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NA ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA

I znów jak corocznie od 1920 roku zebrali się 
byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych by uczcić 50-tą 
rocznicę Bitwy nad Wisłą. Uczcili ją Mszą św. w 
polskim kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. 
Wśród uczestników było kilku starszych, którzy bra
li udział w tej historycznej bitwie. Bitwie, która za
kończyła się nie tylko zwycięstwem ale dała Polsce 
20-to letnią niepodległość. Była to chyba najważ
niejsza bitwa w dziejach naszego narodu. Była ona 
nie tylko owocem bohaterstwa słabszego i zmęczo
nego odwrotem polskiego żołnierza, ale owocem wy
jątkowo godnego i wyjątkowo zjednoczonego wy
siłku całego narodu. I była owocem nie tylko boha
terstwa naczelnego dowództwa ale umiejętności i 
zdolności naczelnego wodza Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Była wynikiem jego planów i umiejęt
ności ich przeprowadzenia.

W bitwie nad Wisłą okręty Polskiej (Marynar
ki Wojennej nie brały udziału, ale prawie wszyscy 
nasi koledzy i przełożeni walczyli spieszeni przyczy
niając się chlubnie do zwycięstwa. Admirał Morgen
stern sam uczestnik tej bitwy opisywał te walki w 
poprzednich Naszych Sygnałach. Nie będę więc wy
mieniał wszystkich nazwisk lecz pragnę by tą drogą 
ci jeszcze żyjący przyjęli w tym dniu nasz hołd i po
dziękę na wywalczoną wolność.

B.M,
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B. JABŁOŃSKI

Trochę strategii i polityki razem

SIMONSTOWN I OCEAN INDYJSKI

Obecnie kiedy tyle już się pisało, słyszało i nie
wątpliwie jeszcze będzie się słyszeć o połudn.-afry
kańskiej bazie Simonstown i Oceanie Indyjskim jest 
może na czasie trochę szczegółowiej rozpatrzyć na 
czym trudność polega i dlaczego posunięcie na tym 
poszczególnym odcinku strategji morskiej natrafia 
na tyle oporów. Wystarczy przypomnieć demonstra
cje przeciwko poiudniowo-afrykańskie, zażarte wal
ki w parlamencie pomiędzy torysami a partją pracy, 
która zwalcza współpracę w tej dziedzinie W.B. z 
Południową Afryką, gwałtowne protesty Głów 
państw kolorowych Wspólnoty podczas konferencji 
w Singapore, protestów które czasem przybierały 
niesmaczne formy i wreszcie komisję wyłonioną 
przez wyżej wymienione państwa, która miała zba
dać stopień zagrożenia Oceanu Indyjskiego, a która 
zmarła śmiercią noworodka przed tern niż zaczęła 
funkcjonować. Zdania czy współpracować czy nie 
są nawet podzielone wśród marynarzy. Niedawno 
miałem okazję być na odczyc e pewnego admirała 
i jednocześnie członka parlamentu o Simonstown 
i Oceanie Indyjskim. Prelegent wypowiedział się cał
kowicie za ścisłą współpracą na odcinku morskim. 
Po odczycie wywiązała się dyskusja w której wziął 
udział inny admirał. Ten ostatni twierdził, że reakcje 
kolorowych państw Wspólnoty będą znacznie bar
dziej szkodliwe dla W.B. niż korzyści wypływające 
z wyposażenia P. Afr. w sprzęt, któryby im pozwolił 
na ściślejszą kontrolę drogi morskiej dookoła przy
lądka Dobrej Nadzieji.

Nasuwają cię więc pytania — co się zmieniło, 
jak:e są trudności, co zagraża i jak można temu za
grożeniu zaradzić?

Do Oceanu Indyjskiego z zachodu prowadzą 
dwie drogi — jedna, naturalna, odkryta przez Bar- 
tolomeo Dias i Vasco da Gama dookoła przylądka 
Dobrej Nadziei i druga, sztuczna, stworzona przez 
Lesseps’a która prowadzi przez Suez. Pierwsza jest 
długa i biegnie wzdłuż brzegów Afryki Zachodniej, 
druga jest znacznie krótsza i prowadzi przez morze 
Śródziemne i Czerwone. Wystarczy podać parę liczb 
aby uprzytomnić sobie różnice. Odległości są podane 
w milach morskich (mila ca 1853 metrów). Londyn- 
Gibraltar 1316, Londyn-Cape Town 6110, Cape- 
Town-Colombo 4390, Cape Town Basra (zatoka 
Perska) 4800. Cape Town-Frementle (Australja) 
4820, Port Said-Aden 1310, Aden-Basra 1994, Gib
raltar Port Said 192 -ndyn-Basara via 

Cape Town 10910 i Londyn-Basra via *Morze  Śród
ziemne i Czerwone 4215.

A teraz o ile zadamy sobie trud rzucenia okiem 
na obecną i przedwojenną mapę tej części świata to 
od razu zobaczymy co się tam zmieniło. Przed wojną 
jak i M. Śródziemne tak i Ocean Indyjski były właś
ciwie „marę nostrum” białej rasy. Omal wszystkie 
państwa otaczające to morze i ocean, a które uzyska
ły po wojnie niepodległość wówczas były we włada
niu Brytyjczyków, francuzów, holendrów, Portugal
czyków, włochów i hiszpanów. Wszędzie była biała 
dominancja, wszędzie biała administracja, garnizo
ny, morskie bazy, koncesje i całkowita zależność 
ekonomiczna.

Nieliczne państwa niepodległe w tym układzie nie 
odgrywały żadnej roli. Wszystko było zajęte, dla ew. 
intruzów już nie b/.o miejsca. Po uzyskaniu niepod
ległości ten układ przestał istnieć. Pozostały z wie
loma byłymi posesjami jedynie dość duże powiąza
nia polityczne i, oczywiście powiązania ekonomicz
ne choć oparte na innych podstawach. Nie będę po
dawał charakterystyki nowopowstałych państw afry
kańskich ponieważ zrobił już to wyczerpująco i przej
rzyście w swoim artykule gen. Glabisz (Tydzień Pol
ski z dn. 13.3.71 pod tytułem „Czy czarny ląd sczer- 
wienieje?), chciałbym tylko dodać, że charakterysty
ka ta w dużym stopniu stosuje się również do państw 
południowo-azjatyckich. Są to państwa nie okrzepłe, 
na niskim poziomie kulturalnym posiadające dużo 
problemów wewnętrznych z którymi z trudem so
bie dają rady lub nie dają np. Pakistan, biedne, słabe 
ekonomicznie, nieuprzemysłowione i co najważniej
sze emocjonalne i nastawione nieufnie (me bez pod
stawy) do swych byłych władców. Ta równowaga 
chwiejna, to wieczne wrzenie i zadrażnienia — to 
idealne warunki do penetracji sowieckiej. Sowiety 
nawet zamiarów swoich widocznie nie bardzo ukry
wają sądząc z książki wydanej przez Instytut Spraw 
Afrykańskich Sowieckiej Akademii Nauk zatytuło
wanej „Od Kairu do Cape Town”. Jeszcze stosun
kowo niedawno temu sytuacja taka była nie do po
myślenia. Marynarka Wojenna sowiecka rozbudo
wywała się, wychylała od czasu do czasu na szerokie 
wody, ale musiała wracać do swoich baz północ
nych albo na Bałtyk, morze Czarne lub baz Dale
kiego Wschodu. Musiała, bo nie miała nazew- 
nątrz o co się zaczepić. Macki sowieckie były za 
krótkie i musiały ograniczać do państw sąsiedz
kich, o wspólnych granicach lądowych.
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Teraz je:t zupełnie inaczej. Sowiety usadowiły 
się na Bliskim Wschodzie i to samo zaczynają robić 
na Oceanie Indyjskim. O ile Kanał Sueski będzie 
znów czynny — zadanie ich będzie znacznie uprosz
czone, lub raczej zadania, bo mogą one być, do wy
boru, różnorakie. Zacznijmy od sytuacji na Blis 
kim Wschodzie. Radziecka Mar. Woj. zagospodaro
wała się w byłej bazie brytyjskiej w Port Saidzie, 
korzysta również z eks-brytyjskich świetnych urzą
dzę portowych w Aleksandrii ale woli teraz prze
prowadzać remonty w pustynnej i zacisznej zatoce 
Salum, na pograniczu Libji, gdzie niema tylu przy
glądających się im ciekawie oczu.

Lotnictwo radzieckie objęło eks-brytyjską bazę 
Kair-Zachod. Zainstalowały się tam bombowce ty
pu TUI6, bombowce o średnim zasięgu. W jednym 
dywizjonie przemalowano znaki rozponawcze na 
egipskie choć załogi pozostały nadal radzieckie. Jest 
on używany do śledzenia ruchów 6-ej Floty Stanów 
Zjednoczonych. Lotnictwo radzieckie korzysta rów
nież z ułatwień na lotniskach wojskowych przylega
jących do lotnisk międzynarodowych Kairu, Lukso
ru i Aswanu. Tyle o Egipcie.

W Syrii morska baza radziecka znajduje się w 
Latakji gdzie urządzenia są ulepszane i poszerzane. 
Do robót są używani wyszkoleni robotnicy egipscy, 
którzy budowali zaporę w Aswanie. Poza tym egip 
cjanie budują dla sowieciarzy nowy port w Jebie, 
który znajduje się o 7 mil na południe od Letakji.

Lotnictwo sowieckie korzysta z byłej francus
kiej bazy lotniczej około Aleppo której odległość od 
granicy tureckiej wynosi zaledwie 40 mil oraz z eks- 
brytyjskiej w Habbani w Iraku. Główne, dobrze osło
nięte kotwicowisko radzieckich okrętów wojennych 
znajduje się około wyspy Kithira trochę na połud
nie od południowego cypla Peloponezu.

Na morzu Czerwonym korzystają z urządzeń 
portowych w Port Sudan w Sudanie oraz w Jemenie 
i Jemenie Południowym (Aden). Jako podwójne za
bezpieczenie wylotu z morza Czerwonego wysadzi
li piechotę morską na wyspie Socotra w zatoce Aden- 
skiej. Na wyspie tej jest bieżnia lotnicza (air strip).

Na Oceanie Indyjskim radziecka bandera wo
jenna powiewa coraz częściej. Mieli okazję ją oglą
dać głowy państw zebranych w Singapore dwukrot
nie. O ile chodzi o radziecką flotę rybacką z traule- 
rami szpiegowskimi włącznie to narazie korzysta ona 
z urządzeń portowych Zanzibaru, Mauritius, w In- 
djach, w Pakistanie, Ceilonie, Somali, Tanzanii, Ira
ku, Kuweitu i Indonezji.

Tak się przedstawia rzeczywistość w dnu dzi
siejszym na tych obszarach morskich. Turcja, jak 
widzimy, jest coraz bardziej ujęta jakby w kleszcze, 
przytrzymuje się ona b. ściśle układów Montreaux 
(zgłaszanie zawczasu o przejściu okrętów wojennych 
przez cieśniny tureckie), twierdzi, że już tak cię przy
zwyczaiła do widoku okrętów radzieckich u jej wy
brzeży północnych i południowych, że fakt ten niby 
nie robi już na niej wrażenia, ale tym niemniej oba

wy są i to coraz większe. Stąd powiększający się brak 
zaufania do Stanów Zjednoczonych i NATO i odmo
wa we wzięciu udziału w morskich siłach zbrojnych 
NATO „na zawołanie” (on cali) składających się z 
okrętów St. Zjednoczonych, brytyjskich, włoskich i 
greckich. Obawa jest prosta i nam dobrze znana, a 
mianowicie, że w razie akcji sowieckiej Stany 
Zjednoczone nie wystąpią w jej obronie. Droga po
wietrzna alianckich samolotów wojskowych na 
wschód prowadzi obecnie przez stosunkowo wązki, 
górzysty pas graniczny Turecko-Perski. Nasuwa się 
wątpliwość czy ten korytarz powietrzny będzie mógł 
być użyty w razie kryzysu, gdyż znajduje się zbyt 
blisko sowieckiej granicy. Łączność powietrzna 
NATO z CENTO może być przerwana.

Gdy mowa o korytarzach powietrznych warto 
wspomnieć, że główny zachodni sowiecki korytarz 
lotniczy pomiędzy Moskwą a Kairem prowadzi przez 
Jugosławję i morze Adriatyckie. Stąd, pomimo dość 
częstych dysonansów z Titą Moskwa reaguje tak by 
korytarza nie narazić. Wreszcie rurociągi naftowe 
Saudji i Arabii i Iraku znajdują się już w zasięgu 
wpływów Sowietów. 6-ta Flota St. Zjednoczonych 
nie panuje już niepodzielnie na Morzu Śródziemnym. 
Ma tam niebezpiecznego konkurenta, którego obec
ność odczuwa się coraz bardziej, a ew. rozbudowa 
wpływów radzieckich na Libię i Algier w dużej mie
rze Za pośrednictwem tejże marynarki i lotnictwa 
stanowiłaby dalsze przedłużenie oskrzydlającego ru
chu sił NATO.

Gdy kanał Suezki będzie znowu czynny droga 
przez morze Czerwone będzie w dużym stopniu uza
leżniona od dobrej woli Sowietów. Będą one miały 
pole do popisu w stosowaniu szykan gdyby im to 
odpowiadało, ale co najważniejsze, będą miały ułat
wioną penetrację jak i w kierunku czarnych pastw 
Afryki środkowej tak i w kierunku zatoki Perskiej 
i Oceanu Indyjskiego.

Penetracja Krajów Zamorskich.

Penetracja taka często się zaczyna od „pokaza
nia bandery’’ lub, jak kto woli dania odczucia „obec
ności marynarki na morzu”. Pod tymi niewinnymi 
terminami kryje się ogromny wachlarz możliwości 
szczególni tam gdzie nastąpiła tak zw. „erozja wpły
wów zachodu”, a erozją tą jest objęty prawie cały 
basen Oceanu Indyjskiego.

O obecności na morzu bandery, możnaby napi
sać dobrych kilka artykułów tu, jednak, wystarczy 
nadmienić, że w jej granicach mieszczą się na jed
nym skrzydle akcje humanitarne jak np. mająca nie
dawno miejsce pomoc udzielona ofiarom powodzi 
we Wschodnim Pakistanie (ujście Gangesu), przyja- 
c elskie wizyty, wizyty w portach krajów zagrożo
nych wskazujących na solidarność z danym krajem, 
wspólne manewry (ditto), dalej, zmieniając już nie
co odcienie, akcje popierające prawo (okręty strażni
cze, ochrona ryboióstwa), demonstracja u wybrze
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ży pastwa opornego (uprzytomnienie siły i groźba 
desantu), patrolowanie obszarów morskich objętych 
próbami nuklearnymi, koncentracja floty w punk
tach newralgicznych i bardziej bezpośrednie naciski 
jak: kwarantanna, rozmaite blokady, akcje policyj
ne z błogosławieństwem N.Z. lub nie, embargo, zasi
lenie sił zbrojnych zagrożonego państwa okrętami 
i lotnictwem z jego przyzwoleniem lub n:e i wresz
cie akcje zupełnie bezpośrednie, jak interwencje w 
rodzaju takich jakie miały miejsce w Libanie, Ku- 
wait, San Domingo, Tanzanii, Cyprze i wielu innych 
z Kubą na czele, oczywiście.

Akcje takie powinny cechować skuteczność i 
szybkość (ew. uprzedzenie konkurenta). W tego ro
dzaju akcjach dotychczas bywał górą zachód z jego 
tradycją i wielkimi możliwościami morskimi. Nic. 
jednak, nie stoi na przeszkodzie, aby te same chwyty 
nie zaczęła stosować marynarka radziecka.

Nic więc dziwnego, że od dłuższego czasu bije 
na alarm W. Brytania do którego się dołączyły nie
dawno potężne głosy Marynarki Wojennej St. Zjed
noczonych.

Z punktu widzenia środków zaradczych cel do 
osiągnięcia jest stosunkowo prosty. Należy wzmoc
nić dwa podstawowe filary. Oceanu Indyjskiego, na 
jednym końcu półwysep Malajski i Singapur, na dru
gim kontrolę nad drogą dookoła przylądka Dobrej 
Nadziei. Ponfędzy tymi filarami zorganizować od
powiedni sieć baz jak np. Diego Garcia, którą te
raz wyposaża się wspólnym wysiłkiem W.B. i Stanów 
Zjednoczonych i stworzyć zespół okrętów który sta
nowiłby realną, a jeszcze lepiej przytłaczającą prze
ciwwagę w stosunku do okrętów sowieckich. Wów 
czas przec wdziałanie „erozji wpływów” i ochrona 
interesów ekonomicznych stałyby się znacznie łat
wiejsze.

Reah^acja tego celu napotyka jednak na bar
dzo duże trudności nie tylko finan owe (wieczny 
brak pieniędzy na obronę), ale i polityczne. Istnieje 
kwestja rasizmu. Strategja wskazuje na potrzebę 
szybkiego wzmocnienia kontroli nad drogą dookoła 
przylądka Dobrej Nadz ei, ale polityka obawia się, 
że posunięcie to może pchnąć czarne państwa środ
kowo-afrykańskie w ramiona Sowietów. Stąd waha
nia. A czas nagli. Zorganizowanie kontroli tej dro
gi nie jest kwestją kilku helikopterów lub nawet 
fregat. Samo wyposażenie i zainstalowanie pot
rzebnych skomplikowanych urządzeń będzie wyma
gało około 5 lat. Urządzenia te, szczęśliwie, znajdy
wałyby się bezpiecznie w Połudmowej Afryce jedy

nym kraju z sąsiadującymi posiadłościami portugal
skimi i Rodezją w którym panuje ład i porządek 
pod zarządem białej rasy. Gra, jednak, jest wielka. 
Zbyt dużych korzyści spodziewają się Sowiety w ra
zie powodzenia i to nie tylko politycznych i ekono
micznych ale i strategicznych ponieważ zagęszcze
nie sowieckiej sieci morskiej na Oceanie Indyjskim 
zacznie krępować przebywające tam strategiczne 
okręty podwodne St. Zjednoczonych z polarisami 
czy też posejdonami, które stanowią jeden z głów
nych elementów w równowadze terroru pod które
go płaszczykiem wszyscy żyjemy. Sowieckie okręty 
nawodne natomiast w takim wypadku będą mogły 
szybciej i skuteczniej „pokazywać banderę” tam 
gdzie będą to uważały za stosowne, a ich strategicz
ne okręty podwodne będą coraz bardziej groźne 
nie tylko dla zachodu ale i Chin od strony morza.

Jak wiemy, nieztety, z doświadczenia gdzie raz 
stanęła rosyjska stopa jest ona b. trudna do usunię
cia.

Trudno przewidzieć kto wygra w tym niebez
piecznym wyścigu o pierwszeństwo na świecie. Je
dyna rzecz którą Sowiety szanują i rozumieją to 
siła, a na razie tej siły na Oceanie Indyjskim nie ma. 
Konkurencja na morzach na pewno wytworzy wiele 
nowych ognisk zapalnych, jednak, przypuszczam, 
nim zaistnieje „równowaga terroru’ nikt świadomie 
do wojny globalnej dążyć nie będzie.

W odróżnieniu do roku 62-go gdzie stosunek 
broni strategicznych był jak 1 do 4-ch na korzyść 
St. Zjednoczonych teraz jest on mniej więcej zrówna
ny. Zrównanie to, albo przewaga Sowietów, gdyby 
zaistniała, pozwoli im na porywanie się na coraz 
bardziej ryzykowne posunięcia i stwarzanie faktów 
dokonanych w przekonaniu że ujdzie im to bezkar
nie i bez odwetu.

Miejmy nadzieję, że Zachód do takiej sytuacji 
dalszych podbojów nie dopuści.

B. Jabłoński

P.S. Od czasu 6-cio dniowej wojny z Izraelem 
Sowiety zainweTowały w Egipt ponad 2 miliardy 
funtów, przeważnie w dostawach broni. Wydatki te, 
oczywiście, nie ponoszą dla pięknych czarnych oczu 
egipcjan altruistycznie. W ten sposób uzależniają 
oni coraz bardziej Egipt od siebie oraz wzmacniają 
tam swoje własne bazy lotnicze i morskie a tym sa
mym przygotowują Egipt jako podstawę do coraz 
dalszych podbojów.
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Stanisław POHORECKI

ZATONIĘCIE ORP „ORKAN"

ORP ORKAN zatonął na Atlantyku 8-go paź
dziernika 1943 r. Z załogi wynoszącej 11-tu ofice
rów i 232 podoficerów i marynarzy, po zatonięciu 
okrętu, na wodzie znalazło się 2-62 z których póź
niej uratowanych zostało jedynie 1-43. Reszta za
tonęła przy burcie HMS Musketeer, na skutek wy
czerpania, silnych przechyłów okrętu z pustymi 
zbiornikami paliwa i ostrej szkwałowej fali.

Ze strony alianckie'*,  prócz Orkana wybuchł i 
natychmiast zatonął angielski tankowiec, z załogi 
ktrego nikt się nie wyratował. Niemcy stracili trzy 
łodzie podwodne, dwie zatopione przez okręty i jed
ną przez lotnictwo. Z trzech strąconych u-boatow 
jedynie 23 ludzi zostało wyciągniętych z wody.

A oto, urywek z moich przeżyć podczas ostat
nich godzin spędzonych na pok.adzie Orkana, jak 
również na wodzie aż do chwili nadejścia Muske- 
teer’a:

Zrezygnowałem dziś z Five O’Clock’u, szkoda, 
bardzo to miły zwyczaj. Oficerowie ze służbowej 
wachty, mogący na chwilę opuścić swe stanowiska, 
około piątej rano, zbierają się w mesie, aby podzie
lić się ostatniemi wrażeniami przy gorącym kubku 
czekolady.

Parę minut przed piątą dowódca wezwał mnie 
na pomost bojowy pokazując sygnał starszego Gru
py Uderzeniowej, Komandora R.N. ENF. Cubrey. 
Żąda on, aby o ósmej rano podać ilość zrobionych 
mil od chwili pobrania paliwa w IHval'fjord w 
Islandii z uwzględnieniem stosowanych szybkości 
okrętu.

Ot robótka! Przez tych parę dni chodziliśmy 
na różnych obrotach, nie mówiąc już o ściganiu i 
atakowaniu u-boatów. Pewnie Stary pragnie 
rozruszać nawigacyjnych myśląc, że się bardzo nu
dzą. Z dowódcą okrętu, Komandorem Stanisła
wem Hryniewieckim pogawędziliśmy trochę. Żalił 
się, że bardzo źle się czuje i wspomniał, że po pow
rocie do portu pójdzie do szpitala z swym wrzodem. 
Niedawno temu wycięli mu kawałek żołądka, wi
docznie bez większego skutku.

Te przeklęte torpedy akustyczne, nowy wyna
lazek niemiecki, same kierują się do celu i wybucha
ją nawet przeszedłszy obok okrętu w śladzie jego 
śruby okrętowej'. .

Admiralicja angielska zmuszona była do opra
cowania nowej taktyki w zwalczaniu u-boat’ów. 
Utworzyła szereg „Support Groups’ po cztery de- 
stroyery w każdej. Nasza grupa złożona była z naj

nowszej klasy okrętów tego typu. Poci polską ban
derą p.ywał ORP Orkan, pod angielską HMS Oribi, 
Orwel i Musketeer, dowódca ostatniego był zara
zem dowódcą grupy.

