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NA ŚWIĘTA. .,
Dla wielu z nas tegoroczne święta Bożego Na

rodzenia będą już z kolei 33-cie spędzone poza Oj
czyzną. 33 razy zasiadając z najbliższymi do stołu 
i do łamania się opłatkiem przychodziła tęsknota 
za krajem, za swoimi opuszczonymi rodzinami, za 
przyjaciółmi — którzy odeszli. Myśli te i żale i pre
tensje ... do Boga że nas w tragicznych chwilach 
opuścił.

Te same myśli i te same pretensje rozklejały 
i mnie, gdy ze swoją małą rodziną przygotowywa
łem się do wieczerzy wigilijnej, którą los kazał nam 
spędzić w dalekim kraiku Centralnej Ameryki, 
w Brytyjskim Hondurasie.

Chcąc jak najbardziej „zachować tradycję” 
wspomniałem kapelanowi szpitala ojcu Rayanowi 
o zwyczajach polskich obowiązujących od wieków 
w obchodzie tego największego święta Miłości i 
Rodziny. Father Rayan wysłuchał mnie uważnie 
i widząc prawdopodobnie moje rozklejanie zapro
sił się na wieczerzę.

Nie było śniegu, nie było sań, nie było kolen- 
downików ale było wolne miejsce dla „niespodzie
wanych gości”. Był opłatek, były życzenia i były 
oczywiście połykane łzy tęsknoty i żalu. Łamanie 
się opłatkiem i składanie życzeń zostało przyjęte 
przez domowników i zaproszonych „samoltnych” 
ze zrozumieniem i godnością. Po zakończeniu skła
dania życzeń ks. Rayan prosił o głos i. .. rozpoczął 
przemówienie podkreślając dobroć i mądrość Bożą 
i specjalną opiekę jaką Bóg otaczał i otacza Polskę 
i jak szczęśliwi i wdzięczni winni być Polacy za wi
doczne znaki tej specjalnej opieki.

Trochę zdziwiony nie mogłem się powstrzy
mać od impulsywnej uwagi że jakoś ta mądrość i 
dobroć jest czasami niezrozumiała dla zwykłych 
śmiertelników, dla których przegrana wojna i roz
pędzenie po obcym dalekim świecie nie wydaje się 
aktem specjalnej łaskawości.

Irlandzki temperament ojca Rayana szybko 
zareagował na moje „bluźnierstwo” w swoisty dla 
niego sposób.

„Zawsze uważałem Pana Panie Doktorze za 
inteligentnego człowieka ale teraz widzę, że muszę 
tę opinię trochę skorygować” — zaczął ks. Rayan, 
doktór dwóch fakultetów i niestrudzony misjonarz 
w murzyńskim kraiku.

„Zacznę od moich przodków od małej, biednej 
Irlandii przeludnionej, bez bogaatw naturalnych, 
bez przemysłu, bez pieniędzy, dla której jeden nie
udany zbiór kartofli kończył się śmiercią głodową 
wielu tysięcy Irlandczyków. Bóg pomógł mym ro
dakom emigrować z biednego kraju i cóż się stało? 
Rozpędzeni po świecie nie tylko nie zgubili wiary 
ale w zupełnie obcych środowiskach dorobili się nie 
tylko pieniędzy ale i znaczenia co byłoby zupełnie 
niemożliwe w ich biednym kraju. Znaczenia nie 
tylko w świecie finansowym ale społecznym i poli
tycznym, Mamy nawet w anglosaskim świecie swe
go rz.-kat. prezydenta. Mamy wpływy i mamy lu
dzi, którzy w nowym i obcym świecie przodują na 
stanowiskach, tak w świecie robotniczym jak i 
wśród inteligentów. Mamy swoich lekarzy, sędziów, 
inżynierów. Mamy znaczenie i możemy coś dać 
nie tylko nowemu krajowi ale skutecznie pomóc 
swoim rodakom w maleńkiej Irlandii,
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Prawie to samo jest z Polską. Przecież i Polacy 
wyszli ze swego zaścianka weszli odważnie i dzielnie 
w nowe środowisko i jeszcze w krótszym niż my 
czasie, dzięki swojej energii i pracy przynoszą cen
ny wkład nowym krajom i nowym środowiskom. 
Wam się wydaje że jesteście obcy. Obcymi nie jes
teście, jesteście tacy jak cała ludność USA pełno
prawnymi obywatelami nowego świata, który od 
was oczekuje pożytecznego i cennego wkładu do 
jego rozwoju. Przynosicie ze sobą tysiącletnią kul
turę chrześcijańską. Przynosicie religię i toleran
cję. Pochodzicie z narodu który bodajże był jedy
nym w Europie, który nie staczał wojen religijnych, 
przychodzicie z jedynego także narodu który ob
rał sobie za królowę Matkę Boską. Nic więc dziw
nego, że mądrość Boża i specjalna łaska daje wam 
możność niesienia tego wkładu dla innych. Jak ten 
wkład wniesiecie to tylko od was zależy. Jak po
możecie nowemu krajowi i swej własnej ojczyź
nie to też tylko od was zależy ..

Szczery wybuch ojca Rayana zaskoczył mnie 
i wstrząsnął jednak dla „zachowania twarzy” sta
rałem się zebrać nowe argumenty dla dyskusji gdy 
głośna rozmowa z „końca stołu” wymagała mojej 
interwencji. Na końcu stołu nasze dzieci rozpoczę
ły własną gorącą dyskusję z zupełnie czarną nia
nią i z prawie ciemnym ogrodnikiem Mr. Evans 
przekrzykując siebie nawzajem.

„O co chodzi” — zapytałem
„A bo Mr. Evans twierdzi, że to nie Pan Woło

dyjowski tylko pan Skrzetuski przekradł się do kró
la z oblężonego Zbaraża”.

„Oczywiście że pan Skrzetuski” — odpowie
działem, ale skąd Mr. Evans zna te szczegóły”?

„O ja wiem” — odparł Mr. Evans
„What do you know” — zapytałem zdziwiony
Popielaty Mr. Evans zaczął opowiadać. Zapad

ła cisza i płynęła opowieść o szlachetnym Longinie 
Podbipięcie o dzielnym panu Skrzetuskim o obro
nie Częstochowy. Wszystkie nazwiska wymówione 
bezbłędnie. Trylogia nabrała innych barw a że pły
nęła z ust mieszkańca Hondurasu, który nigdy nie 
wyjechał poza swój kraj, i który znał Sienkiewi
cza tylko ze szkoły, barwy te tak bardzo polskie 
czyniły ją jakżeż bardzo ludzką i jakżeż bardziej 
„światową”.

Przemówienie swoje zakończył Mr. Evans 
oświadczeniem, że wśród chłopców jego wieku Try
logia była najbardziej atrakcyjną i najbardziej po
żądaną lekturą.

W czasie opowiadania Father Rayan przy
glądał mi się z nieukrywanym zadowoleniem a 
wesołe błyski w jego oczach mówiły nawet wię
cej niż wybuchy irlandzkiego temperamentu.

Po skończeniu opowiadania poczciwy ksiądz 
wniósł toast dla Polaków, którzy przecież nie są 
tak zupełnie obcymi, jak się niektórym doktorom 
wydaje.

„Father you won” and God bless you” ■— po
dziękowałem serdecznie przyjacielowi.

Podaję dzisiaj te wspomnienia niezgrabne mo
że ale prawdziwe z serdecznymi życzeniami dla 
wszystkich przyjaciół rozsianych po świecie.

B. Markowski

5. 12. 1971

Dear Dr. Markowski,

I was so glad to see your wife, Miss Wójcik 
and you again and to talk about your War achiev- 
ements which were so outstanding and the little 
1 could do for your Naval men. I did so admire 
their courage and fortitude and only wish I could 
have helped morę.

I send my best Christmas and New Year wish- 
es to all the Members of the Polish Naval Asso- 
ciation and enclose a smali gift for the Disabled 
and lnvalids of the Polish Navy.
I ■ . ... .in

Yours very sincerely, 
Mary Moncreiffe
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J. GIERTYCH

WSPOMNIENIA
Znowu się zbliża listopad — a w listopadzie 

wspólna kolacja oficerów Polskiej Marynarki Wo
jennej, mieszkających w Londynie i w niezbyt da
lekiej jego okolicy. Termin ten skłania mnie do na
pisania czegoś do „Naszych Sygnałów”, co dawno 
już Redaktorowi ich obiecałem1, ale czego jakoś 
dotąd nie zdołałem dotrzymać. Wstyd mi zwlekać 
dłużej, skoro wkrótce znów się zobaczymy — i 
znów wypadnie mi się tłumaczyć, że i w tym roku 
obietnicy nie dotrzymałem.

Piszę więc. Choć niewiele mam do napisania. 
Boć przecież kiepski ze mnie marynarz. Jakimże 
marynarzem może być rezerwista, który prawie 
wcale na morzu nie służył? I w dodatku który miał 
tego pecha, że w czasie wielkiej wojny, dającej spo
sobność do żołnierskich, a więc także i marynar
skich przeżyć, dostał się zaraz na początku do nie
woli i kiedy inni walczyli, i także i podróżowali 
po morzu, on siedział w obozach jenieckich bez
czynnie, w najlepszym razie próbując ucieczki 
(Uciekłem sześć razy, ale mnie sześć razy z powro
tem złapali).

Cóż mogę napisać? Zacznę od stwierdzenia, 
że zawsze z wielką radością i dumą — a także i z 
melancholią, jako marynarz „niewyżyty”, który 
tylko słucha przygód swych kolegów i może im je
dynie zazdrościć, i biorę udział w owach marynar
skich kolacjach w londyńskim „Ognisku”. Mam 
wtedy zawsze takie uczucie, jakie mógłby mieć 
polski szwoleżer z czasów napoleońskich, który 
przez przypadek, na przykład przez przypadkową 
nieobecność, nie uczestniczył w szarży pod Samo- 
sierrą, a który bierze potem co roku, przez ćwierć 
wieku, w Paryżu, udział w koleżeńskiej kolacji u- 
czestników tej szarży — o ile by się takie kolacje 
w Paryżu były odbywały. (Nie odbywały się, bo 
szwoleżerowie nie pozostali w Paryżu. Królestwo 
Kongresowe lat 1815-1831 wchłonęło wojsko pol
skie czasów napoleońskich i emigracja polska we 
Francji w owym czasie nie istniała. Zrodziła się 
dopiero po powstaniu listopadowym lat 1830/31.)

Jakiś dziwny, przejmujący wiew historii, po
tężne tchnienie wydarzeń, które miały miejsce i 
już na zawsze w pamięci narodu trwają, jakiś jak
by utrwalony obraz tego co było i co już nie zginie, 
zdaje mi się zawsze towarzyszyć temu corocznemu 
zgromadzeniu ludzi coraz starszych, coraz bar
dziej siwych, nieraz przygarbionych i schorowanych, 
ale którzy w owej chwili czują się na nowo młodzi, 
bo odradzają się w nich wspomnienia czegoś, w 
czym wspólnie uczestniczyli i co w życiu Polski 
stało się dzięki nim faktem niezniszczalnym, a no
wym. Jakże przejmujące byłyby po latach takie

REZERWISTY
spotkania uczestników szarży spod Samosierry! 
Ale spotkań tych nie było. A nasze, marynarskie, 
odbywają się co roku. A śmiem twierdzić, przeży
cia polskich marynarzy w drugiej wojnie światowej 
to jest coś nieporównywalnie większego, nie
porównywalnie wspanialszego i będącego większym 
powodem do dumy, coś, mającego o wiele większe 
i trwalsze miejsce w polskiej historii od czynu jeź
dźców polskich w hiszpańskim górskim wąwozie. 
Szarż kawalerii było w polskich dziejach co nie
miara. Ale polskie boje i zwycięstwa i klęski na mo
rzu — to było w dziejach naszej ojczyzny coś cał
kiem nowego. A w dodatku — było to coś, co na 
dalszy bieg polskich dziejów miało o wiele większy 
wpływ.

Powiedziałem kiedyś w przemówieniu na jed
nej z takich naszych kolacji — zarówno to, co w 
kampanii wrześniowej przeżyła ta część polskiej 
floty wojennej, która pozostała na wodach ojczys
tych, jak to, co w dalszym przebiegu wojny prze
żyła polska Marynarka Wojenna na morzach i o- 
ceanach świata — to jest nie byle jaki szmat pol
skiej historii.

Na wybrzeżu, stoczyliśmy pierwszą w polskiej 
historii większej miary polską morską kampanię 
wojenną. Wprawdzie polska Marynarka Wojenna 
istnieła już w XVI i XVII wieku i brała udział w 
operacjach wojennych, czego przejawem była mię
dzy innymi bitwa pod Oliwą, ale operacje te nigdy 
nie miały charakteru tak wyraźnie zarysowanej kam
panii, o określonym zadaniu i trwałym przebiegu, 
jak całomiesięczna kampania morska polska w Za
toce gdańskiej i jej pobliżu w roku 1939. Zadanie 
polskiej Marynarki Wojennej w owej kampanii by
ło skromne: nie była nią obrona własnych dróg 
morskich ; byliśmy na to za słabi, byśmy mogli u- 
trzymać jakąkolwiek drogę morską między porta
mi polskimi a naszymi aliantami (to znaczy przez 
Cieśniny Duńskie), czy choćby między naszymi 
portami a krajami neutralnymi (np, Szwecją) ; mo
glibyśmy natomiast starać się przeciąć ważną dro
gę morską niemiecką, mianowicie połączenie mię
dzy Rzeszą Niemiecką a Prusami Wschodnimi. 
Operacje polskie na morzu i na wybrzeżu we 
wrześniu (aż po początek października) 1939 roku, 
to były operacje zmierzające do odcięcia Prus 
Wschodnich od Rzeszy. (Oczywiście, operacje te 
miały także i uboczny cel polityczny: stwierdze
nia czynem, że jesteśmy na Bałtyku militarnie 
obecni i że bez poważnej walki nie da się nas z 
Bałtyku usunąć). Operacje nasze bynajmniej nie 
były bezskuteczne. Bałtyk był — przez miesiąc — 
rzeczywiście objęty operacjami wojennymi i łącz
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ność morska Prus Wschodnich z Rzeszą była jeśli 
nie przecięta, to w każdym razie utrudniona i moż
liwa tylko na sposób wojenny. Niemcy bali się 
polskich okrętów podwodnych i bali się polskich 
pól minowych i podróżowali z Rzeszy do Prus 
Wschodnich tylko w konwojach. Wiązało się to 
także i z sytuacją na lądzie: linia kolejowa Króle- 
wiec-Berlin, idąca przez Gdańsk i Gdynię i prze
cinająca polski „korytarz” w najwęższym miejscu, 
była przez kilka tygodni przecięta, gdyż wojsko pol
skie, podległe Marynarce Wojennej, siedziało naj
pierw w Gdyni, a potem, bardzo jeszcze długo, na 
Oksywskiej Kępie, a więc nawet w końcowej, naj
korzystniejszej już dla Niemców fazie, gdy było 
już z nizin wyparte, miało tor tej linii kolejowej 
pod bezpośrednim, z góry i z bliskiej odległości, 
obstrzałem. Inna kwestia, że bardzo rychło prze
stało to już mieć strategiczne znaczenie, bo Niem
cy zajęli resztę Pomorza (i nie tylko to) i mieli już 
połączenia z Prusami Wschodnimi inną drogą, na 
przykład przez Toruń. Ale to już nie jest wina Ma
rynarki Wojennej, ani podległych jej oddziałów 
lądowych. Marynarka Wojenna zrobiła to co do 
niej należało. Przecięła połączenia skutecznie mniej 
więcej na miesiąc. Cóż, kiedy nie było już ich po 
co przecinać, skoro polska armia w głębi kraju prze
stała istnieć. Marynarka Wojenna ze swoją kam
panią wojenną i jej wynikami zawisła po prostu w 
próżni.

Warto jednak zastanowić się nad możliwymi 
owocami tej kampanii w sytuacji strategicznej i po
litycznej odmiennej. Wielokrotnie głoszę (i co waż
niejsze, współcześnie, to znaczy w 1938 roku, gło
siłem) pogląd, że Polska powinna była na rok przed 
kampanią wrześniową przyjść z pomocą zagrożo
nej Czechosłowacji i spowodować przez to sta
wienie Niemcom przez Czechosłowację zbrojnego 
oporu i przyspieszenie wybuchu o rok drugiej woj
ny światowej. Główne operacje wojenne niemiec
kie na lądzie nie szłyby wtedy na polski „korytarz”, 
ani w ogóle na Polskę, ale na Czechosłowację. 
Front polsko-niemiecki byłby wtedy pobocznym 
frontem wojennym, a Polska mogła była nawet 
przedsięwziąć przeciwko Niemcom działania za
czepne, zająć Gdańsk, może uderzyć na Słupsk, 
czy na Piłę. Zupełnie inne znaczenie miałaby wte
dy polska wojna na morzu! Odcięcie Prus Wschod
nich od Rzeszy, a choćby tylko utrudnienie Niem
com prowadzenia na tym szlaku konwojów mor
skich — to mogło mieć, w warunkach nie ukoń
czonych jeszcze niemieckich przygotowań wojen
nych, w roku 1938 o wiele mniej zaawansowanych 
niż w roku 1939. rzeczywiste znaczenie strategicz
ne. Ba! Nawet sprawa naszych własnych dróg mor
skich mogła może wtedy wyglądać nie tak zupeł
nie beznadziejnie. Zważmy, że Sowiety były rok po 
układzie Ribbentrop-Mołotow od pierwszego dnia 
wojny całkięm wyraźnie naszym wrogiem; ale w 

roku 1938 były one państwem rzeczywiście neu
tralnym i nawet, jeśli nie dla nas, to w każdym 
razie dla Czechosłowacji, życzliwym. Flota sowie
cka była na Bałtyku czynnikiem potężnym, który 
flotę niemiecką samą swoją obecnością poważnie 
neutralizował. Kto wie, może nie było w ówczesnej 
sytuacji rzeczą niemożliwą prowadzić polskie kon
woje do Szwecji, albo do Leningradu, przy zało
żeniu, że formalnie prowadzimy je sami, ale że 
czuwa nad nimi milcząco i z oddali, neutralna flo
ta sowiecka, będąca dla Niemców co najmniej za
gadką i partnerem, któremu nie należy włazić w 
drogę. Bylibyśmy wtedy, jak to często bywa, mo
carstwem morskim mniejszej skali, które walczy 
w cieniu potęgi mocarstw pierwszej rangi, ale jed
nak walczy samo i samo swoją energią, odwagą 
i sprawnością swoich interesów broni.

Ale nawet pomijając te zmarnowane możliwo
ści, które zniweczyła błędna polityka, jest faktem, 
żeśmy w 1939 roku stoczyli własną kampanię wo
jenną na morzu i u brzegu morza. Jakoś o tym 
trochę zapominamy: kampania nasza była bez zna
czenia dla Wielkiej Brytanii i dlatego o niej w oce
nach historycznych na zachodzie głucho, a ponie
waż na Zachodzie mieszkamy, mimowoli ulegamy 
skłonności patrzenia na sprawy morskie brytyjski
mi oczyma i naszej własnej roli nie dostrzegamy. 
Ale nie zapominają o polskiej wojnie na morzu 
Niemcy. W opracowaniach historycznych niemiec
kich, dotyczących zmagań morskich w drugiej woj
nie światowej, nie jest o naszej kampanii głucho: 
kampania ta zajmuje w tych opracowaniach miej
sce pierwszego rozdziału: nasamprzód musieliśmy, 
my Niemcy, rozprawić się na morzu z Polakami.

Trzymaliśmy w owej kampanii wcale nie drob
ną część niemieckiej floty wojennej w szachu. Za
daliśmy tej flocie straty: niektóre jednostki nie
mieckiej Marynarki Wojennej poszły w czasie tej 
kampanii na dno, inne uległy uszkodzeniom, na 
jeszcze innych były straty w ludziach, wszystkie 
inne — musiały się dobrze napracować, by zada
nie swoje w walce z Polakami spełnić. Większe 
polskie okręty nawodne biły się tylko kilka dni, 
ale mniejsze („ptaszki” komandora Boczkowskie- 
go) blisko dwa tygodnie, baterie nadbrzeżne i pola 
minowe były dla Niemców zagrożeniem przez mie
siąc (trawler niemiecki zatonął na polu minowym 
pod Jastarnią — czego byłem naocznym świad
kiem — wieczorem' 1 października), polskie okręty 
podwodne których działania obejmują przecież tak
że i wyprawę „Orła”, operowały na Bałtyku prawie 
do połowy października. To wszystko — to nie 
była fraszka. To była prawdziwa wojna morska, 
która na czas pewien zamieniła Bałtyk w strefę 
działań wojennych. A była to wojna — nasza. 
Pierwsza jakiej takiej skali Polska wojna na morzu.

