Szczepański 2.12.4
Liga Morska Odd? Kwaśniewskiego 6 2.0
Z. Plezia 2. 2.0
J. Kiłaczycka 3. 0.0
J. Tumaniszwili 12. 8.0
Liga Morska Okręg 5-ty 41.11.4
A. Guluk 1. 0.0
J. Kucharski 11.10
J. Starzycki 2. 2.0
A. Kwaśnica 1. 0.0
R. Tymiński * 10. 0.0
T. Gasowski 2. 0.0
K. Brożek 10. 6.4
J. Bednarz 1. 0.0

M. Wasilewski 2. 0.0
L. Stróżniak 6. 3.0
F. Jasłowski 5. 0.0
J. Lubelfeld 4. 0.0
J. Milisiewicz 3. 0.0
B. Wroński 2. 0.0
W. Majewski 4. 3.4
P. Cieślak 1. 5.0
T. Maleszka 2. 0.0
A. Gawlina 3.16.11
J. Tchórznicki 5. 0.0
J. Lutyk 3. 0.0
Koło SMW Chicago 14. 9.0
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5. 0.0
Z. Kiciński 51.19.8
W. Smyłła 20.14.8
D. Szczerbik 25. 0.0
J. Hupert 4. 1.4
W. Januszewski 2.10.0
L. LichodziejewJci 2. 0.0
W. Maracewicz 5. 0.0

Składki dożywotnie 
Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Wpłacili składkę na członkostwo dożywotne 
Koledzy:

L. Kawerniński — £.10.10.0
K. Domański — £.10.10.0
Dr T. Musiałkowski — £.10.10.0

KOMISJA HISTORYCZNA S.M.W.

Przez ostatnie dwanaście miesięcy Komisja 
Historyczna SMW rozpracowywała archiwa foto
graficzne Mar. Woj., złożone w Instytucie Histo
rycznym Gen Sikorskiego w Londynie.

W żmudnej tej pracy, poza stałymi członkami 
Komisji, w osobach kol. kol. Jabłońskiego, Olszew
skiego, Krzyżanowskiego, Budzyńskiego, pomagali 
dorywczo kol. kol. Karnicki, Biliński, Traszko, 
Kmiecik, Hermaszewski, Busiakiewicz, poświęcając 
wiele wolnego czasu. Należy im się za to gorące 
podziękowanie w imieniu Stowarzyszenia.

Po uporządkowaniu archiwum fotograficznego, 
Komisja przejdzie do prac eliminacji i konserwacji 
archiwum filmowego Mar. Woj. Do zabezpiecze
nia pewnej ilości filmów potrzebne będą fundusze, 
o które w odpowiednim momencie Komisja zwróci 
się do Zarządu Głównego.

Poza tym Komisja przedyskutowała możliwo
ści wydawnicze, które między innymi obejmowały
by współpracę w wydaniu następnego tomu historii 
Polskich Sil Zbrojnych na zachodzie, dotyczącego 
Mar. Woj.

Komisja Historyczna ponawia apel o nadsyła- 
n'e wszelkich prac historyczno-wspominkarskicn 
historycznych, wszelkich przyczynków nawet bła
hych. Wszystko to pomoże nakreślić w przyszłości 
pełniejszy zarys historii Marynarki Wojennej Dru
giej Rzeczypospolitej.

Sekretarz
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PODZIĘKOWANIA

Jak to weszło już w 25-cio letnią tradycję 
Święta Bożego Narodzenia są okazją nie tylko do 
składania życzeń ale i do przesyłania darów — 
które w naszych warunkach są konkretną material
ną pomocą dla starszych, schorowanych czy potrze
bujących pomocy członków naszej marynarskiej 
rodziny.

Jak w zeszłe lata tak i w tym roku szereg ko
legów złożyło swe dary dla rozdziału pieniędzy dla 
tych mniej szczęśliwych.

Jak w zeszłe lata tak i w tym roku ogłaszamy 
listę ofiarodawców i serdecznie im dziękujemy.

Ze swej strony nasza Komisja Opieki rozdziela 
wkłady — dodaje poważną sumę z majątku S.M.W. 
i wysyła do potrzebujących.

Poniżej umieszczamy wyjątki z niektórych lis
tów, by ci którzy łaskawie ofiarowali swe datki wie
dzieli jak one zostały przyjęte.
Kolega S.K. (Gdynia) pisze:

„Niniejszym kwituję odbiór dwóch paczek z 
odzieżą oraz gotówki w kwocie £.5.-

Gorąco za wszystko dziękuję i brak mi popro- 
stu słów na wyrażenie mej wdzięczności. W moich 
trudnych obecnie warunkach życiowych pomoc ta 
jest nieoceniona, tym bardziej, że warunki material
ne w Polsce są coraz cięższe, co zresztą dało swój 
wyraz w ostatnich wydarzeniach na Wybrzeżu w 
grudniu ub. roku. Trudno żyć ludziom pracującym 
(ni; wszystkim oczywiście) a co dopiero mówić o 
rencistach, tak jak ja, posiadającym jeszcze rodzinę 
na utrzymaniu. Zarobki żony są też niskie i zawsze 
brak pieniędzy na niezbędne potrzeby.

Ze zdrowiem czuję się jako tako t. zn. nie leżę 
w łóżku — chodzę, ale sił mi brak. Ostatnio byłem 
w sanatorium i przez pewien okres czułem się nieco 
lepiej.

Kończąc jeszcze raz za wszystko serdecznie 
dziękuję, wzruszony jestem bardzo dowodami pa
mięci o mnie, życzę Szanownemu Panu Komando
rowi dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 
Nowym Roku.

Załączam również pozdrowienia dlat wszyst
kich kolegów i osób, które swoją ofiarnością przy
czyniają się do przyjścia mj z pomocą”.

Matka marynarza pani L.C. (Białystok)
„Serdecznie i gorąco dziękuję za przesłaną mi 

pomoc którą otrzymałam dnia 5-go listopada. Bę
dę miała ciepło bo wykupiłam węgiel, zakupiłam 
nabożeństwo za syna i Mszę św. za Was wszystkich 
członków Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wo
jennej i z głębi serca przesyłam polskie pozdrowie
nia. Dużo zdrowia, .szczęścia długich lat życia, po
myślności w pracy i życiu osobistym.” 
Kolega E.R. (Poznań)

„Pieniądze na święta otrzymałem za które ser- 
ecznic dziękuję w sumie £.7- tj. 1209,60 zł. futra 

nie kupiłem bo za mało pieniędzy. Doktór kazał 
mi się ciepło ubierać i ciepłe mieć pomieszczenie. 
Teraz czuję się lepiej. Kupiłem inne drobne rzeczy 
które mi są potrzebne.

Na tym kończę i życzę wesołych świąt.” 
Kolega BI. (Szkocja)

„Serdecznie dziękuję za pamięć jak lównież 
za świąteczny prezent. U mnie naogół wszystko 
bez zmian, nie wyłączając zdrowia. Pod koniec ze
szłej zimy wylądowałem ponownie w szpitalu na 
kilka tygodni, ale jak dotychczas szczęśliwie. Przy 
okazji świąt przełam jak najserdeczniejsze życze
nia zdrowia i szczęścia w nadchodzącym roku.” 
Żona Kolegi pani H.Ż. (Londyn)

„Proszę o przekazanie Stowarzyszeniu Mary
narki Wojennej mego podziękowania za pamięć i 
prezent gwiazdkowy wraz z najlepszymi życzenia
mi.”
Żona Kolegi pani A.S. (Paryż)

„Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne 
zasyłam dla Zarządu, członków i ich rodzin. Bai- 
dzo dziękuję za nadesłany mi „prezent” oraz za 
pamięć — jako o członku Morskiej Rodziny — tak 
drogiej sercu memu.”
Koleżanka J.G. (PMSK) z Brighton

Bardzo serdecznie dziękuję za miłą mi pamięć 
Komitetu Opieki i przesłanie pomocy finansowej 
wraz z życzeniami świątecznymi, przy czym również 
spieszę załączyć najlepsze życzenia wszystkiego co 
najlepsze w Nowym Roku 1971. Jeszcze raz ser
deczne Bóg zapłać.”
Żona Kolegi pani B.l. (Londyn)

Dziękuję serdecznie za życzenia i prezent w 
postaci czeku na £.10.-

Wszystkim Państwu również przesyłam serde
czne życzenia Świąteczne i Noworoczne”.
Kolega J.B. (Bydgoszcz)

„Jak najserdeczniej dziękuję za przekaz, któ
ry otrzymałem w dniu dzisiejszym. Wzrusza nas o- 
boje pamięć o nas Pana Komandora i Kolegów. 
U nas nic nowego. Nadal udzielamy oboje lekcji 
języka angielskiego młodzieży, która ;ię chętnie 
do tego garnie. Zdrowie nam szczęśliwie dopisuj? 
choć przekroczyliśmy już 70 . .. U nas ceny znów 
poszły w górę. Kawa o 100% (i nie można jej dostać) 
a np. woda do płukania ust która kosztowała 9 zł. 
teraz kosztuje 27! Z mięsem są wielkie trudności. 
Łączę serdeczne pozdrowienia”.
Matka Kolegi pani K.M. (Londyn)

„Pro zę przyjąć serdeczne życzenia świąteczne 
i noworoczne z podziękowaniem za dar świąteczny, 
który otrzymałem od Komisji Opieki SMW.“ 
Siostra naszego Kolegi pani I.Ł. (Sopot)

„Z okazji nadchodzących świąt Bożego Naro
dzenia i Nowego Roku 1971 przesyłam moc naj
lepszych życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślno
ści. Jednocześnie łączę podziękowanie za otrzyma
ne zlecenie pieniężne na £.10.- Łączę ukłony i ser
deczne „Bóg zapłać”.
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Matka Kolegi pani S.B. (Boguszki, woj. Białystok)
Serdecznie dziękuję Wam Szanowni Panowie 

za pomoc jaką otrzymałam od Was. Pozwoli mi to 
na przetrwanie dalszych dni, tak już ciężkich w 
moim wieku. Dzłęki Wam mogę spokojnie myśleć 
o dalszym moim życiu. Nie wiem czym i w jaki 
sposób odwdzięczę się Wam za jakże wspaniałomy
ślny i ludzki czyn, za pamięć o dalekiej i biednej 
staruszce. Będę modlić się bo to tylko mogę zro
bić, za całe Stowarzyszenie, za jego rozwój i dal
szą działalność. Dużo jest ludzi starych i będą po
trzebowali pomocy, a mogą otrzymać ją tylko od 
Was.

Łączę więc gorące podziękowania całemu Sto
warzyszeniu i polecam Was Boskiej opiece.” 
Matka Kolegi pani K.T. (Toruń)

„Przed kilkoma dniami otrzymałam kwotę pie
niężną za co składam gorące i serdeczne podzięko

wanie. Doręczona mi suma stanowi dla mnie wy
datną pomoc materialną.

Żywiąc głęboką nadzieję dalszego pozostawa- 
ńa w łączności ze Stowarzyszeniem, życzę w No
wym Roku wszystkiego najlepszego.”
Kolega M.F. (Katowice)

Pragnę niniejszym złożyć jak najserdeczniejsze 
podziękowania Stowarzyszeniu Polskiej Marynarki 
Wojennej w Londyn e za w dalszym ciągu utrzy
mywaną pamięć o mojej osobie w postaci przesła
nia mi £.5.-

Składam również przy okazji jak najlepsze ży
czenia świąteczne i noworoczne całemu Stowarzy
szaniu — i proszę nadal o pamięć. Na opisywanie 
mojej sytuacji mnie nie stać — jestem chory i jesz
cze żyję.”

Zebrał BM.
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BOLESŁAW MARKOWSKI

TOWARZYSKI WIECZÓR MARYNARSKI

1 znów, chyba po raz 26-ty zebrała się „młódź” 
marynarska by, wspólnie z rodzinami i przyjaciół
mi święcić dzień Polskiej Marynarki Wojennej. W 
tym roku zebrała się trochę innej,za niż zwykle 
grupa (przeszło 50 osób). Wpłynęły na to strajk 
pocztowy i pewnie fakt że niektórzy czują się starsi.