W streszczeniu polegało to na tym, że prócz 
zachowania obecnej defensywnej taktyki, czyli es
kortowania konwoji, została wprowadzona nowa 
ofensywa, polegająca na uderzaniu w zgrupowania 
nieprzyjacielskich łodzi podwodnych, czyli w tak 
zwane „Woolfs Pack”. Atakowanie miało się odbyć, 
nie jak dotychczas na „Asdick’, który przestawał 
pracować powyżej 20 węzłów, ale na „Plot’ na 
większych szybkościach okrętu. (Plot automatycz
ny wykreslacz kursu i odległości okrętu, Asdick, 
ówczesny aparat, do wykrywania zanurzonych u- 
botów.) Poza tym w razie zbliżania się konwoju, 
powinno się było, zająć pozycję od strony spodzie
wanego npl. w odległości do 30 mil morskich.

Przypomniała mi się piosenka „Marynarz w no
cy się bawi, w dzień w hamaku śpi”. Ładna to zaba
wa! Dziś już jest 8-go października. OJ 25-go wrze
śnia bez przerwy wałęsamy się po Atlantyku. Po
goda raczej sztormowa, stała wachta bojowa, go
dziny służby i 4 godziny wolne przeznaczone na je
dzenie i spanie, przeważnie w mokrych ubraniach. 
Czasami jak ktoś z trudem zaśnie, może być pewnym 
że alarm bojowy postawi go odrazu na nogi. Poza 
akcją, niesamowita nuda i zmęczenie.

Co prawda przez ostatnie dwie noce zbyt bar
dzo. nie nudziliśmy się. Kilka razy atakowaliśmy 
u-boaty dwie npl. akustyczne torpedy wybuchły 
za naszą rufą i raz przeszliśmy kontra-kursem z 
wynurzonym u-boatem. Widzieliśmy go tylko 
przez krótką chwilę i nie znaliśmy wyniku naszych 
salw, natomiast aparat podsłuchowy zanotował po 
chwili eksplozję. Prawdopodobnie u-boat po zanu
rzeniu się, oberwał od naszej bomby głębinowej. 
O pierwszej rano, skierowaliśmy się całą grupą w kie
runku zauważonego „Woolfs Pack’u” z rozkazem, 
trzymania „ich nad kilem’. Przez dwie godziny 
oczyściliśmy’ 115-sto milowy kwadrat systemem 
szachownicy, rzucając bomby głębinowe w okreś
lonych odstępach czasu.

Podczas „oczyszczania’ zbliżył się do nas kon
wój z USA. No SC. 134. Ciekaw byłem czy znajduje 
się tam moja żona, która miała w tym czasie powra
cać z Ameryki do Angli. Spojrzawszy na mapę zau
ważyłem, że znajdujemy się mniejwięcej na połowie 
odległości pomiędzy Nową Funlandią i północną 
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Irlandią, wysunięci daleko na północ. Orkan trzy
mał pozycję na prawym skrzydle naszej grupy w od
ległości 7-miu mil od najbliższego „Anglika’. Noc 
była bardzo ciemna, morze średnie wzburzone, wiatr 
SW4 z częstymi szkwałami.

Przed godziną 6-tą rano znaleźliśmy się znowu 
pomiędzy u-boatami mając częste kontakty. O go
dzinie 06.00 HFDF (rodzaj radaru) zameldował npl. 
w namiarze 180°. Przekazano meldunek na Muske- 
teer’a. O godz. 06.0 zauważono npl. w namiarze 
87° na bliskiej odległości. Bezpośrednio potem, pod
czas zwrotu ,prawo na burt’, Orkan został trafio
ny torpedą w okolicę tylnej komory amunicyj
nej. Eksplodująca amunicja zapaliła i rozpry snęła 
ropę z obok położonego zbiornika paliwa. Cały 
pokład łącznie z pomostem bojowym został gęsto 
obrzucony odłamkami obficie pokrywając się pa
lącą ropą. Okręt zaczął natychmiast tonąć zanu
rzając się rufą, po chwili kadłub zaczął przechylać 
się na lewą burtę. Dalecelownik z pierwszym ofice
rem artyleri i z całą obsługą został wyrzucony za 
burtę.

Znajdując się w kabinie nawigacyjnej zostałem 
uderzony w głowę dużym spadającym zegarem ścien
nym. Dał się odczuć lekki wstrząs okrętu, przy pusz 
czalnie spowodowany wybuchem torpedy następ
ny silniejszy, wybuchem komory amunicyjnej. Trze
cia potężna eksplozja w okolicy komina i aparatów 
torpedowych mogła powstać na skutek trafienia 
drugą torpedą, względnie na skutek łańcuchowego 
wybuchu wtórnego w wspomnianym miejscu.

Lekko oszołomiony wypadłem na korytarz. 
Sytuacja beznadziejna. Z czterech wyjść na zewnątrz, 
pierwsze idące na pomost bojowy zostało zaklino
wane, dwa następne na pomosty sygnałowe jak rów
nież ostatnie prowadzone na dół do pomieszczeń 
znalazły się w silnym ogniu.

Może ze dwie, niezdecydowane minuty czeka
nia wydawały się być wiekiem. Po chwili zdespero
wany .wskoczyłem’ w ciężki płaszcz deszczowy i 
zarzuciwszy na głowę pokrowiec od kompasu rzu
ciłem się na ślepo w ogień na prawym pomoście syg
nałowym. Potknąłem się o coś, przerolowałem się 
przez poręcz, po czym spadłem na dziób, całe szczę
ście wolny od ognia. Wówczas minąi mnie mar. 
Furtek z obsługi Asdick’u krzycząc, że na pomoście 
bojowym wszyscy zabici i leżą w palące) się ropie.

Zrzuciwszy płaszcz, z trudem dowlokłem się 
na lewą burtę odwietrzną, i przy dziale Nr 2 pró
bowałem bez skutku rozwiązać stwardniałe od wo
dy morskiej linki od tratwy ratunkowej. Na pokła
dzie dziobowym nie włdać było nikogo, pewnie ci, 
którzy mogli opuścić okręt znajdowali się już w wo
dzie.

Silniejszy przechył zmusił mnie do skoczenia za 
burtę w ciemność, z dużej wysokości, spowodowa
nej podniesiemem się dziobu. Z trudem wypłynąłem 

na powierzchnię. Będąc tuż przy okręcie usłyszałem 
nieludzkie wycia, jakby błagania o niemożliwy ra
tunek tłumu, zdającego sobie sprawę z beznadziej
nej sytuacji. Pewnie ze stu marynarzy z wolnej wach
ty, na skutek eksplozji przy kominie i aparatach 
torpedowych, nie mogło wydostać się z pomiesz
czeń dziobowych.

Za chwilę wstrząsnął mną przerażający i nie
wiarygodny widok. Jakby za „kratami”, w ogniu, 
trzymając w prawej ręce kubek może z czekoladą, 
a lewą lekko gestykulując i jakby do kogoś coś mó
wiąc, stał spokojnie zastępca dowódcy okrętu kpt. 
mar. Michał Różański. Palący się na nim długi ko
żuch robii wrażenie jakiejś makabrycznej aureoli. 
W tym miejscu wybuchy amunicji oderwały blachy 
burtowe i pozostawiły tylko wręgi robiące wraże
nie dziwnych krat.

Kładący się na mnie maszt z poplątanymi lina
mi i połamanymi antenami oraz obawa przed wcią
gającym wirem tonącego okrętu, zmusiły mnie do 
jak najszybszego odpłynięcia od wraku. Spojrzałem 
znowu na okręt. Dziób podnosił się szybko w górę 
i przez chwilę wydawało się, że kadłub wynurza się 
z wody, zamiast tonąc.

Po paru minutach tonący Orkan zniknął z po
wierzchni morza. Paląca się ropa stykając się z wodą 
przeraźliwie syczała aż do ostatniej chwili. Nastała 
n esamowita ciemność i cisza. Ostatnia przerywana 
kilkoma głuchymi wybuchami z głębin oceanu. 
Czyżby to Orkan żegnał nas pozostałych salwami 
odbezpieczonych eksplodujcych bomb głębino
wych!

Będąc bardzo wyczerpanym położyłem się na 
wznak. Po kilkunastu minutach, kiedy oczy przy
zwyczaiły się do ciemności, zauważyłem niedaleko 
średniej wielkości tratwę ratunkową ze starszym 
bosmanem Łasą i kilkoma marynarzami. Od razu 
przyłączyłem się do nich. Ludzie zbierali się coraz 
liczniej. Niektórzy pływali bez niczego, inni trzy
mali się jakichś pustych baniek, kawałków drewna, 
kół ratunkowych itp. Znalazł się oficer sygnałowy 
ppor. mar. Dab i starszy bosman Jakubowski.
Pod koniec ktoś doliczy, razem 3 rozbitków.

Zaczęło być ciasno n tratwie. Zanurzaliśmy 
się kolejno do wody, aby zrobić na chwilę miejsce 
innym dla odpoczynku i „zagrzania się’. Woda by
ła lodowato zimna. Aby niepogubić się, powiąza
liśmy tratwę i inne pływające obiekty razem, two
rząc coś w rodzaju jednej dużej uginającej się pod 
nogami platformy. Niestety na wodzie nie było żad
nych łodzi ratunkowych. Łodzie umieszczone były 
na okręcie przy kominie i zniszczone podczas dru
giej eksplozji. W międzyczasie nadawałem lampką 
ratunkową sygnały Musketeera po chwili dostałem 
pokwitowanie.

W tymże to czasie przebiegł mi przez głowę 
urywek filmu widzianego niedawno w Londynie. Ap- 
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gielski destroyer tonie pod Cyprem od niemieckich 
bomb lotniczych. Na tratwie znalazła się garstka 
kiś psalm dla podtrzymania ducha innym. Tradycja 
kiś psalm dla podtrzymania ducha inym. Tradycja 
morska. Nie znając żadnego psalmu, na usta przy
szła mi modlitwa „Chwalcie łąki umajone’. Roz
począłem śpiewać i od razu nieomal wszyscy za
częli mi wtrować. Przy drugiej wzrotce „Co igra 
z morza falami’ modlitwa wydała się być bardziej 
stosowana do wytworzonej sytuacji. Po jakiejś, bar
dzo długiej godzinie, zaczęło świtać i na wschodzie 
na tle rozjaśniającego się horyzontu ukazał się HMS 
Musketeer idący pełnymi obrotami w naszą stronę...

Musketeer, na skutek obecności nieprzyjaciel
skich łodzi podwodnych nie opuścił łodzi ratowni
czych, natomiast 5-ciu marynarzy i 2 oficerów o- 
chotniczo skoczyło Z linkami ratunkowymi do wody 
próbując ratować słabszych i tonących.

A oto cytat z meldunku R.N. Comander’a 
E.N.V. Cubrey:

“At 06.05 Group was procedin at 20 knots 
on course 080° Zig Zag No. 15. ,Orkan’ was star- 
board wing ship and Group was some 7 miles, and 

not 5 as previously stated astern of convoy. Night 
was dark, wind force 4 SW. Sea Z.4 An explosion 
was seen and heard in ’Orkan’s wake, definately 
cf a torpede and thirty seconds later a large flash 
was seen and a second explosion heard. Severe fires 
started immediately, aparently centred round the 
bridge and Tunel’ and at 06.10 „Orkan” sunk stem 
first.

,Musketeer closed the position to pickup sur- 
vivors, the 2nd Division being ordered to carry out 
,Observant. One oficer and 4 ratings were picked 
up. By 08.00 no morę living survivers could be seen, 
and ccurse was set to rejoin convoy from Port side.

Rescue of survivers was very much hampered 
by oil fuel, which proved to much for many swim- 
mers and madę it very difficult to get them inboard 
when once alongside.

The smal red lights isued to the Merchant
Navy would have proved invaluable for locating 
survivors who were at first very hard to distin- 
guish, and once again the need for men to wear 
a hemp strap to which hook ropes can be attached 
was emphasised.’

Stanisław Pohorecki
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S..I. ROWIŃSKI

PIERWSZA PODRÓŻ 
TRZYMASZTOWEGO SZKUNERA „ISKRA" 

POD POLSKĄ BANDERĄ

W drugiej połowie grudnia roku 1926 na trze
cim kursie wydziału nawigacyjnego Szkoły Morskiej 
w Tczewie, nie oczekiwaliśmy niespodzianek. Dwa 
i pół roku pobytu w Szkole w tym trzy podróże 
szkolne, zmniejszyły ponad połowę liczbę kandyda
tów na przyszłych oficerów Marynarki Hasdlowej. 
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, więc dłu
żył się czas na oczekiwany urlop. W owym czasie 
uczniowie otrzymywali trzy urlopy w ciągu roku, 
każdy po dwa tygodnie. Jeden przed podróżą szkol
ną, drugi po powrocie statku szkolnego „Lwów”, 
a trzeci na Boże Narodzenie, I, ten był najwyżej ce
niony.

Na parę dni przed terminem urlopu, w czasie 
zajęć praktycznych, reperacje i szycia żagli, co 
było tradycyjnym udziałem uczniów trzeciego kur
su, wszedł do sali uczeń służbowy i zawiadomił, że 
by uczniowie Poczobut i Rowiński, zameldowali 
się do gabinetu Inspektora Szkoły, kpt. Kańskiego. 
Zaintrygowało nas to wezwanie, na ogół, bardzo 
rzadko się zdarzało. Weszliśmy do gabinetu, kapitan 
Kański prosi nas siadać, co jeszcze więcej podniosło 
moją ciekawość. Nie miał zwyczaju zaczynać od 
wstępów, poprostu oświadczył, że Kierownictwo 
Szkoły otrzymało polecenie sprowadzenia przyszłe
go okrętu szkolnego Marynarki Wojennej z Gran- 
gemouth do Gdyni. Oficerów i załogę wyznaczy 
Szkoła. Kapitanem jest kpt. K. Maciejewicz 1-szym 
Oficerem kpt. T. Szczygielski 2-gim, por. M.W. 
Laskowski i jednocześnie przedstawiciel Mar. Woj.

Bcsman — Jan Kaleta Mechanik — F. Sobieraj 
St. Mar. — J. Grzelak i nas dwóch, jako marynarze. 
Wyjazd z Tczewa 25-go grudnia, godz. 000. Zapy
tał nas czy przyjmujemy propozycję. Oczywiście, ser 
ca nam podskoczyły na taką okazję i natychmiast 
wyraziliśmy zgodę. Sprawę paszportów i transportu 
za atwi Szkoła, my jednakże musieliśmy zaopatrzyć 
się, wc własnym zakresie, w cywilne ubrania.

Po wyjściu z gabinetu, Kazio Poczobutt trochę 
się zakłopotał, sercowe sprawy ciągnęły go do domu, 
ale żeglarska ambicja przezwyciężyła. Po powrocie 
do sali ogólne zaciekawienie. Powiedzieliśmy kole
gom co nas spotkało, czego każdy nam zazdrościł. 
Sprawę cywilnych ubrań udało się pomyślnie załat
wić. Cały kurs solidarnie zrobi przegląd posiada
nych części garderoby, znośnie wyglądającej. Jakoś 
udało się dopasować nasz ekwipunek, nie wygląda
liśmy szykownie, ale to, nie psuło nam samopoczucia.

2-go grudnia odprowadziliśmy kolegów na 
dworzec. Na wilię zaprosili nas państwo Kańscy i 
spędziliśmy w ich domu bardzo miły wieczór.

Następnego dnia, zgodnie z rozkazem, wyjecha
liśmy z Tczewa do Gdańska. Tam zmieniliśmy po
ciąg idący do Berlina. Podróż nie zostawiłaby żad
nych wspomnień, gdyby nie rozmowa z pewnym 
Niemcem. Gdzieś, koło Szczecina, wszedł do nasze
go przedziału osobnik dobrze ubrany, wyraźnie lek
ko- podpity i przyjaźnie nastawiony do świata i lu
dzi. Lewą dłoń i rękę miał mocno uszkodzone z 
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blizną po szarpanej ranie, wchodząc do przedzia
łu obudził nas, więc niechętnie odnieśliśmy się do 
jego towarzystwa. Jednakże, nie długo trwało jego 
milczenie. Zainteresowały go nasze osoby i cel na
szej podróży. W nadziei, że nas zostawi w spokoju, 
oświadczyliśmy, że jesteśmy marynarzami i Polaka
mi. Skutek był odwrotny, wówczas obnażył przed 
nami swoją duszę. Musieliśmy wysłuchać historię je 
go udziału w wojnie na Zachodnim froncie. W od 
dziale, do którego należał, miał towarzyszów Pola
ków i bardzo pochlebnie wspominał ich kwalifika 
cje żołnierskie i towarzyskie. Karierę wojskową 
przerwał mu francuski szrapnel, robiąc z niego inwa
lidę. Prawdopodobnie, to było powodem, że z nie
mieckim poczuciem sprawiedliwości, uważał Fran
cuzów za najpodlejszy naród na świecie. W dalszych 
wynurzeniach swojej politycznej filozofi, oświad
czył, że Polska i Niemcy powinny były razem 
bić Francuzów i zwycięstwem uszczęśliwić obydwa 
narody. Nasze argumenty, że Niemcy przez cały 
okres życia naszych narodów nigdy nie dały nam 
powodów do przyjaźni, zbył, po krótkim namyśle, 
że to była wielka omyłka historyczna. Dalszą część 
rozmowy kontynuował Kazio, mnie na szczęście 
zmorzył sen. W Berlinie zmieniliśmy pociąg na idą
cy do Hoek van Holand, a stamtąd na ferę do Har- 
wich. Dalej, Liverpol Station, Euston i gdzieś około 
południa wsiedliśmy na Flying Scotchman, do Edin- 
burgh. Pogoda była wyjątkowo słoneczna i wczes
na, wschodnia strona Anglii wyglądała bardzo rol
niczo i sielsko z hodowlami domowych ptaków i 
zwierząt, ciągnących się na mile Z E.dinburgh, lo
kalnym pociągiem do Grangemouth, gdzie oczeki
wał nas por. Laskowski i zaprowadził do hotelu.

Następnego dnia, 27-go grudnia, udaliśmy się 
na statek. Nie dzieląc się myślami z towarzyszami, 
próbowałem wyobrazić sobie, jak ten statek będzie 
wyglądał. Stał zamocowany prawą burtą do nabrze
ża. Przyznam się, nie wzbudził we mnie zachwytu. 
Kadłub, ciemno szarego koloru, o pełnych liniach, 
midship szeroki, trzy krótkie maszty, bez steng, 
białe topy raczej skracały ich wysokość, krótki buk- 
.szpryt dopełniał jwyglądu. Amerykanie wymyślili 
słuszną nazwę dla tego rodzaju omasztowania: „Blad. 
headed Schooners’. Był to typowy, kabotażowy sta
tek w tamtych czasach bardzo popularny na morzu 
Północnym i przyległych wodach, szkunery były z 
pomocniczymi motorami. Armatorowi, któremu ten 
statek zbudowano w 1917 roku, we Flisingen, na 
pewno więcej zależało na kubaturze ładowni, niż 
na smukłych kształtach i szybkości. Wiedzieliśmy, 
że wyszukanie i kupno, odpowiedniego statku po
wierzono kpt. T. Ziółkowskiemu. Bez żadnych wąt
pliwości, pod każdym względem, był to człowiek w 
Polsce najbardziej kwalifikowany, do wykonania te
go zadania. Należało przyjąć, że statek został uzna
ny, za odpowiedni. Pewnego rodzaju pociechą była 
okoliczność, że miał tylko dziesięć lat. Kiedy podno
szono na .Lwowie” polską banderę, miał juz za so

bą pięćdziesiąt lat pływania i przeróżnych doświad
czeń, ze stratą masztów włącznie, pod trzema ban
derami.

Weszliśmy na statek, a ponieważ mieliśmy już 
na nim zaokrętować, więc odrazu zabraliśmy się do 
kubryku. Mieścił się na nadbudówce, na przedniej 
części pokładu, przechodziła przez niego kolumna 
fokmasztu. Wejście do kubryku było od rufy. Nad
budówka była podzielona na kubryk, na lewej bur
cie, a na prawej oddzielona stalową grodzią, była 
kuchnia. Inwentarz kubryku składał się ze czterech, 
drewnianych koi, stołu i ławki, piecyka, opalanego 
węglem i kubła. Oprócz tych ruchomości zastaliśmy, 
już zagospodarowaną, małą, ładną kotkę. To małe 
stworzonko uprzyjemniało nam życie przez parę 
dni w morzu. Niestety, zginęła niezasłużoną śmier
cią z powodu ludzkiego przesądu. Wszystkie przed
mioty pościelowe, zostawione przez poprzednią za
łogę, wynieśliśmy szybko daleko od statku, nie 
nadawały się nawet na uprawę ziemi. Shipchandler 
dostarczył nowe. We trzech, szybko załatwiliśmy się 
ze sprzątaniem i myciem, naszego pomieszczenia. 
W ciągu następnych dni przyszyliśmy żagle, zało
żyli ruchomy takelunek, na burtach i na rufie zamie
niliśmy poprzednie nazwy „St. Blair” i „Grange
mouth”, na „Iskra” i „Gdynia”. Sprzęt nie był w 
najlepszym stanie, uzupełnialiśmy na ile warunki po
zwalały. Ożaglowanie statku składało się z trzech 
żagli głównych i dwóch kliwrów. Poza tym, na fok- 
maszcie, na kołnierzu masztu, do którego były zamo
cowane wanty, była mała reja, na której podnosiło 
się z pokładu, prostokątny żagiel, bryfok, bardzo 
przydatny przy wietrze z rufy.

Przez niedopatrzenie, zapomnieliśmy zamówić 
kaptur, na komin naszego piecyka. Kaptur ma kształ 
litery ,H” i jest niezbędną częścią systemu ogrzewa
nia, jaki mieliśmy. Brak tej części komina bardzo 
utrudni! życie. Wiatr schodził z żagla i dął w komin, 
dusił płomień i napełniał kubryk dymem. Nie mie
liśmy anj ogrzewania, ani możności gotowania posił- 
kw, ani suszenia zmoczonych części ubrania.

Przygotowanie statku do wyjścia w morze i zao
patrzenie w bunkier dla motoru, prowiantu i węgla 
do kuchni ukończyliśmy 31 grudnia.

1 -go stycznia, rano, przyszedł pilot, rzuciliśmy 
cumy i pod motorem wchodziliśmy do szluzy. Tele
graf maszynowy ze „Stop’ postawiono na „Wstecz”, 
ale motor zaczął pracować „Naprzód”. Podano liny 
na polery i powtórzono manewr na „Wstecz’. Jed
nakże, motor znów zaczął pracować „Naprzód. 
Wówczas telegraf postawiono na „Stop i linami 
zatrzymano statek. Jednakże stewa przednia lekko 
dotknęła wrota szluzy, a przednie zaoblenie na lewej 
burcie uderzyło o kamienne nadbrzeże szluzy. W ce
lu ustalenia szkód, ewentualnych napraw i preten
sji, wyszliśmy ze szluzy i zamocowali do jęty szluzy, 
od strony basenu portowego. Po zbadaniu szluzy i 
miejsca zderzenia na burcie, okazało się, że uszko
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dzenia nie wymagały zatrzymania statku. Zderzenie 
burty z nadbrzeżem trafiło na syk dwóch pły po
szycia kadłuba. Parę niów puściło i powsała szczeli
ny do której można było wsadzić parę palców. Usu
nęliśmy uszkodzenie własnymi siłami i cementem. 
Jednakże formalności zabrały parę gbdzin. Odłożo
no wyjście z portu na wysoką wodę do następnego 
dnia.