A równocześnie, inni polscy marynarze i inne 
polskie okręty wojenne — to był udział w wielkiej, 
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międzynarodowej wojnie morskiej na oceanach. 
Polskie okręty brały udział w operacjach na Mo
rzu Północnym i na Kanale La Manche. W wal
kach o Norwegię. W bitwie o Atlantyk. W konwo
jach atlantyckich, murmańskich, maltańskich. W 
zdobywaniu Sycylii. W desancie normandzkim. W 
operacjach takich jak pościg za „Bismarckiem” i 
zniszczenie go. We wszystkich tych działaniach o- 
kręty polskie, mniejsze i średnie, brały udział nie 
pomocniczy tylko, lecz całkowicie czynny, często, 
w niektórych operacjach, wybitny. Wykazały w 
tych działaniach sprawność, umiejętność, bohater
stwo. Zapisały się w nich zgłoskami trwałymi. 
Wprawdzie Polska nie działała w tych operacjach 
samodzielnie; walczyła w nich u boku Wielkiej 
Brytanii; czasem — u boku marynarek innych 
państw. Ale walczyła jako partner odrębny. A by
ła to wojna koalicyjna. Brały w tej wojnie udział 
marynarki różne: obok brytyjskiej — amerykań
ska, francuska, holenderska, norweska. Miejsce ma. 
rynarki polskiej w tym układzie nie było bynaj 
mniej poślednie. Marynarka polska na wygnaniu 
nie była siłą znaczną, ale nie była też i siłą w koali
cji najmniejszą. A jako sprawność, umiejętność i 
bohaterstwo, wyróżniała się raczej dodatnio, góru
jąc nad niektórymi innymi. Bez przesady można 
powiedzieć, że rola polskiej Marynarki Wojennej 
na morzu na zachodzie w okresie drugiej wojny 
światowej była proporcjonalnie raczej większa, niz 
rola Wojsk polskich na zachodzie w wojnach na
poleońskich. A przecież większą od tej ostatniej 
rolę odgrywa w historii także i z innej przyczyny: 
że był to udział Polski, udział zorganizowanego i 
przez społeczność międzynarodową uznanego pań
stwa we wspólnym, koalicyjnym przedsięwzięciu, 
podczas gdy wszyscy owi Kniaziewicze na Kapito
lu, Sułkowscy pod Piramidami, brygady polskie w 
korpusie Leclere’a na San Domingo, legia nadwiś
lańska pod Saragossą i w ogóle w Hiszpanii, szwo
leżerowie pod Samosierrą — to byli w istocie żoł
nierze bezpańscy, legioniści w obcej służbie. Tylko 
korpus polski w bitwie pod Lipskiem' — to był rze
czywisty udział Polski w wielkiej, koalicyjnej woj
nie. Ale Lipsk — to nie był naprawdę zachód. To 
była operacja tuż pod bokiem Polski. A tymczasem 
okręty polskie na Atlantyku i Oceanie Lodowatym, 
na Morzu Północnym, Kanale La Manche i Mo
rzu Śródziemnym — to był dobrze pomyślany i 
dobrze przeprowadzony udział Rzeczypospolitej 
Polskiej we wspólnym wysiłku celem odparcia i 
skruszenia wspólnego wroga, udział, uwieńczony 
nie tylko powrotem Polski do Gdyni i na Hel, nie 
tylko pełnym powrotem do Gdańska, ale także 
i usadowieniem się w Szczecinie, w Świnoujściu, 
w Kołobrzegu, w Ustce, w Elblągu, we Frombor
ku, a ponadto również i we Wrocławiu, w Opolu, 
w Zielonej Górze, oraz na prawobrzeżnych przed
mieściach Zgorzelca, Żytawy, Frankfurtu nad Od

rą (Słubie) i Lubusza. To także i polskie okręty to 
polskie, epokowe zwycięstwo wywalczyły. Do od
zyskania Wrocławia itp. przyczyniły się tylko w czę
ści i pośrednio. Ale do uzyskania przez Polskę roz
ległego dostępu do morza przyczyniły się z pewno
ścią w sposób jak najbardziej bezpośredni. Bo gdy
by Polska w drugiej wojnie światowej nie zazna
czyła się była jako poważne państwo morskie — 
należy przypuszczać, że tego długiego wybrzeża by 
nie otrzymała.

Otóż to poważne, zbrojne wystąpienie Polski 
na morzach i oceanach, omywających Europę od 
zachodu, było w istocie jedynym1 jak dotychczas, 
zbrojnym wystąpieniem polskiej floty wojennej po
za obszarem Bałtyku. Wprawdzie polskie drużyny 
pojawiały się,, zdaje się, na Morzu Północnym w 
czasach pierwszych Piastów u boku jakichś wyp
raw Wikingów, ale są to rzeczy na pół legendarne, 
mało zbadane i bez większego znaczenia z punktu 
widzenia dziejów Polski. Jest to zresztą niezupeł
nie to samo, co udział w wojnach morskich w ro
zumieniu nowoczesnym.

Ale można nawet powiedzieć co więcej: to 
jest jedyne, jak dotychczas, poważne wystąpienie 
wojenne na morzach na zachód od Europy pań
stwa słowiańskiego. Bo jak dotychczas, nawet i Ro
sja nigdy żadnego udziału w wojnach morskich 
na zachodzie (poza Morzem Śródziemnym) nie wzię
ła. Wprawdzie podróż floty admirała Rożdiestwień- 
skiego poprzez Atlantyk ku Południowej Afryce 
i na Daleki Wschód — ku zgubie w bitwie pod 
Cuszimą — była wielką i podziwu godną opera
cją morską, ale nie była to operacja wojenna. Od
była się ona pod zagrożeniem — ale jednak w wa
runkach quasi pokojowych. Armaty admirała Roż- 
diestwieńskiego nie zabrzmiały w bitwie — ani na 
Morzu Północnym, ani na Atlantyku, ani u brze
gów Norwegii, ani na wschód od Gibraltaru. Ale 
armaty okrętów, których Zwierzchnikiem — od 
swego biurka w Kierownictwie Polskiej Marynar
ki Wojennej w Londynie — był admirał Świerski, 
grzmiały bardzo tęgo i tęgo naszych odwiecznych 
wrogów raziły. Polska Marynarka pokazała w la
tach 1939-1945, że państwa Europy Zachodniej i 
Północnej nie mają monopolu obecności na Atlan
tyku i wodach przyległych.

Częściowo jeszcze na Helu w czasie oblężenia, 
a częściowo już jako jeniec, napisałem kilka wier
szy, poświęconych walkom na wybrzeżu. Udało 
mi się je potem posłać mojej rodzinie do Warszawy 
jako „gryps”. Od mojej rodziny trafiły one do or
ganizacji „podziemnych”, a w rezultacie do pod
ziemnej prasy.

Jeden z tych wierszy kończył się następujący
mi słowami, które, o ile wiem, zdobyły sobie w ru
chu podziemnym coś w rodzaju popularności;
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„Nie zniknął orła znak z Bałtyku fal na długo, 
nadejdzie bowiem walki tej już wkrótce faza 

druga.
Popłynie jeszcze flota nasza w Bałtyku 

lazurową dal, 
zahuczy jeszcze tam nasz proch, zadźwięczy 

nasza stal.
W godzinę tę opuści wróg zielone brzegi lasze, 
o morze, morze, polskie morze, ty znów 

będziesz nasze.”

Rzeczy potoczyły się niezupełnie tak jak w tym 
wierszu, ale jednak w zasadniczym zrębie, wyrażo
na w nim nadzieja przecież się spełniła. Polski 
proch huczał i polska stal okrętowa dźwięczała 
w walce z Niemcami przez dobrych dalszych kilka 

lat po napisaniu tego wiersza. A Wrezultacie — 
niemiecki wróg opuścił zielone brzegi nasze na prze
strzeni od Fromborka aż po Świnoujście.

Ale miałem mówić o moich wspomnieniach re
zerwisty — a mówię o czynach Marynarki Wojen
nej, w której działaniach brałem udział tak maleńki 
i nic nie znaczący, że aż wstyd o tym1 wspominać. 
Ale jednak opowiem — nie o tym, co robiłem, ale 
co widziałem. Zrobię to jednak w artykule następ
nym.

Jędrzej Giertych 
por. mar. rez. 

16, Belmont Rd..
Londyn N. 15 3LT 

30 października 1971.
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B. JABŁOŃSKI

WYWIAD. CZYLI SŁUŻBA SZPIEGOWSKA
Drogi Panie Redaktorze,
Nieświadomie sprowokował mnie Pan do na

pisania tej relacji.
Temat jest ciekawy o tyle, że o nim mało się 

słyszy i mało się wie.
Nie jest to dreszczowiec, choć życie w tej słu

żbie często przekracza fantazję.
Zdaję sobie sprawę, że moja relacja jest dłu

ga i na pewno w jednym zeszycie Naszych Syg

nałów się nie zmieści. Tym niemniej na początku 
pozwoliłem sobie podmalować tło służby wywia
dowczej podając trochę faktów o szpiegostwie od 
zarania historii do doby obecnej. Na tym tle praca 
naszego wywiadu w czasie drugiej wojny światowej 
będzie bardziej zrozumiała.

Łączę serdeczne pozdrowienia

24.5.1971.

Nieświadomy prowokator

Pewnego wieczoru zebrało się nas kilku w sali 
muzeum im. gen. Sikorskiego na 1-szym piętrze 
ipod batutą kmdr. Wrońskiego i kolegi Piecho
wiaka. Tych kilku nazwijmy grupą historyczno- 
muzealną. Mówiliśmy o historii Mar. Wojennej 
oczywiście, mówiliśmy o mającej się odbyć wkrót
ce wystawie Marynarki Wojennej oraz o wspom
nieniach i relacjach o które wciąż prosimy Kole
gów z niewielkim skutkiem.

Ogromna wartość jaką posiadają wspomnienia 
szczególnie podkreślili koledzy Olszewski i Piecho
wiak, wartość nie tyle z punktu widzenia ścisłości 
historycznej, bo ta, siłą rzeczy nie może być zbyt 
ścisłą, ile z punktu widzenia ducha i stosunków 
panujących w omawianym okresie. Te rzeczy, to 
ujęcie czysto ludzkie żadna historia nie odtworzy. 
Bez tych wspomnień o ile literatura światowa no i 
oczywiście nasza polska byłaby uboższa, bez 
wspomnień takiego Paska np. albo innych z któ
rych pełną garścią czerpali nasi pisarze by odtwo
rzyć panującą wówczas atmosferę — jak to zrobił 
Żeromski dla swoich Popiołów.

Dyskusji tej przysłuchiwał się uważnie redak
tor Naszych Sygnałów pykając ze swojej fajeczki 
kmdr, dr .Markowski, który do dyskusji dorzucił 
tego rodzaju uwagę: Czy zauważyliście panowie, 
że gdy czasem piszą coś starsi koledzy, piszą oni 
zawsze o czasach dawno minionych, a nigdy póź
niejszych. Jest to wynikiem pewnej ustalonej w me
dycynie prawdy (a mówię teraz, powiada, jako le
karz) że osoby starsze pamiętają lepiej swe młod
sze lata niż późniejsze.

Oczywiście nigdy bym się nie odważył zaprze
czyć Markowskiemu szczególnie, że o tym medy
cznym aksjomacie słyszałem od dawna, ale nie jes
tem przekonany czy to był jedyny powód dla któ
rego ci nieliczni starsi koledzy, którzy pisali wspom
nienia, pisali o czasach 'dawniejszych.

Na pewno brali pod uwagę to, że wszystko 
co dotyczy ostatniej wojny (poza kampanią wrześ

niową) znajduje się tu (mam na myśli dokumenta
cję) a to co było przed nią — znajduje się w Polsce. 
Nic dziwnego więc, moim zdaniem, że pisali o tych 
rzeczach które łatwo mogły zginąć w naszej pa
mięci i chcieli je utrwalić na papierze. Historia 
wojny, rozumowali, i tak będzie ujęta i opisana 
w opracowaniach zatytułowanych „Polskie Siły 
Zbiojne w drugiej wojnie światowej”. Wspominam 
o tym mimochodem, bo chciatem właściwie 
mówić zupełnie o czym innym. Pomyślałem sobie: 
dobrze, tyle ja słyszę o tej pamięci i jej związku z 
wiekiem, niechże ją wreszcie zastosuję do samego 
siebie i zobaczę jak to wygląda w praktyce, astąd 
się narodził ten artykuł, ale o ile chodzi o związek 
pamięci z wiekiem — to muszę się przyznać, że do 
wniosków potwierdzających tę regułę nie dosżed- 
łem. Bo, proszę Kolegów, w swym eksperymencie 
nie ograniczyłem się do czasów ostatniej wojny, za
stosowałem go i do lat szczenięcych, dojrzałych i 
tych najbardziej nieprzyjemnych późniejszych 
tcnnących już zimowym przymrozkiem i rezul
tat był zawsze taki sam, mianowicie: pamiętam swo
je życie równie źle (lub jak kto woli — równie 
dobrze) niezależnie od wieku. W dodatku pamięta 
się różne rzeczy zupełnie bez ładu i składu, czasem 
poważne zdarzenia, czasem zupełnie biahe. Żeby 
to opisać obrazowo to jest tak jakby mając film 
caiego swego życia dało się go dziecku do zabawy. 
Dziecko oczywiście, z nożyczkami i butelką kleju, 
któremu rodzicie powiedzieli: pobaw się Maniu czy 
Jasiu w wycinanki pod warunkiem jednak, że resz
tę filmu skleisz. No i Jasio czy Mania ciachała ten 
film na chybił trafił, wycinała odcinki które wrzu
cała do kosza, a potem (bo to było grzeczne dziec
ko) te resztki które zostały zlepiała z powrotem. 
Tak wyglądałyby wspomnienia mego życia gdyby, 
Broń Boże chciałbym je utrwalić na papierze. W 
każdym razie jak tam z tą pamięcią jest tak jest, 
ale teraz pragnę napisać coś nie coś na temat mało 
znany, czyli o wywiadzie Mar. Woj. w czasie woj
ny, lub ściślej o udziale Mar. Woj. w wywiadzie 
podczas drugiej wojny światowej. A kto wszyst
kiemu winien — Markowski,
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Parę nieporządnych wiadomości o wywiadach w 
ogolę (szpiegostwo)

Wywiad jest omalże tak stary jak rodzaj ludz
ki lub może ściślej tak stary jak istnieją wśród ro
dzaju ludzkiego rozbieżne interesy.

Jeszcze na 600 lat przed narodzeniem Chrys
tusa, jakiś stary a mądry Chińczyk, który nazywał 
„ę Sun Tzu powiedział tak: „Poznać przeciwnika 
jest poiową zwycięstwa.”

Wywiad konwencjonalny w sposób bardzo u- 
proszczony można podzielić na 3 części składowe 
a) zdobycie wiadomości, b) przekazanie wiadomo
ści (łączność), c) podanie wiadomości w taki spo
sób aby ją zrozumiał tylko przewidziany odbiorca 
(kody, szyfry itp.)

a) Zdobycie wiadomości. Zdobywanie wiado
mości odbywało się i odbywa w najrozmaitszy spo
sób za pośrednictwem najrozmaitszych ludzi. Han
nibal jeden z najgenialniejszych generałów znanych 
w historii opierał plany swych niezliczonych wy
granych bitew z Rzymianami na dobrym, solid
nym i wszechstronnym wywiadzie w których brał 
pod uwagę poza wiadomościami czysto wojskowy
mi jeszcze zjawiska klimatyczne (np. poranna mgła 
przy brzegach jeziora) oraz przestudiowane cechy 
charakteru dowódcy strony przeciwnej (poryw
czość, niecierpliwość, brak opanowania itd.) Jego 
uczeń i jednocześnie najniebezpieczniejszy wróg, 
który go ostatecznie prześcignął — Scipio Afrykań
ski przeciągał w Afryce pertraktacje z Hanniba
lem co do których z góry wiedział, że do niczego 
nie doprowadzą po to aby do posłów móc dołą
czyć swych najlepszych zaufanych oficerów poprze
bieranych i dołączonych do orszaków poselskich 
jako słudzy. Oficerowie ci, po powrocie, meldowali 
swe spostrzeżenia między innymi o obozie Hanni
bala i drugim obozie jego sojuszników i stwier
dzili, że są zbudowane z materiałów łatwopalnych. 
Stąd powstał plan podpalenia tych obozów, pożar 
który spowodował niebywałą klęskę liczniejszych 
od Rzymian Kartagińczyków i ich sojuszników.

Najazdy mongolskie były oparte między inny
mi, na pierwszorzędnym wywiadzie i łączności, W 
owe czasy regularnej służby dyplomatyczno-szpie- 
gowskiej jeszcze nie było. Szpiegostwem zajmowały 
się poselstwa, wędrowni kupcy, dziady, kuglarze, 
pieśniarze itd. Słowem ci których zawodem było 
wędrowanie po cudzych krajach i których obec
ność tam była zupełnie naturalna.

Bodajże w 14-tym wieku Wenecja pierwsza zor
ganizowała stałą służbę dyplomatyczną, i stałe 
przedstawicielstwo zagranicą. W ślad za Wenecją 
poszły inne kraje. Wraz z tą dyplomacją jawną 
zaczęła niebywale*kwitnąć  dyplomacja tajna ina
czej mówiąc szpiegostwo. Często gęsto ambasado
rzy kierowali siecią szpiegowską w danym kraju 
i agentami najrozmaitszej kategorii od najwyżej po

stawionych osób (nawet królów) do najordynar
niejszych rzezimieszków, fałszerzy i złodziei. Trze
ba również pamiętać że w owe czasy patriotyzm 
i lojalność do kraju do którego się nateżaio nie od
grywała zbytniej roli. Toteż niejeden ambasador 
by podreperować swe finanse (niektórzy byli opła
cani b. skromnie) albo by mógł prowadzić luksuso
we życie byt na żołuzie i usługach państw obcych, 
często potencjalnych wrogów jego ojczyzny. Kar
dynał Kicneiieu i Cromwell szeroko korzystali z 
dyplomacji tajnej. Król W. Brytanii Karol Jl był 
na żołdzie Ludwika XIV, słynny Talleyrand 
sprzedawał się każdemu kto chciał mu dobrze za
płacić. Oczywiście w czasach bardziej nowoczes
nych pojęcia i sposoby się zmieniły, ambasadoro
wie szpiegostwem już się nie zajmują (mam na my
śli państwa nie komunistyczne) chociaż na pewno 
nie obchodzi się bez tego aby wśród personelu am
basad lub poselstw nie było jednej lub kilku osób 
należących do wywiadu osłomętydh paszportami 
dyplomatycznymi. Ich zadaniem są oczywiście kon
takty, ale również bardzo często i współpraca z 
wywiadem danego kraju, o ile są w przyjaznych 
stosunkach. Potrzeba takich rodzynków w ambasa
dzie lub poselstwie jest oczywista. Są to: nietykal
ność osobista, zabezpieczenie tajnych dokumentów, 
szyfry, łączność radiowa, kurjerska poczta dyplo
matyczna i dysponowanie pieniędzmi me podlega
jącymi kontroli i ograniczeniom walutowym. Stro
ną ujemną takiego interesu jest to, że w razie zer
wania stosunków dyplomatycznych automatycznie 
obrywają się wszelkie ułatwienia. Stąd wniosek, że 
dobry wywiad będzie zawsze posiadał sieci zupeł
nie niezależne od placówek dyplomatycznych.

Na placówkach dyplomatycznych państw ko
munistycznych lub licznych misjach handlowych 
sprawa ta przedstawia się zupełnie odmiennie, tam, 
można powiedzieć, szpieg na szpiegu siedzi i szpie
giem pogania. Dowód — dość liczne wypadki znane 
z prasy i odsyłanie „dyplomatów” do domu jako 
osób niepożądanych, ale ile jest takich „dyploma
tów” lub członków misji handlowych wciąż nieroz
poznanych, Bóg raczy wiedzieć.

Wywiad sowiecki jest niebywale rozbudowany, 
liczny (dziesiątki tysięcy ludzi) i działa intensywnie. 
Wystarczy sobie przypomnieć kilka głośniejszych 
spraw z okresu powojennego jak: Dr Emil Klaus 
Fuchs (atomie research Harwell), Allan Nunn May 
(Kanada, atomowe bomby). Dr Bruno Pontecorvo 
(atomowe promienie) i tu w W. Brytanii sieć Gordo
na Lonsdale!a (Konen Trofimowicz Molody) z Ethel 
Gee, Harry Houghton który wchodził przez pewien 
czas w skład osobowy ambasady brytyjskiej w War
szawie, i małżeństwo Kroger którzy koncentrowali 
swe wysiłki na kradzieży tajemnic z Underwater 
Weapons Establishment w Portland (Lonsdale po
noć umarł niedawno — zawał serca) w Sowietach 
mając lat 46 ale zastrzegam się — wiadomość po
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chodzi ze źródeł rosyjskich) Wreszcie tacy jak: Bur- 
gess (pedzio), Maclean (pijak) H.A.R. Philby z W. 
Brytanii i pułkownik Abel w St. Zjedn. (sowieciarz), 
William John Christopher Vassal, Anglik (pedzio) — 
ambasada brytyjska w Moskwie i słynny George 
Black z jego ucieczką z więzienia z Wromwood 
Scrubs (Anglik). Tych kilka przykładów chyba wy
starczy.

