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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, jak ka
żda organizacja emigracyjna miała swoje łatwiej
sze i trudniejsze okresy, ale przetrwaliśmy przez 
ponad ćwierć wieku osiągając prawie wszystkie 
cele, które zamierzaliśmy. Jeżeli tak się stało, 
zawdzięczamy to, pomimo czasem gorących dys
kusji, tolerancji i głębokiej zgodzie zasadniczych 
poglądów. Są to duże wartości, świadczące jeśli 
nie o pełnej dojrzałości parlamentarnej to o dużej 
jej poczuciu.

Za to jestem, w kończącym się roku, serde
cznie wdzięczny wszystkim! członkom Zarządu 
SMW ; praca z nimi była nie tylko owocna ale 
nadzwyczaj przyjemna.

Zawiązując nasze Stowarzyszenie 27 lat temu, 
wyraźnie podkreślimy, że jesteśmy organizacją 
apolityczną, ograniczającą się do spraw marynar
skich. Nawet nazwa naszej organizacji brzmiała 
wtedy: Samopomoc Marynarki Wojennej.

Mówiąc „apolityczną” znaczyło to że nie chce- 
my brać udziału w sporach różnych obozów po
litycznych, ani przez związanie się z jednym z 
nich atakować innych, mających różne zapatry
wanie.

Uważaliśmy się i chyba słusznie, za b. woj
skowych, gdyż naszą służbę w Polskich Siłach 
Zbrojnych odbyliśmy od pierwszego do ostatnie
go dnia wojny.

Członkowie naszego Stowarzyszenia, „zaanga
żowani politycznie” nie starali się swych indywi
dualnych poglądów narzucać nam czy też zmie
niać charakteru naszej organizacji. My ze swej 
strony nie przeszkadzaliśmy im wyznawać tych 
poglądów.

Członkom innych organizacji polskich na ob
czyźnie, zgodnie ze statutem, ofiarowaliśmy kole
żeńską, współpracę, też jednak na platformie apo
litycznej. Zapraszaliśmy i cieszyliśmy się obecno

ścią członków, nawet przeciwnych sobie organiza
cji, na naszych uroczystościach czy świętach.

Jest rzeczą zrozumiałą, że b. wojskowych in
nych rodzajów broni uważaliśmy i uważamy za
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serdecznych kolegów bez względu na ich opinie 
polityczne.

Sami pozostaliśmy na obczyźnie, ale kolegów, 
którzy powrócili do Kraju czy też tych co są w 
Kraju nie tylko nie potępialiśmy ale staraliśmy 
się pozostać z nimi na przyjaznej stopie i nawet 
w różny sposób im pomagać, jeśli oni czy ich ro
dziny tego potrzebowały. Tak samo pomagaliśmy 
organizacjom i poszczególnym Polakom na emi
gracji.

Miło nam było, znów na platformie koleżeń
skiej, brać udział w świętach piechoty, kawalerii 
czy innych, czy też — jak to było w grudniu ze
szłego roku —• brać udział we wspaniałej anglo- 
polskiej uroczystości w Manchesterze.

Ta wyczekująca na zgodę pozycja naszego 
Stowarzyszenia nie była „wyczekująca” jeśli cho
dzi o nasz stosunek do Kościoła i jego przedsta
wicieli. Cieszymy się z posiadania polskiego koś
cioła p d wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Lon
dynie. Cieszymy się, że w Katedrze Westminster- 
skiej, jeszcze przed powstaniem własnego kościoła 
została umieszczona tablica ku czci poległych 
kolegów. Cieszymy się i z głębokim hołdem i 
wdzięcznością przyjmujemy opiekę naszego Dusz
pasterza J.E. ks. biskupa Władysława Rubina i 
dziękujemy za błogosławieństwa dla polskich ma
rynarzy, którymi nas obdarzał.

Ks. Biskup W. Rubin (sam b. wojskowy) 
przy wielokrotnych spotkaniach z przedstawiciela
mi SMW przekazywał nam swoje życzenia i sło
wa miłości.

Poniżej zamieszczam jego odpowiedź na prze
słane przez naszą organizację życzenia z okazji 
Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa oraz wspólną fo
tografię z Prezesem, SMW.

Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie 
St. Stanislaus B.M. Church and Hospice in Romę

Wzruszony okazaną mi dobrocią przez wiel
koduszne uczestnictwo w moim Srebrnym Jubile
uszu Kapłańskim dziękuję bardzo serdeczn e za 
udział w modlitwach i za nadesłane mi życzenia.

Zachowując głęboką wdzięczność za doznaną 
dobroć, proszę Boga za pośrednictwem Niepoka
lanej Królowej Polski o cbfte łaski dla wszystkich, 
którzy zjednoczyli się ze mną w tym Jubileuszu 
oraz łączę najlepsze życzenia i błogosławieństwo.

Przesyłam również najlepsze życzenia z oka
zji Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Bp Władysław Rubin

Rzym, w grudniu 1971 r.

B. Jabłoński listopad 1971

SUPERMOCARSTWA, ARSENAŁ NUKLEARNY 
NATO I PAKT WARSZAWSKI

W ROKU 1969-1970
Studiowanie tablic i wykazów jest często dość 

nużące. Nic jednak nie zastąpi liczb o ile chodzi 
o zdanie sobie sprawy ze stanu faktycznego zbro
jeń oraz kto, jak dotychczas, w tym wyścigu prze
grywa.

Tablice te są wyciągiem z książki wydanej 
przez „The Institute for Strategie Studies” pod 
tytułem „The Military Balance 1969-1970”.

Ponieważ wszyscy znamy teraz angielski ję
zyk dostatecznie dobrze — tablice są podane w 
brzmieniu angielskim dzięki czemu unika się po
trzeby tłumaczenia angielskiej terminologii na pol
ską. terminologii, której właściwie dobrze nie zna
my.

Dla ułatwienia, na początku są podane naj
bardziej potrzebne skróty. Dalsze skrótv i znako
wania są podane pod tablicami.

Teraz w roku 1970/71 do tablicy 1 A (Nu- 

clear Strike Forces) i 1 B (Growth of Strategie 
Missile Strength) wprowadzono kilka uzupełnień.

A breviations

ABM — Anti ballistic missile
ASW — Anti submarine warfare
MRV — Multiple re-entry vehicle.
FOBS — Fractional crbital bombardment system
JCBM — Inter Continental ballistic missile
1RBM — Intermediate-range ballistic missile
MIRV — Multiple individually targetable re-entrv 

vehicle
MRBM — Medium-range ballistic missile
MRV — Multiple re-entry vahicle
SAM — Surface to air missile
SP — Self propelled
SLBM — Submarine launched ballistic missilefs)
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Tables
I. EST1MATES OF COMPA RATIVE STRATEGTC STRENGTHS 

(latu 1969)
A. Nitelear Strike Forces

Category USA Britain China France
Soviet
Union

Land-bascd ICBMs" .. 1,054 — — — 1,050 1300*)
Fleet ballistic missiles".. 656 48 — — 160 280
Long-rangc hcavy bombers 450 — — — 200
IRBMs and MRBMs"............................... — — — — 700
Medium bombers" 60 50 a few 40 1,050

B. Growth of Strategie Missile Strength *) 1970/1971

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

USA ICBM Nonę 18 63 294 424 834 854 904 1,054 1,054 . J ,054 1,054

USSR ICBM Some 35 50 75 100 200 270 300 460 800 1,050 1,300

USA SLBM Nonę 32 96 144 224 416 496 592 656 656 656 656

USSR SLBM" Nonę Nonę Some Sonic 100 120 120 125 130 130 160 280

“These figures indicate the number of delivery vchicles, 
taking no account of actual or potential MRV or MIRV 
capability of Minuteman 3, Poseidon or SS-9.

''These tables exclude tactical aireraft (for examplc. the 
F-4, F-104, Buccar.eer), and long-rangc tactical missiles

C. Seapowerd

like Pershing, which in some circumstances might have 
a nuclear role comparable to that of medium bombers 
and MRBMs.

rSoviet SLBMs include surface-launchcd ballistic and 
cruisc missiles.

rfActive fleets or ships in commission.

Category USA Britain China France
Soviet 
Union

Aireraft carricrs. .
Helicopter carriers, commando carriers

22 2 — 3 —

and assault ships 157 4 — 3 2
Guided-missile cruiscrs 9 — — — 9
Gun cruisers
Large guided-missile destroyers and

4 1 — 2 11

frigates .. . . . . . . 60 6 — 2 24
Ocean-going escorts 200 56 27 42 176
Nuclear-powercd missile submarines .. 41 3 — — 43
Other missile-firing submarines — — 1 — 50
Nuclear-powered fleet submarines 40 3 — — 17
Other submarines .. .. .. 62 22 32 19 263

55
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£ MaTOR NuCLEAR DELIVERY SYSTEMS. 1969-70 
(A) MISSILES

Namc Propcllant
Max. rango 

(statutc miles) In scrvicc
Estimatcd 
warhead

USA- LGM-25C Titan 2
ŁGM-30A Minuteman 1 
LGM-30F Minuteman 2.. 
UGM-27A Polaris Al 
UGM-27B Pelaris A2 . .
UGM-27C Polaris A3 .. 
MGM-13B Mace 
MGM-3IA Pershing 
MGM-29A Sergeant

USSR ICBM Scrag ..............................
ICBM SS-9 Scarp

ICBM Sasin ...............................
ICBMc............................................
ICBM Sarage...............................
IRBM Skean
MRBM Sandał...............................
SLBM Sark“ ...............................
SLBM Serb'1 ...............................
SLBM«'.............................................
SLM Strela
SRM Scud ......
CRM Shaddock ..

SL 
S 
S 
S 
S 
S
T 
S 
s

L 
SL

SL 
SL 
S
L 
L 
SL 
SL 
SL 
SL
L 
T

9,000 
6,500 
7,900 
1,380 
1,700 
2,850
1,380

400 
75

5,000 
10,000

6,000 
5,000 
5,000 
2,100 
1,100

300 
650

1,500 
400 
150 
250

1963
1962
1966
1960
1963
1964
1963
1964
1962

_b

1965

1963
1966
1966
1961
1959
1959
1964
1969
1961
1957
1962

5+ megaton
1+ megaton
2 megaton
0.7 megaton
0.7 megaton
0.7 megaton 
kiloton rangę 
kiloton rangę 
kiloton rangę

? 30 megaton
Up to 25 mega

ton
5 megaton
1 megaton
1 megaton
1 megaton
1 megaton
1 megaton
1 megaton
1 megaton 
kiloton rangę 
kiloton rangę 
kiloton rangę

notę. Rockets claimcd to be a mobile IRBM (Scrooge) 
a mobile MRBM (Sra/np)andaSLBM (Sawfly) have bcen 
shown on Moscow paradcs, but are belicvcd not to be in 
servicc yct.

L = Liquid fuel. S = Solid fuel. SL = Storable liąuid 
fuel. T = Turbojet. SLM = Ship-launched missilc. 
SLBM = Submarine-Iaunchcd ballistic missilc. SLCM 
= Submarine-Iaunchcd cruise missilc. SRM = Short- 

rangc missilc. CRM = Cruise missile. LGM = Silo- 
launched missilc. UGM =-- Undcrwatcr-launched missile. 
MGM = Mobile guidcd missile.

“ This table excludes Minuteman 3 and Poseidon sińce 
these missiles are not yet operational.

11 Belicved not operational.
c No namc assigned.
<' Undcrwatcr-launched.

(B) AIRCRAFT

Name Origin

Un-refuelled 
Rangę 
(statute 
miles)® Mach No.

Maximum 
Take-off 
Weight 

(Ib)

Bccame 
Opera
tional

Possible 
Bomb- 
Load 
(Ib) Missiles Carried

B-52 Stratofortrcss USA 12,500" 0.95 488,000 1955 75,000 2 Hound Dog ASM
Tu-20 Bear B USSR 7,800 0.78 365,000 1956 40,000 1 Kangaroo ASM
Mya-4 Bi son USSR 6,050 0.87 250,000 1956 20,000
Yictor B2 Britain 4,000 0.95 200,000 1958 35,000 1 Blue Steel ASM
Vultan B2 .. Britain 4,000 0.95 200,000 1957 21,000 1 Blue Steel ASM
Tu-16 Badger C USSR 3,000 0.87 150,000 1955 20,000 1 Kipper ASM
Tu-22 Blinder USSR 2,0004- 1.9 175,000 1962 12,000 1 Kitchen ASM
Tu-4 Buli" .. USSR 3,000 0.65 150,000 1946 15,000
B-58 Hustlcr USA 2,000 + 2.1 163,000 1960 12,000
MiragelYA.. France 2,000 2.2 70,000 1964 8,000
Canberra B8 Britain 3,800 0.83 56,000 1955 8,000 I AS-30 ASM
F-105D Thunderchief USA 2,000 + 2.15 54,000 1961 13,000
F-4B P/iantom II . . USA 2,000 : 2.3 56,000 1962 15,000
Buccaneer S-2 Britain 2,000 + 0.95 40,000 1966 8,000
F-104 Starfighter .. USA 2,200 2.3 29,000 1962 4,200
FB-111 USA 3,8004- 2.5 70,000 1968 37,500 4 SRAM ASM

ASM = Air-to-surface missile. stantially reduces the other.
“ The ranges are maximums without in-fiight fuelling. 6 At high altitudes (50,000 fcet).

In many cases the fuli rangę or the fuli warload sub- cIn service with the Chinese Air Force (see page 40).
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APPENDIX: The Military Balancę between NATO and the Warsaw Pact

(Excluding consideration of strategie weapons and seapower.)

Any assessment of the balance between NATO and 
the Warsaw Pact involves both comparison of the 
strengths of men and cquipment, including nuclear 
weapons, and consideration of qualitative charactcr- 
istics such as geographical advantages, deployment, 
training and logistic support. Inevitably there are 
difficulties in giving values to qualitative factors and 
in dcciding on their relevance. The comparisons 
which follow are thercforc primarily a quantitative 
guide to the balance and necessarily oversimplify 
what is by its naturę a complex problem.

GROUND formations

GROUND FORCES
The ground forccs in the alliance systems are de- 
ploycd in Northern, Central and Southern Europę. 
There are, howevcr, difficulties in making precisc 
calculations about this distribution sińce it might, 
for example, depend on circumstances whether 
Soviet formations in Western Russia would be 
committed to the Baltic area or to Germany. For 
such reasons Northern and Central Europę are 
grouped together in the tables which follow and 
Southern Europę is shown separately.

Northern and
Central Europę" Southern Europo'1

Category NATO
Warsaw (of which

NATO
Warsaw (of which

Pact USSR) Pact USSR)

Ground forces available to commanders in peace- 
time (in division equivalents)

—armoured 8 30 19 6 11 3
—infantry, mechanized and airborne .. 16 35 20 27 23 4

If French formations are included with NATO, 
Western forces available in peace-time would be 
inereased by 5 mechanized divisions.