Prawdopodobna, ale nie oficjalna przyczyna 
nieporozumienia między pokładem i maszyną była 
pomyłka w znaczeniu słów „Ahead’ i „Astern”. 
Telegraf w maszynowni nie był ustawiony wzdłuż 
lini diametralnej statku, lecz pod prostym kątem do 
niej.

2-go stycznia 1927, około popołudnia wyszliśmy 
z Grangemouth. Wiatr był SW siła -5. W rzece 
Forth szliśmy pod motorem. Po przejściu pod mos
tem Firth of Forth oddaliśmy pilota. Postawiliś
my wszystkie żagle ukośne i bryfok, statek szedł pra
wym halsem. Wiatr stopniowo wzrastał na sile, prze
chodziły szkwały z deszczem. Po wyjściu z rzeki po
łożono się na kurs na latarnię Skagen.

Wachty zostały podzielone w ten sposb, że ofi
cerowie zmieniali się co cztery godziny. Bosman nie 
szedł na wachty. Kapitan zarządził, żeby dwch lu
dzi było stale na pokładzie. Tak więc jeden szedł 
na ster, na dwie godziny, po czym zmieniał tego, 
który był na „oku”. Po następnych dwóch godzinach 
budził śpiącego i szedł spać. Obudzony szedł na ster, 
a zmieniony sternik szedł na ,oko”. Tego rodzaju 
podział okazał się w praktyce męczący, więc został 
zmieniony w ten sposb, że szliśmy tylko na ster, 
na cztery godziny. Stan naszego takelunku wymagał 
jednak częstych, dorywczych robót, które wymaga
ły wyjścia na pokład, całej załogi. W pierwszą noc 
wyskoczył z lików bryfok, z takim*  hukiem, jakby 
trzycalowe działo odpaliło. Zostało z niego trochę 
poszarpanego płótna przy likach. Nie było zapaso
wego żagla na zmianę, więc tylko zebraliśmy to, co 
dało się uratować. Następnej nocy wystrzelił forkli- 
wer z takim samym efektem. Mieliśmy jednakże za
pasowy żagiel, który natychmiast zamieniliśmy.

W międzyczasie, wiatr obchodził i w nocy z 
3-go na 4-ty, trzeba było zmienić hals. Wiatr miał 
już oko'o do 7 stopni, wiał z rufy, statek robił du 
że przechyły na burty. Na manewr, cała załoga wy
szła na pokład. Podczas przerzucania bumu grot- 
żagla urwał się konkraszot. Wybierałem szot, który 
miał jeszcze dużo luzu, gdy bum z luźnym szotem 
przelatując na prawą burtę, złapał mnie w pół, 
podniósł z pokładu i z przelewającą się wodą, za
niósł na reling nadburcia. Udało mi się złapać reling, 
myślę jednak, że gdyby nie kpt. Maciejewicz, któ
ry złapał moje nogi i wciągnął na pokład, to na pew
no zanurzyłbym się głębiej i na dłuższy czas. Cały 
wypadek, na pewno trwał krócej, niż czas przeczy
tania tych paru wierszy. Po zmianie halsu, uporząd

kowaliśmy pokład, a dla ochrony przed przeziębie
niem dostaliśmy po szklance rumu. Trochę było mi 
przykro, że oprócz pary suchych skarpetek, przez 
parę godzin musiałem nosić mokrą bieliznę.

3-go nad ranem minęliśmy latarnię Skagen, po
łożono się na kurs na Zund. Minęliśmy wyspę Laeso 
i pod wieczór wyspę Anholt. Widoczność była 
dobra, odkryła się latarnia Kulen. Niespodziewa
nie przyszedł szkwał z NE z gęstym śniegiem. Szyb
ko zrobiliśmy zwrot przez rufę i odwrotnym Kursem 
wracaliśmy pod Anholt. Po przejściu szkwału zaczę
ło się wyjaśniać, kapitan już miał zamiar wracać na 
poprzedni kurs. Na szczęście zmienił zamiar, po
deszliśmy pod brzeg Anholt i rzucili kotwicę. Zwi
nęliśmy żagle, uporządkowaliśmy pokład, sklaro
wali takelunek. Idąc z rufy do kubryku, usłyszeliś
my pisk za burtą. Wychylamy się z Kaziem za burtę 
i kilka metrów od statku widzimy naszą kotkę w wo
dzie. Podrzuciliśmy jej drewniane wiadro na rzutce, 
ale prąd ją znosił, nie mogła dopłynąć do deski ra
tunku. Zagadką było dla nas w jaki sposb znalazła 
się w wodzie. Sama na pewno nie spadla z pokładu. 
Strata kotki zepsuła nam przyjemność ciepłego po
siłku i odpoczynku. Przywiązaliśmy się do tego stwo
rzonka, miała wyjątkowo altruistyczne nastawienie 
do ludzi. Za każdym razem, gdy któryś z nas, po 
wachcie, kładł się spać, kotka przenosiła się do jego 
koi i grzała swoim ciepłym ciałem. Uradziliśmy z 
Kaziem, że zabierzemy ją do Szkoły, jako naszą 
maskotkę. Nie mogąc znaleźć przyczyny straty kot
ki, zrobiliśmy przypuszczenie, że ktoś rozmyślnie 
kotkę wyrzucił. Okazało się, że mieliśmy rację. Bos
man Kaleta, skądinąd bardzo zacny człowiek, przy
znał się, że on to zrobił, oświadczając: ,To bele to, 
co ten zly wiater przyniosło’. Nie tracąc żalu po 
kotce, trzeba było skorzystać ze sposobności na za
jęcie się sobą. Rozpaliliśmy piec, zagrzali wody, 
żeby się jako, tako umyć i ogolić i wysuszyć wilgot
ne części garderoby. W międzyczasie, bosman ugo
tował zupę i pieczeń wolową, wszystko w dużej ilo
ści, co pokrzepiło ducha. Nasza dieta, po wyjściu z 
Grangemouth była raczej jednostajna. Nie mogąc 
używać pieca, karmiliśmy się zimną strawą. Głów
nym środkiem pożywienia było surowe mięso z wo
łowej nogi i chleb. Bosman oświecił nas w przygoto
wywaniu potrawy, którą nazywał hakeflajsz. Odci
nało się kawałek mięsa z nogi, krajało nożem na 
drobne kawałki, zaprawiało pieprzem i solą, oraz 
cebulą .do smaku’ i w takiej postaci zjadało. Poży
wienie było smaczne i pożywne.

Następnego dnia, wcześnie rano, niebo czyste, 
wiatr 3- z NW. Podnieśliśmy kotwicę i pożeglowali. 
Bosman nie zapomniał wspomnieć przepowiedni o 
pogodzie i jej przyczynie. Przed wejściem do Zun- 
du, uruchomiono motor i z szybkością oko'o 7-miu 
mil minęliśmy Helsingborg, Kopenhagę, Malmo i 
weszli r*a  Bałtyk. Wiatr dalej był z NW i Nord, mo
rze spokojne. Dobrze po północy, 7-go stycznia mi
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nęliśmy Rozewie, Hel i po paru godzinach weszliśmy 
do basenu Gdyni i zamocowali do nabrzeża, które
go nazwy nie pamiętam. Na pewno miało nazwę 
inną, niż obecna.

Około godziny po zacumowaniu, podszedł do 
„Iskry” trauler „Jaskółka”, kpt. Łoś, zamocował 
swój okręt za naszą rufą. Dla jakiegoś powodu po
lecono przesunąć okręt wzdłuż wybrzeża. Manewr 
był bardzo prosty. Paru ludzi podparło się i prze
sunęli. Jeden z marynarzy nie postawił odbijacza 
na właściwe miejsce. Usłyszałem wówczas, po raz 
pierwszy, popularne powiedzenie Bosmanmata Dąb
ka porównujące wielkość głupoty niesprawnego 
marynarza z odległością do księżyca i złożenia do

wodu afektu, jaki mógłby wykonać, na klęcząco, 
na niewidocznej stronie, satelity ziemi.

Po paru godzinach, przyjechał samochodem 
adm. Unrug z małym sztabem. Ustawiono nas w 
jednym rzędzie. Admirał podziękował kapitanowi 
Maciejewiczowi, uścisnął ręce oficerom i starszym 
członkom załogi.

Pod wieczór, przysłano po nas wóz o dwukon
nym napędzie i dostarczono na dworzec kolejowy. 
Tylko nas dwóch skorzystało z tej uprzejmości. 
Wróciliśmy do Tczewa i jeszcze tego samego wie
czora dostaliśmy ciepły prysznic, co było bardzo 
pożądanym zabiegiem.

S.J. Rowiński
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Ryszard DEMBIŃSKI

NASZE SZTANDARY I ICH PRZYSZŁOŚĆ

Gdy po skończonej wojnie Armia Polska na 
Zachodzie pozostała na emigracji, jej najświętsze re
likwie — sztandary złożono w Londynie, w miejscu 
które tym samym stało się Sanktuarium Wojska Pol 
skiego. Dekretem Rządu Rzeczypospolitej, tak sztan
dary jak i archiwa państwowe oraz cenne pamiątki 
zwycięskich bitew drugiej wojny światowej, świade
ctwa martyrologii w obozach niemieckich i łagrach 
sowieckich zostały również złożone w tym samym 
miejscu. Powstał Instytut Polski i Muzeum imienia 
Gen Sikorskiego, powstało tym samym Muzeum 
wysiłku zbrojnego Wolnych Polaków. Przez ostat
nie dwadzieścia pięć lat Instytucja ta pracuje dla Pol
ski wydając dzieła historyczne w oparciu o swe ar
chiwa, a Muzeum zwiedzane jest przez dziesiątki ro
daków tak z zagranicy jak i z Polski, a co może naj
ważniejsze przez młodzież, której Polskę wszczepia.

Wiadomo, że każdy naród, każde państwo ota
cza czcią i pielęgnuje zabytki kultury i przeszłości. 
Zbiory są gromadzone i przechowywane z pietyz
mem w muzeach, galeriach sztuki, świątyniach i bi
bliotekach, na utrzymanie których państwo łoży nie
jednokrotnie olbrzymie sumy.

Nasz Instytut w ciągu tych lat dzięki niezmor
dowanym wysiłkom grupy ludzi oddanych sprawie 
nie tylko przetrwał ale również jest instytucją żywą 
prowadzącą szeroką działalność i służy wszystkim 
Polakom gdziekolwiek zamieszkują. Jest to więc in
stytucja ogólno-światowa Wolnvch Polaków. Dotąd 
jednak egzystencja Instytutu oparta jest jedynie na 
rkładkach i darach.

Czas jednak płynie, szeregi emigrantów się kur
czą, śmierć zabiera byłych żołnierzy, którzy walczy

li pod sztandarami tam złożonymi. Nurtuje wszyst
kich myśl — co będzie gdy nas zabraknie, czy znaj
dą się następcy, którzy z takim samym pietyzmem 
będą się opiekować naszymi pamiątkami, czy bę
dą odpowiednie fundusze by zabezpieczyć dom 
sztandarom i muzeum. A przecież sztandarom żeb
rać nie wolno! Wiemy, że w emigracyjnych warun
kach możemy liczyć tylko na nasze siły, znikąd po
mocy nie otrzymamy.

Słusznie się więc stało, iż w trosce wypływają
cej z najgłębszych uczuć patriotycznych przedsta
wiciele Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie uchwa
lili stworzyć własnym wysiłkiem wieczystą Funda
cję, zapewniającą na dalsze długie lata siedzibę i o- 
piekę sztandarom i Muzeum Wojska Polskiego w 
Londynie. Powstała FUNDACJA SZTANDARÓW 
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA OBCZYŹNIE. 
Spodziewane jest iż majątek Fundacji zebrany zo
stanie przez jednorazowe ©■podatkowanie się w wy
sokości £1 przez każdego Polaka, który nosił mun
dur wojskowy, a również przez wszystkich tych, 
którym Wojsko Polskie jest drogie, bez różnicy na 
którym kontynencie obecnie mieszkają. Można rów
nież się spodziewać iż ci do których los cię uśmiech
nął dadzą więcej, jak również że Fundacja będzie 
pamiętana przy sporządzaniu zapisów testamento
wych.

Każdy Fundator otrzymuje ozdobny dowód 
wpisu, a jego nazwisko zostaje wpisane do Księgi 
Fundatorów. Statut Fundacji mówi, iż majątek jej 
zebrany z wpłat jest nienaruszalny, a jedynie odset
ki z majątku użyte będą na konserwacje i bieżące 
potrzeby Muzeum. Fundusz zebrany zostanie nie
naruszony przez lata.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 18-go maja 1971 roku zmari w Toronto 
kmdr. poi. obserwator Karol Trzaska-Durski jeden 
z naszych najstarszych kolegów i lotnik morski je
szcze z Marynarki Austriackiej.

W końcu 1918 r. zgłosił się on do Marynarki 
Wojennej w stopniu porucznika dowodził później 
ORP Jaskółka oraz naszymi kanonierkami ORP 
Piłsudski i ORP Haller jak również ORP Wartą. 
Następnie był dowódcą IMD Lotu do 1933 r. a od 
1933 do początku wojny był Szefem Lotnictwa Ma
rynarki Wojennej w Kier. Mar. Woj. W czasie woj
ny był dowódcą ORP Gdynia później Szefem Pol
skiej Misji Morskiej w Gibraltarze, Algerii i Wło
chach po czym w r. 1944 został Szefem Wydziału 
Wywiadu Morskiego przy Sztabie Naczelnego Wo
dza. Od 1948 r. przebywał stale w Kanadzie.

Według wiadomości, które nadeszły z Kraju 
zmari w Warszawie w grudniu 1971 r. kmdr. por. 
Konstanty Jacynicz, również jeden z naszych naj
starszych kolegów który rozpoczął swoją karierę w 
Marynarce Rosyjskiej. W roku 1920 był dow-dcą 
1-go batalionu morskiego na froncie bolszewickim. 
Został zweryfikowany na komandora porucznika i 
wkrótce po tym odszedł do cywila i objął stanowis
ko dyrektora linii okrętowych Polska-Ameryka. 
(GAL).

Również według wiadomości krajowych zmari 
w maju w War zawie nasz kolega Jan Łuszczkiewicz. 
Luszczkiewicz ukończył 2-gi kurs TIK’u w Toru
niu a później w roku 1928-29 Szkołę Oficerów Tor- 
pedowców-Elektryków w Toulonie we Francji. W 
roku 1936 bodajże był zastępcą d-cy ORP Grom. 
Wojna go zastała w stopniu kmdr. ppor.

Cześć Ich pamięci!

Odwiedziny w sam

Od ostatniego wydania Naszych Sygnałów od
wiedzili SMW kol. kol.:

F. Minkiewicz — Bahamy
C. Przybyliński — po zejściu ze statku
M. Ołdakowski —• pomiędzy statkami
p. Maria Ziemińska (Jankowska) — przejazdem 

przez Anglię do domu w USA.

WALNY ZJAZD SMW

Był to z kolei 26-ty Walny Zjazd SMW. Na 
Zjeździe tak jak zwykle byli przedstawiciele naszych 
Kół z Plymouth, Glasgow, IManche ter i Brighton, 
oraz przyszła spora ilość kolegów z Londynu. Obec
nych lub reprezentowanych było 114 członków na 
ogólną liczbę 344. W myśl Statutu par. 28 ilość o- 
becnych upoważniała do pobierania uchwał. Zebra
niu przewodniczył kol. inż. W. Krzyżanowski, se
kretarzował kol. S. Olszewski a do prezydium zjaz
du weszli również przedstawiciele kół lokalnych. 
Zebranie potoczyło się sprawnie w myśl programu 
Zjazdu z tą tylko różnicą, że popołudniu tempera
tura była nieco wyższa gdyż niektórzy koledzy z 
okazji spotkania nie omieszkali podczas obiadu wy
pić kilka głębszych.

Prezesem na bieżącą kadencję zo tał wybrany 
kol. dr B. Markowski oraz jako członkowie zarzą
du kol. kol. J. Anczykowski, J. Bednarz, A. Brzózka, 
T. Budzyński, J. Busiakiewicz, R. Dulla, B. Jabłoń
ski. W. Krzyżanowski, S. Olszewski, F. Pitułko, A. 
Ponikiewski, A. Trzyna, F. Wizła, B. Wroński, K. 
Zubkowski.

Nowy zarząd został wybrany przez aklamację. 
Szczegóły ukonstytuowania się zarządu zostały po
dane w protokóle ze Zjazdu.

Zebranie zakończono herbatką towarzyską.

Składki dożywotnie
Wpłacili składkę na cz’onkostwo dożywotnie 

Koledzy:
S. Wolf £ 10.50
J. Moszoro 10.50
H. Komarnicki 10.50
M. Ołdakowski 10.50

KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ im. GINSBERTA

Od ostatniego wydania Naszych Sygnałw 
następujące dary wpłynęły na Fundusz Komisji 

Opieki:
J. Rochowczyk £ 10.2
K. Hess
J. Lubelfeld 2.50
Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
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Z ŻYCIA S.M.W.

W tym roku zrezygnował ze stanowi ka sekre- 
tarza kmdr. J. Busiakiewicz. Nie przerwał z nami 
więzi, pozostał w zarządzie, ale nie jest w stanie 
poświęcić tyle czasu co w poprzednim okresie.

Okres ten był długi, gdyż trwał 23 lata. 23 lata 
oddanej pracy to nie tylko odpisywanie na listy, nie 
tylko utrzymywanie kontaktów z kolegami, nie tyl
ko ratowanie coraz to chwiejącego się majątku 
Stowarzyszenia, ale ciężka praca fizyczna na którą 
nie wielu członków SMW umiałoby się zdobyć.

Ileż to razy używał nie tylko swego transportu 
ale i swoich rąk i ramion by nosić krzesła, dywany, 
i paczki do naszych domów i głównej siedziby 
Stowarzyszenia.

Jeszcze cięższą niż praca fizyczna, było znosze
nie krytyk niektórych malkontentów, którzy sami 
nic nie wnosząc, usiłowali rozbić naszą organiza
cję.

Komandor Busiakiewicz „wytrzymał” 23 lata 
zyskując nie tylko miłość przyjaciół, ale głęboki 
respekt swych krytyków.

Grono jego najbliższych, chcąc jakoś okazać 
uznanie dla jego pracy zorganizowało rodzmne 
spotkanie w mieszkaniu doktorostwa Markowskich, 
by wręczyć mu kromny upominek (kupiony z pry- 
watnvch składek przyjaciół) i. . . wypić jego zdrowie' 

Prezes SMW kmdr. Wroński podziękował kol 
Busiakiewiczowi za jego pracę i podkreślił skrom
ność, jaka cechowała naszego sekretarza przez ca
ły okres jego długiej pracy.

Nasze Sygnały łącząc się z podziękowaniem 
przyjaciół, życzą kmdr. Busiakiewiczowi dalszego 
zdrowia. ,, i dalszej pracy dla SMW.

Kmdr Jan Busiakiewicz
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SWM powstało (jak to zostało już powiedziane 
na 25-cio lecie)

by o poległych kolegach nie zapomnieć,
by schorowanym i samotnym pomóc,
by prawda o biało-czerwonej banderze została 

przekazana młodym pokoleniom w nieskażonej for
mie.

* * *

Jeżeli 23 lata pracy kol. Busiakiewicza było 
przeważnie poświęcone dwóm pierwszym zadaniom 
kmdr. Wroński wziął na swe barki prawie wyłącz
nie trzecie zadanie.

W swych pismach w swojej książce historycz
nej w swych odczytach i publikacjach radiowych 
opartych na dokumentach historycznych spełniał i 
spełnia swą chlubną misję.

Byi Prezesem SMW w początku jego istnienia. 
Był prezesem w ciągu ostatnich dwóch lat (kiedy 
SMW obchodzi o swe 25-cio lecie). Nie szczędził 
wysiłku, pracy i czasu by to zadanie wykonać dob
rze i godnie.

Opuszczając to stanowisko (ale pozostając w 
zarządzie) kmdr. Wroński nie przerywa swej więzi 
ze Stowarzyszeniem i w dalszym ciągu służyć nam 
będzie swoją radą, doświadczeniem i pomocą.

Na_ze Sygnały ze smutkiem notują odejście 
kmdr. Wrońskiego ze stanowiska Prezesa, ale z ra
dością, witają jego pozostanie w zarządzie i jego 
dalszą chęć pracy dla wspólnej sprawy.

* * *

Trzecią stratą dla Stowarzyszenia było odejście 
z zarządu kol. S. Wolffa, który chyba od samego po
czątku był nie tylko członkiem SMW ale nieprzer
wanie był członkiem Zarządu Głównego. Reprezen
tował nie tylko zdrową i realistyczną myśl ale głę
bokie koleżeńskie oddanie dla swych kolegów z 
grona podoficerów. Zabierał głos we wszystkich dys
kusjach wnosząc nie tylko konstruktywną myśl ale 
i humor ceniony przez wszystkich. Obecnie musi 
przerwać systematyczne uczęszczanie na zebrania 
Zarządu gdyż przeniósł się do innego domu daleko 
poza miastem co wspólnie z jego pracą zawodową 
uniemożliwia mu odwiedzanie SMW. Zostaje jed
nak w dalszym ciągu w Stowarzyszeniu i dodaje, że 
jest na usługi zarządu w wypadku nagiej koniecz
ności. Dziękujemy koledze Wolffowi za jego pracę 
i za chęć jej kontynuowania. Wierzymy że nasze 
więzy z nim nie zostały przerwane.
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T. FARBISZ

BEZ TYTUŁU

Wojna w 1914 r„ mam 12 lat. „Triechkłasnoje 
Gorodskoje Uczyliszcze” mam już za sobą. Prze
wala się front i zmienia się okupacja. Nauka się 
rwie raz po raz. Musiałem pracować^ aby było co 
jeść w domu. Że morze istnieje wiedziałem z geo
grafii. Odzyskanie niepodległości przynosi wiado
mość o tworzeniu się Marynarki Woj. i Polskim 
morzu.

W roku 1921 wpadia mi do rąk broszurka 
morska i od tej chwili piliło mnie, aby się zaciąg
nąć do Mar. Woj. Co mnie ciągnęło? Chyba wiel- 
wstępując 17. 7. 1920 roku do . p.p. w Radomiu 
ka ciekawość.

Próbę służby wojskowej miałem już poza sobą, 
skąd po tygodniu odesłano mnie do 64 p.p. w Gru
dziądzu — kurs telefoniczny w tamtejszej cyta
deli. Po nim 264 p.p. marszowy Działdowo, wkrót
ce rozwiązany i rozparcelowany do 1 Syberyjskiej 
Brygady Piechoty bardzo nadwątlonej. Mnie przy
dzielono do 1 p.p. — kompania łączności w Zeg
rzu. Przejazd koleją do Grajewa i forsowne marsze 
do Grodna. Zawieszenie broni i demobilizacja.