W czasie wojny ten „cenny sojusznik” zbierał, 
kradł i wysyłał drogą powietrzną do Sowietów roz
maite kreślenia i tajne plany z Ameryki już nie kilo
gramami na wagę, ale centnarami. Wykryło się gdy 
jedna z takich pak niechcący się rozwaliła przy za
ładowywaniu. Czasem gdy im to odpowiada sowie- 
ciarze chwytają się sposobów, nazwijmy to handlo
wych. Obstalowują np. silniki odrzutowe Rolls 
Roysa a potem' się okazuje że silniki Migów są na 
nich wzorowane. W ogóle trzeba powiedzieć, że te
chniczna wiedza sowieciarzy w dużej mierze opiera 
się na wykradzionych i wyszpiegowanych wiadomoś
ciach z zachodu. Po co wydawać setki milionów na 
„research” gdy znacznie prościej i taniej skorzystać 
z cudzej pracy i doświadczenia. Na dowód tego co 
mówię wystarczy przyjrzeć się ich samolotom.

Nie będę się rozpisywał o „centralach” wywia
du 2-ch super-mocarstw oraz naszej tutejszej Inte- 
ligence, o których zostały napisane liczne dzieła, 
chciałbym jedynie wspomnieć o podejściu do wy
wiadu niektórych mocarstw, mam w danym wy
padku na myśli Stany Zjednoczone.

Stany Zjednoczone przed 1-szą wojną światową 
praktycznie biorąc wywiadu nie posiadały. W cza
sie wojny ten wywiad rozwinęły do wielu tysięcy 
ludzi, ale po skończonej wojnie szybko go zlikwi
dowały, pozostały zaledwie szczątki. Nie pamiętam 
niestety nazwiska tego ministra który zabronił cen
zurować w Stanach nawet podejrzaną koresponden
cję, mówiąc że „gentleman cudzej korespondencji 
nie czyta”. Szczęśliwie Amerykanie nie zdążyli zlik
widować wszystkiego i byli w posiadaniu szyfru ja
pońskiego. Dzięki niemu znając ich zamiary mogli 
stawiać skutecznie jaki taki opór Japończykom po 
katastrofie w Pearl Harbour grubo słabszymi siłami 
morskimi w fazie początkowej wojny na Pacyfiku, 
dzięki temu, również został zestrzelony samolot w 
którym leciał głównodowodzący flotą japońską adm. 
Yamamoto.

Tym niemniej na początku 2-ej wojny świato
wej musieli zacząć budować wywiad od początku 
i korzystać w dużej mierze z wiadomości wywiadów 
sojuszniczych między innymi i naszego. Po tej woj
nie szczęśliwie już nie było likwidacji wywiadu w 
Stanach gdyż na to Stany jako supermocarstwo po
zwolić sobie nie mogły. Nie wchodząc w szczegóły 
wystarczy powiedzieć, że wywiad Stanów jest obec
nie organizacją bardzo potężną, która dysponuje 
dziesiątkami tysięcy ludzi rozmaitego autoramentu 
oraz zawrotnymi sumami pieniędzy i najnowszym 
sprzętem technicznym. Wspominam o tym niedaw

nym podejściu do wywiadu Stanów, podejściu do 
wywiadu jako do czegoś obrzydliwego, niegodnego, 
czego należy się wstydzić bo o dziwo, to samo po
dejście miało dużo osób na b. wysokich stanowis
kach czasem nawet wojskowych którzy istotę wywia
du powinni byli rozumieć. Podejście do wywiadu 
Stanów było jakby odzwierciedleniem poglądów tych 
panów na wysokich stanowiskach. Bo że jeden pis
mak z drugim psioczy na Oddział 2-gi znając się na 
tym jak kura na cynamowie — to można jeszcze 
zrozumieć. Są to prawdopodobnie urazy i dlatego 
dla nich wszystko co złe na świecie i brudne wywo
dzi się z organizacji wywiadowczych. Ale co inne
go laik, a co innego osoba odpowiedzialna. Dlacze
go wiadomości np. zebrane przez wypad komando
sów są dobre, przez szperaczy też dobre, przez rajd 
na tyły wroga — wyśmienity, szlachetny, ale przez 
szpiega wywiadu — przyjmuje się je jakby z nie
smakiem. Może dlatego, że sposoby zdobywania 
tych wiadomości, szczególnie niektóre sposoby, są 
sprzeczne z honorem i rycerskością, i moralnością 
chrześcijańską? A jakie teraz są zasady w walce, w 
wojnie — każdy chwyt jest dobry. Dawno się skoń- 
zyły czasy gdy się mówiło: “Tirez premier mes- 
sieurs les Anglais”. A gdzie rycerskość w stosunku 
do ludności cywilnej, co na to miliony wymordowa
nych lub spalonych w piecach, co na to nasz Katyń, 
co obecne porywanie i mordowanie dyplomatów, 
porywanie samolotów itd. itd.

A trzeba powiedzieć, że jedyną organizacją, 
która zawsze jest w stanie nieustannej wojny, a 
nigdy w stanie pokoju, są własne wywiady. Może, 
gdy nie ma oficjalnej wojny takiego szpiega nie 
zawsze powieszą i bywa że po wymęczeniu by wy
dusić z niego wiadomości nawet wymienia na jakie
goś swojego, ale w czasie wojny rzadko go czeka co 
innego jak skatowanie, kula w łeb i zakopanie w 
jakimś dołku. Mam tu na myśli oczywiście metody 
stosowane przez sowieciarzy albo nazistów. W bar
dziej kulturalnych państwach obchodzi się bez ka
towania. ale koniec jest ten sam.

Nie piszę thrillera i nie pragnę wzbudzać nie
potrzebnych dreszczy. Piszę ten bardzo długi wstęp 
do krótkiej historii jedynie po to aby zgrubsza na
szkicować na czym polega istota wywiadu (nie elek
tronowo technicznego — o czym później) oraz aby 
podkreślić w nim czynnik ludzki.

Dobry szpieg powinien mieć niebywale wyso
kie kwalifikacje, musi posiadać wielką odwagę, 
dużą inteligencję, szybkie reakcje, a przede wszy
stkim bardzo silny charakter. Marynarz na okrę
cie, żołnierz w kompanii, lotnik w samolocie nie
świadomie czerpie odwagę w poczuciu obecności 
w pobliżu kolegów. Każdy z nich miewa okresy 
kiedy może się rozprężyć w względnym bezpieczeń
stwie wśród swoich i naładować się odpornością 
na oczekujące go niebezpieczeństwa. Szpieg jest w 
atmosferze wiecznej nagonki. Nie może choćby na 
chwilę zdjąć maski którą nosi na zewnątrz (po
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krywka) musi o niej pamiętać, w stosunkach z 
ludźmi w stosunkach z kobietami (choć serce nie 
sługa), powinien p tym pamiętać w nocy nawet kie
dy śpi aby coś przez sen nie powiedzieć czegoś co 
mogłoby go zdradzić. Nota bene „wsypy” są spo
wodowane przeważnie przez jakieś drobne poś
lizgnięcia nie błędy zasadnicze, już taka jest natura 
ludzka że człowiek do wszystkiego się przyzwy
czaja, do niebezpieczeństwa również. Po pewnym 
okresie czasu szpieg może stać się mniej ostroż
nym, mniej przewidującym — gdzieś jakiś papie
rek, jakieś zdjęcie, skrzynka pocztowa ta sama 
zbyt długo, za mało ruchliwe radio, złe ogniwo w 
sieci czy coś w tym rodzaju i kleszcze się zaciskają 

następuje koniec pieśni.
Ci co wracają szczęśliwie do swojego kraju ze 

względu na tajemnicę też nie są fetowani, najwy
żej dostaną dobrze zasłużony krzyżyk po cichu 
bez ostentacji, bez orkiestry i prezentowania broni, 
a potem biorą się często gęsto do reperowania ner
wów i nadwątlonego zdrowia.

Reasumując, szpieg wysokiej klasy, szpieg ideo
wy poświęcający wszystko dla swojego kraju jest 
moim zdaniem godny zawsze jak największego sza
cunku z tą tylko różnicą, że o ile jest wrogiem na
leży go zwalczać bez reszty i unieszkodliwić. 
Zaznaczam szpieg ideowy a nie „szmata” którą 
kupuje się np. za pieniądze i która za zapłatę sprze- 
daje własną ojczyznę.

Technika i elektronika w wywiadzie.

Rozwój techniki umożliwił zupełnie nowy ro
dzaj wywiadu z którego część prowadzi się jaw
nie. Zalążków tego wywiadu można doszukać się 
już w okresie 1-ej wojny światowej, prawdziwego 
impetu, jednak nabrał on w czasie 2-ej wojny świa
towej i po niej. Mam na myśli nasłuchy lub pod
słuchy nagrywane przeważnie na taśmy oraz zdję
cia fotograficzne. Aparaty podsłuchowe są rozmai
tej wielkości zależnie od tego gdzie są zastosowa
ne od miniaturowych zakamuflowanych np. w gu
zikach, zapalniczkach, klamkach, pióradh, zegar
kach, telefonach, dzwonkach itd. do znacznie więk
szych na statkach, samolotach, lądzie i satelitach w 
przestrzeni. Miniaturowe są popularne w Stanach 
Zjednoczonych i są często używane przez prywat
ne firmy wywiadowcze (wywiad handlowy, spra
wy rozwodowe itd.) oraz jak najbardziej stosowa
ne w Sowietach i w tak zwanych krajach satelic
kich w których to krajach metody są te same. 
Niech nikt z was mili Koledzy się nie łudzi i o ile 
ktokolwiek z Was będzie kiedykolwiek z wizytą 
w obecnej Polsce i zatrzyma się w jakimś hotelu 
niech z góry założy, że w pokoju jest wmontowa
ny niewidoczny aparat podsłuchowy. Placówki dy
plomatyczne wolnego świata znajdujące się w pań
stwach komunistycznych sprowadzają lub mają 

specjalne ekipy które te aparaty wykrywają i lik
widują w swych siedzibach. Jak już wspomniałem 
dużą część nasłuchu prowadzi się jawnie. Dotyczy 
to statków na wodach międzynarodowych oraz 
satelitów obracających się po wykalkulowanych or
bitach dookoła ziemi. Stąd liczne i bezczelne traw
lery sowieckie najeżone antenami które omalże nie 
biorą udziału we wszelkich ćwiczeniach morskich 
państw zachodnich. Traulery te, oczywiście nie 
tylko patrzą i fotografują ale notują również wszel
ką łączność pomiędzy okrętami lub zespołami ok
rętów, lądem samolotami itd.

Niedawno, przy wystrzeleniu przez Ameryka
nów pocisku międzykontynentalnej rakiety o mało 
co nie doszło z Moskalami do „draki”, gdy ci ostat
ni rzucili się do podbierania z powierzchni wody 
pływających części, zdaje się, pochwy ochronnej, 
która jest stosowana przy podwodnym wystrzale. 
Szczęśliwie destroyery USA stanęły na przeszko
dzie i połów się nie udał. Takimiż nieproszonymi 
obserwatorami są samoloty.

Supermocarstwa prowadzą teraz badania 
oceanograficzne na ogromną skalę. Intensywność 
badań nie koniecznie oznacza chęć nadrobienia 
zaniedbań w tej dziedzinie lub odkrycia niebywa
łych bogactw podmorskich chodzi jeszcze o umoż
liwienie i ułatwienie walki z okrętami podwodnymi. 
Dlatego bada się bardzo szczegółowo pola magne
tyczne (tam gdzie zagęszczenie linii magnetycz
nych jest rzadkie i równe — łatwo okręt podwodny 
wykryć), słoność wody na rozmaitych głębokoś
ciach (od gęstszych słoi warstw wody elektromag
netyczne fale się odbijają więc pod warstwą okręt 
podwodny jest m.w. bezpieczny) prądy, profile 
dna i szmery. Te szmery to b. ważna rzecz. Tak 
jak podczas wojny dobry azdykowiec powinien był 
umieć odróżnić dźwięk fali odbitek od okrętu pod
wodnego od innych obiektów jakże licznych (z ry
bami i ich ławicami oraz wrakami włącznie) dźwię
ków podwodnych — tak teraz na nowoczesnych 
przyrządach powinien wg. dźwięku wydawanego 
przez śruby okrętu podwodnego rozpoznać typ 
okrętu i jego narodowość. To też mam wrażenie, 
że atomowe okręty podwodne supermocarstw czę
sto gęsto ganiają jeden za drugim uprawiając nie
bezpieczną zabawę w chowanego abv te dźwięki 
móc nagrać na taśmy a potem przekazać je do 
szkół specjalistów morskich. Nie mam do tego naj
mniejszych podstaw, ale kto wie czy wśród tych 
kilku niewytłumaczonych wypadków zaginięcia a- 
tomowach okrętów któryś z nich nie zatonął na 
skutek zderzenia podwodnego w czasie takich 
igraszek. Jasnym jest, że tego rodmiu szpiegost
wo jest szeroko uprawiane przez obie strony, to 
jak i inne o którym będzie mowa za chwilkę.

Oczywiście międzynarodowośćl morza (jak i 
powietrza nad nim) jest pojęciem dość względ
nym nawet w czasie pokoju czego np. dowodem 
jest zagarnięcie statku wywiadowczego Stanów 
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Z;ednoczonych Pueblo w wodach przykoreań- 
skich, albo czynienie wstrętów przez sowieciarzv 
statkom USA i WB w przysyberyiskich wolach 
ark ty cnych, które uważają za „marę nostrum”.

To samo jest z powietrzem. Co innego ame
rykański wywiadowczy samolot o bardzo wysokim 
pułapie V2 z Powers’em którego udało sie moska
lom zestrzelić nad terytorium sowieckim (Uw. Do 
tego wynadku V2 przez dłuższy okres czasu lata
ły nad ZSSR fotografując wyrzutnie rakiet mied’y- 
kontynentalnych) a co innego znów zestrzelone sa
moloty USA które robiły zdjęcia i nasłuchy u 
wybrzeży Korei znajdując się w powietrzu między
narodowym.

Nota bene V2 wciąż iest pożyteczny i używa
ny. Gdzie trzeba, po^a ZSSR lata (latał) np. nad 
Kubą lub kanałem Sueskim gdy Amerykanie chcie- 
li naocznie się przekonać o złamaniu umowy nrzez 
Egipcian o zawieszeniu walk z Izraelem i insta
lowaniu przez nich w zonie przykanałowei sowiec
kich wyrzutni SAM III, przy wybitnym udziale 
Sowieciarzy.

Amerykanie zresztą' niewiele stracili na ze
strzeleniu V2 i wstrzymaniu lotów nad ZSSR bo 
zadania ich zostały obięte prawie niezwłocznie 
przez satelitów. Satelity kręcą się dookoła ziemi, 
przekazują złanane fale radiowe i robią nieustan
nie zdjęcia które sa późniei przez nich wyrzucane 
i łanane przez samoloty już w atmosferze w spe
cjalne jakby trały i przekazywane do centrali gdue 
są wywoływane. Jest to sposób który pozwala 
między innymi na sprawdzenie dyslokacji, ilości i 
typu wyrzutni w ZSSR. Oczywiście Sowieciarze 
nie pozostaią w tyle i uprawiają tego samego 

rodzaiu szpiegostwo na ogromną skalę.
Powietrze nad terytorium danego państwa na

leży do tegoż państwa lecz próżnia przestrzenna 
ponad nią narazie jest międzynarodowa i szpie
gostwo z przestrzeni uprawia się jawnie. Nie zna
czy to aby w razie konfliktu tych satelitów szpie
gów nie zestrzelono w szybkich abcugach. W ra
zie woinv atomowej każda początkową sekunda 
jest cenną i trzeba się zabezpieczać przeciwko nie
spodziankom;. Amerykańskie MIDASfy uprzedza
ją więc o wystrzeleniu rakiety lecz są one nieselek- 
tywne. Z tego powodu są zastępowane typem Vela. 
które jakoby są selektywne i mają bronić przed 
zaskoczeniem oraz pozwolić na odnalenie na czas 
swoich własnych rakiet (Minutemanów przeważnie).

Wracaiąc na chwilę do szpiegostwa na mo
rzach. szpiegostwem tym, ze strony sowieckiej zaj
mują się statki typu Vega które są zaopatrzone 
w radary, w podczerwone aparaty fotograficzne 
dalekiego zasięgu, elektronowe teleskopy, radia itd. 
itd. Mniei więcei takim samym sprzętem dysponu
ją statki USA. Żeby .zdać sobie sprawę jak daleko
siężne są nowoczesne podczerwone aparaty foto
graficzne wystarczy nadmienić że takimi aparata
mi Amerykanie z Florydy fotografują Kubę. Elek

tronowo-techniczny wywiad dostarcza wprost nie
bywałą ilość wiadomości z których duża cTęść iest 
bez wartości lub posiada wartość, alę niewielka, 
część jednak jest wprost bezcenna. Wiadomości te 
sa przesiewane w St. Zjednoczonych w Centrali 
Organizacji Południowej znowu przy użyciu naj
nowszego sprzętu. Ta potężna orgonizacia posia
dającą swoię placówki rozrzucone po całym świę
cie (na ziemi, w powietrzu i na wódzię) liczy o ile 
dobrze pamiętam ponad 15000 personelu. Wvwiad 
St. Zjednoczonych (CIA) posiada ponad 20000. 
Jaki iest stan personelu tego rodzaju organizacji 
w ZSSR nie potrafię powiedzieć, wiem iedvnię. że 
wielokrotnie przekraczaią stany odpowiedników w 
St. Zjednoczonych. W Sowietach przesiewaniem 
wiadomości zaimuie sie „Instytut Tnformacii Nau
kowej” (Institute of Scientific Information), który 
się znajduję na przedmieściach Moskwy ... (Prze
siewa wiadomości, tłumaczy na rosyjski, powiela 
zdjęcia i rysunki itd.)

Tyle o zdobywaniu wiadomości, a teraz słów 
parę o ich przekazywaniu.

b) Przekazywanie wiadomości
Od niepamiętnych czasów do dnia dzisiejsze

go są one przekazywane przez człowieka, obojęt
ne czy ten człowiek wiadomości te posiada w gło
wie hib na piśmie (kurier, poczta). Do stosunko
wo niedawnych czasów środkiem lokomocii bvły 
wyłącznie nogi, wielbłądy, konie i statki. Ogólnie 
wiec biorac wiadomość wędrowała pomału za wy
jątkiem tych państw lub panmacych którzy szyb
kość komunikacji doceniali. Słynna poczta kurier
ska cesarzy mongolskich z Dżingis Hanem na czele 
korzystaiaca z rozstawnych koni osiągała fantastycz
ne szybkości, a kurierzy musieli nosiadać żelazna wy
trzymałość i zdrowie. Ale tę fantastyczną wytrzy
małość posiadali nie tylko mongołowię. posiadali 
ją również europeiczycy. Była taka popularna pio
senka w wojsku, dość nieprzyzwoita na owe czasy, 
która mówiła że: „Ułani z Grudziądza maią pew
ną część ciała jak z mosiadzą”. Otóż średniowiecz
ni kurierzy musieli być chyba żę cali z tego mo- 
siądza z chwilą gdy nrzebwwali konno przestrzeń 
pomiędzy Wenecia a Paryżem m.w. w 3 doby. Bo 
trzeba państwu wiedzieć, że Wenecia która pierw
szą u nas stworzyła stała służbę dyplomatyczną 
również jedna z pierwszych stworzyła pocztę ku
rierską.

Z biegiem czasu dla przekazywania lub prze
wozu wiadomości lub dokumentów ludzkość za
częła również używać gołębi, pociągów, samolotów 
i szczególnie radia. Niektóre z tych środków (po
za gołębiami) bvły szeroko stosowane w czasie 2-ej 
wojny światowej nie tylko przez służbę kurierską 
ale również do przerzutu agentów.

Dowcip polegał jednak na tym aby w razie 
„wpadki” przychwycona poc'ta była dla wroga 
niezrozumiałą — stąd powstały szyfry i kody:
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Kody i szyfry (treść zrozumiała tylko dla wtajem
niczonych).

Naukowcy specjalizujący się w Biblii twierdzą, 
że już tam istnieją kryptogramy. Jest to możliwe 
gdyż w starożytności były znane pewne rodzaje 
stenografii.

Anagramy wchodziły w skład starogreckich 
tragedii. Starożytni kupcy i dyplomaci używali nie
czytelne, niezrozumiałe litery oraz umowne sym
bole mityczne.

Najwcześniejszy znany szyfr był szyfrem Ju
liusza Cezara, który wpadł na bardzo prosty po
mysł przesunięcia liter alfabetu o 4-ry miejsca 
tak więc D=A, E=B, itd. Po nim Oktawiusz Augus 
tus zastosował ten sam chwyt z tą różnicą, że zmnie 
niał 2-gą literę. W jego szyfrze więc B=B, C=B itd.