These comparisons do not, however, reflcct an 
accurate quantitative assessment, sińce NATO 
formations are much larger than those of the 
Warsaw Pact. (For strengths of military formations

Manpower (in thousands)

see before Part 1). It is necessary to take account not 
only of this dillerence in size, but also of the other 
combat troops in formations higher than brigades, 
and of those men who directly support them. 
Figures calculated on this basis - and the calculation 
can only be approximate - give the following com
parison for forces in peace-time:

Northern and
Central Europę" Southern Europę''

Category NATO
Warsaw (of which 

Pact USSR) NATO
Warsaw (of which 

Pact USSR)

Combat and direct support troops available 600 925 600 525 375 100

“Includes, on the NATO side, the commands for which 
AFCENT and AFNORTH commanders have res- 
ponsibility (see introduction to NATO section). 
France is not included. On the Warsaw Pact sidc it 
includes the command for which the Pact High Com- 
mander has responsibility, but excludes the armed forces 
of Bułgaria, Hungary and Rumania. Soviet units normally 
stationcd in the Western USSR and such troops as might 
be committed to the Baltic theatre of operations

have, however, been included on the Warsaw Pact side.
''Includes, on the NATO side, the Italian, Greek, and 

Turkish land forces and such American and British units 
as would be committed to the Mediterranean theatre of 
operations, and on the Warsaw Pact side, the land forces 
of Bułgaria, Hungary and Rumania, and such Soviet units 
normally stationed in Hungary and Southern USSR as 
might be committed to the Mediterranean theatre.

62
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If French forccs wcre includcd thc Western figurę for 
Northern and Central Europę might be incrcased by 
some 100,000.
The mobilization of first linę reserves and the move- 
ment of other reinforcements by both sides would 
matcrially alter the abovc balance during the initial 
stages of mobilization, when the Warsaw Pact 
countries would have a superior reinforcement 
capacity derived in part from their geographical 
situation. There is also the possibility that the 
Warsaw Pact might begin to mobilize before NATO 

ally cnough to permit fuli reinforcement, thc West 
would be in a position much morę resembling 
cquality, sińce the NATO countries in fact maintain 
larger armies than the Warsaw Pact. The figures arc 
for Army/Marines (in thousands) for NATO 3,550 
and the Warsaw Pact countries 2,847. If French 
forces arc included, thc Western figurę becomes 
3.878. Of coursc large numbers of these men are 
outside Europę, as for example American forccs in 
Asia and Soviet forces on their Far Eastern frontier.

The relative tank strengths are as follows:
Southern Europę6

Northern and 
Central Europę'

TANKS

Category NATO
Warsaw 

Pact
(of which 
USSR) NATO

Warsaw 
Pact

(of which 
USSR)

Medium/heavy tanks available to commanders
—rin peace-time 5,250 12,500 8,000 1,800 4,600 1,300

It will be seen that NATO has rather less than half 
as many tanks as the Warsaw Pact in Northern and 
Central Europę, though the NATO tanks are 
generally morę modern and their armament is 
probably better. Bcaring in mind thc csscntially 
defensive role of NATO the dcficicncy may be less 
significant than the figures suggest, particularly as 
NATO has some 50 per cent superiority over the 

Warsaw Pact in anti-tank weapons. Conventional 
artillery is not shown in the table but both sides are 
about equal in strength: NATO is, however, likely 
to have superior fire-power becausc of thc greater 
accuracy of its weapons and thc greater lethality of 
its ammunition, and thc logistic capability to sustain 
higher rates of fire.

AIR FORCES
The aireraft strengths in peace-time are as follows:

Northern and
Central Europę" Southern Europę’’

Category NATO
Warsaw (of which 

Pact USSR) NATO
Warsaw (of which

Pact USSR)

Tactical aireraft in operational service
—light bombers
—fighter/ground attack ..
—interceptors
—reconnaissance

50 
1,150

450 
400

260 220
1,285 820
2,000 885

250 220

550
300
125

60 60
215 105
860 295

50 40

The division of tactical aireraft into the catcgories 
shown can only be a very approximate one sińce 
some aireraft can be adapted to morę than one kind 
of mission. In generał NATO has a higher proportion 
of multipurpose aireraft and NATO aireraft havc a 
greater average capability: they have longer rangę 
and over twice the ayerage payload on typical 
missions. NATO crews get about twice as many 
flying hours a month on training as their Warsaw 
Pact counterparts. It is difficult to determine the 
extent to which thc greater performance and 
versatility of the NATO aireraft would offset the 
greater numbers of the Warsaw Pact, though it is 

evident enough that a direct comparison of the two 
air forces in terms solcly of numbers may be mis- 
leading, and could undervalue NATO’s real capa
bility. But it could be equally misleading to givc 
weight to these qualitative factors without taking 
into account the diifcrcnt compositions of thc two 
air forces, and the different roles they would be 
called upon to play in war, conventional or nuclear.

There is one other factor. The. ,East enjoys a 
numcrical superiority in Europę but thc NATO 
inventory of aireraft world-wide is far greater than 
that of thc Warsaw Pact. NATO therefore has a 
greater reinforcement capability.

Printed by kind permission of Instjtute for Strategie Studies
63
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B. Jabłoński Styczeń 1972

MARYNARKA WOJENNA POLSKI LUDOWEJ
W 1947 R.

Stan osobowy:
20.000 (w tym 1.000 piechoty morskiej)

5 okrętów podwodnych
2 niszczyciele (K.T.)

30 eskortowców przybrzeżnych (myśliwców OOPP)
24 tawlerów morskich
27 trawlerów przybrzeżnych
12 patrolowców typu „Osa” uzbrojonych w Styx 

SSM
20 ścigaczy torpedowych (poniżej 100 ton)
22 okrętów desantowych
45 morskich samolotów, większość typu MiG - 17 

i trochę bombowców typu II - 28 oraz pewna 
ilość helikopterów.

Bomby latające typu „Samlet” dla obrony wybrzeża.

Przy okazji warto wspomnieć, że stosunek 
sił morskich na Bałtyku waha się w granicach 
1-4 lub 1-5 na korzyść paktu warszawskiego. Oczy
wiście gros tych sił tworzy marynarka sowiecka 
która na Bałtyku posiada (wymieniam poważniej
sze typy): 5 krążowników, 40-50 kontrtorpedow- 
ców i 40-50 okrętów podwodnych. Duża część 
jednak bałtyckiej marynarki sowieckiej jest prze
widziana do działań na szerszych wodach (oce
anach).

Dla całości obrazu pożytecznym będzie uzu
pełnić powyższe wiadomości jeszcze danymi o mor
skich siłach sowieckich na północy opierających 
się na rozbudowanej sieci baz na obszarze Mur
mańsk — półwysep Kola. Stan personalny arkty- 
cznej marynarki sowieckiej przekracza 100.000 lu
dzi. Mają tam około 500 okrętów nawodnych 
(ponad 1/3 wszystkich posiadanych okrętów na
wodnych) oraz 170 OOPP (na ogólną liczbę mniej 
(więcej 370). 70% sowieckich jednostek pływają
cych wyposażonych w SLBM (czyli pocisków wy
strzeliwanych spod wody) znajduje się na półno
cnych wodach arktycznych.

Skład Polskiej Ludowej Marynarki Wojennej 
wskazuje wyraźnie pa jej ewentualne zadania. A 
mianowicie: patrolowanie wybrzeża, eskortowanie 
i obrona statków handlowych poruszających się w 
stosunkowo niewielkiej odległości od wybrzeża, 
trałowanie oraz utrzymywanie w bezpieczeństwie 
dojść do portów które będą lub mogą być wyko
rzystywane przez marynarkę sowiecką. Słowem 
rola pomocnicza. Możliwość samodzielnych ope
racji i szczególnie zaczepnych prawie żadna. Ta 
dziedzina jest wyłącznością sowiecką. Przy okazji 
warto zanotować, że Polska która tak rozbudowa
ła po wojnie swój przemysł okrętowy właściwie 
nie buduje okrętów wojennych (poważniejszych).

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z KARTY ŻAŁOBNEJ

5 grudnia 1971 zmarł w Brisbane, po długiej 
i ciężkiej chorobie w Australii nasz kolega kmdr 
ppor. audytor Wojsław Przygodski.

Dotarły nas wiadomości, że bardzo niedawno 
temu zmarł nagle w Gdyni jeden z naszych star
szych kolegów kpt. mar. Mieczysław Jacynicz. 
Przed przejściem na emeryturę kpt. Jacynicz pły
wał na statkach dalekomorskich a jeszcze przed 
tym przez pewien czas był kapitanem portu w Gdy
ni.

Dnia 8 grudnia 1971 zmarł jeden z naszych 
najstarszych podoficerów znany wszystkim star
szym kolegom a mianowicie st. bsm. Stanisław Pa
talas.

Z dużym opóźnieniem dowiedzieliśmy się że 
29 kwietnia 1971 zmarł w Szczecinie Bronisław 
Szustak, który pracował w Szczecińskim Urzędzie 
Morskim. O zgonie męża zawiadomiła nas jego 
małżonka p. Maria Szystakowa.

W tym samym miesiącu zginął w wypadku 
samochodowym st. bsm. Józef Płonka. Kol. Płon
ka z rocznika 1902 z początku służył w batalio
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nie morskim, promowany na podoficera w 1924 r., 
jeden z szóstki pierwszych motorzystów OOP, kie
rownik maszyn na trawlerze w czasie wojny i wię
zień niemiecki. Nieskazitelny kolega, charakter i 
człowiek.

7 stycznia 1972 zmarł nagle we Francji, w Do- 
urges, mat Edmund Szał, w wieku lat 51. Odszedł 
od nas pierwszorzędny człowiek i kolega.

W styczniu po dłuższej chorobie w Polsce, 
gdzie odwiedzał krewnych, zmarł członek naszego 
Stowarzyszenia i jednocześnie wielki przyjaciel, 
ppłk Czesław Sleziak. Zmarł w Katowicach i zo
stał pochowany w swym rodzinnym mieście w 
Żywcu. Ubył Kolega o którym pamięć zostanie z 
nami na zawsze.

Dnia 19 stycznia 1972 zmarł w Londynie po 
ataku serca kol. Wacław Herzog. Grono najbliż
szych kolegów odprowadziło go na miejsce wiecz
nego spoczynku.

Dowiedzieliśmy się również że zmarł w Polsce 
jeden ze starszych podoficerów Marynarki st. bsm. 
Zygmunt Luterek.

Dowiedzieliśmy się z gazety że umarł w Ira
nie nasz kolega Mieczysław Woźniak. Zmarł na
gle w lutym. Był kapitanem portu Kharg Island, 
Iran.

Cześć Ich Pamięci! 
12 luty

Jak corocznie, w sobotę dnia 10 lutego ob
chodziliśmy Święto Marynarki Wojennej. Muszę 
wspomnieć, że dnia 10 lutego został złożony wie
niec w Katedrze Westminsterskiej przed tablicą u- 
fundowaną przez Stowarzyszenie Marynarki Wojen
nej. W składaniu wieńca wzięli udział: Prezes SMW 
dr kmdr B. Markowski, prezes Klubu Morskiego 
mec. W. Nadratowski, przezes Związku Oficerów 
Marynarki Handlowej K. Markul oraz wiceprezes 
Klubu Morskiego A. Mielżyński.

12 lutego rano o godz. 10 zgodnie z obycza
jem, odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli 
Msza św. za poległych i zmarłych kolegów Mary
narki Wojennej.

Wieczorem, o 7-mej zebraliśmy się w salach 
Ogniska Polskiego. Z początku w barach, a potem 
na sali głównej, gdzie były rozstawione stoliki do 
kolacji. Było miejsce do tańca a na scenie przy
grywała orkiestra. Osób było wyjątkowo dużo i 
wielu takich, którzy na tę zabawę uczęszczali rza
dko albo prawie nigdy. Tych rzadkich gości — 
pozwolę sobie wymienić: p. Karakulko, S. Traszko, 
S. Kmiecik, J. Klamt — witaliśmy z wyjątkową 
przyjemnością. Poza tym wielką radością dla nas 
były odwiedziny trzech kolegów ze Szwecji, a mia
nowicie kol. Farbisza, Pizuńskiego i Kneczke. Wy
celowali tak szczęśliwie, że właśnie w tym okresie 
byli w Londynie. *Tym  rzadkim gościom zebrani 
odśpiewali 100 lat. Na ogół nastrój był bardzo do
bry, wszyscy bawili się jakby im ubyło co naj
mniej 30 lat i wszystko byłoby pięknie i bez za

rzutu, gdyby nie to, że następnego dnia kilka osób 
biorących udział w zabawie pochorowało się na 
brzuszek. Dla przypomnienia Kolegom z poza Lon
dynu i z poza Anglii kto mieszka w stolicy W. Bry
tanii podajemy poniżej wykaz kolegów którzy wzię
li udział w naszym święcie: J. Mackusowie, F. Pi- 
tułkowie, A. Gulukowie, R. Jedyńscy, P. M. Na- 
gurska. p. J. Bednarzowie, W. Krzyżanowscy, T. 
Budzyński, K, Zubkowscy, R. Dullowie, B. Bis
kupscy, J. Hobotowie. pp. W. Karakulko, J. An- 
czykowscy, pp. S. Traszko, F. Wizłowie, E. Li
berowie, B. Markowscy, 1. Kamińska, B. Jabłońscy, 
H. Wójcik, B. Danielewiczowie, Z. Nadratowski 
i kol. Myślicki.
Wpłacili składkę na członkostwo dożywotnie Ko
ledzy:

E. Pławski £ 10.50
Z. Hornung 10.50
W. Limonienko 10.50
A. Kneczke 10.50
J. Pizuński 10.50
J. Pawłowicz 10.50
K. Korsak 10.50

Od ostatniego wydania „Naszych Sygnałów” od
wiedzili SWM Koledzy:

K. Hess — (USA — w przerwie w pływaniu)
T. Farbisz — Szwecja
J. Pizuński — Szwecja
A. Kneczke — Szwecja
J. Pawłowicz — w przerwie w pływaniu
W. Śliwiński — z Irlandii
E. Żydowicz — z Brazylii

Złota Odznaka Honorowa
W tym roku na wniosek Zarządu Głównego 

Kapituła Złotej Odznaki Honorowej SMW przy
znała tę Odznakę 6-ciu członkom Stowarzyszenia, 
a mianowicie:

P. Halinie Wójcik, dr. kmdr. Markowskiemu, 
kol. por. S. Olszewskiemu w Londynie, kmdr. E. 
Pławskiemu w Kanadzie, inż. kpt. mar. T. Lesi- 
szowi w Manchesterze oraz kpt. mar. W. Poray- 
Wojciechowskiemu w Glasgow. Koledzy Pławski i 
Lesisz otrzymali swe odznaki i dyplomy drogą 
pocztową. Kolegę Poray-Wojciechowskiego udeko
rował osobiście w Glasgow kol. kmdr. Wroński. 
Wreszcie dla grupy londyńskiej została zorganizo
wana skromna uroczystość w salonie klubowym 
Stowarzyszenia Lotników. Na początku przemówił 
krótko kol. Jabłoński jako sekretarz Kapituły po 
tym krótko i lepiej kol. Wroński jako przewodni
czący Kapituły; po przemówieniu udekorował od
znaczonych. W imieniu udekorowanych z humo
rem i bardzo ładnie odpowiedział kol, Markowski. 
Po dekoracji, która odbyła się w obecności nie 
tylko zarządu ale i zaproszonych przez dekorowa
nych gości, poczęstowano obecnych kieliszkiem 
wina i odpowiednimi przekąskami.
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POLSKIE EKSPONATY DO ANGLII

Przed kilku dniami attache wojskowy, lotni
czy i morski polskiej ludowej ambasady w Lon
dynie płk Witold Łokuciemski przekazał mor
skiemu muzeum brytyjskiej floty w Port- 
smouth odznaki polskich okrętów podwodnych. W 
muzeum tym znajdują się już eksponaty poświęco
ne polskim okrętom podwodnym „Dzik” i „Orzeł”, 
jak również dziennik kapitański zawierający opis 
ucieczki „Orła” do Anglii.