Rozpocząłem praktykę w warszatacie ślusar- 
sko-tokarskim w Radomiu. Dręczyła mnie jed
nak ta morska broszurka. Zgłosiłem się do miej
scowego P.K.U., że chcę zaciągnąć się do Mar. 
Woj. Komendant P.K.U. płk. Aleksandrowicz po
wątpiewał, widząc moją sylwetkę — czy wytrzy
mam? Lekarz był łaskawszy i 5.12.1921 znalazłem 
się w kompanii ćwiczebnej Kadry Mar. Woj. w 
Świeciu. D-ca Kadry kmdr. ppor. Czechowicz, d-ca 
kompanii por. mar. Gniewkowski, szef-bosman Ku
biak. Dostałem mundur marynarski, stary i bez 
„klinów”. Szanujący się marynarze nie pokazywali 
się w mieście w innych spodniach. Okropnie dba
no o „fason”. Bosman Kubiak widząc, że jestem 
otrzaskany z „wojskowością” zapytał, czy mam 
chęć iść na nowootwarty kurs w czynnej już Szkole 
Specjalistów Morskich. W ten sposób znalazłem 
się na kur ie maszynowym. D-ca Szkoły kmdr, 
ppor. Korytowski, dyrektor nauk kmdr. ppor. Be- 
reśniewicz, wykładowca techniczny kmdr. ppor. inż 
Piotrowski, d-ca komp. szkolnej por. mar. Leśnie, 
wski, szef st. bsm. Kubicki, a później bosman Ro- 
jewski.

Koszary poniemieckie z posadzką korytarzo
wą rowkowaną, szczególnie trudne do utrzymania 
w czystości. Z jedzeniem było słabo i byliśmy sta
le głodni. Podporą by) wieczorowy extra pęcak a 
W mieście tania kiełbasa.

Wykładowcy wyśmienici. Gorzej było z ucz
niami. Kmdr. Piotrow ki nie raz wplatał: „no lu
dzie, gołowa nie rzeszoto winno coś osiadnąć”. 
Zafascynowany patrzyłem na rysunki z jakiegoś 
rosyjskiego krążownika. Ten kurs nie był trudny, 
jeśli się miało jakie takie zainteresowanie. Egzami
ny wypadły dobrze i zaraz po nich wyjazd do Pucka 
— na zaokrętowanie.

Polskie morze ujrzałem z okien pociągu mię
dzy Gdankiem i Sopot. Wyglądało spokojnie, 
błękitne i niekończące się.

W Pucku stał ORP „Myśliwy’ i holowniki Wan 
da i Krakus. Na redzie zakotwiczone trawlery, ka- 
nonierki, torpedowce. Pojechaliśmy holownikami 
na redę do zakotwiczonych okrętów które dobie
rały sobie załogę, pozostał tylko ORP Krako
wiak, to będzie mój okręt. D-ca kmdr. ppor. Wą
sowicz, z-ca por. mar. Wilkicki — później por. 
mar. Aleksandrowicz Mohuczy, bosman okrętowy 
mat Grzywaczyk, kierownik maszyn st. bosm. Stu
dziński, a po jego śmierci (utonął w porcie puc
kim) bosman Patalas, gospodarz 1-szej maszyny 
bosman Rogowski, Ii-ej bosmat Lewandowski, gos
podarz I-ej kotłowni mat Foterek, 11-ej st. mar. 
Sieg. Kucharz okrętowy mar. Szal — rozchwyty
wany do specjalnych przyjęć a dla nas miał tylko 
jeden gatunek sosu. Przyrządzał z cukru t. zw. 
„karmel” i zaprawiał go mąką i szmalcem. Miał 
zawsze w zapasie kilka flaszek „karmelu” który 
my przy każdej okazji wyrzucaliśmy za burtę.

Ja trafiłem do kotłowni Ii-ej. Okręt bez uzbro
jenia — działo poniemieckie na dziobie bez zamka 
Zostało ono zamienione na francuskie, mniejszego 
kalibru w czasie tak zwanego incydentu kłajpedz- 
kiego. Po roku zostałem przesunięty do maszyno
wni I-ej gdzie dostąpiłem zaszczytu manewrowania 
turbiną, oczywiście pod nadzorem.

Okręt stał najczęściej na kotwicy w Gdyni lub 
Pucku. Czasami cumowaliśmy przy budującym się 
nadbrzeżu, rachując przybywające pale. Były wy
jazdy do Gdańska, gdzie zimowaliśmy na Polskim 
Haku. Były dłuższe wypady morskie. Przygląda
liśmy się Borholmowi. Z obcych portów zobaczyli
śmy Libawę i Helsingford. Dywizjonem dowodził 
kmdr. por. Edward Sadowski wg. mnie najbardziej 
morsko wyglądający oficer.

Czas mijał dosyć wesoło i nie brak było uro
zmaicenia. Latem wycieczkowicze, a zimą Gdańsk 
miał swoje uroki. Zabawy na „Górce”, a dla tych 
co mieli oko „historyczne” powtarzające się długie 
spacery po mieście. Charakterystyczne było że 
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pierwsze zarobione pieniądze poszły na „prywatne” 
umundurowania się: bluza kamgarnowa, spodnie i 
kurtka z dobrego sukna. Niestety model niemiecki, 
bo krawcy kaszubscy innego nie znali.

Do małych knajp Pucka, Gdyni, chodziło się 
częściej na jedzenie aniżeli na wypicie. Wódka 
znajdowała się czasami u kogoś na okręcie, ale 
jej nie nadużywano. Tak smakowitych flondr, jak w 
knajpie pod „Dębem” nigdzie nie znalaziem.

Dowódca powszechnie był łubiany za wyjąt
kiem, kiedy „robił cyrk” podczas manewrowania. 
Stąd pochodzi powiedzenie: „Ot nie sztuka tam 
na mostku z telegrafom, ale tut na rufie z odbija- 
czom.”

Półtora roku dało mi dobrą zaprawę i chęć 
nauczenia cię więcej. Zgłosiłem się więc na kurs 
podoficerski 1923/24 w S.S.M. w Świeciu na któ
ry zostałem przyjęty. Skład oficerski i instruktor
ski Szkoły prawie bez zmian. Przybył tylko kpt. 
mar. inż. Staszewski jako kierownik klasy. Kmdr. 
Piotrowski wykładał rzadziej, szykując się do wy
lotu. Instruktorem maszyn był bosmat Dziabas 
na statku rzecznym „Kiliński. Klasa liczyła około 
30 uczniów w tym 3 podoficerów. Nauka szła gład
ko. Uczyliśmy się dobraną piątką: Nyk, Budny, 
Kowalski, Kornacki i ja i wszyscy skończyliśmy z 
wynikiem b. dobrym i wszyscy byliśmy „Antka
mi z Kongresówki”. Poza tym awansowano nas 
na matów. Z tym samym wynikiem zdał bosmatn 
Andrzejczak. Natomiast jeden podoficer z flotylli 
pińskiej nie zdał egzaminów bo zerżnął dosłownie 
cały ustęp z książki prof. Chrzanowskiego i to nie 
uszło uwagi kpt. Staszewskiego. Wykładowcy byli 
świetni i program jak na tamte czasy dość wysoki za 
wyjątkiem matematyki. Mogliśmy wykładowców 
wypytywać w czasie nauki i poza a im nie brako
wało cierpliwości odpowiadać. Gorzej było w kilka 
lat później na „Bałtyku”. Marynarze zwierzali mi 
się — „o nic nie idzie zapytać”, „Siadajcie — to 
było, lub siadajcie — to będzie. O naszym bosma- 
cie Dziabasie była już wzmianka w nr. 118 „Syg
nałów".

Zakończenie kursu odbyło się uroczyście. Po 
nabożeństwie w miejscowym kościele szef bosman 
Rojewski pozwolił sobie przy zbiórce użyć „Szko
ła podoficerska, zbiórka”, to wywołało szmer po
dziwu ludności cywilnej.

Powódź wiosenna w widłach Wisły-Czarnej 
Czarnej Wody tego roku była tak duża, że statek 
Kiliński mógł iść ogrodami wzdłuż zamku krzy
żackiego. Cala Szkoła brała udział w ratowaniu 
rolników z zalanych gospodarstw. Za Czarną Wo
dą woda sięgała na wysokość drzwi kościoła far- 
nego.

Przyszły przydziały. Ja — Port Wojenny Puck, 
kutry parowe Fli ak Gdańsk. Kutrowy —- mat 
Mielnik. Potrzebowałem praktyki i dostałem. Ko
mendantem portu był kmdr. Panasewicz, kapita
nem — kpt. Zaleski, bosmanem chor. Szulc, póź
niej chor. Połomski. Podeszły wiek chor. Szulca 

nie pomagał wzrastającej pracy. Po polsku mówił 
b. słabo jako że przesłużył żywot w marynarce 
niemieckiej. Miał do prac kilku jeńców bolszewic
kich. Pozostała po nim taka próbka meldunku: 
Panie komandor, chor. Szulc marynarka meldują 
bolszewik dość, woda też”. Wtedy odbywało się 
sprowadzanie wody beczkowozem.

Kutry kursowany pomiędzy portem a redą po
magając holownikom. Najgorsze dla załogi było 
spanie, bo w koszarach a szef kompanii portowej 
robił wszystko żeby zatruć życie. Ulubiony konik 
„za drzwi biegiem marsz, z powrotem biegiem 
marsz”. I tacy byli, a żalić się nie opłacało.

W Pucku była możność bliższego przyjrzenia 
się ziemi kaszubskiej, i ocenienia walorów i przy
wiązania Kaszubów do macierzy.

Przyszła zimą. Kutry unieruchomiały a w kom
panii portowej robiło się ciasno. Na kanonierki, 
czy trawlery nie miałem chęci. Na torpedowcach 
było zatwardzenie podoficerskie. Przyszedł mi z 
pomocą kol. mat. Nyk z ORP Pomorzanin „Jedź- 
my się dokształcać do Warszawy w Kier. Mar. Woj. 
Tam jest jeszcze miejsce na kilku pisarków. „Pisz z 
miejsca podanie, ja już to zrobiłem. Więc i ja to 
zrobiłem i kpt. Zaleski poparł prośbę. W trzy tygod
nie przyszła odpowiedź — zgoda.

Przełożeni szli na rękę tym co chcieli swój 
„wodnokrąg rozszerzyć". Etaty podoficerskie w 
Kier. Mar. Woj. były obsadzone nie tylko przez 
specjalność administracyjną. Ja trafiłem do wydzia
łu Regulaminów i Wyszkolenia. W ciągu prawie 
trzech lat pracy w KMW miałem następujących 
przełożonych kierowników wydz. kmdr. ppor. Borys 
Mohuczy, kpt. mar. J. Sadowski, kpt. mar. Mor
genstern, kpt. mar. Pławski i kpt. mar. Majewski. 
Referenci kpt. mar. Kienitz i por. mar. Łuszczkie- 
wicz. Dla mnie wydział ten był zarazem synekurą 
i uniwersytetem. Synekurą, bo pracy było w sam 
raz tyle, że z szuflady biurka zdążyło się odrobić 
lekcję, podczas zajęć. Uniwersytetem, bo obraca
łem się w takiej atmosferze, która nasączała mnie 
poziomem. Najwięcej zawdzięczam kpt. Majewskie
mu i por. Łuszczkiewiczowi

Po przebudowie gmachu siedzieliśmy wszyscy 
w jednym pokoju a wiedziałem kiedy się ulotnić, 
jeśli zanosiło się na coś na „powyżej”. Unikałem 
przez to wyproszenia. Humor kpt. Majewskiego 
i jego opowiadania ze służby w wojskach pograni
cza były wspaniałe.

Ciasnota w gmachu Kier. Mar. Woj. była o- 
kropna, a po przebudowie tylko więcej uporządko
wana. Nie lepiej było w oddziale sztabowym do 
którego należeliśmy. Oddział podlegał bezpośrednio 
Wydziałowi Ogólnemu, którego kierownikiem był 
kmdr. por. Burkhard, później kmdr. por. J. Stan
kiewicz i w międzyczasie kmdr. por. Antonowicz. 
D-cą Oddz. chor. mar. Gąsłowski, później chor. 
Pióro, anomalią wojskową było to, że byliśmy przy
muszeni tytułować ich przez — „Panie Dowódco. 
Ten kto się odważył na inaczej, wylatywał z War
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szawy. (Zakwaterowanie wszystkich było „sardyn
kowe” w dwa i trzy piętra.

Kursa gimnazjalne odbywały się w podchorą
żówce piechoty w Alejach Ujazdowskich a po prze
niesieniu podchorążówki do Ostrowa Komorow
skiego w gmachu gimnazjalnym na pl. Trzech Krzy
ży. Klasy miały średnio po 40 uczniów. Repre
zentowane były wszystkie bronie i służby. Codzien
ny spacer z Chałubińskiego w Aleje i powrót o 
północy wpływał doskonale na apetyt i sen.

W święta był przymusowy wymarsz do koś
cioła garnizonowego na ul. Długiej. Po nabożeń
stwie zawsze defilada przed of. insp. Komendy 
Miasta. To była prezentacja Marynarki dla War
szawy. Braliśmy też udział w dorocznych defila
dach 3-go Maja i 11 Listopada. Komenda miasta 
dbała o naszą „kulturę. Bilety darmowe lub zniż
kowe do Opery, teatrów a czasami i kina, ale nie 
na kabarety, a były ciekawe. Chodzenie na spek
takle odbywało się kosztem naszej nauki, ale nie 
kultury. Przykrym obowiązkiem było assesorowanie 
w Sądzie Admiralskim przy Sądzie Okręgowym na 
placu marsz. Piłsudskiego.

Były też inne „reprezentacje”. Kmdr. Antono
wicz, por. Wroński i ja braliśmy udział w pogrzebie 
zwłok Juliusza Słowackiego sprowadzonych z Fran
cji, składanie wieńca od (Mar. Woj. i Gdańska na 
Wawelu.

Ja i mat Kowalski — później zy por. artyle
rii byliśmy wysiani na reprezentacyjny bal morski 
w Wilnie. Wieźliśmy 2 komplety flag morskich, 
którymi udekorowaliśmy salę balową zamku. Jeździ
łem z pismami do osobistego doręczenia d-cy flo
tylli kpt. Staszkiewiczowi w Toruniu i d-cy floty 
komdr. Świrskiemu w Gdyni. Z kpt. Majewskim 
zawieźliśmy plan „mob” dla flotylli pińskiej.

Przeżyłem też z bliska wypadki majowe 1926. 
W dniu strzelaniny wokół gmachu na Chałubiń
skiego kpt. Majewski pełnił służbę inspekcyjną w 
gmachu a ja w Oddziale. Chor. Pióro zarządzi! 
alarm z rozstawieniem placówek na podwórzu, to 
widząc kpt. Majewski odwołał natychmiast, bo roz
kaz adm. Świrskiego był „zachować spokój i bro
nić gmachu w razie potrzeby”. Brukowa prasa 
chciała inaczej. Położenie gmachu K.M.W. jako 
przedpola przed Wyższą Szkolą Wojenną w kie
runku Al. Jerozolimskich, zadecydowało o tym. 
Oddział W.S.W. bowiem przeciwstawił się posu
waniu wojsk wzdłuż Chałubińskiego, prażąc C.K.M- 
em z Wyższej Szkoły Adm. przy Koszykowej na 
Aleje. Popołudniu zaniechano tego kierunku, okrą
żając teren wokół. Opór ten przypisano Marynar
ce. Okazało się że chor. Pióro na własną rękę zab
rał ochotniczy patrol na miasto, który został roz
brojony i posadzony w Komendzie Miasta. P usta
niu działań panował pewien chaos. Nyk, Kornacki, 
i ja poszliśmy z ciekawości w Aleje i pod Belwe
der. Spotkaliśmy się z dwojakiego rodzaju epiteta
mi: „brawo marynarze’ i „fe, o nieładnie maryna
rze!” Pod Belwederem dużo oficerów manifestowa

ło na cześć marszałka Piłsudskiego. Z oficerów Mar. 
Woj. widzieliśmy kmdr. Steyera, który przydziału 
w Warszawie nie miał i por. Wolskiego.

Mar. Woj. krzepła. Budowano dla siebie i 
Gdyni. Zamawiano nowe okręty zagranicą. Naszej 
dzielnicowej trójce, bo do Nyka i mnie dołączył 
jeszcze Kornacki, do matury brakowało jeszcze 
parę lat. Mając około 25 lat na karku nie uśmie
chało się nam rzucać munduru marynarskiego i iść 
do podchorążówki dla podoficerów w Bydgoszczy. 
Do podchorążówki w Mar. Woj. wiek byłby prze
kroczony. Przedstawiłem naszą sprawę kp. Majew
skiemu, prosząc jeśli to możliwe, aby nas poparł 
jako kandydatów na okręty podwodne. Odpowie
dział — kandydatów motorzyńów jest poddostat- 
kiem, chodzi o elektrykarzy. Nyk i Kornacki chęt
nie zmienili specjalnoścć na elektrykarską, ze mną 
chyba po znajomości obesz o się bez zmiany. We 
wrześniu 1927 r. pojechaliśmy na kurs przygoto
wawczy na okręty podwodne w Gdyni, gdzie nas 
wziął w swoje ręce kpt. Pławski i francuz premier 
maitre Beau.

Październik 1927. ORP „Bałtyk”. Kandydaci na 
okręty podwodne dostali pomieszczenie przy dzio
bowej podstawie wieży działowej, na drugim po
kładzie. Nawet w ciepłe dni mieliśmy aklimaty
zację na „chłód’’ — tak od tej podstawy ciągnęło. 
Ponieważ dla wszystkich nie starczyło koj, skleci
liśmy cztery prycze, a paru musiało dyndać w ha
makach. Pomieszczenie służyło zarazem jako sala 
wykładowa. Jedynym wykładowcą wtedy był kpt. 
Pławski. Później przybyli instruktorzy francuscy 
specjalności elektrykarskiej, torpedowej i motoro
wej. Język francuski zajął czołowe miejsce. Moto- 
rzytami z prawdziwego zdarzenia byli kandydaci 
z flotylli piń kiej — z monitorów, inni musieli nad
ganiać. Wiadomem było, że w pierwszej kolejce 
pojedzie tylko po 6-ciu podoficerów z trzech spe
cjalności, a kandydatów było w dwójnasób. Pano
wała pewna rezerwa, bo nikt swoich atutów nie 
chciał ujawniać. Logiczne było że pojadą do szkoły 
francuskiej ci co opanują język francuski najlepiej.

Z nadejściem zimy przeniesiono nas z ORP Bał
tyk do Kadry Floty. Sala pod jadalnią bez okien, 
obok kotłowni, miała tę zaletę, że była ciepła. Słu
żyła też na wykłady. W końcu marca 1928 roku, 
wszystko zakończyło się pogodnie choć smutem 
widać było u tych, co musieli jeszcze zaczekać na 
francuskie rozkosze.

Przed odjazdem do Francji miałem jeszcze 
czas z radości napisać niniejszy gryzmoł — odda
jący jakby nastrój .owego czasu.

O przymierze fiancuskie — jakieś ty łaskawe, 
że po roków setce otwierasz twę enklawę 
Polonais’om znaku wodno-wojennego!

Widzimy już, tu w Gdyni, twych sousofficerów 
co mają nam dopomóc na sousmarinierów, 
do dotąd tej broni u nas brakowało.
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O języku francuski — trudnyś, kiedy łepetyna, 
sporo po dwudziestce, z wysiłkiem nagina 

by w szybkim tempie pojąć twoje zawijasy!

Mało co pomaga, gdy z gdyńskich kiosków znika 
La vie Parisienne — espritowa klinika 
z gwarą, co pod wodą mało się nadaje.

kadry
Mimo, — sala szkolno-bytowa pod jadalnią 
okleja się widokiem paryżańskiej hadry, 
do granic tolerancji pana kapitana.

Parlowanie idzie jednak z innej księgi 
z dodatkiem kapitańkiej fantazji z włóczęgi 
nim polskie morzowanie na dobre nam wzeszło.

Premier-maitre Beau, tulończyk, dodaje też
swoje: 

mistrzowsko odtwarzane rysunkiem podwpje 
silników, którychśmy jeszcze nie widzieli.

1 tak znojnie do końca programu dobiegli. 
Komisja egzaminu —tylko sami biegli 
z capitaine Brebant dla onieśmielenia.

A było czego pytać tych młokosów kilku, 
co chcieli się docisnąć do francuskich wilków 
celem bardziej morskiego zperfekcjonowania.

D’ou vous avez apris le francais cheres amis?
De ce livre seulement, captainee — „vous compris”. 
Excellent! vous ecoutez, vous autres!? merci!

Zatem kurs sposobienia kończył się niesmutnie, 
choć część musiała czekać dalej rezolutnie, 
bo na pierwszą kolejkę poszła osiemnastka.

Przyjazd S/S Virginią z Gdyni do Havru i 
dalej koleją do Toulonu. Nocleg w podejrzanym 
hoteliku przy Gare St. Lazare w Paryżu dawał poję
cie, że tu o przygody nietrudno.

Toulcn przywitał nas pogodnym wiosennym 
ciepłem. Elektrykarze i torpedyści pojechali dalej — 
bliżej Nicei i Monaco.

W przejeździć do arsenału Mucha woła 
— patrzcie palmy się nam' kłaniają — istot
nie wachlowały się dostojnie. Nie kłaniali się jed
nak nam żandarmi w bramie arsenału. Wszystko 
dokumentnie sprawdzili zanim przepuścili. W póź
niejszym czasie paru z naszych zapoznało się z ni
mi bliżej — „pazurowo”. Do arsenału prowadziły 
dwie bramy i trzecia z V-eme Depot Maritime —• 
późniejsza siedziba polskiej szkoły, Ecole de Na- 
igation sous-marin gdzie nas zakwaterowano.

Duża sala z drągami i hamakami i jak naj- 
prostrzymi ławami J stołami. Jadalnie dla star
szych i młodszych podoficerów oddzielnie. Fran
cuzom nie mieściło się w głowie, że bez daszka, 
jest się podoficerem. Gdy ujrzeli spis nasz ze stop
niami, jeszcze się nie uspokoili, bo mat był prze

tłumaczony jako ąuartier-maitre — więc nie po
winien jeść z second-maitre. Trzeba było dodat
kowo tłumaczyć, że w Polsce ąuartier-maitre jest 
podoficerem. W takim rozgardiaszu na wielkiej 
wspólnej sali kwaterunkowej — co to będzie dla 
nas za nauka? Kpt. Pławski wystarał się o pokój 
dla sześciu i z łóżkami. Byliśmy przez to poza v*y  
kładami sami dla siebie, mogąc więcej czasu po
święcić na naukę.

Po przedstawieniu nas dyrektorowi nauk szko
ły przez kpt. Pławskiego — pokazano nam barak 
szkolny i powiedziano „jutro rano zaczynamy”. 
Było nas w klasie ponad 30-tu. Jedynym wykła
dowcą przez cały czas był maitre-pnncipal meca- 
nicien Fourąuet — odpowiednik naszego chorąże
go. Przychodził do klasy bez żadnych pomocy nau
kowych i tylko mówił i rysował i to w bardzo 
szybkim tempie. Wobec takich instruktorów jak 
on i poprzedni w Polsce premier-maitre Beau — 
gęby nam się rozdziawiały na ich kompetencje- 
Takich ludzi można by.o wyłuskać między dużą 
grupą ludzi tylko. Ze względu na tempo naucza
nia, my bez pomocy skryptów inż. Ecorchona, nie 
moglibyśmy zdać z wynikiem b dobrym, tymbar- 
dziej że francuski nie był jeszcze opanowany cał
kowicie. Konsumowanie przy posiłkach obiadowych 
i kolacyjnych półlitrowe porcje wina trzymały na: 
stale Iw stanie podchmielonym i półsennym. W 
końcu piliśmy pól na pój z wodą albo oddawali 
porcję sąsiadom, którzy wzamian ofiarowywali 
nam swój deser.