Ci jednak, co przyszli nie wyglądali na starców 
i nie czuli się starsi. Nie tylko w zawrotnych kuja
wiakach oberkach i polkach unosili swe ciągle pięk
ne tancerki, nie tylko nie wylewali za kołnierz, ale 
. .. zaprotestowali wprost buntem na projekt przed
wczesnego zakończenia zabawy ... ale muszę za
cząć od początku.

Na początku był jak zwykle bufet umieszczony 
na 2-gim piętrze Ogniska Polskiego. Tam jak zwy
kle pod kierownictwem kmdr. Jabłoń..kiego witali 
gości ci z marynarskiego grona, co przybyli wcześ
niej. Wśród nich siłą przyzwyczajenia kol. Krzyża
nowski, Olszewski, Budzyński z wprawą i obyciem 
kierowali przybywających do bufetu by „przełamać 
pierwsze lody”. W tym roku przełamywanie lodów 
odbyło się wyjątkowo szybko gdyż oprócz kilku 
gości angielskich reszta towarzystwa znała się jeśli 
nie przez ostatnie pół wieku, to conajmniej przez 
ostatnie ćwierć wieku.

Szybko odbyło się wychylenie pierwszych kie
liszków i już kol. Krzyżanowski oznajmia, że „„Din- 
ner is served”. Poszczególne grupy nawołują do 
pośpiechu towarzystwo dr. Danjelewicza, które 
przybyło ostatnie. Schodzimy do ładnie przygoto
wanej sali teatralnej. Sala pięknie przybrana świe
żymi kwiatami. Na starannie przygotowanych sto
lach artystycznie wykonane (jak zwykle) przez kol. 
Krzyżanowskiego „menu”, ogłasza dobór dań wy
jątkowo starannie dobranych. (Tu muszę zdradzić 
tajemnicę, że doborem dań zajmował się kmdr. 
Jabłoński z doświadczoną współpracą p. Jabłoń
skiej i p. Markowskiej. Chodziło przecież o taki 
dobór by kuchnia Ogniska mogła zadowolić mię
dzynarodowe podniebienia i nie przeszkadzać w 
tańcach).

Zasiadamy. Od wejścia na prawo pierwszy sto
lik zajmują wierni bywalcy naszych wieczorów kol. 
Kaczmarek i Sojak którzy są nie tylko w towarzy
stwie swoich małżonek, ale mają gościa młodego 
człowieka z czarną dobrze utrzymaną brodą i czar
nymi oczami południowca. Młody człowiek toczy 
ożywioną rozmowę z miłą panią też gościem. On 
wygląda jak Korsykanin ona jak Warszawianka. 
Okazuje się po tym, że on jest Polakiem a ona An
gielka. Kol. Sojak schudł conajmniej 2 stony, co 
mu dodaje młodości i pomaga w tańcach.

Następny stolik to Garland i Burza, to znaczy 
kmdr. Biskupscy i Pitulkowie. Oczywiście ze swy
mi uroczymi paniami. Mają gościa jest nią śliczna 
pani z fryzurą jak Marie Antoinette przyciągającą 
spojrzenia wszystkich marynarzy i nie marynarzy 
bez względu na wiek. Okazuje się, że jest to kuzyn
ka pani Biskupskiej, która jak sama powiedziała 
stara się nie opuszczać marynarskich zabaw.

Następny stół to pp. Jabłońscy, Olszewscy, oraz 
kol. Krzyżanowski i Budzyński. Cieszymy się wszy
scy z obecności pani Jabłońskiej, która ostatnio 
czuła się trochę zmęczona ale na szczęście nie tyl
ko przyszła, ale tańczy jak za dawnych lat. Przy 
tym samym stole znów śliczny gość w postaci pani 
Jadzi, która wygląda wyjątkowo powabnie. Nic 
dziwnego że M.C. (Master of Ceremony) Krzyża
nowski rozradowany przyśpiesza chwilę rozpoczę
cia tańców. Przy tym stole para angielska, która 
dobrze się czuć musi gdyż tańców nie opuszcza a 
radości nie ukrywa.

Następny stół to sami swoi. Państwo Macku- 
sowie, Zubkowscy, p. Halina Wójcik nawet goście 
^woi, gdyż pp. Czyżowie, pan Adam Mackus i p. W. 
Moszczeńsiki przynależą przecież do Marynarki 
i z urzędu i ze szczerego upodobania.

Państwo Dulla i Liber zajmują mniejszy stół. 
Miłą niespodziankę sprawił p. Liber przyprowa
dzając syna. Ufamy, że syn wyniósł dobre wraże
nie i że może na następną zabawę ojcowską przyj
dzie już z przyszłą synową.

Państwo Wizła zdecydowali się przyjść w os
tatniej chwili. Dzielą stolik z kol. Brzózką. Pani Wi- 
zla też tańców nie opuszcza a rozbawiony mąż chy
ba nie żałuje przyjścia.

Na pewno nie żałuje przyjścia grupa pp. Da
nilewiczów i pp. Hobotów. Dzielą stół z czwor
giem swoich gości. Bronek jak zwykle bawi się eon 
amore, wybija hołubce, i nawet usiłuje prowadzić 
walce figurowe Pani Nela troszeczkę się zmieniła 
od czasów Gdyńskich ale tańczy tak samo dobrze 
i ochoczo jak wtedy.

Przy stole pp. Wrońskich i Markowskich nasz 
stały sekretarz kol. Jaś Busiakiewicz oraz dwoje 
gość'. Jeden to p. Maria Nagurska, drugi najmłod
sza męska latorośl Wrońskich pan Marek Wroń
ski. Pani Nagurska wdowa po oficerze Marynarki 
Handlowej swoją służbę w Marynarce Wojennej 
pełn ia jako niezapomniana siostra szpitalna na Ok
sywiu. Jest pełnym członkiem SMW. Jakżesz m ło 
zobaczyć ją znowu w naszym gronie.
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Pan Marek Wroński idzie śladami swych star
szych braci, już znanych naukowców. A dla państ
wa Wrońskich danie swym czworgu dzieciom wyż
sze wykształcenie i utrzymanie ich w polskości — 
to wyczyn z którego nie tylko oni — ale i wszyscy 
ich marynarscy przyjaciele są dumni.

Ale zaczynam rozgadywać o ludziach j to swo
ich zamiast zacząć od .. . orkiestry. Orkiestra była 
zamówiona z tym warunkiem że będzie tylko 2-3 
muzyków — i że będą grali cicho, melodyjnie, spo
kojnie — jak przynależy wiekowi i godności jeszcze 
przedwojennych marynarzy. Tymczasem przyszło 
5-ciu muzyków — grali wcale nie cicho, wcale nie 
spokojnie, grali z życiem i dedykacją, najnowsze 
szlagiery z przed 30-tu lat. Przyjemnie zdziwili się 
marynarze, przyjemnie zdziwili się goście — naj
przyjemniej zdziwiły się nasze urocze panie — 
i wszyscy razem poszli w tany — jak przed 30-tu 
laty.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności było wię
cej panów niż pań. To też trzeba było się dobrze 
spieszyć by zaprosić w porę tancerkę — gdyż żad
na z nich nie odpoczywała. Nawet pani Julia Ma- 
ckus — która od pięciu lat zaprzestała tańczyć — 
tańczyła znów. . . i to jak . . . Panie Biskupska, Pi- 
tułko. Wrońska — tańczyły jak na najlepszych 
przedwojennych balach newątpliwie przypomina
jąc sobie z lekką nostalgią — dziarskie figury swych 
mężów — poruczników tańczących z nimi te same 
„nowoczesne” przeboje.

Nie wiem o czym myślała pani Halina. Na pew
no nie o lasach wyrąbanych na Uralu, na pewno nie 
o swoim storpedowanym okręcie w podróży z Af

ryki do Anglii — na pewno nie o żadnych kłopo
tach — gdyż nie tylko ochoczo tańczyła — a weso
ło dośpiewywaia zapomniane piosenki.

Co prawda nucili je prawie wszyscy, bo pra
wie wszyscy zostawili kłopoty i lata w domu — cie
szyli się tak prawie — jak za tych młodych lat by
wało.

Chwilę odsapnięcia wykorzystał kol. Krzyża
nowski by wesołą licytacją własnych obrazów pod
reperować Komisję Opieki. (W imieniu tejże Ko
misji serdecznie mu dziękujemy.)

Ledwo skończyła się licytacja — lekko pok 
rzepieni trunkami tancerze ruszyli w dalsze tany, 
gdy wybiła godz. 11 -ta i orkiestra (umówiona tyl
ko na 4 godziny) oznajmiła ostatnie tańce.

Oznajmienie to zostało przyjęte jednomyślnym 
głosem protestu — a ... prowodyrzy buntu pod 
wodzą .. . kmdr. Pitułko i kol. Wizły ruszyli z nie
dwuznacznym „protestem” w stronę orkiestry. Na 
szczęście (i ku wielkiej mojej radości)— udało się 
przekonać orkiestrantów (zresztą pod batutą b. ma
rynarza) — że muszą grać dalej — I grali aż do 
północy.

Gdy orkiestra wyszła p. Lus.a Pitułko zagrała 
ślicznie „do słuchu” — i przekonała nas wszystkich 
jeszcze raz — o swoim talencie i kulturze muzycz
nej. W imieniu wszystkich serdecznie dziękujemy.

Opuszczaliśmy „Ognisko” trochę chwiejnie ale 
buńczucznie — i zupełnie nie po polsku — bo zgo
dnie i jednomyślnie wyrażaliśmy swą radość z uda
nego wieczoru i przyrzekali w komplecie zjawić się 
na następny wieczór Rodziny Marynarskiej!

B. M.
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Z KOLEGAMI
KOŁO MARYNARKI WOJENNEJ W CHICAGO 

.1 MILWAKUEE

Znowu minął rok i wypadałoby zawiadonrć 
Centralę o tym co się tu nad jęz orami wielkimi 
dzieje.

Rek byi łaskawy dla naszego Koła. Po pierw
sze, przybył nam nowy członek. I to jaki! Pani 
Stan sława Radomiewicz, która godnie reprezentuje 
kierownictwo Marynarki Wojennej, w którym dłu
gie lata pracowała pod nazwiskiem Ogrodzińska. 
By o nam niazmienfe przyjemnie ujrzeć w swoim 
gronie przedstawiciela płci pięknej. (I n'e p sizę tego 
w sensie retorycznym). Poza tymi kolega Paweł Cie
ślak po długim kawalerstwie wreszcie zdecydował 
— zamknął oczy — i się ożenił. (Zwrot „zamknął 
oczy” natomiast jest śeśle retoryczny, bo mając 
tak śliczną i młą żonę to trzeba n'e być maryna
rzem żeby „zamykać oczy”). Także Koło nas~e do
znało naturalnego wzrostu, bo do Koła dołączyła 
się panna Antonina Jadwiga Siemaszko, która zo
baczyła światło dzienne w Chicago 14 lipca 1970 ro
ku. Wre zcie Kolo przeżyło nie lada sensację gdy 
odwiedzi! je Prezes Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej w Londynie, Komandor B. Wrońsk'.

W cągu ostatniego roku Koło opiekowało się 
nadal żeglarską drużyną harcerską. Dzięki ofiarno
ści Koła i doraźnych skadek wśród naszych człon
ków drużyna otrzymała około S 250.00 dolarów, 
które zostały obrócone w części na zakup łodzi ża
glowej a w części na mundury marynarskie, tak że 
już w paradz:e 3-Majowej w 1970 roku szła nasza 
mała grupka marynarzy, a na paradę tegoroczną 
pójdzie już znaczni; więcej. Op'eka nad drużyną 
me ograniczała się tylko do wkładu materialnego. 
O wele cenniejsze były dwukrotne wyprawy kolegi 
Ruszkowskiego do obozu letniego drużyny, udzie
lone instrukcje w żaglowaniu oraz gawędy przy 
ognisku, które tak dobrze wypadły, że młodzi zż 
jeszcze dz s aj o nich wspomina. Również pan Ko
mandor Lichodziejewski dwukrotnie wizytował dru
żynę, no i n<e obeszło się bez tego, że miusiał prze
prowadzić gawędę. W czasie obozu 4 harcerzy skła- 
dao przyrzeczenie w tym jjden syn marynarza i 
dwóch urodzonych w Gdańsku.