„Tygodnik Morski’ Nr 7 z 13. II. 1972 r.
5 grudnia 1971

Ukazała się w druku książka napisana pod 
redakcją naszego kolegi por. mar. Jędrzeja Gier
tycha pt. „Komunikaty Towarzystwa im. Romana 
Dmowskiego”. Książka zawiera 718 str. i kosztuje 
£3.-.

Koszt wydania tej pracy jest duży i redakto 
rowi zależy na rozpowszechnieniu i rozsprzedaży. 
Można ją nabyć wyłącznie wprost od kol. Gier
tycha którego adres brzmi: 16 Belmont Rd„ Lon
don N. 15.

Komisja Opieki i Fundusz im. Ginsberta

Jednym z zasadniczych powodów egzysten
cji SMW jako Stowarzyszenia jest pomoc kole
gom. Komisja udziela jej z zysków Stowarzysze
nia oraz z darów. Przez przegląd rocznych spra
wozdań pracy Zarządu, Koledzy będą mieli mo
żność dokładnego i cyfrowego śledzenia tej gos
podarki.

Uważam jednak za wskazane, by Ci wszyscy 
ofiarodawcy, którzy tak ofiarnie i corocznie skła
dają swoje dary na pomoc dla kolegów wiedzieli 
z jaką radością i wdzięcznością są one przyjmo
wane. Fragmenty niektórych listów zamieszczamy 
dla wiadomości ofiarodawców.

Od wydania ostatniego numeru „Naszych sy
gnałów”, na nasz Apel Gwiazdkowy wpłacili Ko
ledzy:

T. Sroka
W. Lasek 1.50
P. Jankowski 10.00
K. Łowczynowski 1.00
J. Kolendo 1.00
J. Wojtyra 1.50
S. Pohorecki 1.93
J. Kiłaczycka 3.00
T. Filipczak 2.00
Lady M. Moncreiffe 5.00
K. Grocholski-Howard 1.00
J. Klamt • 1.00
J. Wiszowaty 5.00
R. Dulla 5.00
R. Jedyński 1.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje

B. Opeldus 1.50
J. Biliński 1.00

B. Karczewski 0.50
J. Sitko 1.75
R. Tymiński 10.00
E. Pławski 1.91
L. Mizgalski 3.00
J. Krawczyński 5.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 1.00
E. Nowak 3.50
L. Stróżniak 3.80
K. Domański 5.00
C. Wnorowski 1.90
A. Browarski 3.00
A. Kwaśnića 1.00
J. Lubelfeld 3.85
J. Kucharski 1.09
R. Katarzyński 2.00
S. Dzik-Jurasz 2.00
K. Namieśniowski 3.00
S. Rowiński 3.00
M. Wasilewski 2.00
A. Połomski 2.00
K. Zubkowski 2.00
A. Guluk 1.00
T. Kubiakowski 0.50
P. Surzyn 1.00

W. Majewski 4.00
P. Cieślak 1.20
J. Lutyk 2.87
J. Giertych 0.50
T. Jaszkowski 3.83
Koło Manchester 5.00
W. Januszewski 3.45
J. Tchórznicki 7.00
Liga Morska Oddz. Gen. Kwaśnie
wskiego 5.66
J. Bednarz 1.00
H. Chwalibóg 0.50
Dr. K. Boreyko 3.72
A. Cwalina 1.89
A. Hulewicz 1.00
J. Hupert 3.72

my.

Kol. E.R. z Poznania
Dziękuję za życzenia oraz za bon^, których 

było 17 doi. 15 centów. Życzę również zdrowych 
i pogodnych Świąt. Bardzo mi się te bony przy
dały gdyż kupiłem sobie bieliznę.

Wdowa z Gdyni — p. M.K.
Kochanym, Drogim Kolegom ś.p. Męża me

go składam serdeczne podziękowanie za pamięć o 
mnie, za życzenia oraz miły dodatek, który bar
dzo mi się przydał. Już 29 lat minęło od zgonu 
mego Męża . . . Wychowałam sama troje dzieci w 
b. ciężkich warunkach. Teraz pomagam chować 
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wnuki, których mam pięcioro — oby Bóg dobry 
pozwolił wyróść im na dobrych i uczciwych lu
dzi .. . Podziwiam was, że mając swoje sprawy pa
miętacie o mej skromnej osobie. Proszę mi wie
rzyć, że ta życzliwość przynosi pewną ulgę w 
mym życiu radość zadowolenie i wiarę że są jesz
cze szlachetne serca na świecie godni przyjaciele 
pamięci mego męża.

Bóg Wam zapiać!

Kol. J.D. z Gdyni
Zawiadamiam uprzejmie, że odebrałem sumę 

£10.00 jako prezent gwiazdkowy, za co bardzo ser
decznie dziękuję.

Od 29.5.1971 r. leżę w szpitalu, miałem w tym 
czasie 3 operacje stawu skokowego i kości pięto
wej prawej nogi (lewa amputowana). Wojenne ra
ny tej nogi ciągle mi dokuczały, ale z pomocą la
sek lub szczudeł dawałem sobie radę, ostatnio je
dnakowoż powstał stan zapalny szpiku kostnego w 
tej nodze.

Obecnie stan zapalny został częściowo wstrzy
many i jest lepiej, ale narazie nie mogę na tę 
nogę stawać, przebywam przeważnie w łóżku. Jest 
jednak nadzieja że w przeciągu następnych kilku 
tygodni noga się wygoi tak że będę mógł znowu 
chodzić.

Proszę bardzo przekazać serdeczne pozdro
wienia oraz najlepsze życzenia Noworoczne dla 
Zarządu Gł. S.M.W. oraz dla znających mnie 
członków SMW.

Pani M.S. z Gdyni
Pozwolę sobie złożyć serdeczne podziękowanie 

Drogiemu Panu Doktorowi oraz innym Przyja
cielem brata, a zarazem i moim za dar gwiazd
kowy złożony przez Was Panowie.

Niespodziewany upominek tym droższy sercu. 
Ten dar witany był łzami radości, że jeszcze żyją 
ludzie o wielkim sercu. Myślę że między nami 
jest duch brata, który nas łączy. Lecz lękam się 
jednego, że może od ust odmawiacie sobie na ob
czyźnie, a dzielicie się ze mną. Ja wzamian nic 
nie mogę podarować. Tym ciężej mi przyjmować. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Pani J.B. wdowa — Bytom

Na ręce Szanownego Zarządu Marynarki Woj. 
przesyłam dla Nich i Ich Rodzin — oraz dla wszy
stkich Członków Stowarzyszenia i Kolegów mego 
ś.p. Męża najgorętsze życzenia wielu Łask i Bło
gosławieństwa Bożego oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku.

P.S. Kwituję odbióir otrzymanych pieniędzy. 
Z całego serca za nie dziękuję i jestem głęboko 
wzruszona pamięcią o mnie.
Pani A.J. — Kraków

Wszystkim Czcigodnym Kolegom mego ś.p. 
Męża, a moim łaskawym Opiekunom przesyłam 
najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne oraz 
Stokrotne słowa podzięki za pamięć i „Gwiazdkę”

Ko/. C.F. Katowice
Dziękuję serdecznie za pamięć i okazywaną 

mi od lat pomoc — przesyłam dla całego Zarządu 
Stów. Mar. Woj. w Londynie — najserdeczniejsze 
życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Siostra naszego ś.p. Kolegi pani I.Ł. Sopot

Serdecznie dziękuję Panom za otrzymane dziś 
bony towarowe. Tak bardzo choruję, że nie jestem 
w stanie napisać nic więcej.

Życzę zdrowia i łączę serdeczne wyrazy.

Wdowa po ś.p. naszym Koledze pani H.K. War 
szawa

Serdecznie dziękuję za prezent gwiazdkowy, 
który byl dla mnie bardzo dużą pomocą, ponie
waż wróciłam ze szpitala po operacji.

Pani L.C. Białystok — matka naszego ś.p. Kolegi

Bardzo gorąco dziękuję z całych sił, ile mogę, 
za wszystkie pomoce w moich ciężkich chwilach 
mego życia, ponieważ z tych pomocy jakie otrzy
małam tak się cieszę i dużo radości noszę w sercu 
Za pieniądze które otrzymałam będę mogła się 
utrzymać, a mianowicie: kupić wyżywienie, opał, 
leczyć się.

Polska Marynarka Wojenna w prasie polskiej

W T.K. No. 7 z 13.2.1972 w artykule „Nowe 
nabytki w Muzeum Wojska’’ napisanym przez An
nę Luboracką jest wzmianka o Narwiku i OR.P 
„Piorun” którą zamieszczamy:

Z DALEKICH MÓRZ I SPOD NARWIKU

„Chwała żołnierzom polskim poległym na zie
mi norweskiej w walce z faszystowskim najeźdźcą. 
Za wolność waszą i naszą”; i potem „For deres 
og var frihet’’.

Tak brzmi napis pod sylwetką polskiego orła, 
umieszczonego na tablicy, która do warszawskiego 
Muzeum odbyła długą drogę z brzegów norweskich 
fiordów. Jest to tablica pamiątkowa pochodząca z 
pomnika pod Narwikiem, wystawionego po wyzwo
leniu przez Ludowe Wojsko Polskie żołnierzom 
1 Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, 
walczących pod Narwikiem w maju 1940 r.; pod 
Narwikiem stanął obecnie nowy pomnik, tablicę 
zaś, pochodzącą ze starego, sprowadzono do Pol
ski staraniem Koła ZBo WiD przy PLO w Gdyni, 
które właśnie ofiarowało ją — 10 stycznia br. — 
Muzeum.

Nie mniej daleką drogę odbyła bandera wojen
na ze słynnego polskiego niszczyciela ORP „Pio



NASZE SYGNAŁY 11

run”, pływającego m.in. — w ramach angielskiej 
Royal Navy — w konwojach na Maltę. Przekaza
na okrętowi przez Brytyjską Marynarkę Wojenną, 
znalazła się po wojnie w rękach jednego z podofi
cerów pływających w czasie wojny na „Piorunie’’ 
— chorążego M.W. —■ Piotra Kimza, zmarłego w 
grudniu 197Q r. w Anglii; ofiarował ją Muzeum 
jego bratanek, mgr Andrzej Kunc, który znalazł 
ją w czasie likwidacji mieszkania stryja.

„Żołnierz Wolności’’ Nr 38 zamieszcza w ro
cznicę zatonięcia ORP „Orkan” artykuł pt. „Tra
dycje wiecznie żywe”. Artykuł omawia losy i za
tonięcie ORP „Orkan’ i kończy się wyrazami uz
nania dla załogi i dowódcy. Zakończenie to przy
taczam dosłownie;

„Pamięć bohaterskiej załogi żyje w Marynarce 
Wojennej PRL, a tradycje bojowe okrętu pozna
wane są przez załogi innych okrętów i bojowych 
jednostek nabrzeżnych.

SZKOŁA IM. KMDR. HRYNIEWIECKIEGO 
W SŁUPSKU

Imię kmdr. HRYNIEWIECKIEGO przyjęła je
dna ze szkól w Słupsku. Rokrocznie odwiedza ją 
syn członka załogi „ORKANA”, pracownik stocz
ni Marynarki Wojennej, ob. Józef GRZONKA. 
Opowiada cn młodzieży o bohaterskich czynach 
załogi okrętu i innych polskich jednostek walczą
cych z hitlerowskim najeźdźcą na morzach i oce
anach całego świata. Pasjonuje się historią walk 
naszych okrętów. Mało kto lepiej od niego zna 
dzieje naszej Marynarki Wojennej z okresu II woj
ny światowej. Syn poległego marynarza zbiera od 
lat wspomnienia od uratowanych członków załogi 
„ORKANA”, posiada już wiele dokumentów i o- 
ryginalnych zdjęć nigdzie dotąd nie publikowanych. 
Zamierza opracować monografię tego okrętu. Ży
czymy mu powodzenia i wytrwania w szlachetnym 
zamiarze.

Kmdr ppor. ST. DZIERŻAK

Fotografia proporca szkoły im. Hryniewieckiego w Słupsku
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Szanowni Koledzy,
Podczas mojego pobytu w Gdyni odwiedziłem 

p. Józefa Grzonkę, syna ś.p. chor. mar. Grzonki, 
który zginął na ORP „Orkan”. Pan J. Grzonka 
opracowuje monografię ORP „Orkan” i chce ją 
skończyć w 3O-tą rocznicę zatopienia tego okrętu. 
Ma on już sporo materiału ale wszelkie dane do
tyczące tego okrętu są przez niego bardzo pożą
dane. Za moim pośrednictwem bardzo prosi Reda
kcję „Sygnałów” o umieszczenie załączonego wy
cinka z gazety Głos Wybrzeża”, Nr 177 z 28.8.1971. 
W rozmowie naszej wyraził on bardzo wysoką opi
nię o „Naszych Sygnałach” i bardzo byłby wdzię
czny gdyby Redakcja mogła mu przesyłać każde 
wydanie. Ma on prawdziwe prywatne archiwum 
nie tylko polskiej Mar. Woj. ale również innych 
i oświadczył, że gdyby Redakcja „Sygnałów” po
trzebowała kiedyś jakichś danych to jest do dys
pozycji.

Łączę serdeczne pozdrowienia.
T.Z. Sroka

Proszę wybaczyć zwłokę w odpisywaniu na 
list Pana, ale myślałem że uda mi się zobaczyć 
z Panem osobiście, ale się to nie udało. Odwiedza
łem Londyn w początkach września i dwa dni spę
dziłem starając się porozumieć z moimi przyja
ciółmi i nikogo nie było w tym czasie, bo były 
to jakieś święta. Telefonowałem do Jaraczewskie- 
go, Kłopotowskiego, Pana Doktora, Busiakiewicza, 
Plezi i w żadnym miejscu nie dostałem połączenia. 
Później musiałem wyjechać do Ballymoney, Pół
nocnej Irlandii, gdzie mamy naszą fabrykę, a pó
źniej do Szwajcarii na parę dni. Żałuję bardzo, 
że nie udało mi się skontaktować z przyjaciółmi, 
ale myślę że to na skutek tego; iż Jaraczewski 
i Kłopotowski, do których pisałem, że przyjadę i 
prosiłem o widzenie się, zmienili chyba miejsca 
zamieszkania. Proszę więc o ich adresy i jeżeli 
możliwe nowe numery telefoniczne. Dziękuję ró
wnież za umieszczenie moich wspomnień z Alaski.