Instruktor-wykładowca przy egzaminie nie 
asystował. Nas egzaminował mechanik Szko
ły i dywizjonu ćwiczebnego w obecności kpt. P.a- 
wskiego. Z prac praktycznych mieliśmy porobić 
szkice z rurociągów głównych, zbiorników i ba
lastów okrętów podwodnych dyonu ćwiczebnego. 
Ponieważ okręty te były typów już przestarza
łych, to umówiliśmy się, że szkice porobimy od 
ręki, starannie, ale nie na pokaz. Bosman Makar 
zrobił pod tym względem kawał. Na dwa, czy trzy 
dni przed oddaniem prac, odwiedził Makara, Płon
ka. Makar mieszkał z żoną na mieście. Co tam 
zastał? Małą kreślarnię, bo i żona była wciągnięta 
do roboty. U Makara te szkice zostały porobione 
w większych wymiarach i w kolorach. Gdy Płon
ka po powrocie obwieścił tę nowinę, dla nas było 
już zapóźno aby się dorównać. Z tego powodu ot
rzymała reszta od kpt. wymówkę, że jeden mógł 
zrobić ładnie, a reszta nie. Od tej chwili Makar 
był u nas w niełasce.

Egzaminy się udały. Rozpoczęło się praktycz
ne pływanie. Ponieważ w większości wyjścia by
ły jednodniowe — wracało się przed wieczorem — 
można było robić częstsze wypady do miasta, a 
w dni świąteczne — w okolice, i na plaże. Wysy
łaliśmy dużo pocztówek kolorowych, reklamują1- 
Cote d’Azure.

Podczas kursu byliśmy zaokrętowani na na
stępujących okrętach podwodnych:



NASZE SYGNAŁY

boman Makar — Regnault 
bosmat Foterek — Lagrange 
bosmat Płonka — Romazzatti 
bosman Jabłoński — Maurice Caillot 
bosmat Farbisz — O’Byrne 
mat Mucha — Henri Fournier

Jakie dłuższe rejsy odbyli moi koledzy już 
nie pamiętam. Ja miałem urozmaicenie. D-ca 
O’Byrne lieutenant de Vaisseau de Fiercy lubił 
Korsykę, którąśmy opływali trzema wypadami, 
zawijając do Ajacio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Por
to Vechio. W Ajaccio mieliśmy 5 dni do dyspozy
cji. Zorganizowali nadto wycieczkę przez kasz
tanowe lasy w jary do Vizzavony. Był też czas obej
rzeć muzeum Napoleona. W stronę Nicei dowód
ca wychodzi niechętnie. Może wstydził się staro
modnego okrętu. Natomiast dwa razy byliśmy w 
Marsylii, gdzie przysłano nam gratis bilety na 
operetkę. Zawinęliśmy dalej do Sete, gdzie ko
mary — jak słowiki i do Port Vendres. Jako ok
ręt z tych miejscowości byliśmy obdarowywa
ni langoustami, tuńczykami i ostrygami. W Sete 
spotkałem staruszkę Polkę zamężną, za rybakiem 
francuskim.

Stosunki z otoczeniem francuskim na okrę
tach i lądzie raczej obojętne. Z tytułu gospodarzy 
patrzyli na nas z pobłażliwością. Kadra zawodowa 
podoficerska w większości Bretończycy, sympaty
czniejsi niż ci z innych okolic. Kuchnia na lądzie 
dobra, na okrętach słaba.

Francuscy kierownicy maszyn, słysząc, że na 
naszych okrętach będziemy mieli silniki diesla 
Vickers — otwarcie mówili że są za delikatne. U 
nich przeważały Sulzery i Schneidery.

W grudniu Makar i Jabłoński opuścili nas ja- 
dąc do St. Denis i do Le Havre na budowę silni
ków. Nas czterech motorzystów pozostało, jako 
instruktorzy narazie dla elektrykarzy i torpedow
ców, którzy opuścili pancernik „Condorcet” i 
krótkie kursy specjalistyczne, aby dołączyć do nas. 
Zaokrętowano wszystkich na Romazzatti, a zakwa
terowano w V Depot. Z marynarzy nowoprzyby
łych z kraju, pamiętam tylko Czuba i Kozaka.

W międzyczasie mieliśmy dwa huczne wese
liska w Toulonie. Płonka zaślubił Polkę z Finlan
dii, a Kornacki łodziankę co miało dla niego tra
giczne następstwo ale o tym potem. Kapitan Pław- 
ski, na obydwu przytupywał — a my oczywiście 
zaleliśmy gębę. Przy rannym powrocie przez bra
mę arsenału bosman Presch poczuł uraz do żan
darmów i Mucha mu pomógł, co skończyło się, że 
Presch nosił siedem znaków na samej tylko facy- 
jacie, a Mucha gdzieindziej. U władzy jednak 
rozrachunków nie było. Gorzej było raz z Charyn- 
kiem, którego policjanci tulońscy tak poturbowa
li, że trzeba było szukać chirurgów. Ani jeden z 
nich nie chciał się tego podjąć, tak, że w końcu 
pojechałem z nim do szpitala garnizonowego i 
tam lekarz go opatrzył i wystawił świadectwo, 

które posłużyło skardze ambasady polskiej do od
powiedniego francuskiego ministra.

Od kwietnia do połowy lipca 1929 byliśmy 
znów rozrzuceni na praktyki. Motorzyści wyjechali 
do St. Denis pod Paryżem, elektrykarze i torpedy- ł 
ści na ORP „Wilk” .•— gdzie i motorzyści dołączyli 
tron podoficerski, a my wracaliśmy jako instruk
torzy do polskiej szkoły w Toulonie, aby przyjąć 
dalszą obsadę okrętów.

W St. Denis w Chantiers de la Loire, przeby
wał już bosmat Jabłoński, dozorując montaż sil
ników Diesla, to ułatwiło nam zapoznanie się ze 
szczegółami. Mieszkaliśmy w Paryżu na yporte 
Clignaucourt, dojeżdżając tramwajem. Wieczora

mi i w święta zapoznawaliśmy się z grubsza ze 
wszystkim co ciekawe w Paryżu i okolicy. Zafun
dowaliśmy sobie nawet lożę w Operze na Fausta 
na 6 oób. Towarzyszyły panie Foterkowa i Pion
kowa. My w mundurach. Faust uśpił Muchę i mie
liśmy kłopot z obudzeniem go po przedstawieniu.

W Le Havre było nas za dużo jak na jeden 
okręt. To denerwowało robotników francuskich, 
a po części byli i radzi, bo w takich wypadkach 
przerywali pracę. Polskie życie skupiało się wo
kół dwóch barów. W jednym z nich Mucha zapoz
nał przyszłą maiżonkę.

Czernastu nas wróciło do Toulonu.
Mając parę dni wolnych przed powrotem do 

Polskiej Szkoły podwodnego pływania w Toulo
nie — wracaliśmy różnymi drogami z Le Havre. 
Większość pławiła się w Paryżu. Ja z Białym je
chaliśmy wzdłuż Pirenei, zawadzając o Tuluzę. 
Lourdes — Carcassone. Do Toulonu następnego 
dnia zjechali się uczniowie ze wszystkich specjal
ności z administracyjną i kucharską włącznie. Z 
administracyjnych zapoznałem b. szefa kompanii 
portowej z Pucka, mego prześladowcę bosmana Wak- 
mudzkiego, tym razem b. pokornego. Wyróżnił się 
między innymi tym, że całe pobory wydawał na ko
respondencję z adeptkami jakiegoś pisma matrymo
nialnego. Otrzymywał średnio 10 listów dziennie.

Kurs został zakończony dwoma dwutygod
niowymi rejsami do Tunisu, Algieru i Marocco i 
odpowiednimi wycieczkami lądowymi. Pamiętam 
jak kapitan Brebant w Algierze w rozmowie z 
bosmanem Talagą wyraził się „no co Francja jest 
bogata”. Talaga nie stracił rezonu — zapytując, 
czy z Arabami włącznie. W czasie podróży zało
ga francuska klęła ile wlazło, bo naprawdę było 
ciasno i codziennie tradycyjnie z pobudek, odby
wało się zanurzenie.

W czasie trwania kursu na lądzie w arsenale 
wybuchła jakaś epidemia i część miasta została 
tu wysoko na wzgórzu nad Tulonem z zakazem 
wyjścia poza obręb 500 metrów. Tylko ja z fran
cuskim podoficerem gospodarczym jeździliśmy co
dziennie do miasta po zakupy. Kwarantanna 
trwała 10 dni. Wiara nie miała co robić poza opa
laniem i spacerami po wzgórzu, nie było nic czym 
wypełnić czas. Pod wieczór z chłodem popijano w 
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grupkach lepsze wino i Benedyktyna no i śpiewa
no. Nigdy nie obeszło się bez Górala i Czerwonego 
Pasa. Był i wyższy poziom, prawie kabaretowy, 
kiedy Nyk czy Mucha popisywali cię. Pierwszy 
łódzkim:

Majter w łeb kułakiem wali itd.
Ból się wznosi na kształt fali itd.

Mucha zaś o sobie:
Poszła mucha do kąpieli i wznak sobie pływa, 
Wtem przychodzi do niej komar i tak się 

odzywa:
I ty masz i ja mam i oboje mamy —

Cóż komu do tego, że się pokochamy.
Dołączył też Kneczke z warszawskim „Dym

kiem z papierosa”.
I w taki mniej więcej sposób kwarantanna 

minęła.
Stocznie budujące nasze o.p. zameldowały dal- 

size długie opóźnienia, wobec czego w grudniu 
kurs został odwołany do kraju.

Ja z bosmaneem Skibą trafiłem na ORP „Ryś”, 
zwodowany już w Stoczni Chantiers de la Loire 
w Nantes. Zastaliśmy tam bosmata Jabłońskiego, 
gospodarza działu maszynowego. Gospodarzem 
elektr. został bosmat Nowotarski, pokładowym st. 
bosman Wiśniewski, torpedowym — mat Galiński 
a po jego śmierci mat Buczek.

D-cą okrętu był kapitan Szystowki a inż. 
mech. por. Bukowki. Ktoby wtedy nam powie
dział, że posiedzimy w Nantes aż do początku ro
ku 1931 to byśmy go wyśmiali.

Niestety roboty postępowały b. wolno. Widać 
było brak rutyny i u majstrów i u robotników. Ka
pitan Szystowski i inż. por. Bukowski byli wyma
gającymi dla siebie i drugich. Czasu było jednak 
tyle, że w kolejności otrzymaliśmy urlopy do Pol
ski. Prócz tego na naszą prośbę, stocznie udostęp 
niia nam kreślarnię, gdzie sami wykonaliśmy ko
lorowe praktyczne rysunki rurociągów i mecha
nizmów okrętowych — bardzo poglądowe — z 
których była potem pociecha w dywizjonie, zwłasz
cza dla nowicjuszy lub odświeżenia pamięci.

Postój w Nantes należał do wesołych. Było 

blisko do nadbrzeżnych plaż i pobliskich ośrodków 
emigracyjnych. Miszkaliśmy i stołowaliśmy się 
w barach blisko stoczni.

Nie powiodło się tutaj matowi Galińskiemu, 
prymusowi torpedystów. Po jakiejś błahej sprze
czce w barze z policjantem — świadków nie była 
— policjant po wyjściu ż Galińskim na ulicę strze
lił do niego z tyłu. Po przywiezieniu do szpitala 
Gliński zmarł. Zrobił się skandal. Policjantowi 
nic jednak nie zrobiono. Pogrzeb był dużą polską 
manifestacją. Z pobliskich ośrodków ściągnęło wie
le delegacji z pocztami sztandarowymi. Stracili
śmy wysoce zdolnego kolegę. Miejsce grobowe 
wykupiliśmy na wiecznośv, kładąc kamienną pły
tę z bronzową tablicą.

Przez cały rok 1930 trwały przygotowania do 
prób, zawsze coś nie klapowało. W końcu wy
szliśmy z Nantes do Lorient, Brestu i na koniec 
Cherbourga, gdzie dołączyła reszta obsady. Choć 
pewnych prób nie zatwierdzono, okręt został w 
lipcu 1931 r. wysłany jako pierwszy z trzech do 
kraju, aby uspokoić opinię publiczną. ORP „Wilk” 
miał być pierwszym wg programu, ale tam z opóź
nieniem było jeszcze gorzej. ORP „Ryś” musiał przez 
to jeeszcze raz wrócić do stoczni we Francji, dla 
ostatecznego wykończenia.

Przejście do Gdyni w pełni lata poszło gład
ko. Przyjęcie było aż za oficjalne i prasa pisała 
swoje, że to pierwszy raz w historii i słusznie. „Po
ród” był długi i skomplikowany, ale przeszedł 
i od tej chwili zaczęła rosnąć historią i rutyna Pod- 
wodniaków w naszej Marynarce.

Okręty były wszechstronne nowoczene. Etaty 
umożliwiły szeroką podoficerską obsadę i możli
wości awansów a przed tym było to ograniczone.

Oficjalne wizyty w Szwecji i Finlandii Esto
nii i Holandii dawały nam wiele zadowolenia. 
Przede wszystkim jednak rozbudowująca się Gdy
nia gdzie nam wybudowano odpowiednie mola, 
magazyny, bazę elektryczną.

Rok 1936 dał mi daszek podof. i przydział o 
jakim nawet nie marzyłem.

T. Far bis z
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Kolega Ołdakowski przejmuje statek z Gdyni dla linii indonezyjskich

Wizyta kpt. M. Oi.łukowskiego

Po długiej nieobecności zjawił się nagle w 
SMW ko'. Marek Ołdakowski. Zjawił się nie
spodziewanie. Zapłacił nie tylko zaległe składki 
ale przyszłe (dożywotnie). I jak zwykle opowia
dał ciekawie i soczyście o swoim życiu, które nie
wątpliwie należy do najbardziej barwnych przeżyć 
marynarskich.

Wojna w 1939 r. zastała go jako (podchorą
żego na pokładzie ORP Wilia. Stąd ochotniczo 
przydzielony na ORP Orze; odbył kilka rejsów w 
tym biorąc udział w zatopieniu wojskowego trans
portu „Rio de Janeiro”. Odwołany z ORP Orzeł 
dla kontynuowania dalszych studiów w S.P.M. dora
bia przerwane przez wojnę wiadomości.

Po ukończeniu podchorążówki bierze udział już 
jako oficer na różnych okrętach łącznie ze służ

bą na ORP ,Grom’ i konwojem do Murmańska. 
Pełni służbę tak jak pełnią ją inni „pływający” ko
ledzy.

Koniec wojny nie był dla niego końcem służby na 
morzu, zrobił dodatkowe kursy, otrzymał stopień 
Mastra i jako oficer marynarki handlowej w dal 
szym ciągu kontynuuje swoją marynarską karierę.

Pracuje na różnych statkach i różnych liniach 
okrętowych. Nie lubi długiej pracy na tym samym 
szlaku. Chce widzieć świat i ludzi (wśród nich prze
ważnie płeć słabszą) w różnych krajach i różnych 
portach. Pracuje na liniach angielskich, francuskich, 
kanadyjskich i innych. Odstawia polskie statki z 
Gdyni do Indonezji, przewozi cargo do Szanghaju, 
a drugie do Ameryki Południowej. Wybiera coraz 
to ciekawsze miejscowości i przyjmuje tylko inte
resującą ofertę, chociaż to staje się często przyczyną 
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kłopotów finansowych woli czekać na rejs połączo
ny z przygodą niż lepiej płatne wydeptane szlaki.

Opowiada o swoim pobycie w czerwonych Chi
nach, o przeprawach w Szanghaju o piękności 
dziewczyn w Ameryce Południowej o przyjacie- 
lach w portach Ameryki Północnej. Zna mnóstwo 
ludzi, ma wszędzie swoich przyjaciół i ciągle jest 
nienasycony dalszych podróży i dalszych „podbo
jów”.

Nie wiem czy wszyscy wiedzą, że kpt. iM. Otda- 
kowski podjął się mimo ostrzeżeń ekspertów do
stawić stary, prawie że nie nadający się do pływa
nia statek z USA do Anglii. Statek ten pomimo 
wyjątkowo silnego sztormu doprowadził do Anglii 
gdzie rozpoczął na nim głośną wojnę „piracką” w 
eterze będąc kapitanem statku z prywatną stacją 
radiową.

Przez jakiś czas sprawa statku „Caroline” i 
jej pierwszego kapitana zajmowała szpalty dzienni
ków angielskich.

Po zakończeniu pracy na tym statku przechodzi 
na inne statki na inne linie i na inne szlaki. W przer
wach wpada do Londynu i odwiedza przyjaciół.

Oglądając wraz z nim album ciekawych zdjęć 
z których jedno umieszczamy otrzymujemy przy
rzeczenie, że sam napisze więcej jak się tylko trochę 
ustatkuje ... ale czy się ustatkuje.

Jerzy Tumaniszwili
USA

Kpt. mar. Jerzy Tumaniszwili po ukończeniu 
działań polskiej Marynarki Wojennej, wyjechał do 
USA, gdzie, w stosunkowo krótkim czasie, dzięki 
wybitnym zdolnościom i pracy, zdobywał kolejno 
coraz to wyższe stanowiska w przemyśle amerykań
skim. Ostatnio jako dyrektor nie jednej a kilku fab
ryk zyskuje sobie coraz to większe uznanie prze
mysłowców w USA.

Jest nie tylko ojcem ale i dziadkiem, dbałym 
nie tylko o utrzymanie serdecznych więzów rodzin
nych, ale i dobrym przyjacielem kolegów z polskiej 
Marynarki Wojennej, dla których serce i dom pań
stwa Tumaniszwili są zawsze otwarte.

W jednym z listów do SMW kol. Tumaniszwili 
pisze:

„ . .. Teraz przesyłam list pierwszy do mojej ro
dziny w Polsce który może być ciekawy do publi
kacji. Oczywiście wiadomości związane z dziećmi 
itp. powinny być wykreślone ale pobyt na Alasce 
może być interesujący. . .”

Dziękujemy kol. Tomaniszwili za jego przekaza
ny materiał i zgodnie z jego wskazówkami umiesz
czamy urywki z jego pobytu na Alasce.

Równocześnie przepraszamy go za zwłokę w pu
blikacji.
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WYCIECZKA NA ALASKĘ

Tydzień temu wróciliśmy z naszej podróży na 
Alaskę cały tydzień zleciał w intensywnej pracy w 
biurze i dlatego- tylko dzisiaj jestem w stanie zdać 
Wam relację z naszej podróży do Alaski.

Alaska położona jest na skrajnym wybrzeżu 
Północno-Zachodniej Północnej Ameryki. Przecię
ta jest stosunkowo wąską cieśniną Beringa od skraj
nego wybrzeża 'Wschodniej Syberi W osiemnas
tym stuleciu Rosjanie zaczęli kolonizować Alaskę 
i założyli cały szereg osiedli, największym z nich 
Sitka, która do dnia dzisiejszego ma charakter ro
syjski. W 1867 roku U.S.A. kupiła od Rosji za sumę 
7 milionów dolarów całą Alaskę. Rosjanie sprzedali 
uważając to jako nic nie warty kawał ziemi. Alaska 
jest dokładnie pięć razy większa jak obecna Polska 
i w chwili obecnej tylko 500 tysięcy ludzi w niej za
mieszkuje. Anchorage jest największym miastem o 
150 tysiącach mieszkańców. W 1950 roku Ancho
rage miało 10 tysięcy mieszkańców. Alaska to New 
frontier — Nowy Kraj dla młodych, energicznych 
ludzi, którzy nie obawiają się borykać z przeciwień
stwami natury i pogody, starając się cywilizować 
dziki kraj. Możliwości dla przedsiębiorczych ludzi 
ogromne, bo kraj bogaty w naturalne bogactwa zu
pełnie jeszcze nie eksploatowane. Ostatnio ogrom
ne pola naftowe zostały znalezione i odkryte. Histo
rycznie Alaska była nam znana z opowieści związa
nych w odkryciem złota w końcu 19 stulecia i po
czątkiem obecnego, ale i w dalszym ciągu cały sze
reg poszukiwaczy złota przebywa tam. Janeczka 
spędziła cały dzień nad strumieniem z patelnią płó- 
cząc piasek i glinkę. Wypłókała całą garstkę piasku 
złotego. Ziarenka złota błyszczą złotym kolorem 
są stosunkowo łatwe w rozpoznaniu, a poza tym 
ponieważ są cięższe niż zwykły piasek pozostają na 
dnie patelni.

W czasie pierwszego pobytu w Anchorage, 
Maks pracował w swoim szpitalu, a więc zwiedzaliś
my okolice z Liby i specjalnie daleko od Ancho
rage nie wyjeżdżaliśmy. Ale właściwie nie potrzeba 
daleko się oddalać, bo kraj jest tak piękny i ciekawy 
zaraz za miasteną i tyle jest przyjemności w obcowa
niu z przyrodą i naturą. Sierpień jest miesiącem, w 
którym łososie wracają z oceanu na miejsca ich uro
dzeń w celu złożenia ikry i zapłodnienia ikry przez 
nasienia. Łososie rodzone w strefie oceanu Pacy
fiku dzielą się na cztery odmiany. Łososie Królew

skie — King Salmon, Łososie Czerwone — Red 
Salmon, Łososie Różowe — Pink Salmon, również 
znane jako „Humpies” garbate i wreszcie Srebrne 
łososie — Silver Salmon. Najbardziej cenione ze 
względu na gatunek mięsa są Królewskie i Czer
wone. Srebrne są drugiego' gatunku, ale też 
bardzo smaczne. Cała historia migracji łososi jest 
dla mnie osobiście wybitnie fascynująca, szczegól
nie teraz, po pobycie na Alasce gdzie widziałem 
tą wędrówkę ryb w wielu, wielu miejscach. Widzia
łem je jak z oceanu wędrują w górę rzek. W miejs
cach, w których rzeki wpadają do oceanu, a właś
ciwie do zatok, fiordów, połączonych wśród 
ogromnych gór wyrastających prosto z morza, sre
brne łososie hasają przez parę tygodni w tańcach i 
gonitwie po całej zatoce wyskakując na parę stop 
ponad wodę. Ryby te są duże, ważą ponad 10 fun
tów, największy łosoś złapany w tym roku ważył 
prawie 20 funtów.