W ciągu roku odbyło się 6 zebrań. Pierwsze 
3 stycznia u państwa doktorostwa Korzenlowsk;ch, 
na którym mieliśmy miłego gościa przyjazdem z 
Polski. Także panie urządziły „baby shower” gdyż 
zaokrąglone kształty pani Siemaszko n’e pozosta
wiały złudzeń co do przyczyny. Była to kompletna 
nie podzianka dla Niej i była tym bardzo wzru
szona.

Następna zebranie odbyło s:ę u państwa Rusz
kowskich. Pani Ruszkowska przygotowała i pokie
rowała tak świetnie wszystkim, że nawet późne

PO ŚWIECIE 
przybycie niektórych członków nie zepsuło ani wy- 
śm onitego obiadu ani koleżeńskiego nastroju.

15 kwietn a (okres Wielkanocny) gościli nas 
państwo doktorostwo Korzeniowscy, i tak zastawili 
stół smakołykami, że nawi?t zdecydowani odchudza- 
cze n’e wytrzymali. Jednak te Wilnianki to już za
służyły na sławę!

Po paradzie 3-Majowej zebranie odbyło się w 
Milwaukee u państwa Gronków. Piękna pogoda, 
wyśmien ty obiad, nie mówiąc już o wyborowych 
trunkach i oczywiśce towarzystwie, sprawiły, że z 
żalem się rozstaliśmy. Na zebraniu wyświetlony był 
f Im z parady. Pożal się Boże jaki jj jakości. Ale 
pokazał tym co sami nie mogli parady zobaczyć, 
jak maszerowała drużyna żeglarska.

3 listopada znowu u państwa Korzen owskich 
Koło przyjmowało pana Komandora Wrońskiego. 
Kilku członków Koła wraz z Prezesem dr S. Ko
rzeniowskim, sekretarzem K. G dz ńskim oraz uro
czą panną Kołodyńską i kwiatami przywita’o Ko
mandora na lotnisku. Potom n;e było końca roz
mowom i pytaniom, na które Komandor dzielnie 
cdpow adał. Pobyt Komandora w Chicago, organi
zowany był przez Kongres Polonu. Al; nasze Koło 
w miarę możności opiekowało się N rn. Komandor 
był goszczony przez doktorstwa Korzeniowskich, 
poza tym transport i opiekę w ciągu jego pracowi
tego postoju dostarczyli inni członkowie Koła. Na 
odczytach Komandora honorową służbę pełnili har
cerze z drużyny żeglarskiej.

Wreszcie 14 lutego 1971 roku odbyło się osta
tnie zebranie okresu sprawozdawczego. Tym razem 
u państwa Jana i Joyce Mazurów. Pani Joyce 
przygotowała fantastyczne zakąski, a pan Jan wy
świetlił nam film dźwiękowy obrazujący życie i 
działalność Koła Marynarki Wojennej. Świetnie 
zrobiony film i bardzo udane i ciekawe komentarze 
były naprawdę czymś zupełnie dla nas nespodzie- 
wanym. Po filmie miel śmy koncert fortepianowy 
pana Janusza Twardow kiego, doskonałego pian sty 
niedawno przybyłego z Polski. Na zakończenie 
wieczoru odbyła się prezentacja skromnego upomi
nku panu redaktorowi i poecie Zbigniewowi Chał- 
ko, której dokonał nasz honorowy prezes pan Ko
mandor Ludwik Lichodziejewski. Jesteśmy bardzo 
wdz:ęczni panu Chałko za jego liczne artykuły po
święcone marynarce wojennej a szczególnie za cykl 
pod tytułem: „Wielkie dni Małej Floty”.

No i tak w zarysie wygląda rok minony w 
S.M.W. w Chicago i Milwaukee.

Kończąc, w imieniu wszystkich członków Koła 
i ich rodzin przesyłamy tą drogą najserdeczniejsze 
pozdrowienia wszystkim, koleżankom kolegom roz
rzuconym po całym świecie.

Kaźmierz Gidziński
(Sekretarz)
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TADEUSZ LESISZ

BETTY"

„Betty” była m łą choć złośliwą małpką. Ród 
jej wywodził się z Północno-Zachodniej Afryki. 
Była jak cały jej Ród nie duża ale bardzo ładna i 
nadwyraz rozumna. Jej szklące, małe latające oczka 
potrafiły zawsze w czas dojrzeć prześladowcę, a ot
warty pyszczek pokazywał ostre ząbki, którymi go
towa się była bronić.

Na okręt dosta a się dziwnym traf im, o ile so
bie przypominam ofiarował ją załodze Błyskawicy 
of cer Wojska, który był przyjacielem Dowódcy. 
Moje zetknięcie się z Betty datuje sę oj chwil' 
mego zaokrętowania na Błyskawicę pod koniec 1940 
roku.

Od pierwszego dnia na okręcie Betty stała s ę 
nieodstępną Maskotą okrętową i taką pozostała do 
ostatnich jej dni. Nie po-mnę w jaki spo ób ten 
„małpłszon” otrzymał nazwę B.tty i stał sę od tej 
chwili rodzajem żeńskim, przynajmniej w rozmowie.

Jej ulubionym miejscem na okręcie podczas po
bytu w morzu, była pozycja za kominem, na stosie 
pokrowców. Zwabiały jią tam ciepło z maszynown 
i liczne towarzystwo załogi, skupającej się tam na 
dług e pogaduszki pomiędzy wachtami. To umiło
wane miejsce stało się w przyszłości jej zgubą.

Betty miała niewielu przyjaciół, przynajmniej w 
jej pojęciu, tolerowała jedynie Dr. Krzywca, mnie 
i kucharza oficerskiego. Dr. Krzywice by jej leka
rzem i opiekunem z urzędu, wyznaczonym przez. 
Dowódcę, jako że nie pełn ł wacht w morzu. Ja 
chyba byłem jej przyjąć elem z przypadku, zajmo
wałem się nią i razem z Doktorem byłem jej przy- 
jacelem i obrońcą. Kucharz: „Wicek” dostarczał jej 
smakołyków, więc go zapewne za to tolerowała, 
chociaż czasami kiedy był pod gazem, dokuczał jej 
złośliwie.

Załoga cała bez wyjątków, przywiązana była do 
niej bardzo i nie było mowy aby bsz Betty Dowód
ca odważył się wyjść w morze, załoga uważałaby 
to za zły Omen. Nic więc dziwnego, że przy spraw
dzaniu załogi przed odkotwiczeniem, dr Krzyw ec 
musiał meldować że Betty jest obecna, chociaż nie
raz musieliśmy wszyscy porządnie jej szukać w o- 
bawie, żs mogła wybrać się na ląd.

Mimo tego szalonego przywiązania załoga jej 
dokuczała, co prawda z „małością”. Betty w zamian 
gotowała swo m prześladowcom niejednego figla. 
Siedząc za kominem w ukryciu czatowała na nie

fortunnego przechodnia rzucając mu się na głowę 
z ukrycia molestując nieszczęśliwca.

Częściej podobne wypady zdarzały sę, gdy roz
promieniony przechodź ,’ń niósł w ręku talerz pełen 
m ęsa lub innych smakołyków. Betty jednym susem 
obezwładniała biedaka, wytrącając mu talerz z ręk: 
i chwatając pokaźny kęs dla siebie.

Nie widziałem jej nigdy w akcj:, bo będąc ofi
cerem artylerii siedziałem albo w Dalocelowniku. 
albo na pomoście. Słyszał.m jednak że dzielne 
nosiła huki dział i wstrząsy okrętu od pobliskich 

bomb.
Betty była dzielnym i wytrawnym marynarzem, 

znosiła świetnie sztormy, kołysania okrętu i d ugie 
tygodnie w morzu.

Podczas inwazji Północnej Afryki w 1942 roku 
zachodziliśmy często do Gibraltaru, tam Betty mia a 
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możność spotykać swój małpi Ród na wolności roz
koszować się ciepłem. Tego c epła było jej brak 
kiedy pływaliśmy po Atlantyku, morzu Północnym, 
a jeszcze bardziej zimno dawało się jej w .1 znaki 
gdy pływaliśmy w rejonach Islandii. W Algeri, za
bieraliśmy ją że sobą na ląd, wówczas hasała po 
plaży i zapijała się z nami winem. Tego rodzaju 
przyjemności nie trwały jednak ani często ani długo. 
Okręt był w natychmiastowym; pogotowiu i wypady 
na ląd były bardzo wyjątkowe i krótk'e.

Podczas tych sporadycznych „orgii” Betty mia
ła możność dać się poznać bardzo intymnie i nie z 
najlepszej strony. Była już wtedy zaprawionym ma
rynarzem i wobec tego dobrze nas rozurmała.

Do mnie jak wspomina em przywiązana była 
bardzo i każdy mój wyjazd na urlcp przeżywała na 
swój sposób. Kiedy wracałem już z daleka jakby 
wyetuwaa i czekała na mnie przy trap e. Kiedy 
wstąpiłem na pokład rzucała mi s’ę na raniona, 
dwoma łapkami brała mnie za policzki i szwargo- 
cąc swoim wymownym językiem opowiadała mi 
wszystkie nieszczęścia jakie jej się przytrafiły pod
czas mojej nieobecności. Pytałem ją wówczas o ka
żdy szczegół a ona coraz więcej się ekscytowała i 
chciała mi wszyśtko dokładnie opowiedzieć.

Podczas jednych z północnych rejsów Betty się 
przeziębiła i dostała zapalenia płuc. Załoga byia 
zrozpaczona, doktór rob ł wszystko ażeby ulżyć jej 
kaszlowi. Betty straciła apetyt i chęć do psot. N'js 
reagowała nawet gdy ją zaczepiano, siedziała smu
tna za kominem i by a na wszystko obojętna. Wy
szliśmy w morze na normalny rej;. Betty jak zwykle 
usadowiła się za kominem na swoim legowisku. 
Doktór doglądał ją tam codziennie wszyscy się nad 
n ą litowali. Była bardzo zimna noc Betty musiała 
być zmarznięta i nieszczęśliwa bo widziano jak 
właziła na komin by ogrzać się więcej. Nazajutrz 
rano Betty za kominem nie znaleziono, biedna mu
siała wpaść do komina i spahła się biedaczka.

Po odejściu Betty atmosfera na okręcie była 
bardzo przygnęb ająca. Załoga była święcie przeko
nana, że śmierć Betty to zły Omen dla okrętu. Po 
powrocie wszyscy byli jednego zdania, musimy zna
leźć podobną „Betty”. Za kilka tygodni nowa mał
pka została zaokrętowana na Błyskawicy. Zapano
wał pozorny spokój i życ e wróciło do normalnego 
trybu.

Inż. arch. T. Lesin
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E. PŁAWSKI

POLACY NA CZARNYM MORZU
Rok 1917 i 1918 

(Rewolucja Rosyjska)

Na Grafskiej przystani panował nieustanny 
ruch. Z kutrów parowych motorówek i łodzi wio
słowych wysadali spieszący na ląd oficerowie. Na 
redzie stały okręty Czarnomorskiej Floty. History
czny Sewastopol jarzył się w promieniach słonecz
nych, a otoczony wokoło pierścieniem potężnych 
fortów, żył sobie w błogim spokoju i atmosfer/: 
południowego miasta wypoczynkowego.

Owszem na morzu toczyła się wojna, ale nie 
była to wojna znowuż tak straszna, krwawa i nie
bezpieczna, jak ją usiłowali malować morscy ko
respondenci. Obydwa fronty: Rumuński i Kauka
ski były bardzo daleko, to też w Sewastopolu żyło 
się jak na „daczy”.

Nic też nie zwiastowało zbliżających się wy
padków, które mały spowodować klęskę Carskiej 
Rosji — klęski o tak druzgocących rozmiarach i 
skutkach, o jakich nawet nie śniło dowództwo nie
mieckie.