Po Alasce była podróż do Jugosławii i Grecji, 

opis których również przesłałem do „Sygnałów” 
dwa lata temu. Chyba zginęły. Były bardzo cie
kawe — według mego zdania oczywiście.

Sygnały” jakoś się utrzymują, ale jeżeli ka
żdy z nas piszących wyczuwa że jest tego potrze
ba, to będziemy dalej pisali bez względu na to 
czy to przeszłość, czy też sprawy aktualne, obe
cne. Cała wartość „Sygnałów” polega na łączności. 
Jak łączność ta się skończy ze względu na brak 
artykułów, można wtedy cały sklepik zamknąć na 
zawsze.

Przesyłam obecnie wspomnienia związane z 
podróżą na zachód. Też jest to opóźnione, cho
ciaż wysłałem te wspomnienia do Polski dokład
nie rpk temu.

Jestem w stałym kontakcie z Jerzym Pert- 
kiem, który powiadamia mnie o sprawach bieżą
cych związanych z nowymi wydawnictwami o Mar. 
Woj. Dostaję też od niego książki a więc uzbiera
łem ładną biblioteczkę o naszej flocie.

Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia i 
szczery uścisk dłoni.

Może będę w Londynie w lutym lub marcu 
następnego roku.

Szczerze oddany, 
Jerzy Tumaniszwili

13 grudnia 1971

Dawno nie odzywałem się, gdyż od kwietnia 
chorowałem i nadal jestem do rosołu . . .

Przesyłam wspomnienia pt. „Moja służba w 
lotnictwie rosyjskim”. Wspomnienia te (na weso
ło) przeczytał i skorygował fachowo płk Jasiono- 
wski. Jeśli się nadaje — dobrze, a jak nie — za 
burtę.

Mam masę zaległej korespondencji, ale teraz 
jako „retired translator” będę miał więcej czasu. 
Mam przyzwoitą emeryturę i spłacony dom — 
nie mam na co narzekać.

Załączamy serdeczne życzenia świąteczne i 
noworoczne.

E. Pławski
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Pani Świrska małżonka ś.p. Admirała zmie
niła adres ponieważ tzw. Antokol przeniósł się z 
Beckenham do Chislehurst. Pani Świrska oczywi
ście odczuwa swój wiek, jednak szczęśliwie osta
tnio czuje się na ogół dobrze. Jest z nami w kon
takcie i zawsze bardzo wdzięczna gdy się o niej 
pamięta i zawsze niezmiennie życzy nam powo
dzenia.

Otrzymaliśmy parę listów lub kartek od p. 
Admirała Unruga z Francji. Ostatnia wiadomość 
z 25 lutego. Pan Admirał twierdzi że wiek daje 
się coraz bardziej we znaki oraz że Pani Admi- 
rałowa przechodziła operację oka która chwała 
Bogu zakończyła się szczęśliwie. Admirał mówi że 
w czasie święta naszej Marynarki Wojennej myśla
mi był z nami. Admirał zasyła wszystkim bardzo 
serdeczne pozdrowienia i dziękuje za pamięć.

biał sobie na pół etatu w Gdańsku w polskim re
jestrze statków.

Kmdr. Zdzisław Boczkowski, też emeryt, pra
cuje podobno w biurach Polskiej Akademii Nauk. 
Kpt. mar. Miładowski, też emeryt, pracuje w przed
siębiorstwie dostawy węgla dla statków. Ożenił 
się, powodzi mu się dobrze i mieszka w Orłowie.

Czerwiński Julian tłumaczy książki i pisuje do 
..Tygodnika Morskiego’". Czerwiński Aleksy był 
sekretarzem biura odbudowy stolicy.

Grabowski jako emeryt pracuje w Instytucie 
Wydawniczym Ministerstwa Obrony Narodowej w 
Warszawie.

Przed świętami Bożego Narodzenia odwiedził 
nas kmdr Kazimierz Hess. Wpadł niestety jak po 
ogień tylko na parę godzin rano i spieszył się z 
powrotem na swój okręt, który był w doku w 
Falmouth. Obiecał, że gdy żonaci wrócą z urlopu

Kdr. W. Francki z Małżonką

16 lutego otrzymaliśmy list od naszego kolegi 
kmdr. Jana Bartlewicza. Znajduje się w ciężkich 
warunkach życiowych oraz niedawno miał zapale
nie korzonków nerwowych. Dorabia do emerytu
ry wykładami angielskiego. Pomimo 3 tygodnio
wej choroby, która trzymała go w łóżku nie 
przerwał ani razu swoich lekcji angielskiego. Po- 
daje on garść wiadomości o znajomych i kolegach. 
Kol. Jerzy Kossakowski według niego jest powa
żnie chory i żyje pod opieką żony w Gdyni, jest 
na emeryturze. Od kol. Władysława Salomona nie 
miał wiadomości pomimo wysłania specjalnego li
stu. Z innych źródeł doszło do nas że Salomon 
ciężko chorował, ale teraz jest już ponoć po kry
zysie. Jest on również na emeryturze ale dora- 

ze Stanów Zjednoczonych będzie mógł się wyrwać 
na dłużej do Londynu. Nic z tego widocznie nie 
wyszło, bo nie był a tylko przysłał list datowany 
22 bm. wraz z datkiem dla Komisji Opieki. Gdy 
był w Londynie zostawił piękny zbiór bander z 
połowy XVIII wieku, gdzie między innymi figu
ruje polski sztandar królewski. Jego dar jest teraz 
pięknie oprawiony i wisi u nas na honorowym 
miejscu na ścianie. Kol. Hess życzy nam' wszyst
kim już za wczasu Wesołego Alleluja bo nie wie 
czy będzie miał inną okazję przesłać nam na czas 
te życzenia.

Dowiedzieliśmy się że kol. Witold Hubert 
mieszka w Poznaniu.

Jesteśmy w stałym kontakcie z kol. Janem 
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Plewą we Francji, który z całego serca nam po
maga w odszukiwaniu adresów b. członków Ma
rynarki Wojennej którzy mieszkają we Francji. 
Za jego dotychczasowy trud oraz jeszcze ten, któ
ry się spodziewamy że zechce nam udzielić, je
steśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, że wszystkim 
nam tak dobrze znany chor. Grzywaczyk (obecnie 
por. mar. w stanie spoczynku) choruje i ma roz
maite dolegliwości. Życzymy mu z całego serca 
szybkiego dojścia do zdrowia.

Mieliśmy niedawno parę listów od naszego ko
legi w Kanadzie — kmdr. Konrada Namieśniow- 
skiego, ostatni z lutego. Był niedawno na urlopie 
na Gwadelupie i pisze, że przypomniały mu się 
czasy kiedy byliśmy zaokrętowani dawno, dawno 
temu na krążowniku pancernym „Jeanne d’Arc”. 
Kol. Namieśniowski oddaje się z zapałem pracy 
społecznej.

Kol. Jabłoński po mniej więcej 35-letniej 
przerwie nawiązał kontakt z swoim kolegą z cza
sów Szkoły w Tczewie i ORP „Lwów” — Tade
uszem Norwid-Nowackim, który na pewno wielu 
kolegom jest znany ze swych świetnych artyku
łów, ukazujących się w wielu gazetach, między in
nymi w „Dzienniku Polskim” w Londynie. Ta
deusz Nowacki mieszka w Szwecji.

28 lutego otrzymaliśmy list od naszego drogie
go członka i przyjaciela z Portugalii — pani Zofii 
Wisznickiej Pinto Pereira. Jak wiemy nasza Zo- 
śia wyszła zamąż za . komandora wojennej mary- 
harki portugalskiej. Jak mówi, po to, żeby na
prawdę w 100% należeć do morskiej rodziny. Mię
dzy innymi przysłała króciutki artykuł męża opi
sujący wrażenia ze spotkania z „Iskrą”. Koman
dor wówczas był podchorążym.

Otrzymaliśmy w lutym list od kol. kmdr. Woj
ciecha Franckiego, który właśnie zakończył pły
wanie na „Matce” statków rybackich. Powiada że 
po tych upałach z przyjemnością delektuje się 
względnym chłodkiem na lądzie. Sądząc z fotogra
fii nic się nie zmienił.

Redakcja „Naszych Sygnałów” i SMW przesy
ła Państwu Franckim serdeczne pozdrowienia cie
sząc się że jeden z najstarszych marynarzy wciąż 
pełni służbę na morzu. Pomyślnych wiatrów!

Mamy wiadomości od p. Solskiej mieszkającej 
W Paryżu wdowie po kmdr. dypl. Solskim. Pani 
Solska trzyma się dzielnie i zawsze jest wdzię
czna gdy rodzina morska o niej pamięta.

Wiadomości z podwójnego odbicia

Kol. kpt. mar. Antoni Tyc jest teraz inżynie
rem budowy okrętów w Gdyni. Wiadomość z 
kwietnia 1971 r. •

Doszło do nas że nasz kolega J. Staliński po 
ukończeniu wyższego zakładu jest obecnie docen
tem Politechniki Gdańskiej, a kol. J. Wąsowicz 
obecnie doktór inżynierii podobno wykłada w Ira

ku. Również ukończyli wyższy zakład koledzy 
W. Dobromirski, L. Górniewicz i S. Nowicki. 
Kcl. Sobieraj nie ukończył zupełnie wyższego za
kładu i dostał dlatego tylko tytuł inżyniera. Kom
pletne ukończenie wyższego zakładu daje w Polsce 
tytuł magister inżynier. Z tego co do nas doszło 
wszyscy wyżej wymienieni zawdzięczają ukończe
nie Politechniki naszemu bardzo dobremu i nieza
stąpionemu przyjacielowi kmdr. H. Sipowiczowi, 
który ich zebrał do' kupy i kazał im się uczyć.

* * *
Otrzymaliśmy w grudniu list od kmdr. Kazi

mierza Szaławy-Szalewicza, który był pisany na 
statku na morzu, wówczas gdy statek się znajdo
wał niedaleko W. Brytanii. Szalewicz zawiadamia 
że czuje się dobrze, że dzieci już są samodzielne 
i jego nie potrzebują i dlatego obiecuje sobie po 
zejściu ze statku odwiedzić liczną rodzinę w Pol
sce gdzie ma zamiar przebyć dobrych kilka mie
sięcy.

Kol. Józef Minkiewicz pospolicie zwany Min- 
kiem przez przyjaciół odwiedził nas w Londynie, 
gdy był jako przedstawiciel na Światowym Zjeź- 
dzie SPK. Mieszka na stałe w Holandii. Jest taki 
sam złoty człowiek jak i przed tym, wygląda też 
dobrze, chociaż czupryna mu zrzedła na głowie i 
p~siwiała. Brwi również.

Z Holandii dostaliśmy również list od kol. Z. 
Hornunga. Szle nam wszystkim bardzo serdeczne 
pozdrowienia. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że 
miał dosyć poważne perypetie ze zdrowiem, był 
operowany (żołądek) oraz serduszko mu dokucza
ło. Teraz jednak chwała Bogu czuje się dobrze, 
z fachu jest inżynierem no i jak każdy z nas ma 
swoje osobiste kłopoty. Życzymy mu z całego ser
ca aby te kłopoty mógł jak najszybciej przezwy
ciężyć.

Mieliśmy wiadomości z końca stycznia od por. 
mar. w stanie spoczynku Kazimierza Wiśniewskie
go Przed wojną na dywizjonie podwodnym inaczej 
go nie nazywano jak „Patronek”. W tej nazwie 
zawierało się dużo sentymentu. Z kmdr. Pławskim 
brał on udział w podniesieniu bandery przy obję
ciu przez Polskę wybrzeża Bałtyckiego w 1920 r. 
Pisze nawet, że pojedzie 10-go lutego do Pucka, 
żeby przypomnieć sobie te bardzo stare już czasy 
od których minęło 52 lata. Przy tej samej okazji 
przekazuje nam pozdrowienia kmdr. Sobczyka z 
Iskry. Wielu kolegów powinno go z tego okresu 
pamiętać.

Mieliśmy wiadomości od kol. K. Siemaszko z 
USA. Mówi że kręci się jak w ukropie na nic nie 
ma czasu skutkiem czego pisze dopiero wtedy kie
dy musi. W danym wypadku dopytywał się o pod
ręczniki do szkół dla młodzieży polskiej. Stąd wnio
skujemy, że czuje się dobrze i jest pełen energii.

W grudniu 1971 r. otrzymaliśmy życzenia od 
kol. kpt. mar. Wiktora Pstruszeńskiego (b. pod- 
wodziarz), który stale teraz przebywa we Francji. 
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Żadnych szczegółów o sobie nie podał, więc miej- 
my nadzieję, że jak i on tak i jego Małżonka 
są zdrowi i czują się dobrze.

Z chwilą, kiedy jesteśmy we Francji należy rów
nież nadmienić, że nawiązaliśmy kontakt z naszym 
innym kolegą we Francji a mianowicie W. Poniń- 
skim, który nam wszystkim przesyła serdeczne 
pozdrowienia.

Nasz kolega inż. kpt. mar. T. Lesisz prosił tą 
drogą przekazać wszystkim kolegom rozsianym po 
świecie najlepsze życzenia w imieniu Zarządu Ko
ła SMW w Manchester — „pomyślnego i zdrowego 
Nowego Roku”.

Po bardzo długiej przerwie otrzymaliśmy na
reszcie dosyć obszerny list od naszego dobrego 
przyjaciela inż. kmdr. Tadeusza Jekiela. Dotych
czas ograniczał się przeważnie do przesyiania kró
tkich kartek z rozmaitych części świata. Mój ty 
Boże, gdzie tylko on n.e był i gdzie nie budował 
swe fabryki „Coca-Cola”. Jak pisze budował w 
tropikach, w pustyniach w górach i dolinach, spra
wdził, czy Pierre Lotti pisał prawdę o Tahiti, a 
Sienkiewicz o Pustyni i Puszczy. Słuchał jak pa
pugi krzyczą nad Amazonką a mewy w Sydnej- 
skim porcie. Budował fabryki na śniegu, na błocie 
i na kamieniach. Słuchał jak piasek śpiewa na 
Saharze. Mówi, że było mu zimno na równiku w 
Ugandzie i że pocił się na Islandii. Mówi przele
ciał każdy ocean i każdą większą rzekę. Uczył 
białych, czarnych, czerwonych i żółtych. Pił saki 
i tekile, rum i wódkę. Podziwiał kościoły w Limie, 
świątynie na półwyspie Yukatan, piramidy w Egi
pcie, podobno resztki wieży Babel w Iraku, a po 
kawiorowej uczcie kąpał się w morzu Kaspijskim. 
Kąpiele radioaktywne w Rotorua świetnie robią 
przed podróżą na Bali. Hong Kong jest najpięk
niejszym portem na świecie, a kobiety w Bangkocu 
mają najładniejsze ręce. Wreszcie mówi że tam 
gdzie jest Hilton albo Holiday Inn jedzenie jest 
zawsze dobre, ale tam gdzie ich nie ma trzeba się 
cieszyć tym co jest. Co za barwne życie. Przy
znam się tu kolegom jest to wyciągiem z listu pisa
nego do mnie to znaczy do Jabłońskiego. Jest w 
tym liście jeszcze wiele ciekawych rzeczy ale mó
wiąc stylem sienkiewiczowskim były przewidziane 
tylko dla konfidentów więc powtórzyć ich nie mo
żna.