Właściwa stenografia weszła w użycie w 6-tym 
wieku i posługiwał się nią papież Vigiliusz (Vigi- 
lius) lata 538-555. Papież który był krewki żeby 
nie powiedzieć choleryk tak się zniecierpliwił po
wolnym pisaniem jednego ze swych skrybów, że 
zdzielił go w łeb i to tak mocno że biedak wkrót
ce wyzionął ducha.

Tachygrafię (stenografię starożytnych Gre
ków i Rzymian) Tirona wynalazł Rzymianin Tiron, 
z początku była używana nie tyle dla sekretu co 
ze względu na oszczędność pergaminu. Znana była 
w 625 r. za Clotariusza 2-go, czyli inaczej Clo- 
taire II (bo nie wiem czy moja polska przerób
ka jest prawidłowa), a rozpowszechniona za cza
sów Ludwika Pobożnego (814-840).

Szyfr Papieża Sylwestra II (999-1003) był 
tak doskonały, że zdołano go złamać dopiero nie
dawno. Wenecjanie już w 1290 r. używali miesza
niny liter greckich i hebrajskich przemieszanych z 
oficjalną łaciną.

Ta sama Wenecja od połowy 14-go wieku 
wprowadziła kryptografię.

Na ogół jednak, w okresie średniowiecznego 
obskurantyzmu sztuka „tajnego pisma” nie kwitła, 
nie potrzebowała kwitnąć. Tak mało osób umiało 
czytać i pisać że sam fakt podania wiadomości w 
formie pisanej chroniło ją w dużej mierze przed 
zapoznaniem się z jej treścią.

Później poczynając od okresu oświecenia i da
lej, szyfry były coraz trudniejsze i skomplikowane 
ale i sposoby ich złamania też udoskonalone szcze
gólnie w dobie komputerów.

Przedtem dla zdobycia wiadomości jak już 
wspomniałem, szeroko stosowano przekupstwo o- 
raz, z nastaniem poczty, cenzurę. Mam na myśli 
cenzurę niewidoczną otwierano listy, robiono ko
pie i zalepiano je z powrotem w sposób niewidocz
ny.

A propos czytania cudzej korespondencji przed 
chwilą znalazłem świstek na którym zanotowałem 
nazwisko tego amerykańskiego ministra o którym 

wspomniałem na początku mojego artykułu. Był 
to Henry L. Stenson, secretary of State który w 
1929 r. gdy się dowiedział że istnieje „The Ameri
can Black Chamber” (szczątek organizacji wywia
dowczej po 1-ej światówce która zajmowała się 
oficerami japońskimi i kodami) powiedział te słyn
ne „Gentlemeni nie czytają listów innych gentle- 
menów” i „Black Chamber skasował.

Wspomniałem również, że dzięki posiadaniu 
kodu japońskiego udało się Stanom uniknąć dużo 
porażek chociaż nie uchroniło to ich od Pearl 
Harbour przy której to operacji obowiązywała 
„cisza radiowa”. Z chwilą gdy mówimy o 2-ej 
wojnie światowej należy wspomnieć, że Niemcy 
złamali kod Admiralicji Brytyjskiej co bardzo ułat
wiło dowództwu niemieckich okrętów podwod
nych prowadzenie skutecznej akcji przeciwko kon
wojom. Potem, gdy Admiralicja zmieniła kod, 
skończyły się i ułatwienia.

Wracając do czasów dawnych, tych kurierów 
z „mosiądza” to w stosunku do nich strona prze
ciwna stosowała często dwa chwyty albo a) prze
kupiwszy karczmarza gdzie się kurier zatrzymywał 
dla spożycia posiłku, dodawało mu się do wina 
lub jadła środki nasenne i w czasie gdy ten spał 
snem sprawiedliwego — specjaliści załatwiali jego 
pocztę w taki sposób, że gdy kurier się budził, 
znajdował wszystko w porządku z pieczęciami 
włącznie. Drugim sposobem b) była ordynarna za
sadzka i zakatrupienie kuriera.

Służba kurierska poprzez wieki nie straciła 
na aktualności, była szeroko stosowana podczas 
2-ej wojny światowej, ale jeszcze szerzej było sto
sowane radio.

Oczywiście radia używane przez agentów mu- 
siały być małe. Małe dla zrzutek i małe rozmiara
mi w użyciu na terenie nieprzyjaciela (chowanie, 
przenoszenie itd.) W tej dziedzinie duże zasługi 
położył nasz wywiad w W.B. Tak się złożyło, że 
właśnie moja grupa przyhołubiła w Bordeaux i 
przyjęła na statek tego inżyniera, który potem w 
warsztatach naszego Oddziału Ii-go produkował 
małe, przenośne stacje agencyjne, nie tylko dla na
szych agentów ale i Intelligence Service.

Radio jest szybkie, ale radio można podsłu
chać. Stąd walka szyfrów z podsłuchem. Stosuje 
się różne chwyty, o których by było za długo mó
wić, ale jednym z najskuteczniejszych jest „jeden 
szyfr na jeden dzień”. Inaczej mówiąc, o ile nie
przyjaciel złamie ten jednodniowy szyfr — to na 
tym koniec, dalej już ten szyfr nie będzie miał za
stosowania.

Ująwszy w „nieporządnych uwagach” dzieje( 
szpiegostwa na przestrzeni kilku tysięcy lat, naj
wyższa pora coś nie coś powiedzieć o udziale Ma
rynarki Wojennej w wywiadzie na przestrzeni lat 
5-ciu w czasie ostatniej wojny.
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Początki wywiadu Mar. Woj. w 1939 r. w Polsce.

Było nas 6-ciu na dwuletnim kursie „łabędzi” 
w Warszawie i właśnie dobijaliśmy do jego końca 
gdy na wiosnę nastąpiło pierwsze napięcie i groź
ba wybuchu wojny z Niemcami.

Na skutek tej groźby szybko zrezygnowano z 
obrony naszych prac dyplomowych i rozesłano nas 
na rozmaite przydziały. Mnie wyznaczono na sta
nowisko szefa wydziału Marynarek Obcych, wy
działu który dotychczas nie istniał.

Przydzielono mi w Kier. Mar. Woj. śliczny 
pokój (wszystkie były zresztą śliczne w nowym 
gmachu) biurko, fotel, telefon, szafę, wręczono 
przepustkę do Oddziału Ii-go Sztabu Głównego 
no i na tym m.w. się skończyło. Resztę pozosta
wiono widocznie mojej inicjatywie. Dlaczego tak 
było, zaraz postaram się wyjaśnić.

Nasza b. malutka Mar. Woj. zainteresowań 
wywiadowczych nie miała (i nie mogła mieć), a 
cała jej energia była ześrodkowana na zdobywa
niu funduszy na jej rozbudowę, na jej szkolenie 
oraz na obronę wybrzeża. Pieniędzy było zawsze 
za mało i dlatego nasza marynarka i nasze wy
brzeże nie było gotowe do wojny gdy ta ostatnia 
wybuchła we wrześniu. Wywiad Oddziału Ii-go 
Sztabu Głównego jednak zdobywał czasem wiado
mości o portach, stoczniach, okrętach i umocnie
niach na wybrzeżu naszych sąsiadów. Możliwe że 
to były dla niego przez czas dłuższy wiadomości 
drugorzędne, bo Sztab interesował się głównie woj
skiem, oczywiście, ale jednak takie wiadomości na
pływały i dlatego w wydziale studiów Sztab potrze
bował mieć fachowca od Mar. Wojennych i zagad
nień morskich. Specem takim był tam przemiły czło
wiek kmdr. ppor. dypl. w stanie spoczynku Czeczott 
Rafał, jednak gdy groźba konfliktu stawała się co
raz istotniejszą już sam Czeczott nie wystarczał, zau
ważono wzmożony ruch niemieckich transportów 
morskich ze sprzętem i wojskiem pomiędzy Niem
cami a Prusami Wschodnimi i Sztab chciał dokład
nie wiedzieć kogo one przewożą, co przewożą i 
gdzie potem te oddziały są rozmieszczone. Meldun
ki o transportach napływały do Sztabu również 
od naszego Lotnictwa Morskiego oraz okrętów.

Wspomniałem, że nasz Oddział Il-gi intereso
wał się głównie wojskiem. Było to zupełnie natu
ralne w latach przedwojennych. Jedyną potęgą w 
Polsce było wojsko. W porównaniu do wojska Ma
rynarka Wojenna — jak również Lotnictwo były 
to wciąż liliputy. Pomimo to nasz Oddział Il-gi 
był dobrym Oddziałem1 chociaż dysponował sto
sunkowo skromnymi zasobami finansowymi, był 
nawet b. dobrym. Miał świetnie rozpracowaną 
dyslokację oddziałów niemieckich ich stanów li
czebnych i uzbrojenia. Nigdy nie zapomnę jak je
den kapitan z wywiadu (z Virtuti V klasy) powie
dział mi wkrótce przed wybuchem wojny z roz
paczą w głosie „O ile będzie wojna, dostaniemy 

tak w kule, że się nie pozbieramy”. Niestety dob
rze przepowiedział przyszłość. A propos w cza
sie tej wojny dorobił się on Virtuti 4-ej klasy. Zre
sztą nie do mnie należy opisywanie Oddziału II. 
Sztabu Głównego z przed wojny. Zbyt krótko 
miałem z nim do czynienia. Są tutaj gen. Smoleń
ski, były Szef Oddziału Ii-go i słynny pułkownik 
dypl. Stefan Mayer, Szef Wywiadu Oddziału Ii-go. 
Ci dopiero mogliby napisać o Oddziale grube to
my, nie gorsze, często, od dreszczowców. Wróćmy 
jednak do naszej małej Marynarki, i Wydziału 
(Marynarek Obcych którego etat zresztą został 
stworzony na wniosek Oddziału H-go.

Jak wspomniałem dostałem dobry pokój, 
przepustkę do Sztabu, i nic więcej. Nie dostałem 
żadnych wytycznych czy też instrukcji bo prawdę 
mówiąc, nie było komu takie wytyczne opracować. 
Zaczęło się więc od tego, że zacząłem jak najczę
ściej chodzić do Sztabu i pokrewnych organizacji 
żeby tam coś się nauczyć i czegoś się dowiedzieć.

W Sztabie w owym czasie jak mówi stara ane
gdotka, nikt nie miał głowy na „chodź”. Wszyscy 
byli bardzo grzeczni i uprzejmi od najstarszych 
do najmłodszych, ale, prawdę mówiąc, nikt nie 
miał czasu zajmować się kształceniem żółtodzióba 
w fachu wywiadowczym, bo wywiad jak każda 
specjalność, wymaga fachowości. Z miejscem też 
nie było dobrze, dawano mi akta rozmaitych 
przebrzmiałych afer szpiegowskich do przestudio
wania, które czytałem1 kucnąwszy przy jakimś wol
niejszym stole, czasem ten i ów coś powiedział o 
podstawowych zasadach wywiadu, ale żebym wie
le z tego skorzystał — tego powiedzieć nie mogę. 
Przyznam się, że ten okres czasu był męczący, bo 
gdy nic nie miałem do roboty w Sztabie — musia- 
łem siedzieć w Kierownictwie i tam zbijać bąki, 
a wówczas czas dłużył się okropnie.

Z tego okresu mam do zanotowania dwa zda
rzenia, z których jeden niewątpliwie wpłynął na 
dalsze losy wywiadu morskiego oraz moje.

Pierwsze zdarzenie — to był przyjazd do Pol
ski na rozmowy Szefa Oddziału ILgo Admiralicji 
Francuskiej Capitaine de fregate Soissona. Pro
wadził on razmaite rozmowy z naszym Oddzia
łem 11-gim w których udziału nie brałem (a które 
musiały dotyczyć pracy i współpracy wywiadów) 
ale ponieważ był on jak i ja marynarzem, oraz 
ponieważ byłem szefem tego właśnie nowo utwo
rzonego wydziału Marynarek obcych, dobrze papla
jącym po francusku i czującym się wśród mary
narzy francuskich prawie jak wśród polskich — to 
przydzielono mnie niejako do jego osoby. Byłem 
więc z tej okazji na jakimś przyjęciu jak również 
zwiedzałem z nim nasze urządzenia obronne na 
naszym wybrzeżu które mu pokazywano. Wresz- 

" cie przy tej sposobności poznałem dobrze fran
cuskiego attache morskiego Captain de fregate 
Gruillot’a, który asystował Soisson’owi. Soisson był 
przełożonym Gruilota. W ówczesnej organizacji 
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Sztabu Marynarki Francuskiej Szef Oddziału II. 
byt przeiozonym wszystkich Attache Morskich, a 
Szef uduziaiu V-go Szetem właściwego wywiadu 
tajnego. Potem jeszcze z Gruillotem zetknąłem się 
w Juracie — gdzie byi z żoną na urlopie oraz mło
dą córką francuskiego attache lotniczego. Nazwi
ska jej nie pamiętam i to nie jest ważne, natomiast 
pamiętam ze byia ładna i ślicznie zbudowana.

Drugim zdarzeniem była błyskawiczna wizyta 
do Kopenhagi (paszporty dyplomatyczne). Wys
łano mnie tam samolotem LOT z jednym oficerem1 
ze Sztabu Głównego biegle mówiącym po an
gielsku. Tu również właściwie byłem na przypraw- 
kę jako marynarz, na wypadek gdyby były poru
szane tematy morskie, aie tematy takie nie były 
poruszone i moja ew. pomoc okazała się zbędna. 
Kolega świetnie dał sobie radę, rozmowy toczyły 
się po angielsku (jest to drugi język Dunów) o któ
rym wówczas miałem pojęcie więcej niż słabe, więc 
mało co nawet rozumiałem. Po zakończeniu roz
mów zdążyliśmy szczęśliwie jeszcze wrócić do Pol
ski przed wybuchem wojny.

Z odlotem z Warszawy związane jest zdarze
nie które głęboko utkwiło mi w pamięci, zdarze
nie nie mające nic wspólnego z wywiadem, ale jed
nak ciekawe.

Tym samym samolotem co my miał lecieć wy
soki, młody, dorodny Żyd. Odprowadzał go tłum 
Żydów, przypuszczalnie bliska rodzina, krewni i 
znajomi. Byli Żydzi i Żydówki starzy i młodzi, u- 
bram po europejsku i w chałatach i jarmułkach, 
chudzi i grubi.

Dorodny Żyd był bardzo zdenerwowany, do
pytywali się czy samolot odleci obawiał się czy go 
nie zatrzymają, czy nie zabiorą mu paszportu itd. 
Gdy nas wpuścili do samolotu pod akompaniament 
pożegnań i szlochań rodziny zaczął zaraz się dopy
tywać gdzie najmniej trzęsie. Czemu go klan wysy
łał z Polski nigdy się nie dowiemy, czy chronił 
się przed powołaniem do wojska, czy też, wiedze- 
ni instynktem, klan wysyłał go „na rozpłodek” na 
zachód. Nie wiem. W Kopenhadze straciliśmy go 
z oczu. W 1940 roku w Londynie Janio Żychoń 
namówił mnie do pójścia do kawiarni Cafe Royal. 
Kawiarnia ta wówczas przypominała mnie trochę 
warszawskiego Lursa. Stoliki zajęte przez bardzo 
elegancką publiczność, dużo Żydów kontynental
nych, jeden stolik mówiący po polsku, drugi po- 
niemiecku, trzeci po francusku itd. Po dłuższym 
czekaniu, doczekaliśmy się kawy, którą zaczęliś
my sączyć rozglądając się potrochu dookoła gdy 
raptem patrzę i widzę, obramowaną w drzwiach, 
wyniosłą elegancką postać gentlemana w marynar
ce w szeroką szkocką kratę, typowy Anglik z wy
glądu ale nie z zachowania, bo tam machnie zna
jomym wdzięcznie' rączką, ówdzie zegnie w ele
ganckim ukłonie pozdrawiając panie albo uśmie
chem do ładnych podlotków. Wydawało się że 
zpa wszystkich, i że wszyscy go znają. Twarz jego 

jednak, nie dawała mi spokoju — gdzieś już go 
widziaiem (do twarzy miałem dobrą pamięć do 
nazwisk raczej złą), ale gdzie? 1 tu raptem jakaś 
szara komorka w mózgu się odetkała — był to 
mój dorodny Żyd z Warszawy już zaaklimatyzo
wany i zagospodarowany. Tej umiejętności szyb
kiego dostosowania do zmienionych warunków 
(przy wydatnej pomocy współwyznawców) naród 
żydowski zawdzięcza b. dużo. Nie dziwiłbym się 
gdyby mój nieznajomy, pod wpływem nalotów na 
Londyn me wycoiał się do St. Zjednoczonych Am. 
Pomocnej i me dziwiłoym się gdyby w dniu dzi
siejszym Dył juz dawno milionerem.

i eraz wracam do tematu.
Poza mną do wywiadu i to do wywiadu w 

lereme przeznaczono 3 młodych kolegów. Tutaj 
chcę dodać, że żadnych nazwisk wymieniać nie 
będę chociażby dlatego, że o takie upoważnienie 
nie prosiłem i takiego upoważnienia nie otrzyma
łem. Otóż tych 3 kolegów szkolono na zbity łeb, 
aby prędzej. Dwóch zdołano umieścić, trzeci już 
nie zdążył, jeden z tych dwóch, wysokiej klasy 
człowiek, wpadł na b. prosty i skuteczny pomysł 
dzięki któremu zdobył b. dużo cennych wiadomo
ści dla naszego sztabu. Jeszcze parę miesięcy te
mu wspominał mi o tym płk. Mayer gdy spotka
liśmy się na herbatce. A sposób był następujący, 
zamiast mieć auto z tabliczką Corps Diplomatiąue 
(CD) zarejestrował auto jako zwykłe, ze zwyk
łym miejscowym numerem. Tym autem kręcił się 
po drogach gdzie dużo pętało się żołdactwa któ
rym chętnie dawał jak to się mówi „lifta”. Wożąc 
tych przygodnych pasażerów, przysłuchując się ich 
rozmowom, a czasem podbijając bębenka notował 
wszystko skrzętnie w pamięci a później wiadomo
ści przekazywał do Warszawy. Proste — prawda? 
Jajko Kolumba też było proste. Znalezienie pros
tych rozwiązań jest zawsze najtrudniejsze.

Ewakuacja

We wrześniu wybuchła wojna i potem wkrótce 
nastąpiła ewakuacja Kier. Mar. Woj. Mając do dys
pozycji Chevroleta rodziców żony, ewakuowałem się 
autem, a nie pociągiem przewidzianym dla Kier. Mar. 
Woj. Szoferował do Pińska por. mar. S. Rusiecki. 
W ten sposób zaczęły się jedne z najcięższych dwu 
tygodni w moim życiu — dwa tygodnie które się 
skończyły przekroczeniem granicy rumuńskiej, a w 
mojej skromnej postaci ewakuował się wydział Mar. 
Obcych, który skonał, praktycznie biorąc, jeszcze 
przed urodzeniem.

W Pińsku był tłok i pełno osób które choć zmo
bilizowane już nie zdołały dołączyć do swoich od
działów. Nastrój wśród miejscowej ludności nerwo
wy, może nawet panikarski. Wystaczyło palić papie
rosa na ulicy aby zaraz usłyszeć głosy wołające z 
ciemności, aby papierosa zgasić.
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Z Pińska, ale już zupełnie prywatnie, wróciłem 
jeszcze raz do Warszawy po rodziców żony. Rodzi
ców już nie zastałem, ale za to podebrałem b. miłych 
znajomych z Gdyni — państwa inż. K. Krzyżanow
skich w których świeżo ukończonym domu na Sas
kiej Kępie mieszkałem. Państwo Krzyżanowscy ofia
rowali mi swego Lincolna ale nie mogłem go przyjąć 
gdyż był za mało ekonomiczny. Szoferował mat Py- 
zerski, którego wyszukałem na Flotylli Pińskiej. Był 
on Warszawiakiem i szoferem z cywila, a skorzystał 
z okazji aby zobaczyć się ze swoimi. Dla mnie była 
to też ostatnia okazja pożegnania się z Matką, któ
rej już więcej nigdy nie widziałem; Co do Pyzerskie- 
go — to dzieliliśmy dalej wspólne losy ąż do przy
jazdu do Francji.

W drodze powrotnej już nawet szosy wylotowe 
Warszawy były opustoszałe. Mniej więcej w 1 /2 dro
gi państwo Krzyżanowscy wysiedli by dołączyć do 
dzieci które spędziły lato w jakimś majątku, a ja z 
Pyzerskim wróciliśmy szczęśliwie do Pińska, ale nie 
na długo, bo nastąpił rozkaz dalszej ewakuacji na 
południe od Brodów. W Pińsku podebraliśmy jako 
pasażera primo voto panią Miładowską (secondo 
voto ś.p. panią Hoyerową) którą dowieźliśmy do 
Brodów.

Brody wkrótce po naszym przyjeździe zostały 
zbombardowane. Serce się nam krajało patrząc na 
samoloty niemieckie latające niziutko i spokojnie, 
jak na ćwiczeniach, bombardujące wybrane obiekty 
bez oporu z polskiej strony, bez przeciwakcji — bo 
nie było czym. W Warszawie tego tak dokładnie nie 
miało się okazji obserwować.