Z lekkością 22-letniego młodzieńca wyskoczy
łem z motorówki, kilkoma susami przemierzyłem 
stopnie przystani i za chwilę znalazłem się w kasy
nie oficerskim, gdzie już czekał na mnie przy bi
lardowym stole kolega Bolesław Sokołowski, Mar- 
kier pan Adam, również Polak, ustawił piramidkę 
ukłoni! się i zniknął za drzwiami. Zaledwie kilka 
minut później powrócił i z tajemniczą miną zbliżył 
się do nas.

— Ludzże w kuchni gadają, że Car zrzekł się 
tronu, ale czy to prawda?

Przerwaliśmy grę i poszliśmy do salonu, gdzie 
wkrótce dow edzieliśmy się, że wiadomość jest pra
wdziwa i że lada chwila należy się spodziewać 
specjalnego dodatku miejscowej gazety ze wszyst
kimi detalami.

Działo się to 4-go marca 1917 roku (według 
starego stylu).

Wiadomość o wypadkach w „Stawce” kwa
terze głównodowodzącego (którym był wówczas 
car Mikołaj II we własnej osobie) w pierwszym 
momencie podziałała na oficerów w dwojaki spo
sób. Pokolenie młodsze n e bardzo- zdawało sobie 
sprawę z powagi sytuacji. Tacy jak ja myśleli, żc 
zasiądzie inny Romanow na tronie i dalej będzie
my się bili z Niemcami. Jeśli idzie o oficerów 
starszych, to oni widzieli przyszłość Rosji i własną 
v/ jak najczarniejszych, kolorach.

Następnego dnia podczas zbiórki na bazie lot
niczej dowódca odczytał nam akt abdykacji car-- 
oraz proklamację Rządu Tymczasowego. Dopiero 
w tym momencie uprzytomniłem sobie, że sytuacja 

jest poważna. Przypomniałem sobie również osta
tnią rozmowę podczas urlopu z Ojcem, który o ' 
początku wojny nie wierzył w zwycięstwo Rosji, 
a z przegraną łączył możliwość rozruchów, straj
ków i pogromów. W mesie oficerski;) bazy lotni
czej panowała melancholia. Byłem mówcza: ucz- 
nem-pilotem. Miałem jeszcze przed sobą jeden 
egzamin teoretyczny, ale dowódca bazy zawezwał 
mnie do swego gab'n?tu i oznajmi , że wobec po
wstałej sytuacji mogę o egzaminie zapomnieć. — 
Wysłałem list do dowództwa o przyznanie Panu 
specjalności lotnika — dodał na pożegnanie.

Późnym wieczorem Dowódca Floty Admirał 
A. Kołczak wyszedł na cz;le okrętów w mor7e. 
Eskadra przeszła wzdłuż brzegów Turcji, Bułgarii 
i Rumunii w celu zademonstrowania n eprzyjacie- 
lowi, że wypadki polityczne nie mają żadnego 
wpływu na bojową gotowość Czarnomorskiej Floty.

Wypadki jednak toczyły się znacznie szybc’ej 
niż myślał o tym Kołczak, lub pragnął tego Rząd 
Tymczasowy w Piotrogrodzie.

A.F. Kiereński został Ministrem Wojny i w 
słynnym swoim rozkazie Nr 1 zniósł obowiązek 
salutowania oficerom. Żołnierz rosyjski zrozumiał 
ten rozkaz po swojemu i w ogóle przestał słuchać 
rozkazów swoich przełożonych. W rezultacie żoł
nierze zaczęli opuszczać swoje oddziały i ruszyli 
<lo domów. Front zachodni począł kruszeć.

Tymczasem na okrętach Czarnomorskiej Floty 
pozornie panował spokój. Coprawda byl śmy zmu
szeni do zdjęcia carskich odznak i do oddania 
broni „na przechowanie”, ale na morzu nadal ist
niała dyscyplina, a adm. Kołczak w dalszym ciągu 
sprawował bez przeszkód obowiązki naczelnej wła
dzy w tej części Imperium Rosyjskiego. Nawet wy
baczono mu, że zamiaast oddania broni jak to 
uczynili inni oficerowie, rozkazał zrobić zbiórkę 
całej załogi pancernika i ze słowami ; że żaden 
Tymczasowy Rząd nie ma prawa odebran a mu 
szabli — wyrzucił ją demonstracyjni za burtę.

S elanka ta jednak nie była długotrwała. Pe
wnego poranka, wskutek sabotażu wyledał w po
wietrze nowoczesny pancernik „Imperatrica Ma
ria”. Po szeregu wybuchów w komorach amuncyj- 
nych okręt przewrócił się do góry stępką i osiadł 
na dnie zatoki. Rozpoczęła się też infiltracja prze
różnego gatunku agitatorów, którzy zaczęli naj
pierw rozkładać robotników portowych, a następ
nie dostąp się do oddziałów wojskowych na lądzie 
i na okręty. Ludność cywilną ogarmał coraz wię
kszy niepokój i rezygnacja.
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Z Bałtyku dochodziły ponure wieści o maso
wych mordach oficerów. Coraz częstsze wypadki 
sabotażowania mechanizmów okrętowych zaczęły się 
zdarzać we wszystkich pięciu flotach rosyjskich.

W pierwszych dniach kwietnia miałem zastą
pić kolegę i zawieźć pocztę służbową do Eupatorii. 
Zaledwie uniosłem się na parę stóp w powietrze 
wyczułem jakąś anomalię w sterowaniu. Natych
miast wyłączyłem motor i w najbardziej niezgra
bny sposób opadłem na wodę. Nic mi się nie stało, 
ale gdy się uspokoiłem i obejrzałem dokoła stwier
dziłem, że w bloczku lotki tkwił kawałek świeżo 
obstruganego patyka. Gdy powróciłem na bazę do
wiedziałem się, że ten „żart” był przeznaczony 
przez mechaników dla mojego kolegi — nie dla 
mnie. Omal że nie stałem się pierwszą ofiarą re
wolucji na Czarnym Morzu. Natychmiast złożyłem 
prośbę o przeniesienie mnie z powrotem na okręty, 
a 8-go kwietnia zameldowałem się na kontr-torpe- 
dowcu „Gniewnyj”.

W kilka dni po tym wypadku w drodze do 
klubu oficerskiego spotkałem por. mar. inż. A. 
Czesnowickiego. (Podczas II wojny był moim star
szym oficerem mechanikiem na krążowniku ORP 
Dragon).

— Czy już zapisałem się na członka Polskiego 
Domu? — padło pytanie.

— Nic o tym nie wiem — odpowiedziałem. 
— No to chodźmy razem!
W Domu Polskim znaleźliśmy się w otoczeniu 

pokaźnej ilości oficerów marynarzy i cywili, a 
wszyscy jaknajgłośniej mówili po polsku. Byli tam 
admirałowie K. Porębski i Kleczkowski, por. M. 
Przysiecki, por. Sadowski, kpt. inż. S. Hordliczko, 
por. lotn. Filanowicz i wielu innych. Nie zabrakło 
też p. Adama. Dowiedzieliśmy się, że Polski Dom 
to nie żadna stołówka, lecz najprawdziwsza orga
nizacja niepodległościowa. Otrzymaliśmy legityma
cje, wysłuchaliśmy kilku przemówień i dopiero pó
źnym wieczorem powróciliśmy na swoje okręty. 
„Gniewnyj” był wówczas wyjątkowo czynny. Spę
dzaliśmy dużo czasu w morzu, co też powodowało, 
że kontakt mój z Polskim Domem był bardzo 
luźny, ale z rosyjskich gazet dowiedziałem się o 
powstaniu Związku Wojskowych Polaków w Odes
sie, o korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego gdzieś 
w okolicach Bobrujska, o organizacjach polskich 
w Piotrogrodzie i Kijowie. Mówiło się też, że w 
Moskwie ma odbyć się I-szy Zjazd Wojskowych 
Polaków i że naszym delegatem na tym zjeździe 
będzie por. mar. Michał Przysiecki.

W końcu kwietnia „Gniewnyj” opuścił Sewa
stopol i udał się w drogę do Odessy. Na maszcie 
powiewała flaga adm. Kołczaka. Mieliśmy też na 
pokładzie flagowego*  oficera nawigacyjnego Floty 
komandora Jerzego Świrskiego. Na czas pobytu 
admirała na „Gniewnym” zostałem przydzielony do 
jego dyspozycji jako oficer Flagowy.

W morzu wyszło na jaw, że w Odessie mamy 

przyjąć na pokład Ministra Wojny A.F. Kierońskie
go i dostarczyć go do Sewastopola, gdzie miał się 
odbyć pogrzeb lejtenanta Szmidta. Oficer ten był 
rozstrzelany przez władze carskie za udział w bun
cie okrętów Floty Czarnomorskiej. Ciało jego zo
stało przywiezione do Sewastopola z wyspy Be- 
rezań.

Odkotwiczenłe w powrotną drogę z Odessy by
ło wyznaczone na godz. 17.00. Pół godziny przed
tem na wybrzeżu ustawił się honorowy batalion 
wojska, a krótko po 5-ej zjawił się Kieroński w 
otoczeniu podpułkownika Wierchowskiego, słynne
go praporszczyka Krylenko oraz garstki rewolu
cyjnej elity. Kieroński miał rękę na temblaku, po
noć na jakimś zebraniu rozentuzjazmowane wojsko 
tak długo podrzucało go do góry, że wreszcie Mi
nistrowi wykręcono rękę. Po przejściu przed fron
tem honorowego batalionu (carowi wystarczała 
kompania) Kiereński miał krótkie przemówienie, 
pod koniec którego ni stąd nj zowąd oznajmił, że 
awansuje Wierchowskiego na pułkownika. Gdy 
wchodził na pokład i odbierał raport dowódcy, na 
maszcie obok flagi D-cy Floty załopotała flaga 
Morskiego Ministra. Kołczak spojrzał w górę i 
z trudem wstrzymał się od brzydkiego słowa, a 
po suchym przywitaniu się z Kierońskim — za
wrócił na pięcie i dał mi znak bym szedł za nim.

Kiereński skierował się wprost na pomost do
wódcy i rozpoczął długie jak tasiemiec rewolucyjne 
przemówienie do zebranego na molo tłumu. Koł
czak z trudem panował nad sobą i przemierzał 
pokład tam i z powrotem szybkimi krokami.

— Niech on tylko spojrzy, tam obok mojej 
wisi flaga tego, ... jak go tam . . . tego adwokata .. . 
Adwokat Ministrem Wojny, Ministrem Marynarki, 
biedna ta Rosja ... ten adwokaciszka. ten miesza
niec, żeby go. . . Niech Pan idzie na pomost i po
wie temu Ministrowi, że już od pół godziny okręt 
czeka na rozkaz odkotwiczenia.

Pobiegłem na pomost, przerwałem ministerial
ną mowę i przekazałem p. Kierońskiemu słowa 
admirała. Kiereński jednak nie wiele się wzruszył 
i mówił sobie dalej. O godz. 18-ej byłem znowu 
u boku p. Kiereńskiego i przekazałem mu admiral
skie ultimatum: albo odkotwiczamy zaraz, albo od
kładamy wyjście na jutro. Gdy odbijaliśmy, na mo
lo grała orkiestra, a rozpłakane baby wołały w 
stronę Kołczaka: „Generale, a uważaj by się nikt 
po drodze nie utopił”. Babskie łzy i uzyskanie 
stopnia generalskiego udobruchały nieco admirała. 
Zeszliśmy do mesy oficerskiej i usiedliśmy do ko
lacji.

Przez całą noc w saloniku dowódcy odbywały 
się narady „wielkiej trójki”, czyli: Kiereński, Wier- 
chowski i Krylenko. W dużej mesie oficerskiej 
siedzieli admirał Kołczak i ja. Kołczak mówił bez 
przerwy, a ja słuchałem, nabijałem mu papierosy 
i przynosiłem z bufetu herbatę. Admirał zwierzył 
mi się, że w niedalekiej przyszłości będzie praw
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dopodobnie zmuszony do ustąpienia ze swego sta
nowiska na rzecz intrygującemu przeciw niemu 
komandorowi Nemitz. (Już w Polsce dowiedziałem 
się, że się nazywał Neimitz von Bieberstein). Koł- 
czak przypuszczał, że wyjedzie na Syberię, gdz:e 
będzie organ zował armię antyr ewolucyjną.