W styczniu mieliśmy list do kol. kmdr. Janu
szewskiego z Argentyny. W związku z tym że os
tatnio miał sporo wolnego czasu pojechał do zna
jomych na wieś na rancz jak pisze b. stary i gro
żący rozwaleniem się ale z uroczym ogrodem. Pi
sze Komandor że na wsi mogą być bardzo duże 
skoki temperatury w przeciągu dnia ale na ogół 
było przyjemnie. Ceny w Argentynie lecą w górę 
z dnia na dzień co nie jest dobrze dla osób o ogra
niczonych możliwościach finansowych. Wreszcie 
pisze że wraca do miasta i będzie rozglądał się 
za jakąś nową pracą. Przekazuje pozdrowienia dla 
wszystkich.

Kol. kmdr Kownacki przysyłając pieniądze na 
skiadki jednocześnie podał kilka informacji o sobie: 
Jak wiemy spotkało go nieszczęście (owdowiał) 
trzyma się jednak w tej swojej samotności bardzo 
dzielnie. Tym dzielniej, że z jego wzrokiem obec
nie nie jest dobrze. Ma wielkie trudności w czy
taniu, jednak pomimo to buduje sam jakiś scho
wek na narzędzia czy coś w tym rodzaju i przy 
okazji podkpiwa sam z siebie mówiąc, że gdy 
chce przybić gwóźdź raz trafia w gwóźdź a raz 
w palec, jednak nie daje za wygraną. Bardzo to 
dzielny Kolega ten nasz Kolega Kownacki.

Kol. Józef Drąg tak dobrze znany kolegom 
podwodziarzom z okresu wojny przesyła wszystkim 
bardzo serdeczne pozdrowienia. Ostatnio naszemu 
biednemu Kcle„ze pod względem zdrowia źle s.e 
powodziło bo dokuczały mu bardzo rany, które 
otrzymał w czasie wojny. Życzymy mu z całego 
serca jak najszybszego doj ,ia do formy.

Nareszcie udało się nam nawiązać łączność z 
Kolegami znajdującymi się we Fiancji za pośre
dnictwem kol. Jana Plewy, który z całym odda
niem pomaga nam w osiągnięciu tego celu. Objął 
on to zadanie po ś.p. Edmundzie Szał, który był 
pierwszym z którym udało się nam nawiązać łą
czność z powrotem. Niestety kol. Szał przedwcze
śnie umarł nagle, i odszedł od nas na zawsze.

Szanowny Panie Redaktorze,

Przeglądając ponownie numer 121 zeszytu 
„Naszych Sygnałów” przeczytałem raz jeszcze bar
dzo ciekawy artykuł kmdr. C. Wnorowskiego w 
którym zauważyłem kilka drobnych nieścisłości 
które pragnąłbym sprostować.

1. Ziółkowski gdy objął dowództwo ORP 
„Lwów” w 1921 r. był por. mar. wojennej a nie 
kapitanem. Natomiast jego zastępcą był kpt mar. 
Kazimierz Zalewski.

W roku 1921 „Lwów” był okrętem wojennym 
(ORP), należał do Marynarki Wojennej i był ob
sadzony oficerami i załogą Marynarki Wojennej, 
tak jak również oficerami Marynarki Wojennej by
ła obsadzona ówczesna Szkoła Morska w Tczewie, 
która również podlegała Marynarce Wojennej. Do
piero gdy Marynarka Handlowa oddzieliła się od 
Wojennej i przeszła pod skrzydła Ministerstwa 
Handlu w 1922 r. wówczas i „Lwów” przestał 
być ORP.

Ziółkowski, marynarz wysokiej klasy i wielki 
polski patriota pochodzący z zaboru niemieckiego 
został zamordowany przez Niemców jako jeden z 
pierwszych po wybuchu wojny. Jak wiemy był 
on komandorem pilotów w Gdańsku. Natomiast 
czy znajdował się on w pierwszej dwunastce za
mordowanych już w Gdyni (między którymi był 
przemiły wicekomisarz Gdyni inż. Szaniawski oraz 
mój wuj — rejent i jednocześnie kompozytor — 
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Stefan Bereza) czy też zamordowano go osobno 
w Gdańsku — tego powiedzieć nie potrafię.

A propos d.o. wówczas byli tytułowani „ko
mendantami”.

2. Do czasu podziału Marynarki w 1922 r. na 
Wojenną i Handlową Antoni Ledóchowski był ka
pitanem Marynarki Wojennej (z marynarki au
striackiej). Jeszcze w 1921 r. gdy był moim wy
kładowcą nawigacji w Tczewie był w mundurze 
kapitana Marynarki Wojennej, musiał więc rów
nież nim być jako wykładowca TIK’u w Toruniu. 
Natomiast najstarszy z klanu Stankiewiczów —
Mamert istotnie w Polskiej Marynarce Wojennej 
nigdy nie był.

Kmdr por. inż. S. Kamiński, przezacny czło
wiek i świetny specjalista nie umarł przed wojną, 
a został zgładzony w Katyniu i to bodajże razem 
z synem. Pozwolenie by syn jechał z nim razem 
(aby się nie rozstawać) wyjednał u władz obozo
wych.

grudzień 1971 B. Jabłoński

SPOTKANIE ORP „ISKRA” Z NRP „SAGRES”

Mąż mój, komandor Portugalskiej Marynarki 
Wojennej (Capitao-de-Mar-e-Guerra) prosił mnie o 
napisanie do „Naszych Sygnałów” opowiedzianej

mi przez Niego historii spotkania z ORP „ISKRA”, 
gdy sam był podchorążym na bratnim okręcie 
NRP „SAGRES”:

Był to rok 1936 i zdaje się sierpień, gdy
ORP „ISKRA” zawinęła do portu Ponta Delgada, 
wyspy St. Miguel na Azorach. Była oczekiwana 
w tym kraju przyjaznym Polsce, nikt jej jednak 
nie wyglądał tak niecierpliwie jak podchorążowie 
z bratniego okrętu szkolnego NRP „SAGRES”. 
Trzydzieści kilka par oczu śledziło teraz każdy 
jej manewr, a trzydzieści kilka serc biło mocno 
na myśl o niedługim „zmierzeniu się” z Polakami.

Po wymianie oficjalnych wizyt, wreszcie pod
chorążowie z ORP „ISKRA” wypełnili gościnne 
progi mesy na NRP „SAGRES”. Czuli się tutaj 
widać dobrze, bo rozmawiali z ożywieniem, śmia
li się. jedli kolację z apetytem i pili wino jak 
wodę. Ku wielkiemu zawodowi gospodarzy, pomi
mo wyczerpania pomysłów w mieszaniu różnego 
rodzaju trunków — upić się nie dali! Dopiero, po 
ponownym podaniu czerwonego wina i usilnym 
nim częstowaniu, udało się z wielkim trudem 
zmóc co poniektórych, niestety bardzo nielicznych. 
Toteż o następnym spotkaniu, tym razem na
ORP „ISKRA” myśleli Portugalczycy z niepoko
jem.

Rewanż był godny. Polacy nie dali się prze
ścignąć w gościnności i z nie mniejszym zapałem 
napełniali
-2-

gościom kielichy. Mieli jednak wielką

Kwum. i

6 > PtaikcŁAfc-i
I 2.
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ORP „Iskra” podczas podróży szkolnej w 1937 r.
Stoją od lewej:/.kpt. mar. K. Szalewicz, (z.d.o.) kmdr ppor. A. Hulewicz (d-ca), kpt. mar. (me 
rozpoznany),H por. mar. (nie rozpoznany)^por. mar. dr B. Markowski, ppor. mar. W. KonjPppor. mar.

Sadowski,8por. mar. R. Kasperski i nauczyciel języka angielskiego.
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przewagę, bo wśród alkoholi wódka krążyła obfi
cie i częstowano nią ochoczo. Nieznana Portugal
czykom była próbą dla ich wytrzymałości zbyt 
wielką! Na pozór wszystko odbywało się według 
przepisów i goście, po wyrażeniu podziękowań i 
pożegnaniu się, z powagą, choć mocno sztywno 
zaczęli schodzić po trapie. Czwarty z kolei kroczył 
tak niezmiernie uroczyście, że skupił na sobie uwa
gę patrzących z pokładu. I oto nagle, gdy doszedł 
do końca trapu, zamiast skręcić ku motorówce, 
dał posuwisty krok naprzód i . . . skrył się pod wo
dą! Został natychmiast i bez szwanku wyłowiony, 
ale poważny nastrój prysnął i wśród mniej, lub 
więcej tłumionych śmiechów koledzy zabrali go na 
NRP „SAGRES”.

Szczęśliwie Portugalczycy nie mają przesadne
go poczucia honoru i nikt nie czuł się skompro
mitowanym, ani upokorzonym, a nieoczekiwana 
kąpiel morska dodała tylko zabarwienia temu his
torycznemu spotkaniu dwóch bratnich okrętów. 
Bohater tego wieczoru, obecny komandor, do 
dziś dnia cieszy się doskonałym zdrowiem i śmie
je się serdecznie, gdy mu się przypomina jego 
„marsz do oceanu na Azorach”.

Mąż mój jest przekonany, że wśród czytelni
ków „Naszych Sygnów” znajduje się z pewnością 
niejeden ówczesny podchorąży z ORP „ISKRA” i 
prosi Ich, by zechcieli podać swoją wersję tej wi
zyty do Ponta Delgada.

Zofia Wisznicka Pinto Pereira

J. TUMANISZW1LI
Dnia 16 listopada 1970

Podróż na Zachód ■— wakacje 1970 roku.

Znów zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 
jesień się kończy, zimny wiatr wieje z Północnej 
Kanady, śnieg spadł w stanach Nowej Anglii, Sta
ry Rok chyli się w kierunku swego zachodu. U 
nas na Florydzie też się oziębiło i trzeba było włą
czyć w naszym domu automat regulujący ogrze
waniem. Niezwykła zieloność naszego trawnika 
zamieniła się w brunatny, nieciekawy kolor. Ja
koś w tym roku spóźniony jestem z opisem na
szej podróży. A przecież zwiedziliśmy jedne z naj
piękniejszych części kontynentu Pójnocno-Amery- 
kańskiego. Ale naprawdę nie wiem od czego za
cząć i jak to wszystko opisać. Bo wakacje te 
miały charakter turystyczny jak również wielkiej 
radości osobistych związanych ze spotkaniem z 
Libby, Maksem i ich dzieci. Chyba trzeba byłoby 
podzielić te opowiadania na rozmaite rozdziały, bo 
gdybym to wszystko pomieszał, to byłaby to pra
wdziwa jajecznica z kiełbasą i szczypiorkiem. Wo
bec tego postanowiłem, że na początku opiszę os
tatni etap naszej podróży. Stan Utah. Może dla

tego, że doświadczenia pobytu w tym stanie dały 
nam wiele do myślenia.

Stan Utah leży na zachód od pasma górskie
go otaczającego uprawny stan Colorado. Jest to 
kraj wyżynny, pustynny, przecinany ze wszystkich 
stron szczytami najstarszych pasm górskich Ame
ryki Północnej. Sama wyżyna, jak również szczyty 
pas górskich wielce zniszczone czasem. Podróżo
waliśmy samochodem i wjechaliśmy na pustynię 
ze stanu Wyoming kierując się w kierunku na 
Flaming Gorge — Płomienny Wąwóz. Skręciliśmy 
prosto na południe, z nowoczesnej, doskonale u- 
trzymanej autostrady, na drugorzędną szosę, prze
cinającą wyżynną pustynię. Wąska ta szosa w kró
tkim czasie wprowadziła nas w prawdziwie bajecz
ny kraj sterczących pagórków, kamieni najrozma
itszych kształtów, jakby rzeźbionych ręką Czasu. 
Skały te mieniły się czerwono - ceglastymi odcie
niami. Słońce stało wysoko, niebo bez żadnej 
chmurki, upał nie do wytrzymania, brak jakie
gokolwiek powiewu. Zdawało się, że wjechaliśmy 
w kraj podróży na księżyc, a może też w ten 
opisywany z taką fantazją przez Juiusza Verne. 
Sama ziemia pokryta ceglastym piaskiem i drob
nymi kamuszkami, skruszałymi, które jak się bra
ło do ręki, to pod wpływem małego nacisku, kru
szyły się i zamieniały w pyl. Pustynia pusta, nie- 
zalesiona, ale pokryta dzikimi kwiatami. Najroz
maitszych gatunków, najrozmaitszych kolorów. Nie
bieskie i żółte, brunatne i zielone, błękitne i czer
wone — istny kobierzec bajecznie kolorowy. Za
trzymaliśmy auto i Janeczka zaczęła zbierać te 
kwiaty, abyśmy później przy pomocy książki opi
sującej kwiaty pustynne, mogli je rozpoznać.

Po 10 minutach spaceru, wróciliśmy z powro
tem do chłodzonego auta, zupełnie wykończeni. 
W drodze do Flaming Gorge poprzez to pustko
wie spotkaliśmy tylko dwa samochody, nie widzie
liśmy ani jednego osiedla, chatki, czy też szałasu, 
ani jednego człowieka, natomiast na wzgórzach 
widać było stadka sarn i jeleni. Po przeszło 100 km 
podróży poprzez tę pustynię dojechaliśmy do osie
dla Manila. Słońce jeszcze stało wysoko, chyląc 
się jednak w stronę zachodu. Auto było całkowi
cie pokryte kurzem. Nasze twarze i szyje jak 
również ramiona spalone na kolor ceglasty. - Za
trzymaliśmy się w miejscowym motelu i po od
świeżeniu się pojechaliśmy do Flaming Gorge. Je
dna z nielicznych rzek przebijających się przez tę 
pustynię, która bierze swój początek w górach 
Skalistych stanu Montana, sformowała w tym miej
scu głęboki, wąwóz, który dopiero w ostatnich la
tach został otwarty dla turystów. Rzeka ta 
Green River, została ujarzmiona ogromną tamą. 
Na skutek tego rzeka zalała wąwóz tworząc ba
jeczny rezerwat wodny, prawdziwy raj dla ryba
ków i właścicieli motorówek. Wynajęliśmy szybką 
motorówkę i w przeciągu trzech godzin, szybkoś
cią 40 km na godz. przecięliśmy wąwóz aż do sa-
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mej tamy. Nie do opisania jest piękno kolorytu 
tego wąwozu. Skały wyrastają prosto z wody, do 
100-200 metrów wysokości. Mienią się one w pro
mieniach słonecznych, stąd ta nazwa: Promienny 
Wąwóz. Woda kryształowej czystości, odbijają się 
te skały jak w lustrze potęgując wrażenie ich 
niebotyczności. Wąwóz na ogół szeroki, w niektó
rych miejscach 2-3 km w innych raczej wąski 200- 
300 m szerokości. Na szczycie ogromnej, stromej 
skały widzieliśmy gniazdo białego orła amerykań
skiego, który oczywiście jest dzisiaj pod ochroną. 
Widzieliśmy majestatyczny lot tego królewskiego 
ptaka, szybującego wokoło swego gniazda. Widzie
liśmy również gniazda Ospreji i ich cudny lot w 
poszukiwaniu strawy.