W Brodach również nie danym nam było po
pasać zbyt długo. Pociąg KMW, jak się okazało miał 
dalszą drogę na południe odciętą, więc miał próbo
wać wycofywać się drogą na północ. Z pogorszeniem 
się sytuacji ogólnej zamieszanie robiło się coraz wię
ksze. Przed opuszczeniem Brodów, przy świeczkach, 
bodajże w suterynach jakiejś szkoły kpt. Grodnie- 
wicz (oficer gospodarczy) wypłacał nam kilkumie
sięczną gażę. Nie bardzo wiedziałem co z sobą ro
bić — bo benzyny już nie miałem jak również nie 
miałem miejsca przydzielonego dla mnie i dla żony 
w pociągu KMW. Wybawił mnie z kłopotu adm. 
Czernicki, którego odszukałem. Dopilnowywał on 
końcowych przygotowań do ponownego „zapociągo- 
wania” personelu KMW, jego opiece bowiem pociąg 
był powierzony.

Admirał wysłuchał mnie uważnie i zadecydo
wał następująco: „Miejsca w pociągu dla państwa 
nie ma i należy pan do ścisłego sztabu Szefa KMW, 
który pojechał dalej na południe. Niech pan jedzie 
na takie a takie kierunki i po drodze pyta się o nie
go i do niego dołączy. Benzynę pan dostanie tam 
a tam.

Decyzja admirała i benzyna uratowały nam ży
cie. Nabraliśmy benzyny tyle ile się dało, podebra
liśmy tym razem do towarzystwa jako pasażera 
„Mata Hari” czyli tę przystojną urzędniczkę Do

wództwa Floty, której nazwiska nie pamiętam, a 
kióra prosiła żebyśmy ją zabrali z sobą i zaczęliśmy 
jechać dalej na południe. Szefa KMW nie znaleźli
śmy, natomiast po drodze natknęliśmy się na cięża
rówkę Pawełka Żelaznego (por. mar. Żelazny, póź
niejszy kmdr, ppor.) z krótkofalową stacją radiową 
i jej obsługą z st. bosm. Madejem na czele. Por. mar. 
Żelazny odpowiadał za łączność Kier. Mar. Woj. 
i jego stacja przez pewien czas była jedyną, która 
utrzymywała łączność nie tylko KMW ale Naczel
nego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych.

Natknęliśmy się na ekipę por. Żelaznego po
nieważ pękła im opona którą musieli zmieniać. Od 
tej chwili połączyliśmy nasze losy aż do przyjazdu 
do Francji tworząc grupę marynarską składającą się 
z 7-miu osób. Po załatwieniu opony nasz konwój 
(Chevrolet plus ciężarówka ze stacją radio) poto
czył się dalej i dobrnął wreszcie do Horodenki tuż 
nad granicę sowiecką. Tu musę dodać, że nauczeni 
doświadczeniem wyrobiliśmy jakby to nazwać, 
pewną taktykę noclegową. Polegała ona na tym, że 
do noclegu wyjmowaliśmy minimum rzeczy absolut
nie niezbędnych i że zwinięcie noclegu mogło się od
być dosłownie w parę minut. Dobrze że tak było, a 
me inaczej bo rano wleciał do nas Żelazny z okrzy
kiem że od strony granicy do miasteczka od wscho
du wchodzą oddziały sowieckie. Było z nami tak, jak 
z Zagłobą gdy niespodziewanie zobaczył Bohuna. 
Nie było okrzyku co prawda „konie” ale znaleźliśmy 
się omalże nie błyskawicznie w autach (które szczęś
liwie odrazu zaskoczyły) i wymknęliśmy się zachod
nią stroną Horodenki. Nie wiedząc dobrze dokąd 
dalej jechać wzięliśmy kierunek m.w. na Zaleszczyki. 
Po drodze spotkaliśmy długie kolumny lotników, 
które były kierowane ku granicy rumuńskiej. Na 
skrzyżowaniu dróg stał kapitan lot. H. Łebkowski 
jako naczelnik ruchu. On też nam poradził trzymać 
się tego samego kierunku. W ten sposób dobrnęl
iśmy do granicy. Jak nazywało się to miejsce gdzie 
granicę przekroczyliśmy — nie pamiętam. Spotkali
śmy jednak tam kmdr. ppor. Namieśniowskiego, któ
ry nam doradził pośpiech gdyż most po którym 
mieliśmy przejść do Rumunii (jeszcze po stronie pol
skiej) miał być wysadzony w powietrze.

Po przekroczeniu granicy zaczął się niejako akt 
drugi epopei ewakuacyjnej. Jechaliśmy przez Czer- 
niowce, gdzie ludność, w niej dużo Polaków, nas 
spotykała b. serdecznie ofiarowując różne owoce, 
na Tulcze.

W Tulczy znaleźliśmy coś w rodzaju jakiejś pol
skiej komendy do której się zgłosiłem o instrukcje. 
Instrukcje okazały się proste i nie do przyjęcia, mia
nowicie: „rejestrować się i iść do obozu internowa
nych”. Na takie dictum wycofałem się szybko z ko
mendy, odnalazłem naszą grupkę i opowiedziałem 
Pawełkowi co w Komendzie usłyszałem. Na to Że
lazny oświadczył że do obozu nie pójdzie. Ponie
waż zgadzaliśmy się pod tym względem zupełnie — 
narada nie trwała długo. Konkluzja była prostą — 



1« NASZK SYGNAŁY

wywiać na zachód do Francji. O ile nas złapią to i 
tak do obozu zapakują, więc niczym nie ryzykujemy, 
ale z wasnej woli do obozu się nie zgłosimy. Po tej 
decyzji zaczęliśmy jechać dalej, via słynny Babadag 
do Konstancy. Do Konstancy przyjechaliśmy wie
czorem. Zapomniałem nadmienić, że ,bodajże w Ba- 
badagu natknęliśmy się na por. mar. Wronkę, który 
zdaje się pojechał wprost na Bukareszt zabierając 
z sobą „Mata Hari”. W Konstancy czuliśmy się mar
kotnie. Chcieliśmy znaleźć jak najszybciej konsulat 
francuski, ale nie chcieliśmy na siebie zwracać uwa
gi zbytnim rozpytywaniem i wyglądem z obawy że 
zamkną. No ale ostatecznie zostawiając auta pod o- 
pieką marynarzy w zacisznej uliczce udało się bez 
przygód. W konsulacie jak w ulu, pełno Polaków, 
szczególnie lotników. Urzęduje jakiś miły, dosyć zra- 
molały staruszek. Powiadamy że mamy krótkofa
lówkę do jego dyspozycji. Staruszek o mało nie mdle
je, powiada że nie potrzebuje, obawia się, ale może 
Anglicy. Zgłaszamy się do konsulatu angielskiego. 
Również pełno Polaków, przeważnie lotników. Fleg
matyczny, typowy Anglik który tam z nami miał do 
czynienia na wiadomość o krótkofalówce ucieszył 
się ogromnie mówiąc, że bardzo się przyda i przyjął 
skwapliwie o ile sobie przypominam, za pokwitowa
niem. Krótkofalówkę przyjął, ale, o ile chodzi o nas 
to powiedział, że marynarzy W.B. nie potrzebuje. 
Owszem ma rozkazy z Londynu by pomagać w ewa
kuacji lotników, i to wszystko.

Po załatwieniu spra'vy naszej radiostacji wyna
jęliśmy pokoje w hotelu. Jak się hotel nazywał nie 
pamiętam, ale wybór był bardzo szczęśliwy. Właści
cielem był emeytowany generał, czarujący starszy 
pan, a żoną jego była Francuzka. Pomagali nam jak 
mogli, zastąpili złote guziki munduru czarnymi, po
chowali na naszą prośbę galony i zrobili z nas cywi
lów na tyle na ile to było możliwe. W Konstancy 
spotkaliśmy dużo znajomych lotników, którzy nas 
niejako przygarnęli do swego łona i zaczęliśmy ra
zem kombinować sposoby wydobycia się z Rumu
nii na zachód. W międzyczasie posprzedawaliśmy 
swoje auta — bo trzeba było primo z czegoś żyć, 
a secundo i tak nie można było ich zabrać z sobą 
na zachód. Podczas tych tranzakcji z uwagi na pa
piery byliśmy trochę niespokojni — ale wszystko za
kończyło się szczęśliwie.

Pierwsza próba wyjazdu na zachód która właś
nie miała nastąpić z Konstancy spełzła na niczym. 
Konsul niemiecki zwietrzył ten cały interes, zapro
testował, nacisnął Rumunów i z wyjazdu nic nie wy
szło. Konstanca była zbyt dobrze pilnowana. Wobec 
tego nie było co tam dłużej robić i wyjechaliśmy 
do Bukaresztu. Był to przykry okres. Człowiek się 
tłukł w różnych kolejkach, poczynając od własnego 
attachatu gdzie nam wydawano paszporty zastępcze 
(arkusz papieru zgięty we dwoje), potem w prefektu
rze po wizy wyjazdowe (z łapówką pomiędzy kart
kami) potem w konsulatach jugosłowiańskich i grec- 
kićh.

W którymś z konsulatów się udało, w drugim 
pod naciskiem Niemców już ograniczono wizy do 
kobiet i osób w wieku pozapoborowym. Zaczynało 
być ciasno. Usłyszeliśmy, że Szefowi KMW z kil
koma osobami z najbliższego otoczenia ponoć uda
ło się wyjechać do Paryża. Gdzieś w tłoku natkną
łem się znów na Namieśniowskiego, który potem 
wkrótce zginął z horyzontu. Udało mu się — jaką 
drogą podążył na zachód powiedzieć nie potrafię, 
może sam on nam wyjaśni o ile wreszcie chwyci za 
pióro i odezwie się w Sygnałach, (dawno pora).

Z nami jednak było niedobrze, sieć się zacieś
niała, wydawało się, że już nigdzie nie ma oczka 
przez które możnaby się prześlizgnąć. Wybawili nas 
z kłopotu lotnicy. Jak to oni zrobili i jakie koła 
smarowali (a smarować musieli mocno), żeby to się 
udało. Bóg raczy wiedzieć no i oni oczywiście, ale 
fakt ten, że znalazł się b. stary kilkudziesięcioletni 
statek grecki, jak dzisiaj pamiętam, nazywał się św. 
Mikołaj, który zgodził się nas przewieźć do Bejrutu 
z małej miejscowości tuż nad granicą bułgarską, któ
ra się nazywała Balczik (obecnie w Bułgarii).

Właściwie była to dopiero rozwijająca się miej
scowość letniskowa — bo upodobał ją sobie król ru
muński, który zbudował tam willę.

Zjechali się do Balcziku lotnicy i my z nimi. 
Przyjechała również ogromna komisja rumuńska, 
poważni panowie w mundurach kapiących od złota 
i zaczęły się badania. Oczywiście była to insceniza
cja potrzebna ze względu na Niemców. Oficjalnie 
badano czy wśród nas nie ma wojskowych. My 
wszyscy podaliśmy się jako marynarze z marynarki 
handlowej których wojna zastała na urlopach. Prze
szliśmy przez komisje wszyscy, oprócz bosmana Ma
deja którego z jakiegoś powodu przytrzymano. W 
wielkim strachu był biedny Madej, ale po pewnym 
czasie dołączył do nas rozpromieniony, ponieważ 
i jemu pozwolili się zaokrętować. Mniej więcej 
przepuszczono razem 600 lotników i nas 7-miu ma
rynarzy. Kilkunastu zatrzymano, na dowód, że ko
misja działała bezstronnie i sprawiedliwie — jak na 
państwo neutralne przystało. Zatrzymani wyjechali 
następnym transportem.

Staruszek S/S św. Mikołaj normalnie zajmował 
się przewozem Żydów do Palestyny. Czy był to 
przewóz legalny czy trochę połączony ze szmuglem 
— tego nie powiem. W ładowniach były porobione 
prycze. Przystosowanie do przewozu pasażerów jak 
najbardziej spartańskie. Mówiono mi że normalnie 
przewożono około 300 osób. Nas było dwa razy 
więcej więc ścisk i niewygody były niesamowite. 
Tę całą rzeszę obsługiwał bodajże jeden tylko ustęp 
na dziobie, na górnym pokładzie z muszlą „a la 
turque”. Ze spłukiwaniem (wiadrem) było niedob
rze to też czystość w ustępie była okropna, nie mó
wiąc już o tym, że aby do niego się dostać trzeba 
było stać w kolejce. Na twarz, do golenia i mycia- 
cia wydawano mniej więcej jedną szklankę wody. 
Nas, jako marynarzy, obarczono służbą dyżurno- 
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porządkową to znaczy dopilnowywaniem przepi
sów związanych z bezpieczeństwem statku n.p. nie 
palenie w ładowniach itd.

O wartości statku może świadczyć następują
ca historyjka, którą mi opowiedział jeden z lotni
ków (podaję jak słyszałem). Jeden z nich, ułożyw
szy się na pryczy nieopatrznie szturchnął czymś 
mocniej kadłub okrętu i zaraz z tego miejsca zaczę
ła sączyć się woda. Widocznie poszycie w tym miej
scu było zupełnie przerdzewiałe j trzymało się je
dynie na farbie i słowo honoru. Zawołano 1-go 
oficera który spokojnie miejsce to zakołkował i na 
tym się skończyło.

Swoją drogą pod jednym względem przynaj
mniej los był dla nas b. łaskawy. Przez cały czas 
przejścia z Balcziku do Bejrutu była idealna pogoda 
i morze jak lustro. Nie wyobrażam sobie co by się 
działo na tym przepełnionym stateczku w razie 
sztormu, a sztormy na Czarnym Morzu i we wschod
niej części morza Śródziemnego bywają b. przykre.

Gdy przechodziliśmy przez cieśniny tureckie 
kazano nam siedzieć pod pokładem, a to po to aby 
Turcy nie robili nam trudności za nieprzestrzega
nie obowiązujących przepisów sanitarnych i bez
pieczeństwa (brak odpowiednich urządzeń w sto
sunku do ilości pasażerów oraz łodzi ratunkowych). 
Wszystko jednak przeszło gładko i po kilku dniach 
zawinęliśmy do Bejrutu. Tam Francuzi zajęli się 
nami b. serdecznie. W Bejrucie byliśmy krótko i 
mało co z pobytu tam zostało mi w pamięci. Nie 
pamiętam np. gdzieśmy nocowali. Pamiętam jed
nak że tamtejszy admirał francuski, gdy się dowie
dział, że w transporcie są marynarze, bardzo uprzej
mie zaprosił mnie, a może mnie z Pawełkiem (też 

nie pamiętam) na obiad czy też kolację.
W Bejrucie Francuzi zaokrętowali nas na ele

gancki statek pasażerski należący do linii okręto
wych „Messagerie Maritimes” i odkotwiczyliśrny 
do Marsylii. W tym czasie Morze Śródziemne nie 
było objęte jeszcze wojną, więc bez przygód i z wy
godami dojechaliśmy do Marsylii. W Marsylii zao
piekował się nami p. S. Grocholski należący do na
szej służby dyplomatycznej czy też konsularnej. 
Tam też rozstaliśmy się z naszymi lotnikami. Nas 
skierowano do Paryża gdzie zgłosiliśmy się do Sze
fa KMW, który z kmdr. Korytowskim i kpt. mar. 
S. Gebethnerem byli już w Paryżu.

Przed tym nim zacznę pisać o okresie parys
kim chciałbym wspomnieć o dwóch sprawach, któ
re niechcący pominąłem. Jedna jest ta, że moja żona 
jako kobieta nie miała tych trudności co my dzięki 
czemu mogła wyjechać z Bukaresztu pociągiem do 
Paryża via Włochy. W Paryżu zatrzymała się u na
szego przyjaciela, który wówczas był naszym atta 
che morskim przy rządzie francuskim kmdr. ppor. 
S. Lasockiego. Tam już zastała dobrą naszą znajo
mą żonę kmdr. ppor. A. Łosia; Druga sprawa, ra
czej drobna, to przesłanie do Francji pocztą dyp
lomatyczną z Rumunii moich dokumentów woj
skowych i pistolecika — małego Browninga. 
Uprzejmość którą uzyskałem bez trudu gdy wspom
niałem, że znam Szefa Oddz. Ii-go Admiralicji 
Francuskiej. Z pistolecikiem tym rozstałem się do
piero w W. Brytanii gdy mnie zdemobilizowano. 
Rozstanie się z bronią jest zawsze ciężkie dla Pola
ka.

(Dokończenie w następnym numerze^
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z karty żałobnej

Dnia 24-go sierpnia zmarł nagle na atak serca 
kol. inż. Stanisław Wierzbowski w Ottawie, Ka
nada. Wszyscy którzy choć trochę bliżej znali tego 
czarującego Kolegę odczują głęboko Jego stratę.

Dnia 11 -go marca zmarł w Gdyni i został po
chowany na Oksywiu kpt. mar. w stanie spoczynku 
Stanisław Talaga. Wszyscy starsi przypominamy 
sobie jego charakterystyczną sylwetkę z bródką 
jeszcze sprzed wojny kiedy był st. bosmanem 
torpedystą. Był on wówczas jednym z tych fachow
ców i podoficerów których nam mogła pozazdroś
cić każda Marynarka.

Cześć Ich pamięci.

Nowi Członkowie

W listopadzie zgłosił swoje członkostwo nasz 
kolega inż. Józef Minkiewicz przebywający stale 
w Holandii (Vlissingen). Kolegę Minkiewicza, któ
ry jest jednym z najstarszych naszych podwodzia- 
rzy, witamy serdecznie w naszym gronie.

Odznaka Honorowa S.M.W.

Do Kapituły Odznaki Honorowej SMW na 
rok 1971/72 zostali wybrani:

J. Busiakiewicz,
B. Jabłoński,
B. Lassa,
K. Namieśniowski,
B. Wroński.

Koleżeński Obiad Oficerów Marynarki Wojennej

Dnia 6-go listopada w salach Ogniska Polskie
go odbył się doroczny obiad oficerów Marynarki 
Wojennej. Na obiad ten z poza grona marynarzy 
byli zaproszeni: generał S. Kopański, pułkownik 
K. Iranek-Osmecki, pułkownik obserwator A.A. 
Dąbrowa i pułkownik pilot K. Czetowicz. Wszy
scy obecni oczywiście mieli pąsowe goździki w bu
tonierkach zgodnie z ustaloną już tradycją. Obiad 

odbył się w miłej atmosferze koleżeńskiej, pod ko
niec obiadu przemówił Generał Kopański i kol. 
Prezes Markowski, oraz jak zwykle w imieniu orga
nizatorów kol. Jabłoński (wciąż ten sam). Obec
nych Kolegów z Marynarki było 24-ech. Gdyby 
przyszli wszyscy których można było się spodzie
wać powinno było być nas 48-miu. Niestety, co
raz bardziej zaznaczające się zobojętnienie daje 
się odczuć. Tym większa wdzięczność należy się 
tym którzy korzystają z okazji żeby raz do roku 
zobaczyć swych przyjaciół z okresu służby w Ma
rynarce Wojennej.

Wpłacili składkę na członkostwo dożywotnie 
Koledzy:

T. Budzyński
T. Nowicki

£ 10.50
10.50

Komisja Opieki i Fundusz im. Ginsberta

Następujące dary wpłynęły na Fundusz Komi
sji Opieki:

Liga Morska (ze Święta Morza) £ 41.26
C. Przybyliński 5.00
K. Brożek 20.54
S. Ogrodzińska-Radoniewicz 4.02

Na nasz apel gwiazdkowy wpłacili Koledzy:
K. Malawski £ 9.50
B. Jabłoński 2.00
J. Busiakiewiczowie 3.00
A. Wacięga 2.00
Koło SMW Chicago i Milwaukee 27.84
K. Hess 9.88
T. Farbisz 30.00
J. Rekner 5.00
J. Moszoro 5.00
M. Nagurska 2.00
J. Pawłowicz 2.00
J. Kneba 5.00
H. Kamiński 2.00
Z. Janowski 3.00
Z. Pudlicki 1.00
J. Hofman 5.00
A. Cieszkowska 1.00
M. Serafin 4.50
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J. Mączka 2.00 J. Seifert 1.00
B. Biskupscy 2.00 B. Wrońscy 2.00
Koło SMW Glasgow 10.00 F. Balicki 5.00
B. Lassa 2.00 Koło SMW Brighton 2.40
J. Korczyński 2.50 F. Atlasiński 3.00
B. Bąkowski 1.00 Ofiarodawcom serdecznie .dziękujemy.
S. Karpowicz 0.50
T. Mindak 1.00
S. Dzienisiewicz 5.00 Odwiedziny w S.M.W.
L. Ziembicki 2.00
H. Adamiak 1.00 Od ostatniego wydania Naszych Sygnałów
W. Nadratowski 2.10 odwiedzili SMW kol. kol.:
Z. Mossakowski 8.42 Pani J. Białowska (Kanada)
Liga Morska Oddział 5 39.82 F. Glinicki z żoną (Francja)
F. Pitułko 3.00 R. Tymiński (Bahamas)
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00 K. Malawski (Płn. Afryka)
Mrs. M. Mentryka 2.00 J. Minkiewicz (Holandia)
A. Trzyna 1.50 J. Rekner w przerwie w pływaniu
B. Karnicki 5.00 W. Łoskoczyński (Szkocja)
T. Dorula 1.00
T. Budzyński 3.00
W. Morgan 4.00 Ślub
J. Wańkowski 2.00
Z. Jagusiewicz 3.00 Dnia 16-go października nasz Kolega i jedno
J. Zaziemska-Goławska 1.00 cześnie I-szy wiceprezes inż. Wiesław Krzyżanów-
T. Brooks 2.00 ski zawarł związek małżeński z panią Jadwigą Biel-
A. Wiśniewski 1.00 czyk. Z całego serca życzymy Im szczęścia i powo-
J. Anczykowski 2.00 dzenia we wspólnym życiu.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

We wrześniu 1971 r. otrzymaliśmy garść wia
domości od p. Admirała Unruga który nas poin
formował że na ogół czuje się dobrze ale lata dają 
się coraz bardziej odczuwać. Tym niemniej jednak 
Pan Admirał zawsze bardzo żywo interesuje się 
naszym Stowarzyszeniem i jak mówi, ze szczegól
ną przyjemnością czytuje Nasze Sygnały. Pani Un- 
rużyna na ogół też czuje się dość dobrze ale skarży 
się na bóle związane ze zmianami klimatycznymi, 
które są w tamtych okolicach częste. Syn, synowa 
i wnuki są w Paryżu i czują się też dobrze. Pan Ad
mirał, jak pisze, wciąż zajmuje się jeszcze jazdą mo
tocyklową jednak obawia się że w związku z wie
kiem ta zabawa już długo nie potrwa.