— A może Pan by pojechał ze mną? Narazie 
jako adiutant, co?

— Ekscelencjo, dziękuję bardzo za zaufanie, 
ale jestem Polakiem i mam zamiar wstąpić do 
tworzących s'ę w Rosji Oddziałów Wojska Poske- 
go.

— Oczywiście, ma Pan rację, a wie Pan, że 
ja właściwie pochodzę z polskich Tatarów — pod
powiedział Kołczak.

W tym momencie na progu ukazał się płk 
Wierchowski.

— Panie admirale . ..
— Kto? — krzyknął Kołczak, powstając z 

miejsca — ja pana n:e upoważniłem do tego ro
dzaju poufałości!

—i Przepraszam, Ekscelencjo, Pan Minister 
prosi Pana na naradę.

Upłynęło zaledwie kilka sekund od czasu jak 
pozostałem sam w mesie, gdy na progu ukazał 
się rozjuszony admirał. Podskoczyłem jak na sprę
żynie.

— Niech pan pójdzie do tego adwokata i po
wie mu, że jeżeli chce rozmawiać z dowódcą Czar
nomorskiej Floty to niech nałoży „pidżak” (czyli 
marynarkę).

Gdy wszedłem do kabiny narad spotkały mne 
trzy zdumione twarze.

— Co się stało poruczniku?
— Jego Ekscelencja życzy sobie ażeby podczas 

obrad panowie byli odpowiednio ubrani.
Za chwilę Wierchowski zameldował admirało

wi: Wasza Ekscelencjo, Aleksander Fedorowicz 
prosi na naradę.

— Czy nałożył pidżak?
— Tak jest Wasza Ekscelencjo.
I ta narada długo nie trwała. Gdy Kołczak 

powrócił do oficerskiej mesy poprosił o herbatę i 
papierosa, a po chwili zwracając s'ę do mnie po- 
wiedzia'.: — Myślałem, że obraduję nad sprawą 
Niemitza, a okazało się, że chcieli mnie pouczyć 
jak mam wysadzić desant pod Bosforem. Powie
działem, że jako dowódca Floty wiem co mam 
robić i żadnych wskazówek od nich nie potrze
buję.

Zdrzemnęliśmy się obydwaj na kanapach, r 
o godz. 9-ej rano (1-go maja) stanęliśmy na ko
twicy w Sewastopolu. Przy trapie czekał na Kie
rońskiego carski kuter parowy. Oficerowie i załoga 
stanęli w zbiórce. Kiereński wyszedł na pokład i 
podchodząc do poszęzególnych marynarzy ściskał 
im ręce. Następnie zaczął się żegnać z oficeranr. 
Będąc zwolniony z obowiązków flagowego uwie
czniłem ts scenki na błonie fotograficznej. Osta
tnie zdjęcie zrobiłem, gdy Kiereński idąc w moim 

kierunku zawczasu wyc ągnął lewą rękę. Na foto
grafii ręka Morskiego Min stra wyszła o tak po
twornych rozmiarach, że przykryła prawie połowę 
jego tułowia.

Podczas zaokrętowania na kontrtorpedowcu 
„Gniewnyj” brałem udział w szeregu operacji mor
skich. Jedną z nich było bardzo ryzykowne sta
wianie min w samym Bosforze. Krążownik „Ka- 
guł”, kontrtorped. „Gnewnyj” oraz jeden ścigacz 
torpedowy opuściły wczesnym majowym rankem 
Sewastopol. O zachodzie słońca następnego dnia 
osiągnęliśmy punkt geograficzny w 6 milach na pół
noc od wejścia do Bosforu. Kaguł spuścił na wodę 
4 motorowe barkasy, które podeszły do obydwóch 
burt „Gniewnego” i przyjęły po 20 specjalnie w 
tym celu skonstruowanych min. Po załadowań u 
min barkasy zostały wzięte przez „Gniewnyj” na 
hol, po czym ruszyliśmy w stronę Bosforu. Pogoda 
była idealna, a wyjątkowo ciemna noc w dużym 
stopniu sprzyjała dyskrecji naszych ruchów i po
wodzeniu całej operacji. W odległości półtorej mili 
od latarni wejściowej barkasy zrzuciły liny holow
nicze i kierując się za ścigaczem szybko zniknęły 
z oczu. „Gniewnyj” pozostał na miescu. Ponad 
trzy godziny staliśmy tuż pod lufami 12 calowych 
dział fortów Bosforskich. Lekki wiaterek unosił w 
morze szum wentylatorów naszych kotłowni. Od 
strony wybrzeża Anatolijskiego słychać było- wy
raźnie odgłosy pracy w jakimś warsztacie oraz 
ujadanie psów. Czas ogromnie nam się dłużył. 
Czekaliśmy na powrót kolegów, a trzeba zaznaczyć, 
że większość obsługi barkasów składała się z ochot
ników oficerów. Barkasy po powrocie miały pobrać 
następny ładunek min j powtórzyć całą operację.

Po 3 1/2 godzinach spostrzegliśmy nareszcie 
pierwszy barkas. Zauważyliśmy też, że wiatr zaczął 
się wzmagać i to dość w szybkim tempie. Gdy 
barkas dobił do burty i pierwsza m na zawisła na 
kranie, dowódca zdecydował, że fala jest zbyt wy
soka dla ciężko załadowanych barkasów i odwołał 
drugą połowę operacji. Pół godziny później przy
był drugi barkas już na holu ścigacza. Dowódca 
zameldował, że w drodze powrotnej stanął mu mo
tor. Dowiedzieliśmy się również z przykrością, że 
jeden z barkasów wyleciał w powietrze na wła
snej m nie, a cała jego obsługa zginęła. Gdy wre
szcie po dłuższym wyczekiwaniu odnalazł się czwa
rty barkas — podaliśmy hole i ruszyliśmy w stronę 
Kaguła. W operacji tej brało udział kilku Polaków, 
a między innemi por. mar. Zygmunt Sadowski, któ
ry dowodził ścigaczem. Dowódcą jednego z bar
kasów był mój dobry przyjacel por. Aleksander 
Hulewicz, późniejszy (w czasie II Wojny Świato
wej) kdr. por. i dowódca OR „Grom”. (Dzielny 
ten okręt zginął 4.V.1940 r. pod Narwikiem). W 
1943 r. kdr. por. Hulewicz był moim zastępcą na 
pierwszym polskim krążowniku OR Dragon. Ró
wnież i ten okręt został zatopiony przez Niemców 
u brzegów Normandii, ale i tym razem Hulewi
czowi żadna krzywda -się - nie stała). Podczas tej 
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operacji Dragonem dowodził dawny ułan, kdr. S. 
Dzienisiewicz. Jako ułan I pułku w r. 1918 Dzie
nisiewicz towarzyszył pułkownikowi Bolesławowi 
Moścckiemu w jego misji z Bobrujska do War
szawy i był naocznym świadkiem tragiczn :j śmierci 
płk. Mościckiego w nierównej walce z bolszewi
kami.

Na „Gniewnym’’ przeżyłem również ostatnią 
bitwę morską, jaka miała miejsce na Czarnym Mo
rzu przed ostatecznym załamaniem się dyscypliny 
wśród marynarzy oraz chęci do dalszego „ryzyko
wania życiem” w obronie ojczyzny. W czerwcu 
1917 r. „Gniewnyj” napotkał u wybrżeży Bułgar
skich niemiecki krążownik Breslau. Rozpoczął się 
pojedynek artyleryjski, który w rezultacie trwał 
przez całe trzy godziny. Dowódca nasz bardzo 
zgrabnie wykorzystał manewrowe zdolności „Gnie
wnego” i stosując unik<, raptowne zmiany szybko
ści, oraz zasłonę dymową nie dawał możności n'em- 
com kierowania ogniem sposobem naukowym. By
liśmy zasypywani pociskami 6 i 5 calowemi, lec: 
„Gniewnyj” nie odniósł żadnych uszkodzeń. Nie
stety rosyjski pancernik, który szedł nam na pomoc 
n'e mógł nadążyć by odciąć Breslau od wejścia 
do Bosforu. Już w marynarce polskiej spotkałem 
chorążego Pfeifera, który przez całą wojnę służył 
na Breslau. Kurząc fajki wspominaliśmy naszą słu
żbę na Czarnym Morzu i szereg spotkań w któ
rych obkładaliśmy się nawzajem pociskami. We
dług słów Pfeifera w czerwcowej potyczce otrzy
mał Breslau dwa trafienia.

Na marginesie spotkania „Gniewnego” z Bres
lau muszę nadmienić, że gdy w roku 1941 dowo
dziłem OR Piorunem w spotkaniu z Bismarkiem 
zastosowałem „chwyty” których nauczyłem się od 
dowódcy „Gniewnego” kdra Bubnowa. ORP Pio
run był pod ogniem Bismarka przez całą godzinę 
i tak samo wyszedł nie odniósłszy żadnych uszko
dzeń.

Po powrocie do Sewastopola „Gniewnyj” sta
nął do remontu, a ja zostałem przeniesiony na 
siostrzany kontrtorpedowiec Pronzitelnyj, którego 
dowódcą był znany poeta marynistyczny starszy 
lejtenant Kallistow. Myślami jednak byłem w Ode
sie. „Związek Wojskowych Polaków” jakoś więcej 
przemawiał mi do serca i wyobraźni, aniżeli „Dom 
Polski”. Jak to było do przewidzenia odszedł z 
floty admirał Kołczak, a na jego miejsce wcisnął 
się „protege” Kiereńskiego kdr. Niemitz. Coraz 
częściej zaczynały się obijać o uszy wiadomości o 
zameszkach na okrętach floty i w oddziałach na 
lądzie. Pan Adam nieustannie namawiał mnie, bym 
nawiewał, aż pewnego dnia opuścił bilardową salę 
i zniknął jak kamfora. Polski Dom nadal skupał 
wieczorami Polaków,*  którzy wciąż czekali na sen. 
sacje i cuda, ale czas upływał i nic specjalnego 
nie działo się.

W sierpniu otrzymałem list od kolegi Sieriko- 
wa z Sulina (przy ujściu Dunaju) w którym nad

mienił, że słyszał o moim marzeniu być bliżej 
Odesy, a ponieważ on osobiście chciałby powrócić 
do narzeczonej w Sewastopolu, więc proponuje, by- 
śmy zamienili się okrętami. Natychmiast złożyłem 
podanie i wyjątkowo szybko otrzymałem rozkaz 
przen esieniowy. Zapakowałem mój dobytek i przy 
pierwszej sposobności przeprawiłem się do Sulina, 
gdzie otrzymałem przydział zastępcy dowódcy na 
torpedowcu „Zorkij”. Dokładnie w tydzień później 
nadeszła wiadomość o pierwszej prawdziwej rzezi 
w Sewastopolu. Oniemiałem, gdy dowiedziałem się 
o wymordowaniu całego składu oficerskiego na 
„Pronzitielnym”. Stracił życie Kallistrow, zginął 
też Serikow. Jedynie mój los był szczęśliwy.

W Sulinie było raczej nudnawo. Linia frontu 
coprawda znajdowała się dosyć blisko, ale oprócz 
kilku pojedyńczych nalotów i trochę strachu przy 
akompaniamencie przeciwlotniczej artylerii i wy
buchu 1 do 2 bomb, nic nie mąciło spokoju nasze
go bezczynnego postoju. Czasem bomba trafiła w 
pobliżu do wody, a wówczas na powierzchnię wy
pływały setki ogłuszonych ryb. Załoga wyławiała 
lepsze okazy i miała z tego świetną kolację.