Słońce chyliło się już zupełnie, kiedy zmęcze
ni wrażeniami i całodniową podróżą wróciliśmy 
do naszego motelu.

Następnego dnia ruszyliśmy w dalszą drogę, 
tym razem w kierunku na Park Narodowy Dino- 
saur, położony na wschód od miejscowości Ver- 
nal. Też zupełnie fantastyczne miejsce. Położone 
w prastarych, skruszałych górach piaskowca miej
scowego, jest to cmentarzysko przedhistorycznych 
zwierząt. Ze względu na brak opadów, piasek po
krywał te szkielety i utrzymał je w skamieniałym 
stanie. Ekskawacje odbywają się codziennie i tu
ryści mogą przyglądać się tym pracom. Poza tym 
jest tam na miejcu ogromne muzeum opisujące 
dokładnie te zwierzaki. Odrywane szkielety pozo- 
stają w tym samym miejscu. Jeżeli się zdaje spra
wę, że dinozaury panowały na świecie 200 milio
nów lat temu, to wtedy uzmysłowić sobie można, 
że nasze obawy o naszą cywilizację są tak bardzo 
mało znaczące. Bo dlaczego my ludzie uważamy 
nasz świat za tak bardzo inny i tak bardzo wa
żny? Co my właściwie mamy do gadania na te
mat prawa natury? Może dlatego, że staramy się 
w jakiś sposób łączyć się z koncepcją przynale
żności do Boga. Ale czy sto milionów lat temu 
władca na ziemi łączył się również z pojęciem 
Najwyższego? Dinozaur panował na świecie jako 
niezaprzeczalny władca przeszło 140 milionów lat! 
A potem zniknął ... zostały tylko szkielety z tej 
jego świetlanej cywilizacji. Jak długo człowiek pa
nuje na świecie? niedługo . . . też przypuszczalnie 
zginie i zostaną szkielety dla innych do podziwia
nia, po pewnym czasie.

Upał był w dalszym ciągu niemożliwy, ale 
na szczęście, muzeum jak również hala wykopa
lisk były chłodzone.

Tego samego dnia skierowaliśmy się prosto na 
zachód, w kierunku na stolicę stanu Utah - Salt 
Lakę C ity.

I znów szosa prowadziła poprzez pustynię, 
tym razem przecinającą rezerwat indiański. A 
więc znów kilometry *i  kilometry pustyni, skał, pa
górków w kolorze czerwono-brunatnym-ceglastym 
najro maitszych kształtów. Po obu stronach szosy

kołyszące się szałwie dawały nam znać, że wie
trzyk powiewa, który również porywał białą ba
wełnę, która przelatując jakby pojedyńcze płatki 
śnieżne z jednej strony szosy na drugą osadawiały 
się na sztywno sterczących ostach, lub też nadzie
wały się na kolczaste kaktusy. I znów nie było 
znaku życia ludzkiego. Ani wiosek, ani osiedli, ani 
też pojedyńczych chatek, czy też szałasów. Nie 
widać było ani ludzi, ani też żadnych zwierząt. 
Po dwóch godzinach szybkiej jazdy, przecinając 
pasmo wysokich pagórków zobaczyliśmy w oddali 
zieleniejącą się dolinę Green River. Dolina Mid
way. To uprawny kawałek pustyni oddzielony za
chodnim pasmem gór już zalesionych. W zimie 
leży tu potężny śnieg i tworzy doskonałe tereny 
narciarskie. Po przecięciu tej uprawnej doliny, 
gdzie wśród bogatych pól trawiastych i koniczyny 
pasły się stada krów i byczków, wspinaliśmy się 
czas pewien na zachodnie pasmo górskie. Zbliżało 
się już ku zachodowi słońca, postanowiliśmy za
trzymać się na noc. Wybraliśmy prawdziwie al
pejskie osiedle położone na stoku górskim z cu
dnym widokiem na dolinę. Tam zetknęliśmy się 
po raz pierwszy z Mormonami. Właścicielka i go
spodyni naszego motelu, pochodzenia szwajcarskie
go, i jej rodzina, którą poznaliśmy tego wieczoru, 
zaimponowali nam prostotą życia, wiarą i ufnoś
cią, czystością myśli i ciężką pracą. Na skutek 
tego, że życie ich obraca się dookoła pracy i wia- 
ly, oddaleni są całkowicie od trosk i trudów no
woczesnej cywilizacji tak bardzo zagmatwanej w 
wielkich miastach poi lżonych na wschodnim wy
brzeżu USA i niektórych krajach europejskich. 
Młodzież dzisiejsza tych środowisk nie wie właści
wie jak zapełnić czas z pożytkiem dla ciała i du
cha. Ponieważ w następnym dniu dojechał.śmy do 
Salt Lakę City, gdzie spędziliśmy resztę naszego 
urlopu, zatrzymam się w tym miejscu i słów parę 
skreślę na temat Mormonów. Jest to chrześci
jańska sekta religijna, która powstała stosunko
wo niedawno, bo w początkach XIX wieku, a 
jest obecnie najszybciej rozwijającym się kościo
łem na świecie. W 1820 roku w zachodniej czę
ści stanu New York, niedaleko miasteczka Palmy- 
ra, młody czternastoletni chłopiec Józef Smith 
miał pierwszą wizję w bezpośredniej rozmowie z 
Bogiem i Chrystusem. Otrzymał wtedy instrukcje, 
polecenia nie wiązania się z żadnymi sektami re
ligijnymi, bo został wybrany do wielkch zadań w 
przyszłości. W trzy lata później, we wrześniu 1823, 
Józef w czasie głębokiej zadumy poświęconej mo
dlitwie, prosząc o dalsze wskazania, miał następną 
wizję. Jasność wielka wypełniła jego pokój i oso
ba ubrana w białą fzatę przedstawiła się jako 
zmartwychwstała osoba pod nazwą Moroni. Roz
mowa z Moroni trwała całą noc. Zesłaniec boski 
opowiadał wiele wyjątkowych rewelacji, między 
innymi o tym, że w pobliżu domu, w którym 
Smith zamieszkiwał, na szczycie pewnego pagór
ka zakopane są złote tabliczki z pismem świętym
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opisującym historię tego kontynentu. On sam — 
Moroni, byi ostatnim człowiekiem wielkego naro
du i on zakopał te tabliczki 14 stuleci temu. Te 
tabliczki mają być teraz odkopane i przetłumaczo
ne i mają się stać nową potęgą pomiędzy ludźmi, 
jako nowe objawienie Chrystusa.

W następnych dniach po widzeniu się z Mo
roni, Józef nie miał żadnej trudności w odnale
zieniu miejsca zakopanych tabliczek, ale dopiero 
w 4 lata później otrzymał pozwolenie wykopania 
ich i zabrania ze sobą w celu tłumaczenia. Pismo 
jakieś nieznane, które zapisywało tabliczki, Józef 
tłumaczył przy pomocy klucza, który znalazł z ta
bliczkami, klucz ten nazywa się Urim i Thum- 
mim. Smith tłumaczył z pomocą oddanego sobie 
asystenta Oliver Cowdery i pierwsze wydanie 
książki Mormonów ukazało się na wiosnę 1830 ro
ku. Jest to właściwie biblia opisująca historię ple
mienia w Izraelu uciekającego od prześladowań 
egipskich do Nowej Ziemi. Można więc wniosko
wać, że obecni Indianie zamieszkujący Północną i 
Południową Amerykę są bezpośrednimi potomka
mi wielkiego narodu stworzonego z tych byłych 
potomków plemienia Lzraelickiego.

W końcowej części książki Mormonów jest 
wzmianka o pobycie Chrystusa na Nowej Ziemi.

Parę lat temu jak odwiedzałem Salt Łake 
City i po raz pierwszy spotkałem się z Mormoniz- 
mem, przeczytałem z wielką ciekawością książkę 
Mormonów. Pisana jest w stylu starego testamen
tu. Oczywiście nazwy miast i imiona patryjarchów 
zupełnie inne niż w naszej biblii. Nie ma właści
wie tłumaczenia dlaczego ta wielka cywilizacja 
krajów amerykańskich jakoś zginęła. Dlaczego nie 
ma pisanej historii, dlaczego rozbiła się na tyle 
różnych plemion.

W ten sposób właściwie został zawiązany no
wy kościół. Józef Smith i Oliver Cowdery dostali 
od Boga, poprzez chrzest od Świętego Jana Chrzci
ciela, przywileje kapłaństwa i zostali pierwszymi 
kapłanami nowego kościoła. Na skutek rozmaitych 
przyczyn trudnych do opowiedzenia w tym roz
dziale podróży po stanie Utah, Mormoni nie cie
szyli się popularnością w pierwszych latach pow
stania ich kościoła. Ludność miejscowa w stanie 
Pensylwania, a potem w stanie Illinois buntowała 
się przeciwko ich wierzeniom i ich filozofii życia. 
Na skutek tego po zabójstwie Józefa i jego brata 
Hyrum, 27 czerwca 1844 r., Mormoni postanowili 
szukać innego miejsca zamieszkania i ruszyli na 
zachód. Ten ich pierwszy marsz na Zachód w 
1846-1847 jest epopeją wartą osobnego rozdziału. 
24 lipca 1847 roku garstka uciekinierów ze stanu 
Illinois przecięła pasmo górskie otaczające dolinę 
Słonego Jeziora i ich przywódca — Brigham Young 
patrząc na rozciągającą się pustynię powiedział: 
Tu jest nasze miejsce. Tam też się zatrzymali i 
zbudowali pierwsze osiedle. Inni ściągali do tego 
miejsca w następnych miesiącach, a później la
tach.

Mormoni zaczęli uprawiać ziemię i w pierw
szym roku, 1848, zasiali 5 tysięcy akrów rozma
itymi zbożami. Ziemia była żyzna, Mormo
ni byli doskonałymi rolnikami i pierwsze ich zbio
ry wyglądały imponująco. Pewnego dnia, w końcu 
wiosny tego roku, ludność osiedla zaalarmowana 
została wiadomością, że chmura szarańczy osiadła 
na ich plonach. Nie w ludzkiej to było możliwo
ści walczyć z tysiącami nigdy nienasyconych owa
dów. Wydawało się, że klęska wielka spadnie na 
uchodźców, i że Bóg zsyła na nich warunki głodu 
nie do wytrzymania i przetrwania. Sytuacja wy
dawała się być wręcz tragiczna i beznadziejna. 
Modlitwa była jedynym ratunkiem, choć wydawa
ła się również beznadziejna. Kiedy Mormoni u- 
slyszeli charakterystyczny krzyk mew morskich, 
wydawało się że nowa klęska została im zesłana. 
Mewy podróżujące setki kilometrów z brzegów 
Pacyfiku ze stanu Kaliforni i stanu Oregon zatrzy
mały się na uprawnych polach pokrytych szarań
czą i rozpoczęły metodycznie raczyć się owadami. 
Bez przerwy trwała ta uczta, bez przerwy mewy 
obżerały się dopóki nie oczyściły pól z plagi tych 
wielkich szkodników. Działo się to w 1848 roku, 
a więc wydarzenie to całkowicie prawdziwe, bo 
doskonale dokumentowane fotografiami, które wi
dzieliśmy w miejscowym muzeum. Na placu sie
dziby kościoła Mormonów stoi pomnik mewy, 
chyba jedyny na całym świecie. Zwiedziliśmy sie
dzibę kościoła, muzeum, katedrę, gdzie odbywają 
się koncerty chóru Mormonów znanego na całym 
świecie. Zbudowana przez osadników w 1867 roku 
(budowa trwała 4 lata) sala ma niezwykłą akusty
kę. Igła spadająca z pulpitu oddalonego o prawie 
100 metrów w drugim końcu tej ogromnej hali 
jest słyszana dokładnie, tak jakby się słyszało 
dźwięk jej upadku o jeden krok od pulpitu. By
liśmy na dwóch koncertach ich chóru, pozostawi
ło to na nas niezapomniane wrażenie. Niemalże 
każdy członek kościoła w łatach młodzieńczych 
musi odsłużyć dwa lata w pracy misjonarskiej. 
Na własny koszt. Młodzież ich podróżuje po ca
łym świecie starając się nawrócić innych na ich 
wiarę. Misjonarze to przeważnie młodzi chłopcy 
i dziewczęta po studiach uniwersyteckich. Dosko
nale wykształceni, czyści, dobrze ułożeni, bardzo 
grzeczni i wyrozumiali, sprawiają pierwszorzędne 
wrażenie. Wiara ich jest prosta i może dlatego 
ma tak poważny wpływ na młodych ludzi. Nie
którzy określają ich wiarę jako naiwną, ale prze
cież inne wiary też mają dużą dozę naiwności, 
spraw niedowiedzionych, rzeczy nieuzasadnionych. 
Dla Janeczki zetknięcie się z Mormonami było cał
kowitą rewelacją, bo nie zdawała sobie sprawy z 
tego, że to czysto angielskiego pochodzenia sekta 
religijna. W chwili obecnej należy do ich kościoła 
4 miliony wiernych rozsianych na wszystkich kon
tynentach.

Stolica Utah, Salt Lakę City to imponujące 
miasto. Czyste, wyjątkowo czyste jak na stosunki 
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amerykańskie, nie zapaskudzone wyrzutkami na
szego społeczeństwa, których widzi się w innych 
większych środowiskach Ameryki. Ładna architek
tura — nowoczesna. Wielki dobrobyt przebija na 
każdym kroku. Słone Jezioro natomiast zrobiło na 
nas ujemne wrażenie. Poszliśmy się wykąpać, aby 
na własnej skórze wypraktykować, że można le
żeć na powierzchni wody, jak korek na wodzie. 
Upał był niemiłosierny, ale jakiś gorący powiew 
dmuchał znad jeziora. Plaża była brudna i śmier
dząca słonością. Chmury muszek maleńkich, niewi
docznych, oblepiły nasze ciała. Skoczyliśmy do go
rącej wody tego jeziora, które zresztą jest tak 
wielkie, że nie widać drugiego brzegu i. po dłuż
szym marszu poprzez płyciznę staraliśmy się jakoś 

zanurzyć i pływać. Wrażenie doprawdy idiotyczne. 
Siedzi się na wodzie i nie da się utonąć. Pływać 
bardzo trudno, bo nogi są wyrzucane wysoko na 
powierzchnię wody, a głowa też. Najlepiej położyć 
się na wznak i patrzeć się w niebo. Zupełnie jak 
korek w gorącej wannie. Po pewnym czasie tortur 
z muszkami, wyskoczyliśmy z wody, jakoś tam 
obmyliśmy się pod prysznicem i z pośpiechem 
wróciliśmy do motelu, aby się porządnie wykąpać.

Na tym zakończę rozdział o Mormonach. W 
następnych dniach zwiedzaliśmy rozmaite zabytki 
jak również ogromną kopalnię miedzi, którą chyba 
warto byłoby opisać w osobnym miejscu.