Kończy swój list do Stowarzyszenia nasz Ko
chany Dowódca Floty następującym zdaniem: 
„Kończąc żegnam Was wszystkich Drodzy Kole
dzy daj Wam Boże dobrego zdrowia i powodzenia 
— Wasz J. Unrug”.

Stosunkowo niedawno mieliśmy wiadomości o 
kol. kmdr. K. Namieśniowskim z Kanady. Chwała 
Bogu czuje się dobrze otrząsnął się już trochę z 
osobistego nieszczęścia które go spotkało i rzucił 
się energicznie w wir pracy społecznej. Stanął na 
czele tamtejszych polskich organizacji niepodleg
łościowych.

Urywek z listu kol. M. Serafina

Ja jestem w dalszym ciągu w „Adelphia” i 
to tej, która bez przerwy pracuje i produkuje — 
znana linia wysokiego napięcia Chocon — Pos. 
As. Jestem szefem środkowego odcinka — idziemy 
jako pierwsza grupa robiąc drogi dojazdowe, kam- 
pamenty, bazy pod wieże. Robota ciężka bo to step 
pokryty karłowatymi drzewami i krzewami, a wszy
stko to kolczaste, atakujące człowieka (lub bronią
ce się przed nim) — Prowincja Pampa. Dużo zwie
rząt: dziki, jelenie, guanako, pumy, zające patagoń

skie, i zwyczajne, lisy, jakieś stwory lokalne podob
ne do pancerników. Oprócz tego żmije, węże, ol
brzymie pająki i skorpiony. Miłe towarzystwo.

Tylko do domu daleko—teraz kolo 1000 km 
do Buenos Aires tak, że jeździmy raz na 2 mie
siące.

Kol. R. Tymiński między innymi pisze

My z Jadwigą, wspominamy mile nasz pobyt 
w Londynie i spotkania z Wami wszystkimi. Szy
kujemy się na wypad do Anglii i wogóle do Euro
py — jeśli wszystko się dobrze ułoży — w sierpniu 
przyszłego roku. Chcę wziąć udział w 30-to Jęciu 
raidu na Dieppe, a po tym jeśli się uda, wyskoczyć 
na parę dni do Monachium na Olimpiadę.

Łączę ucałowania rączek Twej miłej Małżonce 
oraz pozdrowienia dla braci (i sióstr) Marynar
skiej — Ciebie ściskam.

Szkoła im. kmdr. Hryniewieckiego

Jedna ze szkół w Słupsku jest imienia kmdr. 
S. Hryniewieckiego. Jak wszyscy wiemy dowódcy 
ORP Orkan który zginął na tym okręcie. Wiado
mość tę przysłał nam syn chor. Grzonki, który zgi
nął na tym samym okręcie załączając wycinek z ga
zety Żołnierz Wolności, z odpowiednim artykułem 
i fotografią Orkana.

Dnia 13-go listopada otrzymaliśmy przemiły 
list od naszego Kolegi z Auckland z Nowej Zelan
dii dr. Andrzeja Musiałkowskiego. Czuje się dob
rze pracuje b. dużo i jest w kontakcie z kmdr. 
Franckim i bsm. Stanisławem Preschem oraz twier
dzi, że zawsze oczekuje niecierpliwie na nadejście 
Naszych Sygnałów. Powiada również że przynależ
ność do polskiej rodziny morskiej daje mu dużą sa
tysfakcję bo tam daleko jako Polak czuje się bar
dzo samotny.
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M. WASILEWSKI

DZIURY W SERZE SZWAJCARSKIM

Jednym z najpiękniejszych wierszy w polskiej 
literaturze romantycznej jest poemat Juliusza Sło
wackiego „W Szwajcarii”.

Jakże plastycznie przedstawia nasz genialny 
poeta panoramę groźnych górskich złomów prze
glądających się, metaforycznie, w spokojnej tafli 
jeziora...

Późniejsi badacze literatury z tej epoki uznali 
w większości, że zakochany, jak zwykle bez wza
jemności. Juliusz pisał te strofki nad brzegiem Je
ziora Genewskiego, przypuszczalnie gdzieś blisko 
Vevey, gdzie umarł po napisaniu tam Trylogii Hen
ryk Sienkiewicz, Lord Byron marszczył czoło kre
śląc linie w cieniu zamku Chillon do swojej epopei 
o więźniu, a Ignacy Paderewski komponował me
lodyjne menuety.

Dzisiejsza Szwajcaria, w której piszący te sło
wa „zatrzymał się na dłużej”, nie mogąc na razie 
wziąć kursu na boję „G.D.” nie podobała by się 
ani Juliuszowi, ani Henrykowi, a już na pewno 
Ignacemu, choć ten ostatni najpóźniej z nich wszy
stkich tu przebywał, dorobiwszy się własnego po
mnika w Morges.

Jak więc wygląda ta Szwajcaria w roku 1971, 
i wkrótce 1972?

Oddajmy słowo radcy federalnemu „omętrze” 
Hansowi Piotrowi Tschudiemu, który przemawiał 
w pierwszych dniach września tego roku w auli 
uniwersytetu genewskiego z okazji dorocznego ze
brania miejskiego klubu kulturalnego.

„Kraj nasz” — mówił Tschudi — opływa w 
duże bogactwa. Posiadamy wysoki procent ordy
natorów na głowę mieszkańca. W ostatnim ćwierć
wieczu produkcja przemysłowa podniosła się z 20 
miliardów do 100 miliardów franków. Ilość studen
tów z 17.000 do 40.000. Szwajcaria wydaje naj
więcej w Europie na budowę dróg”.

Tak, ale jest druga strona medalu, nawet bar
dzo niewyraźna druga strona... Nie tylko „stara 
generacja”, ale nawet normalnie optymistyczna mło
dzież wyraża otwarcie obawę o przyszłość.

Postęp techniki „macro-science”, jak mówi 
Tschudi, zagraża możliwościom dotrzymania kro
ku przez małe państwa. Szwajcaria przestała być 
pionierem w dziedzinie edukacji. Procent uczniów 
klas średnich i studentów jest niższy niż w Stanach 
Zjednoczonych i nawet w Związku Sowieckim, 

Przemysł szwajcarski drży przed tytanami miary 
międzynarodowej. Nawet tradycyjna neutralność 
kraju stała się ostatnio niejasna wobec problemu 
podpisania, czy nie, układu o ograniczeniu broni 
atomowych, gdyż odpowiedź nefgatywna nie ma 
sensu, a podpis równa się z uznaniem hegemonii 
militarnej kilku „zaangażowanych” wielkich mo
carstw. Jak wyjść z tego impasu?

Tschudi pokłada dużo nadziei w rozsądnym 
planowaniu na przyszłość nadchodzących pokoleń. 
\V specjalnym raporcie Kneschaurka jest rozważa
na sytuacja tego kraju w roku 2000. „Za dużo lu
dzi na małym terenie. Brak powietrza. Zatrute je
ziora”. Zdaniem mówcy cały wysiłek narodowy bę
dzie obrócony na obronę natury przeciw ekspansji 
przemysłowej.

Czyli koło historii obracać się będzie w od
wrotnym kierunku”.

Tschudi otrzymał duże brawa, gdyż mówił od
ważnie, jak na członka rządu.

Skoro mowa o historii Szwajcarii rzućmy szyb
ko okiem na wielką przeszłość tej federacji, gdzie 
byli Niemcy, Francuzi i Włosi mają łezkę w oku, 
gdy podczas jakiejś imprezy sportowej atletycznie 
zbudowany „Wilkenried” zdobędzie złoty medal 
na drzewcu podniosą czerwoną banderę z białym 
krzyżem pośrodku.

Pierwotni i pacyficzni Helweci pochodzenia 
indoeuropejskiego zaczęli się mieszać z Etruskami 
uciekającymi w 3-cim i 2-gim wieku przed presją 
Rzymu.

Na początku ery chrześcijańskiej plemiona ger
mańskie penetrują z Czarnego Lasu. Juliusz Cezar 
pobił Helwetów (bitwa pod Birbraktem w roku 
58 przed Chrystusem) ale nie „Alemanów”, którzy 
kryjąc się po lasach i unikając miast nie ulegli 
wpływom kultury rzymskiej. Po upadku Imperium 
Romanum to właśnie ci „niewidoczni” Alemano- 
wie napadają na miejscową ludność szybko opa
nowując centrum i północ kraju nad Renem ; ła
cina zostaje tam zastąpiona przez język niemiecki. 
W IX wieku po Chrystusie jedynie nad Jeziorem 
Genewskim istniał jeszcze język starofrancuski, 
zaś na południu Alp, w okolicach jezior Lugano 
i Lago Maggiore porozumiewano się w narzeczu 
łacińskim, z którego później wyrósł język włoski. 
W niektórych zakątkach południowo-wschodniej 
Szwajcarii zachował się jednak do dziś dnia dziw
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nie brzmiący romański język — 4-ty język naro
dowy”, zwany Romancz.

Reformacja wstrząsnęła potężnie całym kra
jem. Kalwin z Genewy rozpowszechnia nowoczesny 
francuski ; doktryna Zwiglego przyjęta jest przez 
Zurich. Bazyleję i Berno.*  Okolice Lucerny, Fri- 
burga, Sionu i Szwajcaria Włoska pozostają jednak 
wierne starej wierze. Ale katolicy czy protestanci, 
mimo że prowadzili między sobą liczne wojny reli
gijne, nie adoptują nowoczesnego języka niemiec
kiego zachowując z uporem stary dialekt. To wła
śnie uratowało ich „duszę narodową”, i wszelkie 
próby zagarnięcia ich ziem przez austriackich Habs
burgów, czy nieco później Prusaków, spotykało się 
z zaciekłym oporem patriotycznych Szwajcarów.

Gdy Rudolf I, Habsburg, został obrany im
peratorem Germanii, Szwajcarzy federują się w 
pierwszym dniu sierpnia 1291 — początkowo kan
tony Uri, Schwyz i Nidwald, a wkrótce potem 
Obwald. Od kantonu „Schwyz” powstała nazwa 
całego kraju.

Ta federacja polegała na uroczystym przyrze
czeniu wzajemnej pomocy przeciw najeźdźcy, a za
łatwianie sporów między sobą odbywało się przez 
pokojowy arbitraż.

W tejże przvsiędze-konstytucji Szwajcarzy ak
ceptują wspólny kodeks prawny, gdyż posłuch pra
wa był warunkiem podstawowym przynależności 
do tej nowej federacji.

Jeden z artykułów prawa kryminalnego mówi: 
„Jeżeli ktoś z nas, sfederowanych, podpali podczas 
ciszy nocnej dobra sąsiada, straci tym samym pra
wo przynależności do Federacji. A kto by temu zło
czyńcy pomagał bedzie zmuszony do zapłaty kom
pensacji poszkodowanemu.

W nowoczesnej Szwajcarii te odległe echa pra- 
wno-konstytucyjne są jeszcze wciąż dziwnie aktu
alne.

Stare zobowiązanie do wspólnej akcji i sens 
..klanu” iest przekazywany z oica na svna. Poczu
cie obowiązku, oraz wzajemnej zależności i inne 
walory obywatelskie nie zagasły jeszcze nawet wśród 
młodych Szwajcarów.

Ale atrakcyjność szvbciei rozwiiaiacych sie 
krajów Europy, szczególnie Niemiec i Francji, a 
jeszcze bardziej obiecujące tereny obu Ameryk, 
Australii i Południowej Afryki powodują emigra
cję najzdolniejszych elementów.

Z drugiej strony rośnie napływ cudzoziemców, 
głównie z Włoch i Hiszpanii, o mentalności czysto 
łacińskiej czyli zupełnie nie myślących po linii sta
rej konstytucji z 1291 roku, co niepokoi bardziej 
świadome lokalne zgrupowania.

Tnny rodzaj osiedleńców to emeryci i „speku- 
latorzy”. Ci pierwsi to w większości Anglosasi po 
70-tce którzy obrali sobie Montreux za Eldorado, 
albo Niemcy ciągnący do Włoskiej Szwajcarii, czy 

też Amerykanie do znanego z nocnego życia Zu- 
richu.

Tu, w Lozannie jest wszystkich po trochu. Jest 
nawet mała, ale miła kolonia polska zbierająca się 
raz w miesiącu na Mszy św. w kościele na Mont 
Olivet.

Spekulatorzy, to przeważnie obywatele amery- : 
kańskiego pochodzenia unikający Revenue Inspec- 
tors, lub też różni maharadżowie czy szejkowie 
ufający w tajemnicę bankową szwajcarską i w po
tężne kasety ogniotrwałe gdzie spokojnie mogą skła
dać klejnoty i złoto z dala od swych cierpiących 
biedę rodaków.

Rodzimi Szwajcarzy na ogół nie lubią cudzo
ziemców, co jest im trudniej praktykować niż An
glikom, gdyż co parę kilometrów jest inna grupa 
etniczna.

Szwajcaria Włoska jest odcięta od reszty kra
ju niedostępnymi Alpami — dojazd jest bardzo 
okrężny przez tunele i tylko w lecie „górą”. Jest 
to część najbiedniejsza ale dziwnie najbardziej zma
terializowana i najmniej patriotyczna. Jeżeli można 
zarzucać Szwajcarom, że kochają za bardzo pie
niądze (a kto na Zachodzie może pierwszy na nich 
rzucić kamieniem?) to w kantonie Ticino jest praw
dziwy kult marki niemieckiej. Ta „twarda” waluta 
tak ich tam opanowała, że wysprzedali połowę 
swego kraju i mają tam, zwłaszcza w sezonie let
nim, prawie cały Hamburg i Hanover.

Francuska i niemiecka Szwajcaria to różne 
światy językowe, jeszcze bardziej niż cudzoziem- 
nie znoszą się nawzajem.

„Szowiniści”, to francuscy Szwajcarzy wytyka
jący „wieśniaczość” swoim niemieckim związków, 
com. Natomiast ci ostatni uważają siebie samych 
za „sól ziemi”, jako że największa aktywność ema
nowała tradycyjnie z ich terenu. Ani iedni ani dru
dzy nie mają jednak żadnych kompleksów niższoś
ci czy do Francji, Niemiec czy Włoch, wierząc we 
własną wyższość organizacyjną, czy społeczną.

Szwajcarzy znają się doskonale na wszystkich 
mankamentach i walorach innych narodów euro
pejskich po obu stronach kurtyny; pomogły temu 
wojny i rewolucje, z jakąś emigracją, internowa
niem i w końcu pomocą uchodźcom. Polacy, mimo 
paru błahych incydentów spowodowanych przez 
naszych zbyt przedsiębiorczych Don Juanów w 
Winterthurze i okolicach, mają na ogół dobrą opi
nię choć ostatnio nadwerężoną naiazdem wojsk 
Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Siłą rzeczy Czesi, czy Węgrzy mają lepszą pra
sę, ale i -na tych się już Szwajcarzy poznali.

Naturalizacja cudzoziemców następuje powoli 
ze względu na ograniczenia emigracyjne, długi ter
min asymilacji oraz wysokie koszta tych formal
ności. Lepiej zarabiający „kandydaci” na Szwajca
rów muszą się liczyć z inwestycją odpowiednika 
300-400 funtów szterlingów zanim mogą polegać 
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na otrzymaniu paszportu helwetyckiego. Cena na- 
turalizacji jest więc proporcjonalna do zarobków. 
W dodatku przyszły obywatel jest poddany pod 
„egzamin wstępny”, gdzie między innymi musi znać 
poprawnie 5 dat z historii tego kraju. Czyli, o wiele 
więcej de facto, gdyż nie wie o jakie daty go za
pytają. Na pociechę nie musi jednak strzelać z lu
ku do jabłka położonego na głowie swego syna.

Jakie mogą być pytania na takim egzaminie?
A co było w roku 1499?
Dobra odpowiedź: wojna szwabska. Szwajcarzy 

odmawiają jurysdykcji „Świętego Imperium Nie
mieckiego” i na dowód protestu biją Niemców w 
bataliach pod Bregenzem, Luziensteigiem, Bruder- 
holzem, Frastenzem, Calwenem i Dornachem; te 
zdecydowane zwycięstwa wywalczają im raz na za
wsze niezależność od tego „Imperium”.

A rok 1531?
Śmierć Zwinglego i rozejm w wojnach religij

nych na korzyść katolików.
A 1803?
To Akt Mediacji i Konfederacja 19 Kantonów. 

Szwajcaria jest „uznana” przez Napoleona I Bona- 
partego, który w następnym roku jest obrany Ce
sarzem Francuzów.

Rok 1848?
Gdzie indziej Wiosna Ludów, a tutaj rok Kon

stytucji Federalnej. Berno zostaje stolicą Kraju.
W końcu co się stało w roku 1920?
Szwajcaria przystępuje do Ligi Narodów, za

sada neutralności jest potwierdzona przez Dekla
rację Londyńską z tegoż roku.

Cudzoziemcy, co nie zdali tego egzaminu — 
nie wiem czy jest szansa do „poprawki” — albo ci, 
co woleli zachować swoją narodowość, stanowią 
dziś 12 procent ludności. Cyfra ta była wyższa 
przed 1-szą wojną światową — 14 procent, spadła 
w roku 1950 do 6 procent, a teraz znów szybko 
się podnosi dzięki trwającej od 8 lat wysokiej ko
niunkturze. Ten stan rzeczy niepokoi szczególnie 
Szwajcarów ze starych konserwatywnych kantonów, 
którzy w roku ubiegłym pod egidą radcy Schwarzen- 
bach próbowali — nieskutecznie zresztą — prze
prowadzić dekret o wysiedleniu „nadliczbowych” 
cudzoziemców. Jako, że tu się praktykuje demo
krację bezpośrednią, naipierw Schwarzenbach zbie
rał podpisy swoich zwolenników, aby „ruszyć” tę 
inicjatywę, a potem cały naród musiał głosować, 
fea czy przeciw. Niektórzy przerażeni Hiszpanie 
i Włosi już pakowali walizki.

A jacy są międzynarodowo „sławni” Szwajca
rzy?

Filozof Rousseau,- dobroczyńca Pentalozzi, za
łożyciel Czerwonego Krzyża Henryk Dunant, ma
tematyk Euler, psycholog Jung, naukowiec Piccard. 
ąrtystą-malarz Holbęin, architekt Corbusier itd. 

itd. Jest między nimi jedyna kobieta Germainc 
de Stael — autorka z 18-tego wieku.

Szwajcarki otrzymały prawa obywatelskie bar
dzo niedawno ; kantony romańskie dając przykład 
zacofanym pod tym względem „teutonom”.

Te nowe obywatelki zmienią na pewno oblicze 
kraju i zabłysną na arenie międzynarodowej po 
tylu wiekach upośledzenia.

Armia szwajcarska ma charakter milicji; każ
dy obywatel ma obowiązek służby od 20 do 60 
lat życia.

Żołnierz szwajcarski jest jedynym na świecie 
utrzymującym na własny koszt ekwipunek i uzbroje
nie i trzymającym w domu (przypuszczalnie w du
żej szafie razem z odkurzaczem i wędką) karabin 
zwykły i maszynowy. Aż do późnego wieku musi 
on brać udział w corocznych strzelaniach na po
ligonie i stawać do inspekcji. Tradycja ta sięga 
pierwotnej konstytucji. Szwajcarzy są bardzo dum
ni ze swej armii, nie lubią żartów na temat nie 
wypróbowanych w ogniu od wieków wojaków.