[Po tym jednym akcie utrwalenia przyszłego 
pokolenia, utrzymania gatunku i rodu, łososie giną. 
Atlantyckie łososie natomiast żyją nadal spływając 
do morza. To się dotyczy tylko łososi pochodzenia 
Pacyfiku. Co za dramat. Muozę przyznać, że robi 
to ogromne wrażenie i jakoś smutno się robi bę
dąc świadkiem naocznym tej wędrówki najpierw 
radosnej, a zakończonej tak tragicznie]

Janeczka, która marzy zwykle o grzybach, była 
a bardzo rozczarowana, bo w tym roku ze względu 
na stosunkowo suche lato, grzybów było niewiele. 
Ale wśród wrzosów na górach znaleźliśmy wysokie, 
rasowe koźlaki, które wspaniale pachniały i smako
wały przyrządzone ze śmietanką. Ale prawdziwków, 
których jest normalnie pełno nie znaleźliśmy w tym 
roku. W miejscach niższych, w dolinach i nad po
tokami rosną dzikie maliny. Prawie w każdym 
miejscu, w którym zatrzymywaliśmy się wystarczy
ło odejść na parę kroków, aby na deser uzbierać 
soczyste i słodkie maliny. W żadhym z krajów, w 
których w ciągu życia swego przebywałem nie wi
działem takiej ilości dzikich jagód. Oczywiście na 
poziomki było już za późno-, ale Liby mówiła, że 
jest ich pełno, tak samo jak borówek. Wieczory był 
ły długie, bo słońce zachodziło około 9 wieczorem, 
wracaliśmy do domu opici świeżym powietrzem i 
ja osobiście zasypiałem razem z dziećmi. Liby nor
malnie, czekała na Maksa, który wracał z pracy o 
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jedenastej wieczorem. Pracuje on na drugiej zmia
nie, od trzeciej popołudniu do 11 -ej wiecz. Po ty
godniu naszego pobytu Maks dostał tygodniowy 
urlop i w piątek rano Maks i ja polecieliśmy wodno- 
płatowcem na zupełne odludzie. Po pół godzinnym 
przelocie poprzez zatokę Coka, wylecieliśmy na 
Kinai półwysep, który jest zupełnie niezaludniony, 
pokryty wiekową puszczą i jeziorami. Na jednym z 
tych jezior wodowaliśmy i pilot dowiózł nas do 
brzegu, na którym była chatka zbudowana dla myś
liwych i rybaków. Po wydobyciu naszego sprzętu 
składającego się ze śpiworów, zapasów jedzenia, wę
dek i oczywiście karabinu i dubeltówki, pilot odle
ciał i zostawił nas na trzy dni nad tym jeziorem. Po 
zagospodarowaniu się w chatce, w której była ga
zowa kuchenka, (gaz butelczany), kominek na pa
lenie okrąglaków, stołu i rozmaitych garnków, jak 
również przyborów do gotowania i jedzenia, uda
liśmy się odrazu na zwiedzanie jeziora i iapanie ryb.

Co za cudowne spędzenie wakacji. Zupełne po
czucie swobody, związania się z przyrodą i dziką 
miejscową naturą. Dokoła Anchorage wznoszą się 
wysokie góry. Niektóre wiecznie pokryte śniegiem, 
niektóre lodowcami. Jeden z nich otwarty jest jako 
park narodowy dla turystów. Lodowiec ten nazywa 
się Portage (Przewóz) u podnóża jego tworzy ogrom
ne jezioro. W jeziorze tym pływają lodowce ciemno 
niebieskiego koloru. W czasie pogodnej pogody jest 
to prześliczny widok, tych niebieskich lodowców 
na tle białej masy kilkonasto kilometrowego języka 
lodowego zwieszającego się z potężnej góry. Nie
które szczyty są natomiast pokryte wrzosem, w któ
rym rosną czarne jagody i borówki. Wystarczy siąść 
w jednym miejscu i uzbierać w krótkim czasie ko
szyczek czarnych jagód, które pachną i smakują tak 
samo jak te zbierane w Polsce. Borówek jest mnóst
wo, nie tylko na zboczach górskich, ale we wszyst
kich lasach. Borówki najrozmaitszych gatunków i 
odmian. Te czerwone jagody mogą być słodkie, lub 
są inne na konfitury, lub też do rozmaitego ciasta. 
Placki z borówkami bardzo smaczne.

Następnego dnia od rana do 9 wieczorem znów 
spędziliśmy na wodzie, tym razem Maks złapał 9 

a ja tylko cztery rybki, ale to może dlatego, że ja 
bardziej byłem zainteresowany obserwując naturę. 
Dzień był cudny, słoneczny i spokojny. Znów jed
liśmy rybkę na drugie śniadanie, a wieczorem ja sta
rałem się przyrządzić kaczkę, ale szelma była tak 
twarda, chociaż bardzo smaczna, że musieliśmy zre
zygnować i przyrządzić znowu pstrągi. Tym raem 
spałem jak zabity, a Maks obudził cię rankiem, bo 
niedźwiedź hałasował niedaleko przypuszczalnie sta
rając się dostać ryby już opatrzone i gotowe do 
przelotu do Anchorage. Wróciliśmy następnego dnia 
W południe. Pilot przyleciał i zabrał nas z powrotem 
do Anchorage. Przelatując z powrotem widzieliśmy 
pasące się łosie, według jego relacji jest to jedno z 
największych terenów myśliwskich na łosie i nie
dźwiedzie.

W samym Anchorage widuje się Eskimosów i 
Indian miejscowych. Nieładna to rasa ludzkach. Ry
sy bardzo mongolskie. Eskimosi mają zupełnie ok
rągłe twarze, tak jak talerze z przyczepionym no
sem i dziurkami na oczy. Jedno zdjęcie które prze- 
szlę jest zrobione z miejscową indianką, która opro
wadzała nas po eksperymentalnej farmie. Jeżeli 
ktoś ma zamiar osiedlić się na ziemi i walczyć z na
turą, rząd daje 100 hektarów takiemu osadnikowi. 
W przeciągu pięciu lat osadnik mu~i się pobudować 
i oczyścić pewną ilość hektarów. Jeżeli po pięciu 
latach osadnik wykaże się spełnieniem tych obowiąz
ków, dostaje tę ziemię na własność.

Nie wiem, czy raz jeszcze w życiu zobaczymy 
Alaskę, bo nie wiadomo co nam przyszłość przynie
sie. Ale kraj ten jest otwarty dla ludzi poszukujących 
spokoju w życiu i ciężką pracę. Dla ludzi ktrzy 
marzą o swobodzie i życiu bez nałożonych konwen
cjonalnych praw cywilizowanego kraju. Gdybym 
był młodszy, nie wiem czy nie podjąłbym się pracy 
w tej części świata. Prawda, że widzieliśmy Alas
kę z najlepszej strony, bo w czasie lata. Zimy są cięż 
kie i niewątpliwie, życie bez takiego uroku jak w 
czasie lata.

Jerzy Turnaniszwili
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E. PŁAWSKl CZĘSC II

POLACY NA CZARNYM MORZU
(Rok 1917 i 1918)

REWOLUCJA ROSYJSKA
(Dokończenie)

Wróciłem do domu, zapakowałem walizkę i 
jeszcze za dnia poszedłem na bazę torpedowców. 
Liczyłam się z możliwością dalszego ciągu „Jere- 
miejewskiej’’ nocy i szukałem schronienia wśród 
„swoich”. Gdy wszedłem na pokład bazy spotkał 
mne jakiś nieznany mi z widzenia oficer, a po 
stwierdzeniu, że rzeczywiście jako dowódca torpe
dowca należę do torpedowej rodziny — zaprowa
dził mnie do prezesa Komitetu Brygady K.T. nie
jakiego Czernoryża. Towarziysz-prezes przywitał 
się ze mną i bez żadnych osłonek oświadczył: 
„Tak, dobrze towarzysz zrobił, że tu przyszedł, bo 
i tej nocy w mieście nie będzie bezpiecznie”. Nie 
wiedziałem jeszcze wówczas, że Czernoryż był je
dnym z głównych organizatorów sewastopolskiej 
rzezi i że sam osobiście trzymał prym pod wzglę
dem ilości uśmierconych oficerów, osób cywilnych 
i ich rodzin.

Całą noc przesiedziałem na kanapie w po
mieszczeniu Komitetu Brygady, a dawnej oficer
skiej mesy. Od czasu do czasu grupy marynarzy 
wracały „z linii frontowej” i dzielili się wspom
nieniami „na świeżo” o tym, jak tam było z tym 
porucznikiem, lub admirałem co się „stawiał cho
lera i bronił się”. Słuchałem tych wynurzeń z prze
rażeniem. Liczyłem godziny i minuty pozostające 
do świtu, by czym prędzej opuścić tę pływającą 
kryjówkę morderców.

Według słów Czernoryża w pierwszą noc zli
kwidowano 570 osób w samym Sewastopolu. Wielu 
zamordowano następnej nocy — tego nie wiem. 
Zginęło dużo moich przyjaciół i osób, których się 
znało z widzen a. Zginęli admirałowie: Nowiński. 
Wasilkowski, oraz setki starszych i młodszych ofi
cerów. Wymordowano wielu kupców, adwokatów, 
sędziów, inżynierów portowych, a także osoby, 
których jedynym przewinieniem było to, że wy
cierali swoje nosy chustkami, a nie palcami. Zasa
dniczo załogi okrętów nie mordowały własnych ofi
cerów i cała ta tragedia odbyła się na lądzie.

W świetle tych wypadków przychodziło mi na 
myśl, czy nie zostały one spowodowane mową 
znanej bolszewiczki Kołłątaj, która krótko przed
tem na wiecu robotniczym w porcie Sewastopol- 
skim powiedziała między innymi: „Towarzysze! 
Wśród nas są ludzie wielcy i mali, ażeby wszyscy 
stali się równi — to tych wielkich należy skrócić”.

Prol.-tariat oczywiście nie rozunfał podwójnego 
znaczenia powyższego- zdania i wybrał to co było 
atwiejsze do wykonania . . .

Gdy w roku 1942 byłem na stanowisku Atta
che morskiego w Stockholmie, — ambasadorem 
ZSSR była ta sama towarzyszka Kołłątaj. Na przy
jęciu w Poselstwie R.P. posadzono mnie obok Jej 
Ekscelencji, gdyż byłem jedynym wśród obecnych 
biegle mówiącym po rosyjsku. Trzeba powiedzieć, 
że madame K. była osobą bardzo inteligentną i 
doskonale władała szeregiem języków obcych. Pani 
K. miała też dużo artystycznego gustu i poczucia 
piękna, gdyż wnętrze ambasady Sowieckiej abso
lutnie w niczem nie reprezentowało państwa chło
pów i robotników, lecz wręcz odwrotnie, w każdym 
stoliczku, wazoniku, szafeczce, filiżance i łyżeczce, 
dosłownie w każdym drobiazgu widziało się jakby 
odbicie jego pałacowej przeszłości.

Ale powróćmy do Ambasady R.P. —Po przy 
witaniach i wymianie dyplomatycznych konwen- 
sjonałów, zaczęła się rozmowa normalna i bez cho
wania się za kurtynę. Bawiłem sąsiadkę opowia
daniem kawałów o Roji i reżymie komunistycz
nym — kawałów, których nikt z jej bezpośred
niego otoczenia oczywiście nie śmiałby nawet pis
nąć, Im mniej używałem wyrazów dyplomatycz
nych — tym więcej zachwycała się towarzyszka- 
amba-ador. Wreszcie zapytałem ją czy pamięta 
swoją bytność w Sewastopolu i treść swgo prze
mówienia do robotników? Odrzekła —; „Ma Pan 
świetną pamięć nie tylko do kawałów, lecz też 
do wypadków o których historia nie powinna już 
wspominać. Rewolucja jest rzeczą okrutną, — wie
my o tym wszyscy”.

Odpowiedziałem jej bez namysłu — „Madame 
— tego się nie zapomina!”

Krótko po południu powrócił z Jałty sls Alek- 
sej. Przy trapie czekał Górski. Długo i mocno 
ściskał mnie i ronił łzy radości. — “Już myśla
łem że Cię nie zobaczę, że jesteś trup i że kar
misz teraz rybki” .

Postój Alekseja został skrócony do niezbęd
nego minimum i wreszcie opuściliśmy ten pięk
ny Sewastopol w którym stałem się świadkiem, 
jak to spuszczony z łańcucha proletarjat buduje 
socjalizm i lepszą przyszłość dla swojej „Matusz- 
ki Rosji”. — Gdy usiedliśmy do kolacji uprzy
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tomniłem sobie, że przecież od dwóch dni, oprócz 
kanapki, ofiarowanej przez Kostja, — nie miałem 
nic w ustach. — Jedzenie było obfite, apetyt jesz
cze lepszy i w rezultacie stało się to, czego należa
ło się spodziewać — rozchorowałem się na mor
sko i zemdlałem. Górski zaniósł mnie do swojej 
kabiny. Obudziłem się po kilkunastu godzinach. 
Byłem wypoczęty i tak bardzo szczęśliwy, że kosz
mar minionych dni znajdował się już daleko za 
rufą.

W końcu marca dowództwo rosyjskie zarzą
dziło całkowitą ewakuację wojska z terenów Ru
munii. Zorkij otrzymał polecenie udania się do 
kanału Potapowa do dypozycji dowódcy tamtej
szego odcinka. W Dowództwie już nie zastałem 
żadnego oficera. Wszyscy pouciekali, — odezwał 
się przepity głos z poza niedomkniętych drzwi 
ubikacji. Trzymając spodnie w garści jednej ręki, 
a „Nagan” w drugiej do pokoju wszedł obrośnięty 
jak małpa marynarz z oficer ką czapką na gło
wie i przedstawił się jako komisarz i dowódca 
odcinka. Kto go mianował na to stanowisko po
zostanie jego osobistą tajemnicą.

Od towarzysza dowódcy dowiedziałem się, 
że resztki wojska rosyjskiego na jego odcinku 

są całkowicie zdezorganizowane, że żołnierze 
wracają do swoich domów własnym przemysłem, 
a co do oficerów, to albo uciekli, albo zostali zlik
widowani, jako zdrajcy proletarjatu, przez sądy 
rewolucyjne. Jednemu z nich odebrałem tę czap
kę na pamiątkę — dorzucił.

Na zapytanie, czy ma jakieś rozkazy dla mnie 
z Odesy, odpowiedział przecząco, ale dodał:

— Towarzysz dowódca niech dobrze uważa, 
bo podobno w górze rzeki stoją rumuńskie okręty 
wojenne.

Perspektywa spotkania się z nowoczesnymi 
monitorami wcale mi się nie uśmiechała. Tym
czasem wdół rzeki płynęło mnóstwo łodzi, pon
tonów i tratew wypełnionych kradzionym dob
rem oraz pilnującymi ich z bronią w ręku łu
pieżcami. Niektóre łodzie miały po jednym lub 
po parze wioseł, ale spora ich część nie miała nic 
i była zdana na łaskę prądu. Przepływając po obu 
stronach Zorkiego żołnierze zadawali nam naj
bardziej naiwne pytania, jak np.: czy daleko jest 
stąd do Orłowskiej gubernii, lub w jakim kierun
ku jest Wołogda?

Przenocowaliśmy na kotwicy. Wczesnym ran
kiem otrzymałem telegraficzny rozkaz z Odesy. 
polecający przeprowadzenie wywiadu w górę rze
ki. Ostatnie zdanie telegramu brzmiało: „W wy
padku nawiązania kontaktu z rumuńskimi okręta
mi — wycofać się. Do okrętów rumuńskich nie 
strzelać”. Ponieważ w odległości około 3 mil od 
m.p. Zorkiego Dunaj raptownie skręcał na pó noc, 
a za wysuniętym w tym miejscu cyplem widocz
ność całkowicie urywała się, zdecydowałem, że 
będzie bezpieczniej jeśli pójdę rufą naprzód. Ost
rożność ta opłaciła się znakomicie. Po okrążeniu 

półwyspu zobaczyliśmy skąpaną w słońcu taflę 
wodną rzeki i niewinnie wyglądające brzegi. Nie 
mieliśmy jednak zbyt dużo czasu do podziwiania 
piękna przyrody i panującej wokół ciszy, gdy po 
obu stronach rzeki błysnęły ognie, a w chwilę po
tem Zorkij został otoczony fontannami uderza
jących i wybuchających o wodę pocisków. Ru
muńskie okręty, w tym conajmniej dwa moni
tory, były doskonale zakamuflowane i gdyby ich 
dowódcy posiadali silniejsze nerwy i pozwoliliby 
Zorkiemu wejść o ćwierć lub pół mili głębiej — 
mogliby z nas zrobić marmoladę. Dałem całą na
przód i szybko znalazłem się po drugiej stronie 
cypla. Rumuni zdążyli wystrzelić około sześciu 

salw po 6-8 pocisków w każdej. W dzienniku zda
rzeń określiłem ich strzelanie stopniem „dwója 
z minusem”. Przypuszczam, że gdyby Zorkij ot
worzył ogień ze swoich dwóch 75 milimetrówek 
byłby jeszcze gorszy obrazek. — Dostalibyśmy od 
Rumunów pałę!

Tymczasem odgłos kanonady i widok oto
czonego wybuchami i nawiewającego Zorkiego 
wywołały prawdziwy popłoch wśród resztek ro
syjskiego wojska po obu stronach Dunaju. Przy 
ujściu rzeki znajdowały się dziesiątki przeróżne
go rodzaju objektów p ywających. Od wielu mie
sięcy stała ta flota bezczynnie, bez dowództwa 
i bez załóg. Żołnierze jak mrowie rzucili się na 
te statki, krypy i motorówki, wyłapując napot
kanych marynarzy i zmuszając ich pod groźbą 
karabinów do obejmowania dowodzenia. —•' 
„Ty marynarz, więc wieź nas do domu, a jak nie 

•— to kula w łeb.” — A więc dowódcami zostali 
pisarze, kucharze, szewcy i krawcy jednym sło
wem ludzie, których tylko uniform łączył z mary
narką. Żołnierze bez czekania na rozkaz „dowód
cy” zrzucali cumy i odpychali się od brzegu. I 
ruszyła ta armada niesiona prądem w stronę Po- 
tapowskiego kanału. Bez napędu i niezdolne do 
manewrowania płynęły w całkowitym bezładzie, 
pojedyńczo lub grupami.

Jako „osłona ewakuacji” mogłem być tylko 
biernym widzem tej jedynej w swoim rodzaju 

operacji morskiej.
Próbowałem przez megafon wstrzymać tych 

ludzi od narażania się na pewną śmierć, ale żadne 
perswazje nie odnosiły skutku. Ktoby tam słuchał 
oficerskich rozkazów!

Tak już się stało, że byłem dowódcą jedynego 
okrętu wyznaczonego do osłony ewakuacji Su- 
lina i Potapowskiego kanału i w obydwu wypad
kach byłem pozostawiony własnemu losowi. Do
wództwo frontu, ani też odcinka Potapowskiego 
kanału już nie istniały. Ulotniły się wszystkie po
szczególne sztaby i kancelarje tak lądowe, jak i 
morskie. Na moje szyfrowane i nie szyfrowane 
depesze skierowane do Dowództwa Floty w Se
wastopolu, jak też „przełożonych” w Odesie pa
nowała głucha cisza. Nie miałem też najmniej

szego pojęcia, jak się odbywa, którędy i wogóle 
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czy się odbywa ewakuacja wojska na innych od
cinkach frontu. By.em jak ta tabaka w rogu i 
musia.em sprawować władzę, której nikt nie słu
chał.

Zdecydowałem pojechać na ląd by zobaczyć 
się z „komisarem i dowódcą”. Łudziłem się, że 
jeśli jest trzeźwy to może jednak coś powie. Mo
że będzie wiedział o istnieniu jakiegoś dowództ
wa z którym można nawiązać jakąś łączność. Rzu
ciłem kotwicę i pojechałem na ląd. Gdy łódź znaj
dowała się już blisko przystani zobaczyłem, jak 
ze wszystkich kierunków biegli w moją stronę 
objuczeni tłomokami żołnierze. Na oko było ich 
ponad dwustu. Wszyscy wołali, bym ich zabrai 
łodzią na Zorkij. Łatwo sobie wyobrazić, co by 
się stałp, gdybym dobił do przy tani.a ten tłumek 
wraz z bagażem zacząłby się pchać do czteromiej- 
scowej łodzi. Zrezygnowałem z widzenia się z ko
misarzem i powróciłem na Zorkij. Przy trapie 

spotkał mnie mój zastępca ze słowami: „Dobrze, 
żeś wrócił, bo już chcia em odkotwiczyć i uciekać 
z tego piekła”. — Okazało się, że w czasie mej pół
godzinnej nieobecności szereg łodzi dobiło do ok 
rętu i kilkudziesięciu żołnierzy „Zaokrętowało się” 
na Zorkim wraz z bagażami. Spora krypa stała 
przy burcie, a żołnierze żądali, by cały ich kra
dziony dobytek był przeniesiony na Zorkij”. Ka
załem odepchnąć krypę i podnieść kotwicę. Sześ
ciu marynarzy uzbrojonych w karabiny i jeden 
K.M. rozstawiłem na pomoście, jako ochronę oso
bistą i powoli ruszyłem wdół rzeki do Potapow- 
skiego kanału. Kanał ten był jakby dalszym cią
giem Dunaju, ale znajdował się już za linią wy
brzeża. W normalnych czasach był utrzymywany 
wszerz i wgtąb przez stale pracujące pogłębiarki, 
ale od szeregu miesięcy nikt już tej pracy nie wy
konywał, a pod wpływem niesionego z prądem 
piasku, kanał robił się coraz płytszy i węższy.

Tymczasem na morzu pogoda była burzliwa, 
a widoczność bardzo słaba. Powoli posuwając rię 
naprzód z trudem wymijałem płynące z wodą a 
przepe nione uciekinierami łodzie i statki. Z prze' 
rażeniem patrzyliśmy, jak zdane na łaskę żywio
łu osiadały te statki na mieliznach, przechylały 
się na boki, a ludzie jak gruszki wpadali do wo
dy. Nie byłem w stanie nikomu pomóc. Nie mog
łem nawet zmniejszyć szybkości okrętu bez na
rażenia go na los którego doznało już tyle stat
ków i przypusczalnie setki ludzi. Gdy zbliżaliśmy 
się do ostatniej boji zobaczyłem obrazek na wi
dok którego zrobiło mi cię gorąco. Wyjście z ka
nału było zablokowane. Na poprzek stał uzbro
jony statek K 15, a na nim już siedzia’o kilka 
mniejszych. Sytuacja tej stłoczonej masy była 
beznadziejna. Słyszeliśmy trzask gniecionych burt 
i krzyki wołających o pomoc. Nie miałem czasu 
do namysłu. Zwiąkszyłem szybkość do maksimum 
i trzymając się prawej strony kanału w ostatnim 
momencie skierowałem okręt tuż za rufą K 15. 
Mogłem liczyć jedynie na łackę Opatrzności i wła

sne szczęście. Zanim Zorkij zrównał się rufą K 15 
nadeszła sporą fala. Dziób okrętu podniós, się wy
soko w górę ale śruby jeszcze pracowa y na głę
bokiej wodzie kanału. Gdy już połowa okrętu znaj
dowała się po drugiej stronie K 15 a boja wyjścio
wa była tuż przed dziobem — rufa dotknęła dna. 
Odczuliśmy silną wibrację i hamowanie biegu 
okrętu. Nie było żadnej wątpliwości — szorowa
liśmy po piasku. Po chwili falą podniosłą rufę do 
góry a że je zcze mieliśmy resztki inercji zdoła
liśmy posunąć się o dalszych kilkanaście metrów. 
Raz jeszcze lekko dotknęliśmy rufą mieliznę, a 
po chwili boja już była za nami. W tym samym 
memencie opadła nas śnieżyca.