Raz lub dwa na mies ąc „Zorkij” chodził do 
Odesy po pieniądze i prowiant. Czekałem na tę 
okazję z niecierpliwością, aż wreszcie znalazłem s:ę 
na rogu Sadowej i Piotra Wielkiego i wszedłem 
do budynku na którym wisiał szyld z napisem 
„Związek Wojskowych Polaków”. W kancelarii zo
stałem przyjęty przez por. Saładko, który zapro
wadził mnie do gabinetu „wodza” — kapitana 
Skrzyńskiego. Miał lat około 35, ciemny szatyn, 
szczupły, energiczny i szybko mówiący. Brak mu 
było jednej ręki. Powstał z krzesła i przywitał 
mnie słowami — „nareszcie mamy marynarza!” ■— 
Po krótkiej wymianie zdań oraz wypełnieniu i pod
pisaniu paru formularzy, powróciłem do kancelarii, 
gdzie razem z Saładko skomponowal śmy i wysła
liśmy telegram do Komitetu Wykonawczego Czar
nomorskiej Floty w którym prosiłem o przenie
sienie mnie z marynarki rosyjskiej do formujących 
s ę oddziałów Polskich. Kilka dni później „Zorkij” 
został wysłany do Batumu, skąd mielśmy eskor
tować do Noworosyjska storpedowany przez nie
miecki okręt podwodny statek handlowy. Okazało 
się, że miał dziurę blisko dziobnicy toteż posuwa
liśmy się z żółwią szybkością. W drodze na północ 
zawijaliśmy do Poti, Suchumu, a gdy doszliśmy do 
Gagr musieliśmy stanąć na kilka dni, bowiem pra
cujące bez przerwy pompy na statku wymagały 
remontu. Poszedłem na ląd. Na wzgórzu otoczo
nym gajem palmowym stał piękny hotel „Wremien- 
naja Gostinnica”, ponoć własność wielkiego księcia 
Mikołaja Mikołajewicza. Przed hotelem znajdował 
się olbrzymi taras, który w oparciu o skały jakby 
wisiał w powietrzu kilkadz:esiąt metrów ponad 
plażą. Usiadłem przy stoliku i utkwiłem oczy w 
nieskończoną dal błękitnego morza. Gdy wreszcie 
oderwałem wzrok od wody i nieba i obejrzałem 
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się wokoło po górach i plaży ■— świat wydał mi 
się tak Bosko piękny . .. Tymczasem tak bardzo 
niepewny był mój własny los ...

Nagle stanął przede mną dziarsko wyglądający 
porucznik Dzikiej Dywizji. Miał na sobie białą 
..czerkieskę”, u boku bogato upiększoną złotem 
kością słoniową szablę, a za pasem kindżał. Zasa
lutował do papachy i przedstawił się. Był to wła 
detelnyj kniaź Abhazji Chaitbej Saatbejewicz Szer- 
waszidze. Usiadł przy moim stoliku, skinął na kel
nera i zamówił wino. Kniaź był w drodze do 
swego aułu, dokąd wracał po kilku miesiącach 
spędzonych w szpitalu w Batumie, gdzie leczył 
rany odniesione na froncie zachodnim. Czekał na 
konie. Gdy po dwóch butelkach Kachetińskiego 
wina wyjaśniło się, że w niczym nie różnimy się 
w naszych poglądach względem Rosji i jej rządów 
— zostałem zaproszony do aułu. Dowódca sprze
ciwiał się tej mojej wycieczce. Był przekonany, że 
żywcem nie wrócę. Kaukaz niby to należał do 
Rosji, ale biada była temu, kto przez ciekawość 
lub nieostrożność zawędrował zbyt daleko od wy
brzeża. lub pilnowanej przez wojsko szosy, czy też 
osiedla, o takim śmiałku zwykle zanikał wszelki 
ślad.

Gdy wjechaliśmy do aułu zostaliśmy otoczeni 
przez „starszyznę”. Tak długo przyglądali się zło
wrogo mojej osobie, aż kniaź wytłomaczył im, że 
jestem synem Lechistanu i że mam być traktowany 
jako brat.

Uczta była szaleńcza. Przez całą noc piliśmy, 
jedliśmy gotowane baranie głowy, „czacharbili” 
oraz inne kaukaskie przysmaki, a przy świetle 
ogniska przyglądaliśmy się narodowym tańcom wy
konywanym przez miejscową młodzież. Poddani 
szaleli z powodu powrotu ich władcy, szaleli na 
całego! Nic podobnego w życiu swoim nie widzia
łem i już na pewno nie zobaczę.

Po paru godzinach odpoczynku pożegnałem 
się z bratem-kniaziem, wsiadłem na konia i w oto
czeniu trzech konnych powróciłem na „Zorkij”.

Po kolacji poszedłem znów do hotelu, ale tym 
razem do fryzjera. Zakład obsługiwali austryjaccy 
jeńcy. Tak jak kolej do Murmańska była budowana 
przez jeńców niemieckich, odcinek kolejowy wzdłuż 
morza Czarnego budowali Austryjacy. Zwróciłem 
się do fryzjera po niemiecku przez „bitte” itd, ale 
żołnierz odpowiedział mi „proszę saditeś”. „Austry- 
jak” okazał się rodem z Krakowa. Trafił do nie
woli w pierwszym tygodniu wojny i bardzo się z 
tego cieszył. Pierwsze dwa i pół lata spędził w 
Omsku — również jako fryzjer. Z zawodu był 
geometrą, ale głośno do tego nie przyznawał się. 
Przez, dwie godziny strzygi mnie i opowiadał o 
losie jeńców, a szczególnie od czasu, k;edy się 
zaczęła rewolucja.

—.Ja tu w hotelu mam przynajmniej co jeść, 
ale ci co pracują na tych skałach umierają jak 
muchy. Ani żarcia, ani lekarza, ani żadnej poczty 

od miesięcy. Bardzo tu dużo polaków pracuje — 
dorzucił.

Ostatni postój miel śmy w Noworosyjsku. W 
mieście tym przed 22 laty niżej podpisany ujrzał 
świat Boży. Obszedłem miasto, a w jakiejś naroż
nej aptece dowiedziałem się, że stary przyjaciel 
mojego ojca — dr Safronow jeszcze żyje. Złożyłem 
mu wizytę. Miał już 83 lata, ale nadal prowadził 
tryb życia, który znany mi był w detalach z opo
wiadań ojczulka. Safronow ukończył dwa fakultety 
medyczne, ale nigdy w życiu nikogo n'e leczył.

— Dziesięć lat studiowałem medycynę, by się 
przekonać, że jest diabła warta.

Safronow lubił dobrze zjeść i dużo wyp:ć. 
Miał ideał-gospodynię. Przez 50 lat była mu wierną 
towarzyszką życia. Był człowiekiem zamożnym, po
siadał bogatą bibliotekę, a czytanie było jego głó
wnym zajęćem. Miał wielu przyjaciół i codziennie 
zapraszał trzech do siebie na obiad. Stół był zawsze 
nakryty na 4 osoby. Przy każdym nakryciu stała 
mała karafka z wódką i nieco większa z winem. 
Gdy żaden z zaproszonych gości nie zrobił mu 
zawodu cieszył się mezmiernie. Gdy natomiast n kt 
nie przyszedł — zjadał cztery obiady i wypijał 
całą wódkę i wino. Był to człowiek olbrzymiej 
tuszy, ale z przejedzenia często zapadał na niestra 
wność a wówczas udawał się pod opiekę przyjaciela 
weterynarza.

— Co panu jest Doktorze?
— Mu-u-u! odpowiadał Safronow, czy krowa 

ci mówi co ją boli?
Przez Sewastopol wróciliśmy do Odesy. Na 

początku grudnia nadszedł telegram z Komitetu 
Wykonawczego Czarnego Morza ze zgodą na 
przeniesienie mnie do Polskich Formacji. Gdy za
meldowałem się z telegramem w Związku Wojsko
wych Polaków kpt. Skrzyński poradził mi, bym 
z tym przeniesieniem zwlekał jak najdłużej, bowiem 
jestem jego jedynym kontaktem w Marynarce Ro
syjskiej. Gdy po tej rozmowie powróciłem na okręt 
okazało się, że mamy odprowadzę do Sulina 
nieduży statek załadowany amunicją i benzyną dla 
lotnictwa. W Sulinie czekał na nas inny rozkaz: 
Udać się do Kanału Potapowa do dyspozycji tam
tejszego dowództwa odcinka.

Nie przypuszczałem, że w dwa dni później 
będę przeżywał jedną z lepszych przygód mojego 
życia.

Stałem na pokładzie i łowiłem sobe rybki. 
Wtem do burty okrętu dobija ścigacz artyleryjski. 
Młody oficer przeskakuje na pokład „Zorkiego”. 
salutuje i wręcza mi list z pieczątkami „pilne” 
„tajne”, adresowany do dowódcy. W pół godziny 
później ścigacz wiózł mn'e do Izmaiłu, gdzie mia
łem zameldować się u dowódcy oddziału balono
wego.

— Pan, podobno latał na samolotach? — za
pytał mnie brodaty i wąsaty kapitan.

— Tak jest.
— Doskonale, więc jutro rano poleci pan n*  
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balonie obserwacyjnym. — Na nic były moje sprze
ciwy. O 4-ej rano z walizeczką wypełnioną pro
wiantami zaokrętowałem się na holowniku z wi
szącym nad nim balonem i ruszyliśmy krętym ko
rytarzem Dunaju w stronę miasteczka Tulcza, za
jętego przez Niemców. Linia frontu ciągnęła się 
nieco na północ od Tulczy.

Pierwsze blaski wschodzącego słońca zastały 
mnie już w koszu balonu, a winda parowa zaczęła 
odkręcać linę. Gdy holownik zatrzymał się i przy
cumował przy brzegu — znajdowałem się już na 
wysokości 600-700 m. Przez telefon podawałem in
formacje o rezultatach strzelania czterodzialowej 
baterii rosyjskiej po okopach niemieckich, a także 
po samej Tulczy. Wkrótce po rozpoczęciu strzela
nia zaczął nawalać telefon. Następowały coraz to 
dłuższe przerwy, aż w rezultacie zirytowany po
rucznik wojska i kierownik wyprawy postanowił 
wracać do Izmaiłu. Holownik zrzucał cumy i ruszył 
z prądem rzeki. Drgania linki oznajmiły, że winda 
zaczęła ściągać balon wdół. Już miałem zamiar za
brać się do przekąski, gdy usłyszałem szum motoru 
samolotu. Wprost na mnie leciał niemiecki Focker, 
a za nim rosyjski Beb Newport. Przelatując nad 
balonem niemiec puścił dwie krótkie serie. Kule 
z sykiem przeleciały gdzieś w pobliżu. I tu raptem 
ożył na chwilę telefon: „Balon pali się, skakać!” 
Zgodnie z instrukcją przyczepiłem hak od liny spa
dochronu do tak zwanego szwajcarskiego pasa, któ
ry miałem na sobie i skoczyłem za burtę. Minę.a 
wieczność zanim spadochron wreszcie nabrał po
wietrza i otworzy i się. Od szarpnięcia omalże nie 
pojechałem do rygi. Zobaczyłem pod sobą zimną 
wodę Dunaju a na górze najspokojniej w świecie 
kołyszący się balon. Wcale się nie palił, a nawet 
nie dymił. Niesiony wiatrem opadałem w kierunku 
brzegu. Na wysokości 6 metrów (według instrukcji) 
odczepiłem hak a w sekundę późnłej wylądowałem 
na miękkim piaseczku. Wieczorem byłem z powro
tem na Zorkim, który stał już pod parą i czekał 
na mój powrót, by natychmiast wyruszyć do Odesy. 
Przez caiy następny dzień nie puściłem1 pary z ust 
o mojej balonowej przygodzie. Nawet nie mówiłem: 
że byłem ostrzelany przez niemiecki samolot. Nie 
chciałem się wystawić na pośmiewisko caiej załogi 
i docinki kolegów. Dopiero, gdy powróciliśmy do 
Odesy nadszedł telegram od dowódcy odcinka, któ
ry wyraził mi pochwałę za dz elność, odwagę, do
bre kierowanie ogniem i doskonale wykonany 
skok. Wszystko się wydało! Do późnego wieczoru 
przychodzili koledzy z sąs ednich okrętów by po
winszować mi bohaterskiego wyczynu w obliczu 
nieprzyjaciela. Jednocześnie przybył na okręt ku
rier z listem z Komitetu Wykonawczego poleca
jący utworzenie komitetów okrętowych, oraz prze
prowadzenie wyborów na stanowiska oficerskie na 
okrętach floty i w oddziałach lądowych.