]. Tumaniszwili

E. PŁAWSKI

MOJA SŁUŻBA W ROSYJSKIM LOTNICTWIE
MORSKIM

Początkowe 22 miesiące I wojny światowej 
spędziłem na kontrtorpedowcach Floty Czarno
morskiej w operacjach przeciwko Turkom, Bułga
rom i Niemcom. We wrześniu 1916 roku na wła
sną prośbę przeniosłem się do lotnictwa morskiego.

Przemierzyłem Morze Czarne wzdłuż i w po
przek, a mój licznik wskazywał 110.000 mil mor
skich przebytych w blokadzie nieprzyjacielskich 
wybrzeży i osłonie własnej floty. Brałem udział 
w bombardowaniach umocnień Bosforu, Warny, 
Zungułdaku oraz dziesiątków innyh portów i 
„punktów strategicznych’’ — nie zawsze militar
nych. Brałem też udział w operacjach desanto
wych, zatopieniu kilkunastu statków i setek ża
glowców wiozących zaopatrzenie dla tureckiej ar
mii na froncie kaukaskim. Stawiałem zapory mi
nowe, uczestniczyłem w atakach nocnych i poty
czkach z niemieckim krążownikiem pancernym 
„Goeben”, krążownikami „Breslau” i „Medjidie’’, 
oraz w zatopieniu dwóch tureckich kanonierek 
(Burak Rejs i ?????).

Miałem za sobą wielce urozmaiconą w przy
gody przeszłość, doskonale wyrobioną opinię u 
przełożonych, otrzymałem szereg odznaczeń bojo
wych, a przyszłość moja wyglądała jak najbardziej 
różowo. Wszystko to usunąłem na bok, bo za- 
chciało mi się latać. Wmówiłem w siebie, że woj
na na morzu zaczyna być monotonna i że tylko 
w powietrzu są jeszcze możliwości do wyczynów 
i przygód. Miałem skończonych 21 lat i kochałem 
się w niebezpieczeństwach, tak mi się przynajmniej 
wydawało!!!

A przecież, tylu kolegów odradzało mi tego 
szaleńczego kroku ; były to jeszcze czasy w któ
rych do lotnictwa ^pchali się’ albo pomyleńcy, 
albo też rozczarowani romantycy, czyli małżon
kowie szukający zapomnienia i spokoju duchowe
go w dalekich przestworzach. Nie było wszakże 
siły, która potrafiłaby zmienić moją decyzję.

16 września przyjechałem do Piotrogrodu, a 
po załatwieniu formalności w Admiralicji udałem 
się na Gutujewski Ostrów — wyspę na której znaj
dowała się szkoła lotnictwa morskiego. Zameldo
wałem się u dowódcy szkoły podpułkownika Gru
dzińskiego.

— Pan ma polskie nazwisko?
— Tak, jestem Polakiem — odpowiedziałem.
— To po jakiego diabła, po jaką cholerę Pan 

tu przyjechał? Romantyzm Pana skusił? Chce Pan 
koniecznie skręcić sobie kark? — Owszem, mamy 
tu okazji aż za dużo, — właśnie wracam z po
grzebu.

— Panie Pułkowniku . . . ja . . .
— No dobrze, dobrze, chodźmy na wódkę.
Nie była to rozmowa zachęcająca, ale przy

najmniej szczera.
W mesie oficerskiej było gwarno. Większość 

obecnych byli to oficerowie z różnych rodzajów 
broni przydzieleni do morskiego lotnictwa. Wśród 
grupy marynarzy było kilku kolegów z mojego 
rocznika, jak również oficerowie starsi tak wie
kiem jak i stopniem, a między nimi spotkałem 
kilku Polaków. Wymieniony ppłk Grudziński, mi- 
czman Wacław Iwaszkiewicz, który w 1939 r. był 
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dowódcą pułku lotniczego w Lidzie, Jerzy Kłos- 
sowski, były wykładowca strategii morskiej w Pod
chorążówce Mar. Woj., a ostatnio komandor w 
Polsce Ludowej ; ppor. admiralicji Koziełł-Poklew- 
ski, podchorąży Jerzy Weber — mój kolega z 
Mandżurii, a w roku 1918 por. lotnictwa polskie
go. Był tam również miczman Aleksander Pro- 
kofjew-Sewerski — obecnie znany przemysłowiec i 
konstruktor samolotów w Stanach Zjednoczonych.

Po wódce i obiedzie ppłk Grudziński osobiś
cie oprowadził mnie po swoim gospodarstwie. Po
kazał mi biura, koszary, klasy i wreszcie znale
źliśmy się w hangarze w którym stały dwie lata
jące maszyny ,,M5’’ zbudowane przez konstruk
tora Szczetinina. Graty te w gwarze potocznej 
nazywały się latającymi trumnami. Na otoczonym 
płotem placu stała długa i wyjątkowo żałośnie wy
glądająca szopa o głośnej nazwie „warsztaty re
montowe”. Przed budynkiem w dwuszeregu stały 
wodnosamoloty, oczekujące kolejki na remont. 
Wszystkie maszyny miały wymontowane silniki, a 
niektórym zwisały ułamane części piatów i ka
dłubów. Obok budynku warsztatów znajdowała się 
kuźnia. Miarowy i dźwięczny odgłos młotów ko
walskich bez ustanku wydobywał się w przestrzeń, 
ale kuźnia ta nie była przeznaczona do kucia ko
ni, lecz do wyrabiania i naprawy metalowych czę
ści samochodów oraz produkcji narzędzi.

Po „inspekcji” terenu szkolnego ppłk Grudziń
ski zaprowadził mnie z powrotem do hangaru, 
gdzie zostałem oddany pod opiekę instruktora — 
ku mojej radości — J. Webera. Nie tracąc mi
nuty czasu Jerzy zabrał się do zapoznawania mnie 
z ogólną charakterystyką M.5. Zaczął od stwier
dzenia, że z małymi wyjątkami szkoła otrzymuje 
maszyny z eskadr bojowych, inaczej mówiąc, wszy
stko co nie nadaje się do użytku na froncie od
syła się do szkoły.

— Jak widzisz mamy 12 maszyn z których 
tylko dwie nadają się do lotów, czyli że na 40 
uczniów jest zaledwie kilku szczęśliwców, którzy 
mają jaką taką szansę na lot, a reszta pracuje w 
pocie czoła w warsztatach przy naprawach. Ucz
niowie ci remontują maszyny na których mają po
tem latać. Wodnosamolot M.5 jest to dwumiejsco- 
wy dwupłat o otwartym kadłubie. Masz niczym 
nie skrępowany widok dookoła, zupełnie jak na 
karuzeli. W powietrzu trzymaj gębę zamkniętą, bo 
jak ci pęd powietrza rozedmie usta będziesz wy
glądał jak balon, a jeśli masz sztuczne zęby to 
pójdą z wiatrem. Za siedzeniem mamy dwie pary 
płatów. Sześć drewnianych słupków po każdej 
stronie łączą te płaty między sobą, a te druty na 
krzyż i w poprzek trzymają całą tę konstrukcję 
w kupie. Pająk połamałby sobie gnaty w tej stalo
wej pajęczynie. Silnik — 100-konny, ma 9 cy
lindrów i siedzi na. osi zawieszonej pod górnym 
płatem. Motor jest rotacyjny i obraca się razem 
ze śmigłem na osi przez którą też odbywa się do
pływ benzyny. Jak widzisz jest to lokomocja na 

pych, gdyż silnik nie ciągnie, lecz pcha samolot 
od tyłu. Dość często się zdarza, że z tego rodzaju 
motoru wylatują tłoki. Czasem jeden lub dwa, a 
był wypadek, że aż 7 tłoków wyleciało naraz, a 
że zgodnie z prawem fizyki wyrwane tłoki lecą 
zawsze w dół w kierunku ziemi, więc trafiają i 
przebijają ogonową część kadłuba. Jak masz szczę
ście, to wszystko może się skończyć dobrze, ale 
o ile jesteś pechowiec, a wyrwany tłok przebije ci 
linki sterowania, które znajdują się wewnątrz ka
dłuba. to wówczas nie będziesz miał czasu nawet 
na zdrowaśkę. Bez sterowania daleko nie zalecisz.... 
i dodał, — tyś pewnie miał swoją rację, żeś tu 
przyjechał, ale co ja tu robię w tym lotnictwie — 
tego nie wiem! . .. W kawalerii mi było dobrze 
i bezpiecznie, miałem ślicznego konia, a jak mu 
coś z cylindra wypadło, to nie było groźne dla 
mnie, a zdrowe dla konia. Teraz słuchaj dalej, 
— ciągnął Weber, — ażeby zapuścić silnik trzeba 
stanąć na poduszkach siedzeń i sięgnąć ręką po 
korbę. Pamiętaj że tu również czyha na ciebie 
niebezpieczeństwo, bowiem może się zdarzyć, że 
motor kopnie w odwrotną stronę, wyrwie korbę z 
ręki, obróci ją i uderzy cię w przegub .. 100 pro
centowa gwarancja że pojedziesz do szpitala ze zła
maną ręką .. .

Mechanizm sterowania jest prosty. Tu masz 
metalowy patyk, czyli knypel, który służy do 
sterowania wdół i w górę, oraz do robienia prze
chyłów, a w nogach masz taki orczyk do sterowa
nia w płaszczyźnie poziomej. Silnik albo pracuje 
na pełnych obrotach, albo nie pracuje wcale. Na 
czubku knypla jest guzik, gdy go naciśniesz mo
tor się wyłącza, a gdy puścisz palec, włącza się 
z powrotem, tylko uważaj byś nie wyłączał mo
toru na dłużej niż 3 sekundy, bo nie ma żadnej 
pewności, że się włączy z powrotem. Gdy pod
chodzisz do wodowania to przez włączanie i wy
łączanie guzika motor będzie pracował jak ten 
świerszcz — trrr — trrr — trrr — trrr. Gdy już 
jesteś blisko nad wodą i pobierasz ostateczną de
cyzję, przeżegnaj się na wszelki wypadek i mów 
na głos „Niech się dzieje wola Boska . . . woduję! 
— Wówczas przyciśnij guzik, motor oczywiście 
stanie, a za chwilę będziesz wodował jak na szy
bowcu! — M.5 rozwija szybkość do 82 km na 
godzinę. Masz tu przed sobą na tablicy szybkoś
ciomierz na który trzeba stale uważać, gdyż przy 
szybkości poniżej 70 km kończy się panowanie 
nad maszyną. Z powodu braku odpowiedniej szyb
kości maszyna traci wszystkie właściwości żywego 
ptaka i upodabnia się do zestrzelonej kuropatwy. 
Pamiętaj, że silnik jest z tyłu „w ogonie” za 
skrzydłami, a jak stracisz szybkość to już będziesz 
leciał na plecy i święty Boże nie pomoże, — wie
czny odpoczynek w przyśpieszonym tempie!

Oprócz szybkościomierza na tablicy znajduje 
się manometr, wskazujący ciśnienie w baku z ben
zyną. Bak ten jest wmontowany pod siedzeniem 
pilota. Ponieważ silnik znajduje się znacznie wy



22 NASZE SYGNAŁY

żej niż benzyna, a żadnej mechanicznie i automa
tycznie działającej pompy na razie nikt jeszcze 
nie wynalazł, musisz dostarczać benzynę do cylin
drów przy pomecy własnych rąk. Tuż przy sie
dzeniu masz do baku przytwierdzoną pompę, któ
ra wygląda i działa, jak pompa do roweru. Przed 
zapuszczeniem silnika, a specjalnie podczas lotu 
musisz stale uważać na czerwoną kreskę na ma
nometrze i pompować powietrze do baku, zresztą 
jeżelibyś zapomniał o tym, to silnik sam się ode
zwie przez głośne charkanie i kichanie”.

Weber zakończył swój skondensowany lecz 
malowniczy opis samolotu, któremu w najbliższych 
dniach miałem zaufać własne życie — tymi sło
wy: Żeńka, póki czas złam sobie rękę lub nogę, 
osobiście zawiozę ciebie karetką do szpitala, a po 
dwóch miesiącach wracaj na okręty. Brudny fach 
latania pozostaw piechocie i kawalerii . .. nie zwle
kaj!

Powróciłem do domu z ciężkim sercem. Wal
czyły we mnie dwa moje „ja”. Rozsądne „ja” ra
dziło, bym się wycofał, póki czas, lecz „ja” a- 
wanturnicze i bohaterskie pchało mnie do złego. 
Oczywiście diabeł zwyciężył!

Szkolenie przyszłych pilotów składało się z 
wykładów, pracy w warsztatach i lotów. Lotów 
było najmniej. Niewiele więcej było wykładów, ale 
końca nie było pracom w warsztatach i kuźni. 
Wykładano- nam dwa przedmioty: teorię budowy 
samolotu i teorię motoru spalinowego. Ta cała te
oria była wykładana w sposób jak najbardziej te
oretyczny. Nie istniały wówczas ani podręczniki, 
ani też żadne inne pomoce szkolne. Na tablicach 
i ścianach wisiały domowego wyrobu szkice samo
lotu M.5. Nazwy poszczególnych części nie zaw
sze były zgodne na dwóch obok siebie wiszących 
rysunkach. Wymiary, waga i wszelka specyfikacja 
— były to rzeczy tajne i znajdowały się na prze
chowaniu pod zamkrtięfciem w kasetce dowódcy. W 
oparciu o obowiązującą wówczas teorię instruktor 
twierdził, że najwyższa szybkość jaką kiedyś w 
przyszłości osiągnie fczłowiek i jego samolot nie 
przekroczy 300 km na godzinę, żaden bowiem ma
teriał konstrukcyjny, ani też organizm ludzki nie 
potrafią wytrzymać większego napięcia.

Kpt. Engels, zastępca komendanta szkoły, był 
jedynym człowiekiem który z tymi wywodami 
nie zgadzał się i w zaciszu starej szopy budował 
wodno-samolot na którym zamierzał zaprzeczyć 
twierdzeniom uczonych teoretyków.

Z powodu braku materiału szkolnego — wy
kłady teorii samolotu zakończyły się po 2 tygod
niach. Wyfasowaliśmy robocze ubrania i zamel
dowaliśmy się u kierownika warsztatów.

Jak już wspomniałem, całe nie nadające się do 
użytku w eskadrach bojowych „barachło’, wszy
stkie wraki, a nawet szczątki części samolotowych 
oddawano szkole. Uczniowie podzieleni na grupy 
po sześciu rozbierali, oczyszczali i naprawiali sil
niki w warsztacie mechanicznym i w kuźni, potem 

zbierali je z powrotem i wmontowywali do sa
molotu. Również sprawdzaliśmy, naprawialiśmy > 
sklejaliśmy kadłuby, skrzydła i stery. Zamienialiś
my popękane lub poluzowane druty łączące płatv 
oraz linki i bloczki służące do sterowania. Odno 
siło się wrażenie, że wszystkie samoloty szkolne 
znajdowały się w wiecznym remoncie. Przewa
żnie wszystko robiło się na oko i na wyczucie. 
Taka naprawa trwała od dwóch dni do dwóch ty
godni, a gdy wreszcie gotowa maszyna szła dc 
hangaru, na tablicy wywieszało się spis' nazwisk 
uczniów, którzy przeprowadzili remont, a przez to 
zdobyli prawo do lotów.