Ale zagrożenia Szwajcarii nie są natury mi
litarnej. Pod presją „wyznania amerykańskiego” 
pękają coraz liczniej firmy tradycyjne szwajcarskie, 
założone przez bardziej przedsiębiorczych synów 
dawnego patrycjatu.

Pod ten ogień idzie przemysł chemiczny, ze
garmistrzowski, tkacki i inne. Czasami jest chwi
lowe osłupienie gdy na hrzykład taka „stuprocen
towa” szwajcarska fabryka zegarków jak Zenith 
przechodzi pod kontrolę amerykańską. Prasa bije 
na alarm, a później uspakaja, że jest to proces 
dwukierunkowy. W istocie pewne firmy 
szwajcarskie przejmują czasami jakiś koncern w 
U.S.A.

I tak sprawa idzie w zapomnienie.
Równolegle z presją amerykańską idzie zakup 

terenów i nieruchomości przez chętnych nabyw
ców z prosperujących jeszcze lepiej od Szwajca
rii Niemiec Federalnych.

Gdy piszę te słowa 11 września 1971 roku, 
czytam leżącą gazetę lozańską w której widnieje 
taki nagłówek: „Czy klasztor Św. Gotarda stanie 
się niemieckim?”. Powyżej, fotografia historyczne
go budynku dominującego nad strategiczną prze
łęczą.

Ponad sto lat był on w rękach rodziny Lom- 
bardi. Teraz młodsza generaoia tej rodziny daie 
ogłoszenia w prasie w Niemczech Federalnych 
podając cenę miliona franków za te nieco prze
starzałe budynki. Klasztor był przerobiony w swo
im czasie na hotel-oberżę, gdzie spotykali się przy 
szklance wina autochtoni z kantonów Uri i Tisino.

Zgłosił się już podobno chętny amator w oso
bie niemieckiego łańcucha restauracji i transakcja 
jest w toku,
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Jak zwykle tylko „szowinistyczni” francuscy 
Szwajcarzy biją na alarm przed taką wyprzedażą 
ich ojcowizny Cytuję z Feuille d'Avis de Lausanne 
„Pourqui donc veut-on continuer a vendre notre 
patrie?”

Ale włoscy Szwajcarzy się z tego śmieją. O to 
do czego doprowadza kult pieniądza.

Na tej nocie kończę moje sprawozdanie do 

rubryki „Z Kolegami po Świecie”. Mam jednak na
dzieję, że ci z Kolegów, którzy się tu znajdą prze
jazdem na wakacjach zamówią mimo wszystko w 
jakiejś restauracji aromatyczne i tradycyjne „fon- 
due”, które zjedzą z nie mniejszym apetytem mimo 
tych różnych wspomnianych powyżej „dziur w 
szwajcarskim serze”.

Mieczysław Wasilewski
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R. TYMIŃSKI

O BOKSIE I BOKSERACH
W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ

Ze sportem bokserskim zawarłem osobistą zna
jomość, gdy był on w Polsce jeszcze w powijakach. 
Nabrałem zamiłowania do tego sportu. Przez sze
reg lat byłem i do tej pory jestem wytrwałym jego 
entuzjastą i propagatorem. Uprawianie pięściar- 
stwa jako sportu, gorąco zalecam młodzieży mę
skiej, — z zastrzeżeniem, by ćwiczyła pod kie
rownictwem doświadczonych instruktorów.

Chętnie też podzielę się z czytelnikami „Na
szych Sygnałów”, wspomnieniami z mego długie
go związku z pięściarstwem.

Historia moich doświadczeń i poczynań bok 
serskich, jest ściśle związana z rozwojem boksu w 
Polskiej Marynarce Wojennej w okresie między 
Pierwszą a Drugą Wojną Światową. Toteż, siłą 
rzeczy, wspomnienia niniejsze, muszą się przewi ■ 
j-ć na tle boksu w Marynarce Wojennej.

— o —

Na tronie bokserskim zasiadał „Manassa Mau- 
ler — niezrównany Mistrz Świata Wszech Wag 
Jack Dempsey —- a w kinie wyświetlano seryjny 
film pt. „Strzelba i lasso” z Edie Polo w roli 
tytułowej.

Za kilka miesięcy miałem zasiadać do egza
minu dojrzałości, po ukończeniu szkoły realnej im 
Mikołaja Kopernika w Tarnopolu. Przyszedł czas, 
by powziąć decyzję co do kariery życiowej.

Nie potrzebowałem zresztą długo się namyślać 
— ciągnęło mnie bowiem morze, świat szeroki i 
przygoda. Powieści morskie kapitana Marryata, 
K.L. Stevensona, Jules Verne’a, Conrada Korze
niowskiego i Jacka Londona, wywarły swój wpływ 
na mój młodzieńczy umysł.

Wystosowałem podanie do Szkoły Oficerskiej 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Okazało się jed
nak, że według istniejącego wówczas systemu, by 
zakwalifikować się do Marynarki Wojennej, musia- 
łem najpierw ukończyć z dobrą lokatą, Unitarną 
Szkołę Podchorążych w Alejach Ujazdowskich w 
Warszawie. Miałem się tam meldować w końcu 
września 1924 roku. *

Cale lato było do mojej dyspozycji — wyjecha
łem więc na obóz harcerski Przysposobienia Woj
skowego we wsi Lubiżnia k. Delatyna.

Spotkała mnie tu miła niespodzianka. Wśród 
sprzętu sportowego obozu, znalazły się dwie pary 
rękawic bokserskich. Ponadto, jeden z kolegów, 
student ze Lwowa znał boks.

Nie było dla mnie wątpliwości, że jako przy
szły marynarz musiałem opanować szlachetną sztu
kę samoobrony.

Z natury nie byłem napastliwy. Ponadto, jako 
abstynent, mogłem być pewien, że nikogo nie będę 
zaczepiał i prowokował do awantury, ale z drugiej 
Strony, nigdy nie lubiłem pozwalać, by mi „dmu
chano w kaszę, a tu, jak podają książki i filmy, 
poitowe dzielnice świata pełne są tawern, podej
rzanych i napastliwych awanturników.

Latem 1924 roku, w Lubiżni k. Delatynu, po 
raz pierwszy włożyłem rękawice bokserskie.

Nie dużo tam się nauczyłem techniki bokser
skiej, ale za to zasmakowałem w tym sporcie. 
Stwiedziłem przytem, podczas sparringów, że mia
łem wrodzony refleks i ruchliwość.

— o —,

W Unitarnej Szkole Podchorążych i Oficer
skiej Szkole Piechoty mieszczących się w jednym 
kompleksie gmachów przy Alejach Ujazdowskich 
w Warszawie i będących pod jednym dowództwem, 
istniał wówczas Klub Pugilatorów „Cestes”. Miał 
on kilku doskonałych pięściarzy wśród kadry in
struktorskiej. Byli to porucznicy: Kazimierz Las
kowski i Henryk Piątkowski (późniejszy pułkow
nik dyplomowany), oraz plutonowy Krawuś.

Trenerem był doskonały znawca techniki bok
serskiej i niezwykle zamiłowany, aczkolwiek nieco 
nerwowy instruktor, por. Kazimierz Laskowski. 
Moim zdaniem, jemu zawdzięczał boks (i szermier
ka) swój rozwój w Siłach Zbrojnych między woj
nami.

Gdy po pierwszych wstępnych paru tygodniach 
mego pobytu w Szkole Podchorążych, rozpoczęto 
lekcje boksu, z wielkim zamiłowaniem oddałem się 
temu sportowi.

Z mojej 55-tej klasy Szkoły Podchorążych, wy
łoniło się kilku dobrych pięściarzy. Rogalski, wa
ga piórkowa lub lekka, Leszczyński i ja — waga 
półśrednia, Kiernożyoki — waga średnia i Henię 
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Konarzewski (brat słynnego Tomka) — waga cięż
ka, wybijali się na czoło licznej grupy zawodni
ków Klubu Pugilatorów Szkoły Podchorążych „Ce- 
stes”. Często dołączał do nas, o rok starszy, pod
chorąży Szkoły Inżynierii i Saperów, późniejszy 
lotnik, mój imiennik Leonard Tymiński, reprezen
tujący dobrą klasę w wagach średniej i półciężkiej.

Zanim dziesięciomiesięczny kurs unitarny do
biegi końca, stoczyłem kilka walk, uzyskując do
brą recenzję w ówczesnym Przeglądzie Sportowym.

Sędzią ringowym podczas zawodów boksers
kich klubu „Cestes” był zwykle dr Dowojna-Soł- 
lohub. Był on dobrym arbitrem. Jak mi opowia
dano, dr Dowojna-Sołłohub uprawiał boks zawo
dowo z musu w latach 1918-19. Po rewolucji ro
syjskiej, wylądował w Egipcie bez środków do ży
cia. A że był potężnej budowy i niepospolitej siły 
i poprzednio uprawiał sporty w Towarzystwie Gim
nastycznym, więc zarabiał na życie, walcząc ze 
zmiennym szczęściem na zawodowym ringu bok
serskim.

— o —

W lipcu 1925 roku, ziściło się moje marzenie. 
Ukończyłem Unitarną Szkołę Podchorążych z dru
gą lokatą w mojej kompanii i zostałem przyjęty do 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, mieszczą
cej się w Toruniu. Po sześciotygodniowym pływa
niu próbnym na kanonierce O.R.P. Komendant 
Piłsudski, rozpoczęliśmy kurs teoretyczny.

Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (prze
mianowana później na Szkołę Podchorążych Mar. 
Woj.), miała dobrze zaopatrzoną salę gimnastyczną, 
łącznie ze sprzętem bokserskim. Nie było jednak 
instruktora bokserskiego. Zachęcałem kilku kole
gów i wieczorami zbieraliśmy się w sali gimnastycz
nej, gdzie ćwiczyliśmy między innymi, również 
boks pod moim kierownictwem. Byłem pilnym ucz
niem porucznika Laskowskiego i dobrze zapamię
tałem jego metodę szkolenia.

Spośród bokserskich adeptów Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w latach 1925-1928, 
najpilniejszymi i najbardziej obiecującymi byli: ko
lega z mego rocznika podch. mar. Jan Grudziński, 
późniejszy bohaterski dowódca okrętu podwodnego 
O.R.P. Orzeł, oraz podchorąży mar. rezerwy, Staś 
Rowiński, znany kapitan Marynarki Handlowej. 
Ten ostatni już znał boks ze Szkoły Marynarki 
Handlowej w Tczewie.

Poza regularnymi sparringami i pokazówkami, 
nie mieliśmy w tym okresie dużo okazji do meczów.

W 1928 roku otrzymałem promocję na podpo
rucznika Marynarki, z przydziałem na Flotę w 
Gdyni.

Już od zarania istnienia Polskiej Marynarki 
Wojennej był w niej szereg dobrych pięściarzy, ale 

chodzili oni samopas bez opieki trenera r bez na
leżytych warunków do rozwoju. Walczyli dorywczo 
w Kraju lub we Francji, chodząc jako członkowie 
załogi O.R.P. Warta i Wilia do Le Havre i Cher- 
bourga. Prawie z reguły odnosili sukcesy. Do naj
lepszych bokserów Floty w okresie przed 1928 r. 
należeli marynarze Jarociński i Aleksander Czar
niecki (mistrz Polski wagi średniej w 1927 r., wy
stępował często pod pseudonimem Harry Tzer), 
oraz mat, Bolesław Abramczyk, wicemistrz Sił 
Zbrojnych w 1925 r.

W 1928 r. z młodym rocznikiem przybyło na 
Flotę kilku marynarzy, którzy już znali boks w 
mniejszym lub większym stopniu. Gdy się dowie
dzieli, że jest na Flocie podporucznik Marynarki, 
który uprawia boks, zgłosili się do mnie. Dołączy
ło też do nas kilku młodych marynarzy, którzy 
chcieli się boksu uczyć. W jesieni 1928 r. rozpo
częliśmy regularne treningi. Ćwiczyliśmy gdzie się 
dało. Na placu sportowym, na pokładzie i w mię-

dzypokładzie O.R.P. Bałtyk. Dopiero w parę lat 
później wybudowano salę gimnastyczną w kosza
rach Marynarki Wojennej na Oksywiu, gdzie prze
nieśliśmy się ze sprzętem i treningami.

Rok 1928-29 był początkiem późniejszej sek
cji bokserskiej W.K.S. Flota.

Miałem dość pokaźną grupę ćwiczących. Ut
kwiły mi w pamięci nazwiska moich pierwszych 
podopiecznych na Flocie, którzy wykazywali naj
większe zainteresowanie i zdolności. Byli to czte
rej Ślązacy: Alojzy i Emil Kamińscy, Walter Ja- 
rosik i Paweł Płonka — wagi piórkowej, lekkiej 
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i półśredniej, oraz Rafał Wszędyrówny i Ogonowski 
w wadze średniej. Mat Smoliński ćwiczył z nami 
sporadycznie. Abramczyk, który od czasu do cza
su brat udział w zawodach, wołał chadzać swoimi 
drogami i trenował sam.

Po dwóch latach pracy, w 1930 r. wyłoniliśmy 
czterech reprezentantów na Bokserskie Mistrzost
wa Sił Zbrojnych w Poznaniu. Wagę lekką obsadził 
st. mar. Alojzy Kamiński, wagę półśrednią st. mar. 
Paweł Płonka, wagę średnią st. mar. Rafał Wszędy
równy, a ja chociaż też byłem w wadze średniej, 
ażeby umożliwić udział Wszędyrównemu zgłosiłem 
się w wadze półciężkiej. Mat Bolesław Abramczyk 
z jakiegoś powodu, nie mógł wziąć udziału w eli
minacjach. Byłem jedynym oficerem biorącym u- 
dział w tych mistrzostwach.

Po trzech dniach walk, st. mar. Alojzy Kamiń
ski zdobył mistrzostwo Sił Zbrojnych w wadze lek
kiej. Płonka i Wszędyrówny odpadli w półfinałach. 
Ja w półfinale wygrałem przez techniczny K.O. 
w drugiej rundzie z plutonowym Ostrowskim z 
6 (Lwowskiego) Pułku Lotniczego. Sekundował mi 
doskonale „Kibic” Wiktor Moczko, pięciokrotny 
mistrz Polski wagi muszej.

Finał mi się nie udał. Przeciwnikiem moim był 
saper Maćkowiak, zawodnik Warty Poznań. Był on 
znacznie cięższy i wyższy ode mnie. Jego waga 
była na granicy ciężkiej, podczas kiedy ja zrobiłem 
ćwierć kilograma ponad średnią. Sekundował mi 
Mieczysław Forlański, wicemistrz Europy wagi 
muszej w 1930 r., mistrz Polski w wadze muszej, 
a później koguciej i piórkowej. Przez dwie rundy 
miałem przewagę punktową. Doskonale mi wycho
dziły stoppingi i kontry. W trzeciej popełniłem 
błąd taktyczny. Będąc pewnym siebie, poszedłem 
na półdystans i zwarcie. Tu zaważyła różnica wag 
i zmęczyłem się. Walki były ustalone na dwie run
dy trzyminutowe i trzecia czterominutowa. Na po
czątku czwartej minuty trzeciej rundy, idąc do pół- 
dystansu, wpadłem na prawy sierp Maćkowiaka 
i poszedłem na deski. Podniosłem się, ale miałem 
zwolnioną reakcję. Nie było wówczas przymuso
wych ośmiu sekund pauzowania. Nie zdołałem uni
knąć następnego ciosu i zostałem wyliczony na 40 
sekund przed końcem trzeciej rundy. Po walce 
przyznał mi Maćkowiak, że moje ataki i kontry 
z dystansu, były bardzo skuteczne i sprawiały mu 
dużo kłopotu, podczas kiedy moje ataki z półdy- 
stansu i zwarcia na korpus, nie robiły na nim żad
nego wrażenia.

Tak zostałem wicemistrzem Sił Zbrojnych 
wagi półciężkiej na 1930 rok.

Był to mój ostatni oficjalny występ na ringu, 
aczkolwiek przez szereg następnych lat, trenowa
łem regularnie i robiłem sparringi.

W tym samym 1930 roku, zostałem wyznaczo
ny na trzymiesięczny kurs wychowania fizycznego 
w C.LW.F. w Warszawie na Bielanach. Między in

nymi, wyszlifowałem tam moją wiedzę instruktor
ską w boksie pod kierownictwem mego dawnego 
trenera z 1924-25 r. porucznika Kazimierza La
skowskiego.

Po powrocie do Gdyni, otrzymałem przydział 
na O.R.B. Wicher, z którego, poza innymi sportami, 
kontynuowałem moją pracę z bokserami Floty.

W okresie tym, drużyna bokserska Floty, wzbo
gaciła się kilkoma dobrymi ' pięśćiarzami. Mary
narz Teodor Wystrach w 1931 lub 1932 roku, zde
tronizował mata Bolesława AbramCzyka jako mi
strza Floty wagi półciężkiej. Wystrach, po wyjściu 
z Marynarki Wojennej, zdobył mistrzostwo Polski 
wagi półciężkiej w 1932 roku. Marynarze: Edmund 
Chmielewski i Bolesław Janus, powiększyli grupę 
lekkich i półciężkich wag. Z wiasnego narybku 
odznaczali się dwaj siłacze: mar. Stanisław Stęgier- 
ski — waga średnia-półciężka i mar. Leon Żudrak 
— waga półciężka. Skromny, ale dobrze zapowia
dający się mar. Buczek, robił szybkie postępy w 
waoze póiciężkiej-ciężkiej.

W 1933 r. otrzymałem przydział do Kierow
nictwa Mar. Woj. w Warszawie, jako Kierownik 
Samodzielnego Referatu Wychowania Fizycznego. 
Był to pierwszy zdecydowany krok władz Marynar
ki Woj. w kierunku zorganizowania planowane
go wychowania fizycznego w całej Marynarce Wo
jennej.

Po przybyciu do Warszawy, zapisałem się do 
Sekcji bokserskiej W.K.S. Legia, — początkowo ja
ko zawodnik. Zastałem już tam młodego i obiecu
jącego zawodnika wagi półciężkiej, Mata Aleksego 
Kozakowa z Oddziału Sztabowego Kierownictwa 
Mar. Woj.

Trenerem Sekcji bokserskiej W.K.S. Legia, był 
wtedy Feliks Stamm. Zetknąłem się tam również 
z zamiłowanymi działaczami bokserskimi, Edwar
dem Laukedreyem — obecnym renomowanym sę
dzią bokserskim, oraz nieodżałowanym Wacławem 
Lewestamem, który zmarł na zapalenie wyrostka 
robaczkowego w 1936 lub 1937 roku.

Z moich planów zawodniczych nic nie wysz
ło, bo wkrótce po moim wstąpieniu do Klubu, za
częty Sekcją Bokserską Legii wstrząsać kryzysy. 
Kierownik Sekcji P. Porębski ustąpił z jakichś 
powodów. Zamiast trenować jako zawodnik, mu- 
siałem dopomagać Lewestamowi i Łaukedreyowi 
w kierowaniu Sekcją Bokserską. Po jakimś czasie, 
sam objąłem kierownictwo Sekcji. Uczestniczyłem 
we wszystkich treningach prowadzonych przez Fe
liksa Stamma, oraz zakontraktowanego przez Pol
ski Związek Bokserski zagranicznego Trenera Billy 
Smitha, zdobywając więcej wiedzy i doświadczenia 
w tym kierunku. Zakwalifikowałem się jako sekun
dant, a później jako sędzia P.Z.B.

Następnym wstrząsem w Sekcji Bokserskiej 
Legii było ustąpienie trenera Feliksa Stamma, w 
1934 lub 1935 r.
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Przez jakiś czas kierowałem sam treningami 
Bokserów Legii. Wreszcie zapisał się do nas Klimek 
Mizerski, który objął kierownictwo nad treningami.

Praca nasza w Sekcji Bokserskiej W.K.S. Le
gia nie należała do łatwych. Mieliśmy doskonałych 
pięściarzy, — ale wyżej wspomniane i inne kryzy
sy, odbijały się ujemnie na całokształcie organiza
cji i wyników.

Jako sędzia bokserski cieszyłem się dobrą 
opinią.

W owych czasach, tak jak i obecnie, zdarzały 
się rozbieżnie decyzje sędziów punktowych, okazyj
nie wydające mylne oceny walk.

Władze Warszawskiego Okręgowego Związ
ku Bokserskiego w godnych poczynaniach znalezie
nia jaknajlepszego wyjścia z takich sytuacji, zde
cydowały w 1936 r. poddać próbie system jednego 
sędziego punktowego. Zostałem wyselekcjonowany 
na pierwszy ogień tej próby.

Okazja nadarzyła się na towarzyskim meczu 
Warszawianka-Makabi (Warszawa), zorganizowa
nym w Cyrku Staniewskich.

Nie pamiętam kto sędziował w ringu. Ja zosta
łem wyznaczony na jedynego sędziego punktowego. 
Publiczność wypełniająca cyrk po brzegi, przyjęła 
tę wiadomość z entuzjazmem.