Mój dowódca st. lejtenant Ostołopow natych
miast poprosił o urlop, zapakował swoje walizki 

i opuścił okręt. To samo uczynił oficer-mechanik 
por. Nielepa. Obydwaj nie byli łubiani przez załogę 
i nie mieli żadnej szansy pozostania na swoich 
stanowiskach. Do komitetu byli wybrani sami U- 
kraińcy, a gdy komitet zebrał się na swoje pierwsze 
narady, zostałem jednogłośnie obrany dowódcą. 
Gdy zwróciłem komitetowi uwagę na fakt, że je
stem przeniesiony do oddziałów polskich — prezes 
komitetu, który mało orientował się w sprawach 
międzynarodowych, oświadczył, że zwróci się do 
oddziałów polskich by przenieśli mnie z powrotem 
do Marynarki Rosyjskiej. Bardzo proste!

Kapitan Skrzyński, któremu zameldowałem o 
sytuacji w jakiej znalazłem się w tak nieoczekiwany 
sposób —- wcale się tym nie przejął. W rezultacie 
zostałem jakby wypożyczony przez Związek Woj
skowych Polaków Marynarce Rosyjskiej. Na od- 
chodnem kpt. Skrzyński polecił, bym jak najmniej 
mieszał się do wewnętrznych rozgrywek na okrę
tach floty, natomiast miałem interesować się na
strojami panującymi na lądzie i okrętach w sto
sunku do tworzących się w Odesie oddziałów Pol
skich.

Przed świętami Bożego Narodzenia „Zorkij” 
spędził kilka dni w Sulinie. Statek z amunicją nada! 
stał przy molo. Niemcy bombardowali go kilka
krotnie, ale bez powodzenia. Obecność tego statku 
w Sulinie spowodowała stopniowe wyludnianie się 
miasta, a resztki ludności, wobec całkowitego ur
wania się łączności z własnym krajem (Rumunią) 
oraz z braku wszelkiego dowozu z ogarniętej re
wolucją Rosji — dosłownie przymierała głodem. 
Przed powrotem do Odesy zdecydowałem urządzić 
Rumunom prawdziwe święta Bożego Narodzenia. 
Pobraliśmy ze statku amunicyjnego tuzin ręcznych 
granatów i w ciągu godziny nagłuszyliśmy tyle ryb, 
że miasteczko miało co jeść przez kilka dni. 
Kazałem też wydać dzieciom po kawałku cukru.

Okres świąt Bożego Narodzenia spędziłem w 
Odesie. „Zorkij” czyścił kotiy. Miałem nareszcie 
sposobność zapoznania się z szeregiem rodzin Pol
skich. Odnalazłem również moją kuzynkę Wandę, 
znakomitą pianistkę, a żonę miejscowego adwokata. 
Pp. Brudzewscy (właściciele majątku pod Winnicą) 
ustąpili mi w swoim mieszkaniu pokój do którego 
przeniosłem z okrętu moje cenniejsze rzeczy. Po
nieważ podczas postoju w porcie okrętem opieko
wał się Komitet, mogłem poświęcić więcej czasu 
Związkowi Wojskowych Polaków, a obcując z ro
dakami miałem sposobność do ulepszania mojej 
beznadziejnej polszczyzny. Noc Sylwestrową spę
dziliśmy bardzo hucznie. Związek Wojskowych Po
laków wynajął całe piętro w dawnym kasynie gar
nizonowym. Gdzieś spod ziemi wydobyto prowian
ty, o których nikomu się nie śniło od początku 
rewolucji. Sala balowa i jadalnia były udekorowane 
polskimi flagami. Do tańca przygrywała polska or
kiestra. Panie wydostały ze schowków swoje balo
we suknie, panowie wojskowi nałożyli świeżo uszy
te polskie mundury, cywile byli przeważnie we frą- 
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kach, a dwaj marynarze zjawili się w pozbawionych 
„pagonów”, rosyjskich surdutach. Jedynie odznaka 
Z.W.P. ze świecącym się białym orłem świadczyła 
o naszej przynależności.

Tuż przed pó.nocą zgaszono światła. Jakby 
gdzieś daleko- trębacz zagrał pobudkę. Punktualnie 
o 12-ej włączono świat.o, a cały gmach zadrżał 
od dźwięków Mazurka Dąbrowskiego.

Pierwszy raz w życiu na terytorium rosyjskim 
usłyszałem hymn polski, grany niskonspłracyjnie.

Panie i panowie powstali z miejsca, wyprosto
wali się na baczność i zawtórowali Jeszcze Polska 
nie zginęła! We wszystkich oczach gorzał ogień a 
po policzkach lały się strumienie łez;. Dla wielu 
było to tak silne przeżycie, że opadali na krzesła 
a oparłszy głowy i ręce o stoły — na głos szlochali.

Po hymnie narodowym orkiestra zagrała Polo
neza. Na komendę wodzireja formowały się pary, 
a nikogo nie zabrakło w szeregach. Para za parą 
w ukłonach sunęły po posadzce. Dotychczas nie
śmiałe nadzieje zamieni.y się w niezachwianą wiarę, 
że już bliski jest dzień w którym wolna Polska 
przestanie być mitem.

Bal przeciągnął się do rana. Przez całą noc 
kasyno było otoczone przez brząkające bronią ro
syjski; żołdactwo. Wykryliśmy i wyrzuciliśmy za 
drzwi kilku „podsłuchiwaczy” ukrytych pod sceną 
i na parapetach okien. Nie obeszło się też bez 
ekscesów i polemik z reprezentantami odeskiego 
Komitetu Wykonawczego, którym nie w smak by
ła cała ta polska zabawa. Jeden z nich nawet 
wszedł na salę z krzykiem, że się panoszymy jak 
„za carskich czasów’’. Otrzymał butelkę wódki i 
uspokoił się. Gdy opuszczaliśmy kasyno musieliśmy 
przejść pomiędzy szpalerem złowrogo przyglądają
cych się nam „towarzyszy”. Było ich mnóstwo, ale 
stali w milczeniu, zabrakło im odwagi wobec „za
granicznych gości”.

Nocą z 12-go na 13-go stycznia wracałem do 
domu pp. Brudzewskich z jakiegoś przyjęcia. Idąc 
ulicą Sadową zostałem oświetlony lampką elektry
czną i otoczony przez tuzin podejrzanych typów 
mianujących się patrolem.

— Ty morskoj oficer?
— Tak, ale należę do oddziałów polskich, 

przy czym rozpiąłem płaszcz j wskazałem na od
znakę Z.W.P.

— Czy masz broń?
— Mam „Nagan”.
— Oddawaj! My Ukraińcy. Jutro będzie wojna.
Delikatnie próbowałem tłomaczyć, że nie ma 

nic nielegalnego dla oficera W.P. mieć w kieszeni 
nagan, ale cztijąc ostrza bagnetów z przodu i z tyłu 
oraz pistolet tuż na nosie zbytnio nie oponowałem. 
Podczas gdy oddalałem się od „patrolu” i zanim 
zniknąłem w ciemnościach nocy, z sercem w gardle 
spodziewałem się salwy, albo co najmniej strzału 
z mojego „Nagana” w plecy — ale Bóg uchował 
mnie i tym razem.

Wczesnym rankiem przebudziłem się od huku 
armat i trzasku karabinów. Krętemi drogami po
biegłem na okręt, gdze dowiedziałem się że U- 
kraińcy zaatakowali oddziały rosyjskie w mieście, 
a z domów dooko a portu „ktoś” strzelał w kie
runku okrętów. Niedaleko „Zorkiego” stał pancer
nik „Rostisław” na którym mieścił się sztab i Wy
konawczy Komitet Marynarki, obok zaś niego słyn
ny pomocniczy krążownik „Ałmaz”, o którym mó
wiono, że jego kotły są opalane ciałami oficerów. 
Była też piosenka na ten temat:

Oficer mołodoj 
Kudy kofszsia? 
Popadjosz na Ałmaz 
Nie warotiszsia.

Oficerze młody 
Dokąd się toczysz? 
Trafisz na Ałmaz 
Już nie powrócisz.

W pewnym momencie Ałmaz otworzył ogień 
ze swoich dział po domach jakoby zajętych przez 
Ukra ńców. Były to piękne pałacyki, należące przed 
wojną do odeskich bogaczy. Jeden po drugim wa
liły się demy i powstawały pożary. Przyglądaliśmy 
się ze zgrozą tej wojme domowej, temu bezsen
sownemu strzelaniu i bratobójstwu. Niedługo je
dnak danym mi było cieszyć się, że nie biorę w 
tym mordzie bezpośredniego udziału. Nadszedł ro
zkaz z dowództwa „Zorkij’’ podnieść natychmiast 
parę i przygotować s'ę do odkotwiczenia”. Krótko 
po tym zjawili się na podkładzie dwaj marynarze- 
komisarze z pisemnym rozkazem, z którego wy
nikało, że „Zorkij” ma się udać pod Duży Fontan 
i zbombardować dworzec kolejowy, zajęty przez 
nieprzyjaciela — czyli Ukraińców. Zawezwałem do 
siebie prezesa komitetu, którym był Ukrainiec i za
pytałem, co o tym wszystkim myśli? Pan prezes 
zupełnie logicznie odpowiedział, że w otoczeniu 
pancernika, krążownika i innych okrętów rosyj
skich trudno o sprzeciw, ale i tak przecież „Pan 
Bóg kule niesie”.

Pod pretekstem, że chcę się przespacerować 
przed odkotwiczeniem, poszedłem do budki tele
fonicznej i zameldowałem kpt. Skrzyńskiemu o sy
tuacji.

— Co mam robić Panie Kapitan ę?
—- Zapomnieć o sentymentach i wykonać ro

zkaz — brzmiała odpowiedź.
Byłem w rozterce. Dworzec kolejowy, ukryty 

w kotlinie nie był widoczny od strony morza. Ani 
ja ani żaden z moich oficerów nie pos:adał spec
jalności artyleryjskiej. Strzelanie „na oko” do nie
widocznego celu nie miało sensu. Zawiadomiłem 
o powyższym komisarzy i zasugerowałem, by za
żądali przydziału oficera specjalisty. Poszli na „Ro
stisław” i po paru godzinach przyprowadzili jakie
goś ponurego typa, który absolutnie w niczym nie 
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zdradział postawy oficerskiej. Nawet nie przywitał 
się ze mną. Gdy stanęliśmy na kotwicy pod Wiel
kim Fontanem obliczyłem koordynaty i poprosi
łem „artylerzystę” na pomost. Prowadząc palcem 
po mapie powiedziałem:

— Tu jest pozycja okrętu, a tu są odległości . . .
— Wiem! urwał mi w połowie zdania.
— A kto będzie panu podawał rezultaty strze

lania z lądu?
— Nie wiem! — i rozmowa skończyła się.
„Artylerzysta” przeprowadził dłuższą rozmowę 

z obsługą na dziobie i rozpoczęło się bombardowa
nie Odesy. Zaledwie oddaliśmy kilka strzałów, jak 
z „Rostisława” nadszedł telegram: „Przerwać o- 
geń, strzelacie do swoich. Wracać do portu”. Do
piero po wyokrętowaniu się komisarzy i „artyle- 
rzysty” dowiedziałem się, że ów spcjalista był to 
plutonowy z baterii nabrzeżnej. Będąc na „prze
pustce” w łóżku „narzeczonej” usłyszał strzelan nę, 
więc w te pędy przybiegł na „Rostisław” i ukrył 
się pod jego pancerzem. Na okręcie przypadkowo 
us.yszał rozmowę o trudnościach na „Zorkim” i 
nie wiedząc dokładnie o co chodzi, zgłosił swoją 
ofertę do bombardowania Ukraińców, a komitet 
rewolucyjny ofertę przyjął.

Po powrocie na „Rostisław” amator-artylerzy- 
sta próbował oczywiście zwalić całą winę strzelania 
„do swoich” na mnie, lecz indagowany przez mor- 
ków komitetu „Zorkiego” „armiejec” sprawę prze
grał. Wykręcił się ustną naganą, ale tylko dlatego, 
że był przedstawicielem proletariatu i że dał dowód 
ludowego patriotyzmu.