Zdawałem sobie sprawę, że obie śruby są mo
cno nadszarpnięte, ale w jakim stopniu, tego nikt 
nie wiedział. Po naradzie ze starszym podofice
rem maszynowym obroty maszyn zostały uregu
lowane tak, by zmniejszyć do minimum wibra
cję, a przy pomocy sondy przekonaliśmy się, że 
aczkolwiek bardzo powoli, ale okręt posuwa się 
naprzód.

Pod wieczór nieco wypogodziło się. Z lewej 
burty rozpoznaliśmy kontury lądu. Dotychczas 
chorzy i wystraszeni żołnierze na widok brzegu 
nabrali wigoru, a stojąc w grupkach o czymś ra
dzili. W pewnym momencie zjawił się na pomoś
cie towarzysz delegat i oświadczył, że żołnierze 
już mają dosyć tego pływania i żądają, bym na
tychmiast dobił do lądu i wysadził ich na brzegi 
Żadne wyjaśnienia i perswazje nie odniosły skut
ku, aż wreszcie kazałem delegatowi opuścić po
most. Towarzysz jednak pomostu nie opuścił, lecz 
w g ośnym przemówieniu zaczął podniecać żołnie
rzy, by chwycili za broń. W otoczeniu mojej stra
ży przybocznej wyszedłem na skraj pomostu i 
przez megafon wytłumaczyłem żołnierzom w ja
kiej jesteśmy sytuacji i że na Zorkim dowódcą 
jestem ja. nie zaś ich delegat, a wobec tego, że 
żołnierze swoją wyzywającą postawą przeszka
dzają mi w dowodzeniu, żądam, by wszystkie ka
rabiny i amunicja były natychmiast wyrzucone 
za burtę. Zagroziłem też, że gdyby nie usłuchali 
tego rozkazu będę zmuszony do użycia karabinów 
maszynowych. Rozkaz zotał wykonany błyskawi
cznie. Poleciłem kucharzowi, żeby naparzył her
baty i wydał żołnierzom suchary. Pokój z wojskiem 
został zawarty.

Podróż do Odesy trwała ponad 30’ godzin, czyli 
że posuwaliśmy się z szybkością nie przekracza
jącą trzech węzłów. Sterowanie i manewrowanie 
okrętem przy tak małej szybkości było wyjątko
wo trudne. Ńa mój telegram z prośbą o holownik 
nikt oczywiście nie odpowiedział. Po ocumowaniu 
się pasażerowie zaczęli opuszczać okręt i tu do
piero zobaczyłem, co znajdowało się w ich wor
kach i skrzyniach. Jeden żołnierz dźwigał na ple
cach worek z porcelanowymi izolatorami, drugi 
taszczył worek z pustymi skrzynkami do polo- 
wych telefonów, trzeci niósł trzy materace szpital
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ne. Każdy dźwigał kradzione rzeczy, a kradł wszy
stko, co trafiło pod rękę, nawet nie zastanawia
jąc się do czego dany przedmiot służy. Był taki, 
co miał w worku metrowej wielkości aniołka z 
gipsu, a inny znów skrzynkę ręcznych granatów. 
Ale goście odeszli, a załoga Zorkiego odetchnęła 
z ulgą. Wśród opuszczających okręt nie zauważy
liśmy 'delegata”. Podobno przypadkowo wyleciał 
w nocy za burtę.

Nazajutrz poszliśmy do pochylni i Zorkij zo
stał wyciągnięty na ląd. Teraz mogliśmy zobaczyć 
skutki naszych skoków po Dunajskich piaskach. 
Na każdej śrubie pozostało po jednym nieco dłuż
szym kawałku, a reszta straciła większe połowy 
łopatek.

Tak czy inaczej, ale powróciliśmy do Odesy. 
Zamiana śrub trwała dziesięć dni. Załoga została 
zakwaterowana na lądzie. Na okręcie pozostali 
oficerowie i wachtowi. Był to okres czasu, w któ
rym rozpoczął się marsz wojska niemieckiego 
przez Ukrainę. Miasto było powylepiane afiszami 
i apelami do ludności, by proletarjat łączył się 
dla obrony Odesy i że 'nie pozostanie kamień na 
kamieniu, ale Odesy Niemcom nie oddamy’’. 
Wskutek braku dowozu zaczął się odczuwać nie
dostatek prowiantu i artykułów pierwszej potrze
by. Podczas postoju Zorkiego na pochylni nie 
mieliśmy kuchni, a załoga otrzymywała wyży
wienie na krążowniku Ałmaz. Nam oficerom nie 
bardzo się chciało chodzić na okręt o tak głoś
nej reputacji, więc próbowaliśmy zdobywać jad
ło w bramach żydowskich domów, czyli na czar
nym rynku. Wybór był słaby: białe bułeczki i 
tabliczka czekolady wybielałej ze starości. Płaci
liśmy za to bajońskie sumy i byliśmy oczywiście 
stale głodni.

Sale Związku Wojskowych Polaków świeciły 
pustkami. Kapitan Skrzyński był nieuchwytny, 
gdyż stale przebywał na jakichś tajemniczych 
naradach; co do reszty oficerów to przychodzili, 
by się dowiedzieć, czy niema czegoś nowego. 
Osobiście oprócz wodza — mało kogo znałem, to 
też nie mogłem nawet zdać raportu o mojej 
działalności w ostatnich kilku tygodniach. Po 
długich poszukiwaniach odnalazłem Wacka Iwa
szkiewicza. Był w okropnym humorze i wreszcie 
wyznał, że nie widzi w Odesie żadnej przyszłoś
ci dla siebie i że projektuje zdobyć samolot, na 
którym mógłby przelecieć do I Korpusu Pokkie- 
go, a jak nie to do Armii Ochotniczej gen. Kor- 
niłowa. Pomysł był dobry, a z wykonaniem sta
ło się gorzej. Iwaszkiewicz wbudował w ogo
nie Newport’a dodatkowy zbiornik na benzynę. 
Podczas startu waga przeważyła, samolot spadł 
na ogon, a Wacek zmiażdżony i zdefigurowany 
trafił do szpitala. Długo leżał nieprzytomny, ale 
lekarzom udało się złożyć go z powrotem w jed
ną całość. Gdy w 1919 r. spotkaliśmy się w War
szawie — nie poznałem go. Wacek miał nową 
twarz.

Zanim Zorkij opuścił Odesę, miałem jeszcze 
jedną przygodę, ale tym razem całkiem humory
styczną. W Odesie było kilka organizacji anar
chistycznych: Anarchiści—komuniści, Anarchiści— 
Indywidualiści, Anarchiści—Inteligenci i bodaj-że 
Anarchiści bez żadnego przydomku. Klub Anar- 
chistów-Inteligentów mieścił się tuż nad Zw. W. 
Polaków, a jego prowodyrem był mój przyjaciel 
Lejtnant Nikolayew. Cała anarchia w tym klu
bie polegała na zdobywaniu i to oczywiście spo
sobem 'konspiracyjnym’ prowiantów i wina dla 
10-ciu członków klubu i zapraszanych gości. Za 
wyjątkiem jednego lekarza — reszta byli to ofi
cerowie marynarki i wojska. Nikolayew zobaczył 
mnie przez okno, gdy wchodziłem do Z.W.P. i 
zaprosił na zakąskę. Był to okres mojej głodów
ki, więc nie czekałem na powtórne zaproszenie. 
Anarchiści mieli luksusowo umeblowane miesz
kanie i nie mniej luksusowo wyglądającą ,'Sek

cję Pan. Mieli też na podwórzu, chronionym wy
soką bramą klubowy samochód. Co pewien czas 
grupa, składająca się z 3-4 członków wyruszała 
na 'połowy’. Skręcali w ulicę Piotra Wielkiego 
i na całym gazie pędzili przed siebie, trąbiąc o 
drogę. Kilka bloków dalej znajdował się budy
nek jakiegoś komunistycznego komitetu. Z auta 
anarchistów wylatywał pod gmach komitetu rę
czny granat, a komuniści odwzajemniali się og
niem z pistoletów. Granat wybuchał, ale że już 
oddawna nie było tam ani jednej szyby, a biura 
komitetu mieściły się od strony podwórza, więc 
faktycznie żadnych szkód komuniści nie ponosili, 
Anarchistów zaś ratowała szybkość. — Gdzie i 
w jaki sposób odbywały się połowy na prowiant 
i wódkę — nie wiem, ale gdy siedziałem obok 
Nikolayewa przy kolacji ktoś zauważył, że już 

niema koniaku. Rzekłem na to, że szkoda iż jest 
zbyt daleko, gdyż w kabinie na Zorkim mam 
dwie butelki i chętnie bym odwdzięczył się za 
kolację. — Nie mówiąc słowa Nikolayew i dwóch 
jego kompanów powstali z krzeseł a po chwili 
usłyszeliśmy warkot motoru. Po trzech kwadran
sach powrócili z butelką koniaku. Gdy o 8-ej ra
no przyszedłem na Zorkij zastępca zameldował, 
że wczoraj wieczorem trzej bandyci rozbroili 
wachtowego na pokładzie, kazali się zaprowa
dzić do kabiny dowódcy, coś tam szukali, a po 
kilku minutach opuścili okręt i odjechali samo
chodem. W moich zapasach brakowało butelki 
koniaku, a na jej miejsce stała Benedyktyna.

W połowie kwietnia wojska niemieckie były 
już niedaleko Odesy. Staliśmy pod parą gotowi 
do opuszczenia portu. Przed bramami prowadzą
cymi do magazynów żywnościowych żołnierze 
wstrzymywali napór głodnej ludności miasta. Od 
czasu do czasu padaiy strzały. Stary pancernik 
Sinop, Ałmaz i inne okręty już wyszły w morze. 
Rostisław był również w ruchu. I znowu Zorkij 
był ostatnim świadkiem jeszcze jednego dramatu 
— ewakuacji przez bolszewików Odesy. Od czą- 
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su, gdy marynarze na okrętach uświadomili so
bie, że ofenywa niemiecka na Ukrainie zagra
ża również Odesie, — autorytet komitetów ok
rętowych zaczął szybko topnieć. Załogi zrozumia
ły, że bez dowództwa i bez wprowadzenia dycy- 
pliny okręty w morze wyjść nie mogą, a jeżeli 
spróbują, to może się powtórzyć tragedia, ja
kiej .był świadkiem kanał Potapowa. Poza tym 
chodziły uporczywe pogłoski, że niemieckie okrę
ty podwodne były zauważone w pobliżu Odesy 
i póiwyspu Krymskiego. Komitety okrętowe i 
marynarze zaczęli kokietować oficerów. Szereg 
dawnych dowódców na prośbę załóg powrócili na 
swoje okręty. Na Zorkim, który był właściwie 
jedynym okrętem w zachodniej części Czarnego 
Morza bez przerwy pełniącym służbę na morzu, 
nie było pod tym wzgędem żadnego zamieszania.
Pewnego popołudnia zostałem zaproszony przez 
prezesa komitetu na pokład. Załoga stała w 
zbiórce. Prezes zwrócii się do mnie z prośbą, 
bym natychmiast objął 'dowództwo’ — tak jak 
to było dawniej, po czym dodał, że załoga przy
rzeka mi posłuszeństwo, a komitet okrętowy 
rozwiązuje się. Po kilku dniach oblicze okrętu 
zmieniło się nie do poznania. Oczyszczony, wy
myty i pomalowany Zorkij przynajmniej na zew
nątrz wyglądał tak jak okręt wojenny wyglądać 
powinien. Na twarzach marynarzy nie widać już 
było ponurości cechującej każdego rewolucjonis
tę. — Pracowali z zapałem, dowcipkowali i śpie
wali. Przeprowadziliśmy też ćwiczenia alarmowe.

Fama o Zorkim szybko rozeszła się po flo
cie. Z łatwością uzupełniłem braki wśród załogi, 
a ochotników zgłaszały się takie ilości, że mógł
bym obsadzić conajmniej trzy takie okręty.

Uciekając przed wyrokiem niemieckiej spra
wiedliwości zjawili się też i stanęli przede mną 
z uniżoną prośbą o 'azyl’ trzej dygnitarze z ode- 
nkiego komitetu wykonawczego, a dawni mary
narze z Zorkiego. Zanim jednak zgodziłem się 
na zaokrętowanie ich, jako pasażerów, — zapro
ponowałem towarzyszom, aby poszli i wypers
wadowali żołnierzom broniącym magazynów ży
wnościowych, by natychmiast otworzyli bramy i 
dali możność ludności cywilnej zabrać znajdują
ce się w magazynach prowianty, — w przeciw
nym bowiem wypadku wszystko dostanie się w 
ręce niemieckie. Po otrzymaniu przyrzeczenia 
że nie opuszczę portu zanim powrócą z misji — 
trójka szybko ruszyła w drogę. Gdy powrócili 
dowiedziałem się, że jakiś praporszczyk z czer
woną kokardą na czapce oświadczył im, że to nie 
je t sprawa marynarki i żeby Zorkij razem ze 
swoim dowódcą poszli do djabła. Kazałem zała
dować działo ślepym nabojem i odpalić w kie
runku składnicy.*  Rezultat był natychmiastowy. 
Wojsko, w przekonaniu, że Niemcy już znajdują 
się w mieście — rzuciło się do ucieczki. W 
mgnieniu oka magazyny zostały otoczone tłu
mem mężczyzn i kobiet. Wyłamano drzwi i ok

na, zjawiły się podwody, wózki, taczki. Gdy Zor
kij opuszczał swoje miejsce postoju wyglądało, 
ze cała akcja prowiantowa odbywała się w spo
sób mn.ej więcej zorganizowany. Odchodząc od 
molo spostrzegliśmy dobrze objuczonego pana, 
który machając ręką krzyczał w naszą stronę: 

'Marynarze — Dziękujemy! —. Gdy po opuszcze
niu portu Zorkiji płynął wzdłuż wybrzeża nad
szedł telegram w którym pancernik 'Sinop' pro
sił mnie o ściągnięcie go z mielizny. Zbliżyłem 
się do Sinopa, ale szybko przekonałem się, że 
siedzi tak mocno, iż i kilku Zorkich nie byłoby 
w stanie ru zyć go z miejsca. Ściemniło się, gdy 
odeszliśmy od bezradnego Sinopa i skierowali
śmy się w drogę do Sewastopola. Nazajutrz 
Niemcy weszli do Odesy. Nie patrząc na groź
by głoszone przez bolszewików, — wszystkie ka
mienice w mieście pozostały na swoich miejs
cach. Jedyny strzał jaki poprzedził wejście Niem
ców — był wspomniany wyżej huk ślepego na
boju z Zorkiego. Czerwona gwardia nawiewała 
wszystkimi drogami, a na jej czele galopowała mor
ska kawaleria — 'krasa i gordośt’ Ruskoj rewolu
cji’!.

W nocy na Zorkim powstał pożar wskutek 
samozapalenia się węgla. Po ugaszeniu pożaru 
przeszedłem się po wszystkich pomieszczeniach. 
W kancelarii okrętowej, w której umieściłem 
trzech byłych komisarzy stałem się świadkiem 
niebywałego jak na owe czasy obrazu. Trzech 
zdecydowanych komunistów, którzy zaledwie kil
ka miesięcy przed tym, zerwali z przepierzeń 
Zorkiego i wyrzucili za burtę wszystkie okręto
we ikony i krzyże — klęczeli z pokorą i na g.os 
wołali: „Gospodi pomiłuj!” Dyskretnie wycofa
łem się z pomieszczenia.

Nad ranem weszliśmy do Sewastopola. Gdy 
przechodziliśmy wzdłuż burty pancernika 'Geor
gij Pobiedonosiec’ na którym był zaokrętowany 
Dowódca Floty i jego sztab — na gwizdek zas
tępcy dowódcy okrętu załoga Zorkiego stanęła na 
baczność. Nikt nam z pancernika nie odsaluto- 
wał. Ceremoniał morski na okrętach floty już 
nie istniał, a najprostrsze zwyczaje przyzwoito
ści zostały zastąpione chamstwem.

Podczas postoju w Sewastopolu odwiedziłem 
parokrotnie Dom Polski. Spotkałem tam kilku ko
legów, ale naogół biorąc nastroje wśród Polonii by
ły minorowe. Każdy snuł swoje projekty o przedos
taniu się do Polski ale byliśmy faktycznie odcięci 
od całego świata. Tymczasem na Krymskim Półwys
pie wrzało jak w ulu. Twierdza szykowała się do o- 
brony. Wszyscy niezaokrętowani oficerowie i ma
rynarze zostali przydzieleni do tworzących się ad 
hoc batalionów śmierci. Tak jak to miało miejsce 
w Odesie również i w Sewastopolu napisy na mu- 
rach obiecywały Niemcom krwawą banię. Nie szczę
dzono też ostrych wyrazów pod adresem Ukraiń
ców i Hetmana Skoropadzkiego.
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‘Niemieccy imperialiści i ukraińska hydra kontr
rewolucji będą starci w proch przez rosyjski pro
letariat i bohaterską obronę sewastopolskiej twier
dzy’ — glorii jeden z plakatów. Ale zanim wojska 
niemieckie zbliżyły się do Krymskiego Półwyspu 
komunistów obleciał strach! Zrozumieli wreszcie, 
że niema kim i czem przeciwstawić się potędze nie
mieckiej.

Komitet wykonawczy zwrócił się do Vice-Ad- 
mirała M. Sablina z prośbą by objął dowództwo 
nad Czarnomorską flotą. — Sablin zgodził się pod 
warunkiem, że władza wszelkiego rodzaju komite
tów rewolucyjnych zostanie zawieszona. Warunek 
został przyjęty! Gdzieś około 29 kwietnia 1918 r. 
Niemcy sforsowali Perekop — cienki prze myk łą
czący Krym z kontynentem. Okręty spuściły czer
wone bolszewickie flagi. Szereg okrętów podniosło 
banderę carską św. Andrzeja. Zorkij i kilka innych 
okrętów po raz pierwszy w historii Rosji podniosły 
flagę ukraińską. Nazajutrz na rozkaz Sablina na ca
łej flocie powiewała flaga ukraińska.

30-go wszyscy dowódcy zostali zawezwani na 
admiralską naradę. W 1916 r. byłem Oficerem Fla
gowym adm. Sablina, gdy dowodził brygadą torpe
dowców. Poznał mnie z daleka, przywitał bardzo 
serdecznie, ale widocznie nie miał zbytniego zaufa
nia do 21-letniego młodzieńca, gdyż z miejsca zapy
tał o przyczynę niestawienia się na naradę mojego 
dowódcy. Z zażenowaniem zameldowałem, że do
wódca to ja! Admirał uśmiechnął się, a po chwili 
oświadczył, że Zorkij będzie okrętem o specjalnym 
przeznaczeniu. Sablin rozpoczął naradę stwierdze
niem, że Niemcy już są blisko, że żaden okręt nie 
może im stawiać czoła z powodu braku specjalis
tów i opłakanego stanu artylerii okrętowej. Jeśli 
chodzi o wojsko, to nie posiada ono żadnego wy
kwalifikowanego dowództwa i niema faktycznie żad
nej wartości bojowej. Wiązanie się z nieprzyjacielem 
może jedynie narazić cywilną ludność na niepotrze
bne straty i cierpienia. Wobec tego Flota ma być 
gotowa do opuszczenia Sewastopola. Inaczej mó
wiąc — dla mnie czwarta ewakuacja!

Nie wyłączając Admirała nikt z na:. nie przypu
szczał, że zanim zajdzie słońce, wzgórza panujące 
nad północną zatoką będą już obsadzone przez nie
miecką artylerię. Krążowniki, transportowce i 
większość kontrtorpedowców opuściły Sewastopol 
jeszcze w dniu 29-go kwietnia. Wyjście pancerni
ków zostało wyznaczone na godz. 9.30 wieczorem, 
30 kwietnia. Pierwszym ma wyjść kontr-torpedo- 
wiec Derzkij, następnie Imperatrica Ekaterina i 
Aleksander III, za nimi Zorkij, a ostatnim kontr- 
torped. Gniewnyj. Na wyznaczoną godzinę staną
łem przy lewej stronie bonów. Z prawej burty zbli 
żał się w ciemnościach pierwszy pancernik. W mo
mencie, gdy Katarzyna przechodziła przed dziobem 
Zorkiego nad północną stroną wybrzeża ukazała 
się biała rakieta, a zaraz potem zagrzmiała artyle
ria. Pancernik został zasypany setkami pocisków, 

które oczywiście żadnej szkody wyrządzić mu nie 
mogły, ale Zrokij, który okazał się w linii ognia — 
z miejsca oberwał kilka bolesnych trafień! Jeden z 
pierwszych pocisków trafił tuż za moimi nogami 
w pomost. Na szczęście nie wybuchł, ale zanim u- 
derzył w pokład przepołowił mojego psa Nerona. 
Drugi poc.sk wybuchł w pomieszczeniu marynarz^ 
na dziobie przyczem kilkunastu żołnierzy i mary
narzy zostało zabitych, lub rannych. Trzeci pocisk 
wybuchł na rufie. Również byli zabici i ranni, a pe
wna ilość ludzi została siłą wybuchu wyrzucona za 
burtę. W kilka minut później czwarty pocisk ugo
dził w przedział maszynowy, a stało się to w czasie, 
gdy po opuszczeniu tego gorącego’ miejsca przy 
bonach Zorkij znajdował się w drodze do przystani 
szpitalnej. Kazałem pasażerom-żołnierzom opuścić 
okręt i zabrać ze sobą zabitych i rannych. Po zba
daniu uszkodzeń okazało się, że możemy chwilowo 
korzy tać tylko z jednej maszyny. W międzyczasie 
drugi pancernik podążał w stronę bonów. Powtó
rzyła się kanonada, ale tym razem Zorkij już był 
poza linią ognia. Gdy po wyokrętowaniu pasażerów 
odchodziłem od przystani szpitalnej — ukazał się 
w ciemnościach Gniewnyj. Powiadomiłem go o u- 
szkodzonej przez pociski maszynie. Gniewnyj ze 
swojej strony zakomunikował mi, że otrzymał syg
nał od dowódcy Aleksandra III stwierdzający, że 
przy wychodzeniu pancernik zawadził o sieci za
grody, przez co została zdefigurowana linia kanału 
i że wobec tego przejście przez bony dla torpedow
ców jest połączone z wielkim ryzykiem. Ledwie 
zdążył Gniewnyj nadać powyżzy sygnał, gdy zo
baczyliśmy jak jego dziób zaczął powoli podnosić 
się do góry, a gdy mniej więcej 1/5 część jego stęp
ki zawisła w powietrzu — Gniewnyj zastygł jak ten 
pomnik na podwodnym cokole. Siedział mocno na 
skale i już tam pozostał na dłuższy czas.