Do wagi piórkowej włącznie, decyzje moje by
ły przyjęte z aplauzem.

W wadze lekkiej walczył dobry i popularny 
zawodnik Warszawianki Taborek, mając za prze
ciwnika silnego fizycznie zawodnika Makabi (Sos
nowiec) wypożyczonego na ten mecz. Jeśli dobrze 
pamiętam, nazwisko tego zawodnika było, Stein. 
Według mojej oceny, Taborek, aczkolwiek lepszy 
technicznie, nie mógł sobie poradzić z silniejszym 
fizycznie, atakującym od gongu do gongu, zawod
nikiem Sosnowieckiej Makabi, — i otrzymał wię
cej czystych ciosów niż był w stanie zadać.

Mój werdykt dający wygraną zawodnikowi 
Makabi, spotkał się z gwałtowną dyzaprobatą więk
szości widzów. Powstało pandemonium. Gwizdy i 
okrzyki niezadowolenia wypełniły cyrk. Na ring 
posypały się pomarańcze, ogryzki jabłek itp. Sie
działem przy moim stoliku jak na cenzurowanym. 
Przez dobrych kilka minut nie można było kon
tynuować meczu.

Gdy się nareszcie widzowie uspokoili, — do
kończyliśmy mecz i wszystkie dalsze wyniki zosta
ły przez publiczność zaakceptowane. Tym razem 
już bez entuzjazmu dla mojej osoby.

Po meczu, cała prasa sportowa żywo komen
towała wynik walki w wadze lekkiej na' ogół nie 
zgadzając się z moją oceną. Redaktor Gryżewski 
napisał wówczas .w sposób taktowny, że kapitan 
Tymiński widocznie nie był w formie sędziując 
walkę w wadze lekkiej. Według niego, wynik nie
rozstrzygnięty odpowiadałby bardziej przebiegowi 

walki. — Ja jednak po trzydziestu pięciu latach, 
utrzymuję nadal, że tak jak oceniałem walkę, moim 
zdaniem całkowicie bezstronnie, — wydałem decy
zję słuszną.

Nie pamiętam czy było potem więcej meczów 
sędziowanych systemem jednego sędziego punkto
wego, w każdym bądź razie system ten nie przy
jął się.

W następnych meczach odzyskałem moją re
nomę sędziowską i w okresie pomiędzy 1936 a 1939, 
sędziowałem wiele meczów krajowych i jeden mię
dzynarodowy pomiędzy Gedanią Gdańsk i drużyną 
niemiecką, jeśli dobrze pamiętam, — z Magdebur
ga.

W lipcu 1936 r. powróciłem do Gdyni z przy
działem na Zastępcę Dowódcy O.R.P. Wilia. W 
r,ku następnym zostałem Dowódcą O.R.P. Smok 
i Oddziału Minowego.

Poza innymi sportami, znowu objąłem opiekę 
nad boksem we Flocie.

Do tego czasu, sport ten nabrał rozmachu w 
całej Marynarce Wojennej. Wyszkoliliśmy kilku do
brych instruktorów bokserskich. Między innymi, 
mój brat, bosmanmat Czesław Tymiński, który po
przednio boksował we Flotylli Rzecznej w Pińsku, 
po przeniesieniu na Flotę, ukończył kurs w C.l.W.F. 
i zakwalifikował się jako instruktor W.F. i bok
serski.

W okresie pomiędzy 1936 a 1939 została wpro
wadzona organizacja Wojskowych Klubów Sporto
wych. Na okres ten przypada też najświetniejszy 
rozwój boksu we Flocie.

Zostałem Kierownikiem Sekcji Bokserskiej 
W.K.S. Flota, mając w Zarządzie oddanych po
mocników w osobach por. mar. Feliksa Minkie
wicza, ppor. mar. Eugeniusza Gąsiorowskiego; 
Sekretarza Sekcji, bosmanmata Edmunda Ander- 
mana i ppor. mar. Gośka.

W 1936 r. zgłosiliśmy Sekcję Bokserską W.K.S. 
Flota do Polskiego Związku Bokserskiego i za
kontraktowaliśmy na stanowisko trenera, Stefana 
Matuszewskiego.

Trenowaliśmy własny narybek, jak również by
liśmy zasilani przez bokserów z innych klubów, 
którzy na czas odbywania służby w Marynarce 
Wojennej, przyjmowali barwy W.K.S. Flota.

Problem istniał we Flocie z wagami muszą i 
kogucią. Niewielu marynarzy było lżejszych niż wa
ga piórkowa.

Załatwiliśmy tę sprawę, trenując młodych 
chłopców, oraz uczniów Warsztatów Marynarki Wo
jennej.

Wysiłki Kierownictwa Klubu i entuzjazm za
wodników, zostały wkrótce wynagrodzone. W 1938 
roku W.K.S. Flota zdobył drużynowe mistrzost
wo Pomorza, czwarte miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski i Wicemistrzostw Sił Zbrój-
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nych. W maju 1939 r., „Flota” zdobyła mistrzos
two Sił Zbrojnych,-

W czasie od 1930 do 1939 r., trzech marynarzy 
reprezentowało barwy Państwa Polskiego w zawo 
dach międzynarodowych: -— mar. Henryk Wasiak 
dwa razy, mat Jan Węgrowski i mar. Karolak po 
razie.

W okresie największego rozkwitu Sekcji Bok
serskiej W.K.S. Flota, poniżsi pięściarze tworzyli 
kadrę klubu:

W wadze muszej — Maks Iwański i Mielke 
oraz mar. Lasota. W koguciej — Gwardzik i mar. 
Respa. W piórkowej — marynarze Ryszard Pastur- 
czak i Rechni. W lekkiej — marynarze Łakomy i 
Jankowski. W półśredniej — marynarze Henryk 
Wasiak i Gołębiowski. W średniej — maci Józef 
Błaszak i Władysław Piechocki oraz mar. Antoni 
Kniga. W półciężkiej — bosmanmat Aleksy Koza
ków, marynarz Stanisław Ożarek, mar. Henryk 
Karolak (Mistrz Polski 1938), ppor. mar. Józef An- 
czykowski (walczył też w wadze ciężkiej). W cięż
kiej — mat Jan Węgrowski i st. mar. Stanisław 
Sadowski. We Flotylli Rzecznej w Pińsku, mar. 
Bereziuk wybijał się w wadze ciężkiej.

Treningi obywały się trzy razy tygodniowo w 
sali gimnastycznej Floty na Oksywiu. Zwykle po 
treningach drużyny bokserskiej, wpuszczaliśmy na 
salę gimnastyczną, oczekujących na to chłopców 
w wieku 10-13 lat. Zgraja licząca około 20 malców, 
wpadała na salę (z właściwą temu wiekowi energią 
i hałasem), zabierała się za skakanki, piłki i worki 
bokserskie. Trener Stefan Matuszewski obejmował 
kierownictwo i przez pół godziny wpajał w nich 
zasady sztuki pięściarskiej. Liczyliśmy na znaczny 
narybek za kilka lat, gdy malcy podrosną. Niestety, 
wojna zniweczyła nasze długo-falowe planowanie.

Wierzę jednak, że pewna ilość naszych mal
ców nie straciła zamiłowania do boksu, zapocząt
kowanego na sali gimnastycznej w K.S. Flota, na 
Oksywiu. — Jeden z nich, — późniejszy brązowy 
medalista z Olimpiady Londyńskiej 1948 r., Aleksy 
Antkiewicz. był jednym z „malców” Floty w la
tach 1938/39.

* * *
W czasie drugiej wojny światowej, wraz z na

szymi okrętami bazowanymi na Wielkiej Brytanii,

Odwiedził nas b. dowódca angielskiego okrę
tu podwodnego Alastair Mars który nas poprosił 
o ogłoszenie w Sygnałach że napisał książkę 
„British Submarinces at War 1939-1945”. W ksią
żce tej opisane są również operacje niektórych na
szych okrętów podwodnych.

znalazła się część drużyny bokserskiej W.K.S. 
Flota.

Ryś Pasturczak, Władysław Piechocki, Józef 
Błaszak, Bolesław Abramczyk, Aleksy Kozaków, 
Bolesław Janu, Józef Anczykowski i Stanis
ław Sadowski, pełnili służbę na okrętach wojennych, 
biorąc udział w wielu operacjach. — Stach Stęgier- 
ski pływał w Polskiej Marynarce Handlowej, a Le
on Żudrak, w amerykańskiej.

Rzecz jasna, że w warunkach wojennych na- 
naszych zapracowanych okrętach, mowy nie było o 
treningach bokserskich. Dopiero po zakończeniu 
działań wojennych, gdy dowodziłem krążownikiem 
O.R.P. Conrad, a jednym z moich oficerów był ka
pitan mar. Józef Anczykowski, wkładaliśmy czasa
mi rękawice i sparrowaliśmy, przypominając so
bie czasy naszej młodości pięściarskiej. Anczykow
ski, mimo srogiej kontuzji nogi, doznanej przy 
stracie okrętu podwodnego O.R.P. Jastrząb, ruszał 
się zgrabnie i potrafił jeszcze zabłysnąć dobrymi 
akcjami.

Przypomina mi się taki na pół komiczny epi
zod. — W 1943/44, dowodziłem kontrtorpedow- 
cem O.R.P. Ślązak na Morzu Śródziemnym. Pod
czas jednego z postojów w Gibraltarze, wybrałem 
się na ląd. Wychodząc z wąskiej uliczki, zobaczy
łem tłum złożony przeważnie z marynarzy, żołnie
rzy i lotników, wypełniający mały placyk i przy
glądający się czemuś z zainteresowaniem. Na środ
ku placu ujrzałem1 dwóch marynarzy walczących 
na pięści. Stojący z boku policjant przyglądał się 
spokojnie walce, która toczyła się według zasad 
bokserskich, a więc „czysto” — i nie wymagała 
jego interwencji.

W jednym z walczących rozpoznałem młode
go marynarza z mego okrętu, — wagi najwyżej pół
średniej. Jego przeciwnik, marynarz brytyjski, był 
co najmniej o dwie wagi cięższy. Mój marynarz 
ruszał się sprawniej i wyglądało na to że miał lekką 
przewagę. W pewnym momencie Brytyjczyk zaata
kował prawym sierpem. Mój marynarz zrobił do
bry unik. Brytyjczyk chybiwszy, stracił równowa
gę i przez moment był zupełnie odkryty, — ale 
Polak nie wykorzystał tej okazji i nie wyszedł z 
uniku z ciosem.

Zwykle oficerowie brytyjscy w wypadkach 
bójek marynarzy, czy też ekscesów pijackich, nie 
interweniują. Od tego są patrole i policja.

Ja jednak nie mogłem znieść „takiej kompro
mitacji” mojego marynarza, który zaprzepaścił 
świetną okazję do zadania ciosu. — podszedłem 
do walczących, kazałem zaprzestać walki i poleci
łem memu marynarzowi by powrócił na okręt.

Następnego dnia marynarz tłumaczył się, że 
był zaczepiony przez Brytyjczyka i musiał się bro
nić. Wyraziłem mu moje niezadowolenie nie za to 
że bił się na ulicy, ale że walczył źle.

ł * *
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Polska Marynarka Wojenna poniosła dotkli
we straty w czasie wojny. Los nie oszczędził rów- 
n eż bokserów marynarki.

Mój brat, bosmanmat Czesław Tymiński zginął 
w obronie Gdyni. Marynarz Antoni Kniga, był 
ciężko ranny i został przywieziony do szpitala mor
skiego w beznadziejnym stanie. Wylizał się jednak 
i przetrwał wojnę częściowo w obozie jeńców a 
czę ciowo pod okupacją. Zrnarł w Warszawie na 
początku 1971 r.

Komandor ppor. Jan Grudziński zginął wraz 
z całą załoga i dowodzonym przez niego okretem 
podwodnym O.R.P. Orzeł w maju/czerwcu 1940 r.

Bosmanmat Aleksy Kozakowi mat Stanisław 
Sadowski, zginęli wraz z O.R.P. Kujawiak pod Mal
tą w czerwcu 1942 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Bosman Bolesław Abramczyk osiedlił się w 
Wielkiej Brytanii.

Kapitan mar. Józef Anczykowski, jako bry
tyjski kapitan Żeglugi Wielkiej, pływał po sied
miu morzach. Kilka lat temu, miał zderzenie we 
mgle w Kanale Angielskim z innym statkiem, w 
którym została zabita jego jedyna córka, a on 
po raz wtóry uszkodził nogę. Obecnie jest w Anglii. 
— pracuje na lądzie w shippingu.

Marynarz Stach Stęgierski próbował szczęścia 
w zawodowym boksie i zapaśnictwie w Anglii, — 
ale nadwyrężył krzyż i kiedy się z nim widziałem 
lat temu kilkanaście, nosił gorset i leczył krzyż.

Kapitan Żeglugi Wielkiej Staś Rowiński mie
szka w Hiszpanii.

Marynarz Leon Zudrak był po wojnie w Sta
nach Zjednoczonych, — bosman Bolesław Janus 
też się osiedlił w Stanach.

Marynarze Stanisław Ożarek. Henryk Wa- 
siak i Rafał Wszędyrówny są w Polsce i cieszą się 
dobrym „zdrowiem.

Losy innych nie są mi znane.

* * *

Po wojnie, przez kilka lat pływałem jako oficer 
Marynarki Handlowej pod rozmaitymi banderami. 
Poza regularną gimnastyką oraz walką z cieniem, 
nie miałem innego kontaktu z boksem, oprócz oka
zyjnego oglądania meczów amatorskich i zawodo
wych.

W grudniu 1951 r. zaciągnąłem się jako oficer 
kontraktowy do Królewskiej Marynarki Wojennej 
Pakistanu. Otrzymałem nominację na stanowisko 
Dowódcy Flotylli z równoczesnym dowodzeniem 
jednym z kontrtorpedowców.

Po zapoznaniu się z potrzebami szkolenia bo
jowego i morskiego, ■ — zainteresowałem się stanem 
wychowania fizycznego i sportów na okrętach Flo

tylli. Dowiedziałem się, że poza wiosłowaniem i 
żeglowaniem, Flotylla nie ćwiczyła programowo 
innych dyscyplin sportowych, gdyż, według ogólnej 
opinii, ,,na okrętach nie ma na to warunków”. — I 
W zawodach sportowych Marynarki Wojennej Pa
kistanu, Flotylla brała udział zwykle jako „out
sider”.

Zorganizowałem program wychowania fizycz
nego i sportów dla okrętów i zapewniłem „warun
ki” do ich uprawiania.

Najbliższymi zawodami według programu Ma
rynarki Wojennej, miały być Mistrzostwa Bokser
skie.

Zarządziłem by przysłano na mój okręt wszy
stkich marynarzy Flotylli interesujących się bok
sem. Poprowadziłem osobiście treningi.

W marcu 1952 roku, po raz pierwszy w dzie
jach Pakistańskiej Marynarki Wojenne!, Mistrzost
wo Drużynowe w boksie zostało zdobyte przez 
Flotyllę i mistrzowski puchar powędrował na mój 
okręt.

Przez siedem lat mej służby w Pakistańskiej 
Mar. Woj., początkowo jako Dowódca Flotylli, a 
później jako Komendant Ośrodka Wyszkoleniowe
go, czynnie opiekowałem się moimi bokserami. — 
Aczkolwiek podszkoliłem kilku instruktorów wy
chowania fizycznego na możliwych instruktorów 
bokserskich, zawsze sam prowadziłem treningi. 
Dzięki temu, mimo zawziętych wysiłków innych do
wódców, by przerwać passę zwycięstw moich dru
żyn, — siedem kolejnych mistrzostw 'Marynarki 

Wojennej w boksie, były wywalczone przez 
moich bokserów. Cenny puchar przechodni opusz
czał moją kabinę lub biuro, tylko na okres mis
trzostw, by być mi doręczonym z powrotem po 
zakończeniu finałów.

* * *

W 1960 roku, przybyłem na wyspę Grand 
Bahama i objąłem stanowisko Dyrektora portu 
Freeport.

Ludność miejscową stanowią w większości 
Murzyni. Wielu z pośród nich interesuje się bok
sem.

Podczas kiedy w stolicy Bahamów, — Nassau 
na wyspie New Providence istnieją możliwe warun
ki do uprawiania boksu, — na innych wyspach ta
kich warunków nie było.

Ja początkowo ograniczyłem się tu do zor
ganizowania klubu szermierczego, — który pro
wadzę z dobrym powodzeniem do dnia dzisiejszego, 
— do gry w tenisa i do pływania.

W 1966 roku założyliśmy we Freeport YMCA. 
Zaofiarowałem się zorganizować Klub Bokserski 
w ramach działalności tej instytucji i poprowadzić 
w nim treningi. — Inicjatywa ta spotkała się z po
zytywną reakcją. Do dnia dzisiejszego prowadzę 
regularne treningi dwa razy tygodniowo. Mam po-
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Komandor R. N. Tymiński w roz mowie z ówczesnym Mistrzem świata Wszechwag 
Cassius Clay (Mohamed Ali) po pokazówce tego ostatniego z .Timmi El lis (póź

niejszy Mistrz świata) W październiku 1965. Tego wieczora Kdr Tymiński sędzio
wał w ringu trzy mecze wstępne.

nad dwudziestu podopiecznych i wyszkoliłem kil
ku dobrych pięściarzy.

* * *

Sięgając myślą wstecz poprzez długoletni ok
res mego czynnego związku ze sportem, przewijają 
mi się w pamięci obrazy poszczególnych faz pochła
niających żywot sportowca. — Wytężone treningi 
wymagające daleko posuniętej samodyscypliny i 
wyrzeczeń się, dla osiągnięcia celu — należytej 
techniki i tężyzny fizycznej. — Emocje przed za
wodami, a potem wysiłek fizyczny i hart ducha 
wymagane w czasie zawodów. — „Fair play” w 
walce z przeciwnikiem i koleżeński uścisk dłoni 
po zawodach. Są to elementy niewątpliwie wy
wierające swój pozytywny wpływ na kształtowa
nie charakteru człowieka i towarzyszące mu w je
go życiu.

Nie przesadzę, jeśli tu stwierdzę, że tężyzna 
fizyczna i odporność psychiczna, pewność siebie i 
zaradność w chwilach trudnych, — przymioty o- 
siągnięte w dużej mierzę przez sport, sekundowały 
mi skutecznie w latach próby wojennej. — A pot
rzeba była wielka.

Wojna przyłapała mnie na Atlantyku na żag

lowcu szkolnym O.R.P. Iskra, na którym byłem 
zastępcą dowódcy. —< Wkrótce potem, ewakuo
wałem lotników polskich z Grecji do Francji, jako 
Komendant Transportu na M.S. Oksywie. — 
Rekrutowałem ochotników do (Marynarki Wojen
nej w obozie wojska polskiego w Coetąuidam we 
Francji. — Stanowisko Zastępcy Dowódcy O.R.P. 
Błyskawica podczas bitwy o Narwik i ewakuacji 
Dunkierki ; — Dowodzenie patrolowcem Pome- 
rol z załogą Królewskiej Marynarki Brytyjskiej; 
— Dowodzenie O.R.P. Ślązak w raidzie na Dieppe, 
inwazji Sycylii i lądowaniach w Salerno i Norman
dii (D-Day) i wreszcie dowodzenie jedynym pol
skim krążownikiem O.R.P. Conrad — wymagały 
niejednego wysiłku, popartego odpornością i za
cięciem nabytymi w sportach. — Znajomość per
sonelu, z pośród którego wielu było moimi współ
zawodnikami albo podopiecznymi, czy chociażby 
kibicami, ■— w wielu wypadkach torowało mi dro
gę-

Boks był moim pierwszym sportem zawodni
czym i do dnia dzisiejszego zachowałem mu wier
ność.

Nie ograniczyłem się jednak tylko do boksu, 
r— Uprawiałem z zamiłowaniem lekką atletykę i 
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gry sportowe, — żeglarstwo, strzelectwo, pływa
nie. — Miałem srebrną odznakę Polskiego Związku 
Narciarskiego. — Byłem kilkakrotnym mistrzem 
Marynarki Wojennej w szpadzie i szabli. W 1938 
roku zdobyłem Mistrzowstwo Sił Zbrojnych w szpa
dzie. — Trzykrotnie reprezentowałem Marynarkę 
Wojenną w Mistrzostwach Sił Zbrojnych w pięcio
boju nowoczesnym. — Teraz uprawiam czynnie 
szermierkę i tenis. Pływam dla przyjemności i ćwi
czenia. — Co dzień odrabiam gimnastykę.

Ćwiczenia tak w klubie bokserskim jak i w 

szermierczym, prowadzę zupełnie bezinteresownie. 
A więc do dnia dzisiejszego zachowałem mój sta
tus amatora.

Praca w klubach i czynny udział w sportach, 
z jednej strony utrzymuje mnie w dobrej sprawno
ści fizycznej, a z drugiej, daje mi duże zadowolenie 
i poczucie, że jestem pożyteczny dla społeczeństwa, 
wśród którego mieszkam i pracuję.

Romuald N. Tymiński
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