W następnym dniu wojna skończyła się. Obie 
strony zwyciężyły i zawarły pokój. Wieczorem 
zdecydowałem pójść do kawiarni „Fanconi”, a na
stępnie do teatru. Towarzystwo w kawiarni wyglą
dało i zachowywało się wysoce demokratycznie, ale 
ciastka i kawa były całkiem carskie. Właśnie skoń
czyłem ucztę, gdy przy sąsiednim stoliku rozsiadło 
się czterech przedstawicieli morskiej kawalerii. Mie
li na sobie nowiutkie skórzane kurtki i spodnie, 
oraz wysokie buty. Na wstążkach marynarskich 
czapek, widniała nazwa macierzystego oddziału. Ich 
uzbrojenie składało się z kawaleryjskich karabinów, 
automatów Mauzera, rewolwerów i fińskich noży. 
Przez obydwa ramiona na ukos mieli zawieszone 
wstęgi z nabojami, a do pasa przyczepione ręczne 
granaty. Musiał to być ciężar nielada, toteż nie 
mogłem sobie wyobrazić w jaki sposób odbywało 
się ich wskakiwanie na konia. Wśród miejscowej 
ludności konni marynarze mieli reputację najgor
szego gatunku bandytów, natomiast w czerwonej 
prasie nazywano ich „krasa i gordość russkoj re
wolucji”. (Piękno i duma rosyjskiej rewolucji).

Na wszelki wypadek czym prędzej opuściłem 
to sąsiedztwo i poszedłem do innego saloniku. Za
ledwie przekroczyłem próg, gdy wpadłem w objęcia 
Wacka Iwaszkiewicza. Nie widzieliśmy się od cza
sów, gdy byliśmy razem uczniami szkoły lotniczej 
w Baku. Po przekąsce przy bufecie poszliśmy ra

zem do teatru. Były to jeszcze czasy w których 
konferansjerów nie pakowano do ula za byle do
wcip lub złośliwą uwagę pod adresem nowych rzą
dów i panujące w Rosji stosunki. Po raz pierwszy 
zobaczyłem słynnego „Pierota” Wiercińskiego i u- 
słyszałem jego piosenki: „Liliowy murzyn”, oraz o 
tych „palcach co pachną kadzidłem”.

Nazajutrz przedstawiłem Iwaszkiewicza kpt. 
Skrzyńskiemu. Ilość marynarzy w Z.W.P. zwięk
szyła się do trzech. Trzecim byi por. mar. Wła
dysław Filanowicz późniejszy Komendant Portu 
Wojennego w Gdyni.

W końcu stycznia „Zorkij” został wysłany do 
Sulina, celem przeprowadzenia ewakuacji rosyjskie
go garnizonu. Wojna z Niemcami na tym odcinku 
właściwie już nie istniała, natomiast sojusznicy Ru
muni stawali się coraz bardziej agresywni i nie 
ukrywając swoich wrogich uczuć, żądali: „Russkij 
idi domoj”.

Mało tego, ktoś puścił plotkę, że zbliża się 
do Sulina rumuńska dywizja i że wnet zacznie się 
„rąbanie bolszewików na sieczkę”. Wobec podo
bnej perspektywy ewakuacja odbyła się w sposób 
przyśpieszony. Niewielki garnizon rosyjski w Suli- 
nie zniknął zanim „Zorkij” przybył z rozkazami 
ewakuacyjnemi. Samoloty zdolne do latania czeka
ły na bieżni i zaraz po przybyciu „Zorkiego” od
leciały do Izmaiłu. Dla przeprowadzenia ewakuacji 
warsztatów lotniczych, baterii, artylerii, magazy
nów itp. nie było ani ludzi, ani statków. Zabrałem 
na pokład załogę naziemną bazy, paru chorych ze 
szpitala i ruszyliśmy z powrotem do Odesy. Nikt 
z miejscowej ludności nie przyszedł by się z nami 
pożegnać. Tylko kundel chuderlawy, którego ku
charz poczęstował resztkami obiadu — biegł za 
nami po nabrzeżu z oczyma peinemi psiego smutku.

W połowie lutego poprosiłem władze o urlop 
i zaokrętowałem się na kursującym pomiędzy Ode- 
są, Sewastopolem i Jałtą statku „Aleks ej”, którym 
dowodził Jan Górski, późniejszy kapitan portu 
handlowego w Gdyni. Otrzymałem darmowy prze
jazd, ale za to zobowiązałem się pełnić służbę 
wachtową. O Górskim i jego przygodach można 
pisać tomy. Wysoki, przystojny, elegancki i dow
cipny. Górski był jak ta beczka bez dna, gdy cho
dziło o picie i jak lep na muchy, gdy zjawił się 
wśród pań. Twierdził, że nie istniała dla niego płęć 
piękna, lecz tylko najpiękniejsza. Rewolucja w ni
czym nie zmieniła jego hulaszczego trybu życia, 
w niczym też nie zmienił się w stosunku do swojej 
załogi. Dookoła sypały się głowy oficerów i inte
ligencji, ale Górski jakby nic o tym nie wiedział 
i do dnia w którym wreszcie zdecydował się na 
wyjazd do Polski, pozostawał pierwszej klasy dzier
ży mordą.

Do Sewastopola przyjechałem 21-go lutego, a 
23-go „Aleksej” miał mnie podebrać w drodze po
wrotnej do Odesy. Przyjechałem właściwie tylko 
po to, by odebrać swoje kosztowności i dokumenty, 
które przez całą wojnę były na przechowaniu w 
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ogniotrwałej kasie jubilera p. Razumnego. W dniu 
przyjazdu byłem bardzo zmęczony, więc poszedłem 
wprost do swojego mieszkania, a po krótkiej roz
mowie z sąsiadami ułożyłem się do snu. Gdzieś 
po północy usłyszałem głośne dobijanie się do 
drzwi gospodarza domu. Raz po raz w ciszy nocnej 
słychać było odgłosy strzałów. Wyskoczyłem z łóż
ka, nałożyłem pantofle nocne i poszedłem do okna. 
Na ukos, po drugiej stronie ulicy stało kilku męż
czyzn i szlochających kobiet. Nie było czasu do 
namysłu ani nawet na nałożenie spodni. Chwyci
łem do ręki kurtkę, otworzyłem okno, zeskoczyłem 
na chodnik uliczki (Nikolskj Pereułok) i w nogi. 
Biegłem w stronę zejścia prowadzącego w dół do 
tak zw. Telefonnej Pristani. Około 100 metrów od 
mojego domu Nikolski Pereułok był przedzielony 
wysokim murem, za którym znadowało się duże 
podwórze z gmachem komory celnej pośrodku. Gdy 
tak biegłem usłyszałem za sobą kilka strzałów. Nie 
wiem, czy te strzały stały się powodem raptownej 
zmiany decyzji, ale zamiast pod murem skręcić w 
prawo i biec w dół po ścieżce do przystani, wsko
czyłem w jakiś sposób na mur, podciągnąłem się 
do góry i przeskoczyłem na drugą stronę. Podczas 
tej stumetrówki zgubiłem jeden pantofel. Musiałem 
również nastąpić na coś ostrego, gdyż noga mocno 
krwawiła. Po tej drugiej stronie, równolegle do 
muru rosły krzaki. Gdy wychyliłem głowę, zobaczy
łem, że podwórze było oświetlone i wypełnione 
tłumem ludzi wsłuchanych w mowę jakiegoś głośno 
wykrzykującego agitatora. Tłum byi oczywiście u- 
zbrojony i mocno podniecony. Zgiąłem się wpół 
i zacząłem ostrożnie posuwać się w kierunku zatoki. 
Wzdłuż muru niesamowicie pachniało uryną, ale 
na moje szczęście żadnego „uryniarza” pod „sten- 
ką” nie napotkałem i tak doszedłem do samej 
przepaści wiszącej nad południową częścią zatoki 
Sewastopolskiej. Nad urwiskiem również kończył 
się mur. Był on w tym miejscu znacznie niższy 
i aczkolwiek uzbrojony w tłuczone szkło, przy po
mocy ułożonej na nim marynarki, przesadziłem 
przeszkodę bez żadnych trudności. Gdy biegiem 
po schodach i ścieżkach w dół do „Telefonnoj 
Pristani”, gdzieś na połowie wysokości usłyszałem 
głosy. Na czworakach i na macanego zacząłem 
szukać schronienia na stoku góry i w odległości 
około 20 metrów od schodów schowałem się za 
krzakami. Kilkunastu uzbrojonych, przypuszczalnie 
marynarzy — wspinało się pod górę, aż w końcu 
ich głosy zamarły gdzieś na Nikolskim Pereułku. 
Drżałem ze strachu, gdyż pojęcia nie miałem, czy 
moje schronisko znajduje się tuż nad przepaścią, 
czy też nie, czy mogę położyć się, czy też chociażby 
wyciągnąć nogi, ale najwięcej drżałem z zimna.

Marynarka nieco chroniła plecy, ale pod waterlinią 
byłem przecież jak ten Adam w raju!

— Kto tam? odezwał się nagle głos w kilku 
krokach ode mnie. Nie byłem zdolny do ucieczki, 
ani też do stawiania czoła, półszeptem wymówiłem 
swoje nazwisko. — No to chodź tu Żeńka, dosta
niesz kieliszek wódki.

Teraz już wiedziałem, że byi to mój sąsiad 
z Nik. Per., por. inż. budowy okrętów Konstanty 
Isakow. Przyczołgałem się do niego, dostałem kie- I 
liszek żubrówki i kawał chleba z płatem małoro- 
syjskiego sadła. Wytarłem też wódką ranę na nodze. 
Najważniejsze jednak było to, że Isakow miał ze 
sobą dwa koce. Będąc inżynierem portowym, Ko- 
stia został uprzedzony przez robotników, że tej 1 
nocy będzie rzeź, czyli „Jeremiejewskaja nocz” i 
(miała to być noc św. Bartłomieja). Wybrał to ; 
miejsce jeszcze za dnia, a gdy ściemniało się, ! 
przyszedł z kocami, prowiantem i wódką. Po dru
gim kieliszku zrobiło mi się cieplej i zachciało się 
spać. Kostia jednak pił dalej i robił się coraz 
bardziej wylewny, aż wreszcie ogarnęła go nostal- I 
gia i taka tęsknota za utraconym carskim rajem, 1 
że ledwie potrafiłem powstrzymać go od szaleń
stwa, chciał bowiem koniecznie opuścić naszą kry
jówkę i wyruszyć na ulice miasta by bić komu- I 
nistów. Nad ranem wyruszyliśmy do domu. Na 
Nikolskim Pereułku leżało kilka trupów. Z wnętrza 
domów słychać było płacz kobiet i dzieci. W moim 
mieszkaniu znalazłem ślady przeprowadzonej rewi
zji. Po doprowadzeniu swego wyglądu do porządku 
— poszedłem do miasta. Ciężarowe samochody za- 1 
ładowane ofiarami tej okropnej nocy stały przy 
Grafskiej przystani i czekały na holownik, który 
miał zawieść trupy na otwarte morze. W porze 
dziennej żadnych egzekucji w mieście nie było. 
Kaci przecież musieli odpocząć po ciężkiej nocnej ! 
pracy. Poszedłem do sklepu jubilerskiego Razum
nego. Już, z odległości zobaczyłem, że miał po
wybijane szyby i puste wystawy.' Wnętrze sklepu 
wyglądało jeszcze gorzej. Wizytatorzy wynieśli, czy 
też wywieźli nie tylko kosztowności, lecz nawet 
umeblowanie i ogniotrwałe kasy. W jednej z tych 
kasetek znajdowały się wszystkie moje dokumenty 
osobiste i rodzinne, zloty zegarek i drogocenne 
pamiątki z dziada pradziada.

W sklepie podłogi i ściany były zbryzgane 
kiwią. Ze słów sąsiadów wynikało, że stary Ra- 
zumny nie dał się zastrzelić jak królik, lecz zanim 
padł w obronie swojej rodziny zdążył wypompo- 1 
wać cały magazynek na swoich oprawców. Cała 
rodzina Razumnych została zlikwidowana.

Dokończenie nastąpi
E. Pławski I
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