Cóż miałem robić w takiej sytuacji? — Próbo
wać przebić się z jedną maszyną na ślepo w ciem
nościach, poprzez splątane bony, tylko po to, by 
utknąć na pierw.zej sieci i być zatopionym przez 
niemiecką artylerię — nie miało żadnego sensu. 
Zdecydowałem powrócić na bazę kontr-torpedow- 
ców. Gdy tylko dziób Zorkiego wysunął się na 
'szpitalny cypel’ jedna z baterii niemieckich oddała 
do nas kilka salw, ale tym razem bez trafień. Po 
przycumowaniu się zebrałem całą załogę na pokła
dzie i po kilku pożegnalnych słowach kazałem chłop
com zabrać swoje worki i zejść na ląd. Porucznicy 
Seleznew i Churszczow oraz trzech podoficerów 
pomogli mi spalić w kotłowni szyfry, mapy i do
kumenty, poczem wynieśliśmy na ląd swoje walizki 
i worki. Następnie kazałem otworzyć king tony i 
spuścić w kotłach wodę. Dziób Zorkiego opuścił 
się o kilka stóp i osiadł na dnie zatoki. Inne kingd- 
tony przypuszczalnie z powodu rdzy otworzyć się 
nie dały. Powróciłem do domu i przez całą noc 
przesiedziałem w fotelu. Męczyła mnie świadomość, 
że oto jutro przyjdą Niemcy i zabiorą mnie do nie
woli i że będę musiał odpowiadać za próbę znisz
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czenia Zorkiego. Jedyną pociechą była świadomość, 
że już nic nie zagraża mi ze strony bolszewików.

Nad ranem obudziłem się z drzemki, a gdy o 
9-ej otworzyłem okno nad zatoką panowała kom
pletna cisza. Zdecydowałem się spojrzeć co się dzie
je na głównej ulicy po drugiej stronie domu. Od 
Grafskoj przystani i pomnika adm. Nachimowa 
zbliżał się w moim kierunku pochód robotników z 
czerwonymi sztandarami. Nie było ich wielu i szli 
w milczeniu. Wtem z przeciwnej strony ulicy uka
zał się patrol niemieckiej kawalerii, a jednocześnie 
wprost przede mną, jakby z pod ziemi wyros.a pos
tać niemieckiego oficera. Na widok Niemców czci
ciele 1-go maja porzucili rwoje flagi i rzucili się do 
ucieczki.

Niemiec tymczasem skierował się w moją stro
nę. W odległości paru kroków zasalutował i roześ
miał się. Nie chciałem wierzyć własnym oczom — 
przede mną stał mój fryzjer! Przez całą wojnę ad- 
•mirałowie, komandorowie i setki oficerów byli 
strzyżeni i goleni przez majora wywiadu niemiec
kiego w samym centrum jednej z najpotężniejszych 
fortec rosyjskich! Sam byłem świadkiem, jak 
oficerowie dyskutowali sprawy, które wcale nie
były na wynos i przeważnie stanowiły doskonały 
materiał dla nieprzyjacielskiego wywiadu. Mówili 
o remontach okrętów, o zmianach personalnych i 
swoich przeżyciach osobistych. A fryzjer strzygi i 
słuchał, słuchał i strzygi ... — Teraz już nic nam 
nie grozi ze strony komunistów — powiedział, a 
zakończył po angielsku życzeniem ’Good luck to 
you!’

Nie wiedziałem, czy mam śmiać się, czy płakać, 
czy powiedzieć mu coś cierpkiego, czy też wyrazić 
podziw.

— Niech pan idzie na plac Nachimowa, tam 
odbędzie się defilada . .. naszego wojska — dorzu
cił 'fryzjer’ na odchodnym.

Tymczasem za patrolem kawalerii szły oddzia
ły piesze i rozstawiały szpalery po obu stronach u- 
licy. Wreszcie przyszła orkiestra i zajęła miejsce o- 
bok pomnika Nachimowa. W asyście przybocznego 
oddziału kawalerii wjechał na plac otwarty samo
chód i zatrzymał się przy pomniku. Gen. von Kosch 
■— D-ca Frontu Krymskiego — wszedł na stopnie 
cokołu, obok niego stanął major-fryzjer i reszta świ
ty. Cała ludność Sewastopola wyległa na ulice mia
sta. Nikt nie wiwatował na cześć Niemców, ale w 
duchu wszyscy cieszyli się i wierzyli, że skończyły 
się mordy i że można będzie spokojnie spać. Ma
szerujący żołnierze niemieccy byli okryci grubą war
stwą kurzu, toteż wszystkie twarze wyglądały jed
nakowo. Byli bardzo zmęczeni, a wielu po odłupa
niu gęsiego kroku przed generałem mdlało i opada
ło na bruk.

Na murach i płotach ukazały się różne Be- 
kanntmachung’sy o nowych porządkach, o oddawa
niu broni itp. Wszyscy oficerowie mieli zameldo
wać cię w komendanturze miasta po “Ausweis’y”. 
Tam też dowiedzieliśmy się, że część kasyna oficer

skiego wraz z bilardem została wydzielona dla ofi
cerów marynarki rosyjskiej.

Jako b. dowódca Zorkiego otrzyma.em plik 
formularzy z poleceniem wydania każdemu członko
wi załogi zaświadczenia o jego sumieniu politycz
nym. Załoga została powiadomiona, że ma się sta
wić 3-go o 9-ej rano przed moim mieszkaniem. Zja
wili się wszyscy. Wydałem im zaświadczenia i każ
dego z osobna pożegnałem. Po odejściu ostatnie
go marynarza usłyszałem lekkie pukanie do drzwi. 
Do pokoju bardzo nieśmia.o wszedł jeden z trzech 
„pasażerów” przybyłych na Zorkim z Odesy, a były 
członek komitetu wykonawczego. Zamknął za sobą 
drzwi i rzucił się przede mną na kolana „Wasze 
Wysokobłagorodie nie pogubitie”. Kazałem mu po
wstać i usiąść na krześle. Biedak trząsł się jakby znaj
dował się przed plutonem egzekucyjnym. Oczywiś
cie rozgrzeszyłem go ze wszystkich jego przewinień 
tak wobec Boga za wyrzucanie za burtę ikon i krzy
ży, jak i wobec mnie osobiście, bowiem machał mi 
kiedyś palcem pod no em i wrzeszczał: — „teraz ja 
będę twoim panem, a ty będziesz mi buty czyścił!” 
Otrzymał zaświadczenie, a na odchodnym upe
wnił mnie, że komunistów i rewolucji ma już dosyć. 
Identyczna historia powtórzyła się z pozostałymi 
dwoma byłymi dygnitarzami. Dekomunizacja trzech 
komisarzy odbyła się szybko i to w myśl zasady: 
„kochaj bliźniego chociażby był komunistą!”.

Po obiedzie w kasynie zostałem wezwany do 
niemieckiego dowództwa skąd w towarzystwie jed
nego Niemca i dwóch tureckich oficerów marynar
ki udałem się na Zorkij. Okazało się, że przy podzia
le łupów Zorkij prze zedł na własność Turków, a 
ja miałem zaznajomić przyszłego dowódcę z okrę
tem i przekazać mu dowodzenie. Turcy doskonale 
władali językiem francuskim i byli względem mnie 
bardzo correct. Niemiec trzymał się na uboczu. — 
Właściwie nie miałem co zdawać. Zorkij miał spa
lone kotły i musiał iść do długiego remontu. Gdy 
schodziłem z okrętu na rufie jego stał niewielki od
dział marynarzy tureckich. Nowy dowódca odpro
wadził mnie do trapu i zasalutował. W momencie, 
gdy zeszedłem na ląd na rufie Zorkiego załopotała 
turecka bandera.

Gdzieś pod wieczór usłyszałem głośne pukanie 
do drzwi mego mieszkania. Na progu stał niemie
cki oficer i dwóch żołnierzy w bojowym rynsztun
ku. Pana nazwisko P awski?

Jawohl!
Je t pan pod aresztem.
Zabrałem szczotkę do zębów i niezbędne dro

biazgi i powędrowałem do wojskowego więzienia. 
Było trochę zimno, ale jedzenie nie było złe. Kar
mili mnie też niemiecką literaturą. Trzeciego dnia 
przed południem kazano mi się ogolić, oczyścić bu
ty, poczem zawieziono mnie do sztabu niemieckie
go dowództwa. Wszystkiego się spodziewałem tyl
ko nie rozmowy osobistej z gen. von Kosch we włas
nej o obie.

— Czy pan jet synem generała Pławskiego?
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— Tak jest.
—• Jak panu nie wstyd, że będąc synem gene

rała s.ał się pan komunistą i dowodził pan komunis
tycznym okrętem?

— Nigdy nie byłem komunistą, — odpowie
działem — lecz jestem oficerem polskim. Należę do 
Związku Wojskowych Polaków w Odesie i przez 
cały czas podlegałem polskiemu dowództwu. Jedno
cześnie wskazałem generałowi na odznakę, którą 
miałem na marynarce. Von Ko ch spojrzał na mnie 
nieco łagodniej i przesunął w moją stronę jakiś list 
pisany po niemiecku i przetłomaczony na rosyjski. 
Był to telegram przesłany za pośrednictwem tele
grafu polowego w którym Ojczulek mój zwraca 
się do gen. Koscha z prośbą o odnalezienie jedyna
ka syna.

— Niech pan zaraz odpisze, że je:t pan żyw i 
zdrów, a adjutant przekaże tę wiadomość pana oj
cu. Jest pan wolny.

Za ten ładny gest byłem generałowi bardzo 
wdzięczny, tym bardziej, że jednocześnie kazał wy
puścić mnie z więzienia.

Pobytem w domu nie cieszyłem się jednak zbyt 
długo. Znowu było pukanie do drzwi i znowu ta 
sama cela w więzieniu. Trzeciego dnia o 6-ej rano 
przybył jak zwykle jakiś chorąży by zbadać czy nie 
robię podkopu, czy nie piłuję krat i czy jestem za
dowolony z jedzenia itp. Na odchodnym chorąży 
przyjrzał się mojej odznace Z.W.P. i zapytał po pol
ski „Polok?” — mówię że tak. — Zakrzewski jes
tem z Poznania ... za co cię tu wpier.......... ? —-
Nie wiem.

Po chwili Zakrzewski powróci! i oznajmił mnie 
że dochodzenie o moich przestępstwach prowadzi 
również Polak, że Zakrzewski go dobrze zna i już 
poprosił go by się mną zajął poza kolejką. Jeszcze 
przed południem stanąłem przed obliczem jakiegoś 
podoficera, który zaczął zadawać mi pytania o gen. 
Hallerze, o gen. Żeligowskim, gen. Dowbór-Muś- 
nickim, czy ich znam, czy się z nimi kontaktuję, a 
gdzie jest kpt. Skrzyński itd. itd. (Na wszystkie pyta
nia najuczciwiej w świecie — odpowiadałem że nic 
o ich obecnym pobycie nie wiem. Wypuszczono 
mnie z paki, a Zakrzewski żegnając się poradził, 
bym na wszelki wypadek i to czymprędzej zmykał 
z Sewastopola do Odesy, która jest pod okupacją 
Autryjacką. — Tak też uczyniłem. Po przybyciu 
do Odesy udałem się do Z.W.P., ale na pukanie nikt 
nie odpowiadał. Poszedłem do anarchistów — rów
nież cisza. Ani kuzynki, ani państwa Brudzewskich, 
— jednym słowem żadnej przyjaznej duszy w Ode
sie nie znalazłem. W domu pp. Brudzewskich spot
kał mnie stróż i otworzył drzwi do mieszkania. Mia
łem przynajmniej gdzie spać. Nad ranem obudził 
mnie dzwonek. W drzwiach stał młody człowiek, 
którego po pewnym czasie przypomniałem sobie z 
polskiej zabawy sylwestrowej. Był to inż. leśnik p. 
Szemiot z Białostockiego. Szukał d-ra Penskiego 
brata pani Brudzewskiej. Po krótkiej pogawędce 
Szemiot zabrał mnie do siebie na śniadanie. Miesz

kał wraz ze swoją młodziutką siostrą Jadwigą. Gdy 
wyjawiłem im swoje kłopoty okazało się, że znają 
mnóstwo oficerów-Polaków w Autryjackim pułku 
artylerii ciężkiej, stacjonowanym w Odesie, że dziś 
wieczorem idą do ich ka.yna na zaproszoną kolację 
i że koniecznie muszę pójść z nimi. W kasynie przy 
stole siedziałem obok ppor. Hammela i ppor. Włu- 
satowskiego. Oprócz Polaków było też sporo Węg
rów, a tylko dowódca był Niemcem (Austryjakiem). 
Zanim opuściłem kasyno otrzymałem legitymację, 
na której figurowałem jako tłomacz pułkowy. Nigdy 
nic dla nich nie przetłomaczyłem, ale „K. und K.” 
legitymacja dawała mi możność do swobodnego 
poruszania się oraz otrzymywania deputatu żyw
nościowego.

W lipcu wyczytałem w gazetach o tworzeniu 
się Ukraińskiej marynarki, której dowódcą w Ode
sie został kontr, adm. A.O. Gadd, były mój dowód
ca na kontr-torpedowcu „Derzkij”. Adm. Gadd 
przyjął mnie z entuzjazmem. Bez żadnych trudności 
zostałem wcielony do marynarki Ukraińskiej z przy
działem na stanowisko dowódcy trawlera Mary. 
Kazał też wypłacić mi z miejsca 3 miesięczne pobo
ry, — a o to mi przecież najwięcej chodziło. Gdy 
po kilku dniach bezowocnych poszukiwań nie po
trafiłem odnaleźć tej mojej „Mary”, poszedłem do 
dowództwa gdzie okazało się, że Gadd jest na na
radach w Kijowie. Szef Sztabu nie wiedząc co ma 
ze mną robić wyznaczył mnie do jakiejś tymczaso
wej pracy w Sztabie. Po tygodniu byłem już tak 
wszystkim znudzony, że poprosiłem o urlop. Otrzy
małem go i 400 karbowańców na opłacenie kosztów 
przejazdu. Wsiadłem na pociąg i przez Kijów poje
chałem na Wołyń do Łucka.

Po czterech latach stanąłem w drzwiach rodzi
cielskiego domu. Ojciec przez ten okres czasu był 
dwa lata w Omsku i Barnaule, a następnie dowódcą 
garnizonu w Łucku, gdzie też zastała go rewolucja. 
Matka do początku 1917 r. pracowała jako pielęg
niarka w Szpitalu Morskim w Piotrogrodzie. Bra
kowało jedynie siostry, którą jeszcze w 1917 roku 
udało się przeszfarcować przez linię frontu do Lwo
wa, gdzie uczyła się w Sacre Coeur.

Gdy Niemcy zajmowali Ukrainę, hetman Sko- 
ropadzki zaproponował Ojcu pozostanie na daw
nym stanowisku oraz powierzył mu opiekę nad 
Iwszystkmi magazynami zaopatrzenia pozostałymi 

po Rosjanach na terenie Wołynia. Cały garnizon 
podległy Ojcu składał się z dwóch plutonów Żupa- 
nów. Był też w Łucku „zaprzyjaźniony z Ukraińca
mi” niewielki oddział kawalerii niemieckiej, który 
oczywiście Ojcu nie podlegał.

Jako generał w służbie ukraińskiej i dowódca 
tego mini-garnizonu w Łucku na początku Ojciec 
mie mógł skarżyć się na przepracowanie, ale w mia
rę jak sytuacja Niemców na froncie francuskim sta
wała się coraz bardziej chwiejna, — na Wołyniu roz
począł się ruch wśród Polaków oraz organizacji U- 
kraińskich wrogich Skoropadzkiemu.
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Jak wiemy jednym z członków Rady Regencyj
nej w Warszawie był książę Zdzisław Lubomirski. 
Jego siostra księżniczka Maria mieszkała w majątku 
Ławrów o 16 kim. od Łucka. Do księżniczki zaczęli 
przyjeżdżać jacyś panowie z Warszawy i ze wscho
du, a mój Ojciec coraz częściej wyjeżdżał do Ław- 
rowa — na „polowanie’’.

W samym Łucku istniało tak zwane „Dzierżaw- 
noje Chlebnoje Biuro”. Naczelnikiem tego biura 
był p. Cichocki, któremu też podlegały wszystkie 
pododdziały tej instytucji na terenie Wołynia. Któ
regoś wieczora podczas rozgrywki brydżowej Ci
chocki zapytał mnie, czy się znam na wyrobie Chle
ba i czy potrafię odróżnić mąkę żytnią od kartofla
nej-. Na obydwa pytania odpowiedziałem: Nie!

— Świetnie Czy chciałby pan izostać moim 
sekretarzem?

— Ależ, proszę pana przecież ja ...
— Właściwie sprawa ta już została zadecydo

wana przez moich zwierzchników oraz pańskiego 
Ojca. Proszę przyjść do biura jutro o 9-ej rano. Pa
na pensja będzie wynosić na razie 1000 karbowań
ców.

Obowiązki sekretarza polegały na tym, że fak
tycznie byłem furmanem p. C. Jeździliśmy do róż
nych polskich majątków i osiedli w których p. C. 
pobudzał rodaków do tworzenia komórek organiza
cyjnych samoobrony i samopomocy. Powoże
nie końmi było to tylko moim zajęciem ubocznym 
w tej konspiracji, a etat sekretarza dawał mi środki 
do życia. Rzeczywistą moją pracą podczas tych roz
jazdów była wizytacja magazynów wojskowych na 
terenach przylegających do Łucka, na co miałem 
niezupełnie legalne upoważnienie podpisane przez 
Ojca. W opuszczonych przez Rosjan wartowniach 
i biurach odnajdywałem i gromadziłem różne doku
menty i spisy. Przy pomocy wartowników ukraiń
skich zabezpieczałem wejścia do magazynów amu
nicyjnych i bogato wyposażonych składnic.

Na Wołyniu, tak jak zresztą na całym terenie 
Ukrainy grasowały bandy dowodzone przez samo
zwańczych atamanów i hersztów. Bandy te napa
dały na wioski, wymuszały okupy, paliły i mordo
wały, ale magazynów nie ruszali, nie byli bowiem 
pewni, czy nie są własnością niemiecką. Poza tym 
■przez okres dwóch tygodni pełniłem obowiązki 

sekretarza prywatnego hr. Rottermunda. Z ojca bel- 
gijczyka—siedemdziesięcio kilku letni Rottermund 
był wielkim działaczem polskim. Stale w rozjazdach, 
ten dzielny powstaniec z 63 roku utrzymywał oso
biste kontakty z Warszawą, Krakowem i Paryżem. 
Towarzyszyłem mu w ciężkiej jak na jego wiek 
wyprawie, i to przeważnie pociągami towarowymi 
— do Żytomierza^ Kijowa i Charkowa, gdz'e R. 
odbywał narady z kierownictwem polskich organi
zacji. Podczas tych narad głównie omawiano spra 
wę rozpoczęcia ruchu rodzin polskich w kierunku 
zachodnim. Były też próby nawiązania dyskretnych 
kontaktów z działaczami Ukraińskimi wrogami Sko- 

ropadskiemu i komunistom. Wszyscy wierzyli 
w zbliżający się kryzys na frontach wojennych i 
w zwycięstwo sojuszników. Wszyscy wierzyli, że 
nadchodzi wielki moment dla narodów ujarzmio
nych.

I tak dożyliśmy do 11-go listopada 1918 roku. 
Komunikacja pomiędzy Łuckiem a światem zew
nętrznym była w owych czasach bardzo powolna. 
Tego pamię.nego dnia w godzinach popołudnio
wych zjawił się w mieszkaniu rodziców major — 
dowódca oddziału niemieckiego w Łucku, — zasa
lutował i łamaną francuzczyzną zakomunikował, 
że wojna się skończyła i że została podpisana kapi
tulacja Niemców. Major miał oczy pełne łez i z tru
dem panował nad sobą. Ojciec stał się automatycznie 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo rejonu pół
nocnego Wołynia.

Kilka dni później rozpoczął się odwrót wojsk 
niemieckich i austryjackich z Ukrainy na zachód. 
Niemcy rekwirowali pociągi i jechali drogą przez 
Równe na Kowel. Austryjacy podzielili się na gru
py narodowościowe i maszerowali pieszo. Pierwsi 
przez Łuck przeszli Węgrzy. Mieli własny tabor. 
Byli zmęczeni, ale z pieśnią na ustach spieszyli do 
swoich domów. Potem przeszedł duży oddział czes
ki, a następnie przez parę tygodni zawadzały o 
Łuck mniejsze oddziały Węgrów, Czechów, Wie
deńczyków itp. Polacy podobnie przeważnie szli 
na Dubno. Cały ten odwrót odbywał się w najwięk
szym porządku i dyscyplinie.

Około 1-go grudnia zjawił się w Łucku ukraiń- 
ki generał Lewicki z listem atamana Skoropadskie- 
go do Ojca, w którym ataman prosił, by Ojciec u- 
dał się natychmiast do Warszawy i zwrócił się w je
go imieniu do Komendanta Piłsudskiego z prośbą 
o pomoc i rozpoczęcie wspólnej akcji przeciw Pet- 
lurze i innym atamanom panoszącym się na za
chodnich ziemiach Ukrainy, a zagrażającym w nie 
mniejszym stopniu również Polsce. Mówiąc to gen. 
Lewicki wręczył Ojcu osobisty list atamana Skoro- 
padskiego celem wręczenia go Komendantowi Pił
sudskiemu. Ze względu na śnieżyce wyjazd Ojca 
przeciągnął się do 12-go grudnia. Czas ten wystar
czył by uzyskać zgodę Kijowa na wyznaczenie mo
jej osoby do świty Ojca w charakterze jego adju- 
tanta.

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy chłopskimi 
saniami w stronę Kowla. Towarzyszył nam niemie
cki oddział konny pod dowództwem podoficera 
Nowaka ze Starogardu. Oddział ten został przydzie
lony dla naszej ochrony z własnej inicjatywy nie
mieckiego majora i konwojował nas aż pod Sto- 
chód. Pod siedzeniem sań wiozłem dwa nowiuteń
kie karabiny maszynowe jako mój dar osobisty dla 
wojska polskiego, oraz dwie teczki nabite spisami 
i dokumentami dotyczącymi składnic i magazynów 
wojskowych na Wołyniu,
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Po blisko 40 latach niebytności w Warszawie 
Ojczulek mój stał przy oknie wagonu, a patrząc na 
migające ulice i domy naszej polskiej stolicy — rzę
siste ronił łzy. Ja osobiście byłem w Warszawie tyl
ko przejazdem w 1904 i 1905 roku, gdy podczas 
Rosyjsko-Japońskiej wojny wraz z Matką i siostrą 
zostaliśmy ewakuowani z Mandżurji i byliśmy w 
przejeździe do mojej babki w Alzacji.

W Warszawie spotkał nas kuzyn mój pułk.

Kazimierz Pławski — ówczesny vice-minister 
Wojny w gabinecie gen. Wroczyńskiego, oraz stryj 
Felicjan z którym Ojciec nie widział się od 42 lat

Nazajutrz Ojciec był przyjęty przez Komendan
ta, a ja zameldowa em się z moimi teczkami w 
Sztabie Głównym.

18-go grudnia wstąpiłem do Polskiej Marynar
ki Wojennej.

E. Pławski
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Jerzy PERTEK

Wybitny autor-marynisa obchodzi w tym roku 
25 cio lecie swej pracy pisarskiej. Nasze Sygnały, b- 
ceniając wysoko jego pracę i jego troskę, by prawda 
o polskiej banderze nie została zapomniana, prze
syła Jubilatowi słowa uznania i serdeczne gratula
cje. Do tego uznania i gratulacji dołąc7amy życze
nia poprawy zdrowia i dalszej owocnej pracy doku- 
mentarno-historycznej o polskim morzu i Polskiej 
Marynarce.

REDAKCJA NASZYCH SYGNAŁÓW

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham Gardens, LONDON, S.W.5. Tel.: 01-370 2659.

Printed by: Yeritas Foundation Press, 5, Pracd Mews, London. W.2.