Zaczynał się okres wyczekiwania. Pierwszy w 
kolejce do latania miał przynajmniej pewność, że 
będzie siedział w samolocie, że będzie trzymał w 
ręku knypel. a jak wszystko dobrze pójdzie to 
przez 5, 10, a nawet może i 15 minut czasu bę
dzie fruwał u boku instruktora. Drugi na kolejce 
już miał mniej pewności, czy uda się mu polatać, 
ale ten czwarty, piąty . . . szósty mogli liczyć je 
dynie na cud! Raczej kalkulowali, że będą latać 
nie wcześniej niż po następnym, a może po dru
gim, lub trzecim kolejnym remoncie. O oznaczo 
nej przez instruktora godzinie cała grupa „remon 
towa” zbierała się w hangarze i czekała na ten 
wielki moment —■ startu ich maszyny. Każdy ob
chodził i macał stojący na pochylni samolot, to 
jeden, to drugi dmuchał w rurkę szybkościomie
rza, a reszta kiwnięciem głowy stwierdzała, że 
strzałka na manometrze rusza się. Sprawdzano 
kilkakrotnie, czy wszystkie przepisowe narzędzia 
znajdowały się na przepisowych miejscach, a kan 
dydat do lotu musiał wyciągnąć je spod poduszki 
siedzenia i przedstawić „inspekcjonującym” kole
gom zestaw narzędzi, składający się z młota, śru
bokrętu, obcęgów i francuskiego klucza. Zagląda
liśmy też pod kadłub, próbowaliśmy działanie ste 
rów i oczywiście nie zapominaliśmy o pompie 
benzynowej.

Dzisiaj to wszystko wygląda co najmniej ko
micznie. ale nam w tych czasach było daleko do 
śmiechu. Każdy z nas czuł się odpowiedzialnym 
za życie dwóch kolegów, którzy mają odlecieć na 
naprawionym przez nas gracie. Zbyt częste były 
wypadki odprowadzenia kolegów na lot, z którego 
nie bvło im danym powrócić do naszego grona.

W obecnych czasach szkolenie pilota trwa la
tami. Mnie kazano lecieć na mój pierwszy lot sa
modzielny po- dwóch godzinach i 15 minutach lo
tów z instruktorem.

Ale powróćmy do uroczystego momentu lotu. 
W drzwiach hangaru ukazuje się sylwetka instru
ktora. W skórzanej kurtce, obcisłej skórzanej cza
pce z nausznikami i okularami, oraz prawie po 
łokcie sięgającemi rękawicami — instruktor pod
chodzi do maszyny i zawiesza przed swoim sie
dzeniem przyniesiony z magazynu barograf (przy
rząd używany na okrętach do mierzenia ciśnie
nia powietrza a stosowany przez ówczesne lotni
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ctwo do mierzenia wysokości lotu. Po obejściu 
maszyny i stwierdzeniu, że wszystkie części z któ
rych powinien się składać samolot są na miejscu 
instruktor naciągał okulary, lokował się na swoim 
miejscu i dawał znak ręką przetoczenia maszyny 
z p-chylni na wodę. Po sprawdzeniu wodoszczel
ności kadłuba, uczeń wchodził na siedzenie i chwy
tał za rączkę starteru.

— Kontakt! odzywał się głos ucznia.
— Kontakt! wtórował instruktor.
To be or not to be! Zaskoczy, czy nie za

skoczy? Było to pytanie wyraźnie wymalowane na 
wszystkich naszych twarzach. A przyglądali się 
tej ceremonii nie tylko tej jednej grupy ucznio
wie, lecz byli tam obecni uczniowie całej szkoły, 
byli też mechanicy, kowale, kucharze i pisarze, a 
często sam dowódca, a gdy wreszcie odzywał się 
turkot motoru, wszyscy jednakową odczuwali ra
dość i wzdychali z ulgą. Nikt nie wątpił, że była 
to zasługa zbiorowa — całego personelu szkoły.

Punktem kulminacyjnym tego widowiska był 
oczywiście moment oderwania się samolotu od wo
dy Wszyscy chórem wyrzucali ze siebie okrzyk: 
..leci!” a niejeden ukradkiem przeżegnał się.

Jak już wspominałem, od długości życia silni
ka zależała ilość lotów wykonanych przez uczniów. 
Silnik potrafił wyzionąć ducha po 2-3 minutach, a 
w rzadkich wypadkach kręcił się 2-3 godziny. 
Przeważnie można było liczyć na kilka 10-15 mi
nutowych lotów.

Weber będąc w stopniu podoficera z cenzu
sem — w obecności osób trzecich okazywał mi 
wszelkie przysługujące oficerowi honory i względy. 
W powietrzu, jako instruktor i starszy o rok kole
ga szkolny traktował mnie gorzej aniżeli rekruta. 
Po wyprowadzeniu maszyny na prostą linię krzy
czał do mojego ucha ..bierz knypel do łapy i leć 
sobie na zbitą mordę, gdzie ci się podoba, a obudź 
mnie jak będziesz wracał na bazę!” I rzeczywiś
cie chował swoje ręce do kieszeni i odwracał się 
do mnie bokiem. Mając jedynie teoretyczne poję
cie o kierowaniu samolotem — dokazywałem istne 
cuda. Dla widza na ziemi musiało to wyglądać, 
jak pokaz powietrzny cyrkowego klowna. Oblany 
potem ze strachu kopałem Webera i wołałem ó 
pomoc. Nie wątpiłem, że co najmniej połowa jed
nego oka śledzi uważnie każdy mój desperacki 
ruch, ale również wiedziałem, że z cyniczną roz
koszą zabawiał się targaniem moich nerwów. Oczy
wiście. gdy sytuacja zaczynała przybierać formę 
zbliżającej się katastrofy — wprawna ręka Webe
ra chwytała za knypel i wyprowadzać maszynę 
na należyty poziom, po czym nie mówiąc ani słów
ka — znowu odwracał się bokiem i pozostawiał 
mnie własnemu losowi.

Ten system Webera nie był zły. Po trzech lo
tach umiałem nie tylko prowadzić maszynę w li
nii prostej, lecz również robić nieduże zwroty.

Na początku listopada załadowano szkołę wraz 
z samolotami, warsztatami i kuźnią na pociąg.

Wobec rozpoczynających się mrozów na Bałtyku, 
przeniesiono nas do Baku nad Morze Kaspijskie.

Baku było miastem brudnawym. Prócz wy
brzeża i parku, w zasięgu pieszym, nic tam god
nego uwagi nie było. Jedyną atrakcją kulturalną 
tego miasta był gmach teatralny, w którym prze
ważnie odbywały się koncerty, a od czasu do 
czasu wystawiano operetki i s'tuki teatralne.

Większość ludności byli to Ormianie, oraz 
mieszańcy Persów i Ormian, których potocznie 
nazywano Ambałami (?). Administracja urzędów, 
banków, kolei itp. znajdowała się w ręku Rosjan. 
Tubylcy zajmowali się handlem i stanowili siłę ro
boczą. Wśród Ormian była również grupa ludzi z 
tak zwaną ..smykałką”. ludzi, którzy pośrednio 
lub też bezpośrednio robili interesy na ropie. Wię
kszość tych dorobkiewiczów składała się z osób 
nie posiadających wykształcenia, ani też namia
stki kultury. Grupa ta żyła z kapitału i prowa
dziła najgłupszy tryb życia. Tego rodzaju kapita
listą był mój gospodarz. Posiadał kamienicę na 
głównej ulicy, dom, który nigdy nie był ani malo
wany. ani sprzątany. Podwórze było zawalone 
śmieciami na przeszło metr wysokości i znajdowa
ło się' pod stałą okupacją dobrze wypasionych 
szczurów. Gospodarz mój był w wieku około 40 
lat, miał brzydką, ale bez ustanku pracującą żonę 
oraz dwóch synalków-gimnazistów. Wstawał razem 
z synami i po śniadaniu odprowadzał ich do miej
scowej szkoły. Chłopcy byli czysto ubrani w prze
pisowe uniformy, a pap do normalnego cywilne
go ubrania zawsze miał na głowie gimnazjalną 
czapkę. Wzięty na spytki przyznał się, że przed 
25 laty uczęszczał do gimnazjum, ale utknął w 
3 klasie, a ponieważ kocha się w uniformach i 
jest przekonany, że każda uniformowa czapka do- 
daje człowiekowi powagi i godności, więc nosi ją 
stale i wszędzie, płaci uczciwie rok rocznie wpi
sowe i od przes-ło 20 lat pozostaje w spisach 
gimnazjum, jako honorowy uczeń 4 klasy. Papa 
nie zdejmuje czapki nawet w domu, uważa bo
wiem. że uniformowy kaszkiet, jak ta korona kró
lewska musi stale przypominać żonie i dzieciom 
kogo mają się słuchać i kto w domu jest panem. 
Mój gospodarz nie był jedynym w Baku właścicie
lem akcji ropowych w gimnazjalnej czapce. Po 
odprowadzeniu dzieci do szkoły spora ilość takich 
akcjonariuszy zbierała się w klubie kupieckim. Do 
luksusowych salonów i jadalni klubu tym panom 
— o zbyt niskiej klasie pod względem edukacyj
nym — wejście było wzbronione, toteż zajmowali 
ławy w westybulu, lub korytarzach, gdzie głośno 
rozprawiali nad swoimi sprawami finansowymi.

Do klubu kupieckiego chodziliśmy z Webe
rem na bilard. W obszernej sali stały cztery sto
ły a pod ścianami pokryte skórą kanapy. Na 
dźwięk rozbitej piramidki panowie „magnaci” ro
powi wbiegali do sali i rozmieszczali się dokoła 
naszego stołu. Rozpoczynał się jedyny w swoim 
rodzaju hazard. Obserwatorzy dzielili się na tych, 
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którzy stawiali na mnie, lub na Webera. Stawki by
ły bardzo wysokie i sięgały dziesiątków rubli. Po 
zakończeniu pierwszej partii zakłady przybierały 
żywszy charakter. Zbyt długo trzeba było czekać 
do końca partii, więc stawiali na poszczególne u- 
derzenia. Gdy wreszcie hałas na sali zaczynał 
przeszkadzać nam w grze — bezceremonialnie 
wypraszało się całe towarzystwo za drzwi. Nie 
był to jednak koniec zabawy. Górna część drzwi 
była oszklona. Dwóch panów stawało na krzesłach 
i na głos podawali rezultaty, reszta trzymała za
kłady. Weber był blondyn, więc dla skrótu nazy
wał się ..biełyj’’ a ja „czornyj”.

W owym okresie czasu bawiła w Baku Lucy
na Mesai. Nie opuściliśmy z Weberem żadnej o- 
peretki, w której występowała znakomita nasza 
artystka. Zdobyliśmy się nawet na gest zafundo
wania Mesalce wiązanki kwiatów za całe dwa ru
ble! . . . Ale Ormianie dosłownie odchodzili od 
zmysłów. Lokaje w czerwonych liberiach znosili 
na scenę ułożone na aksamitnych poduszkach usy
pane brylantami kolie, bransolety i broszki, oraz 
pudła i całe jaszcze srebrnych zastaw i kryształów. 
Nie było ceny jakiej ormiańscy wielbiciele nie po
święciliby naszej Lucynce. Myśmy ją również 
wielbili, ale dla innych powodów. Znała przecież 
mowę rosyjską, ale wszystkie swoje role wykony
wała w języku polskim. Gdy po Mszy św. wycho
dziła z kościoła podeszliśmy do niej i przedstawi
liśmy się. Mesalka zaprosiła dwurublowych ado- 
ratorów-rodaków do cukierni na kawę i ciastka. 
Nie ukrywała, że w Baku zrobiła fortunę.

Tymczasem na wybrzeżu prace przy instala
cji szkoły dobiegały końca. Naprzeciwko szkoły 
został wynajęty budynek pod kasyno oficerskie. 
Rozpoczęły się loty i te nudne prace w warszta
tach przy naprawie silników. Przydzielono nam 
też dwie maszyny typu M.9 o 150-konnych silni
kach stałych. Opiekę nad tymi maszynami objął 
kpt. Engels, Za plandeką, którą była zasłonięta 
jedna z tych maszyn — odbywały się jakieś ta
jemnicze narady i prace. Pewnego popołudnia zo
stałem wezwany do dowództwa, gdzie po prze
czytaniu i podpisaniu specjalnej deklaracji o za
chowaniu tajemnicy wojskowej, dowiedziałem się, 
że jestem przydzielony do dyspozycji kpt. Engelsa, 
który jest w trakcie badania przydatności 37 mm. 
działka artyleryjskiego na wodno-samolotach. Dla
czego właśnie ja, a nie kto inny otrzymał takie 
wyróżnienie — nie wiem, ale przez kilka dni po
magałem Engelsowi w jego pracy, aż wreszcie 
pewnego poranku wyprowadziliśmy samolot z por
tu. Gdy wywodowaliśmy na otwartym morzu, za
ładowałem działko i na sygnał Engelsa pociągną
łem za sznurek. Samolot zlekka drgnął, bombar
dier również, ale wszystkie umocowania działa wy
trzymały i żadnych uszkodzeń nie zauważyliśmy. 
Wystrzeliliśmy jeszcze parę pocisków, nakryliśmy po
krowcem działko i powróciliśmy do portu. W dniu 
następnym odbyło się strzelanie do celu z powietrza.

Działko było przymocowane „na sztywno” w osi 
samolotu, ale było ruchome w kierunku piono
wym. Na redzie stały w kilku rzędach berlinki. 
Jedne były załadowane amunicją, a inne puste. 
Jedna z tych pustych została przeznaczona przez 
Komendę Portu do naszej dyspozycji jako cel dla 
naszej lotniczej artylerii. Otrzymaliśmy mapę oraz 
instrukcje i wystartowaliśmy. Engels parokrotnie 
okrążył berlinkę i wreszcie dał mi znak, bym się 
przygotował do strzału. Na wysokości 100 metrów 
ruszyliśmy do ataku. Engels przez specjalnie skon
struowany celownik trzymał berlinkę na „zerze”, a 
ja robiłem poprawki na poziomej linii celownika. 
W odległości 400-500 m odpaliłem. Pocisk trafił 
do wody w odległości kilku metrów od celu. En
gels spojrzał w moją stronę z uśmiechem. Jak na 
pierwszy raz rezultat był cbiecujący. Załadowa
łem drugi pocisk a Engels zrobił okrążenie i przy
gotowywał się do drugiego natarcia. Raptem, ku 
naszemu przerażeniu zobaczyliśmy na pokładzie 
berlinki-celu biegającego w podskokach człowieka. 
Wymachiwał rękoma i czapką i widać było, że 
był ogarnięty paniką. Powróciliśmy na bazę i za
meldowaliśmy, że z powodu czyjegoś błędu ostrze 
laliśmy berlinkę z amunicją, ale że przypadkowo 
nie trafiliśmy, więc wszystko jest w porządku.

Władze przeprowadziły dochodzenie, które 
wykazało, że berlinka która była przeznaczona do 
naszych strzelań zatonęła poprzedniej nocy ze sta
rości, a ta którą próbowaliśmy trafić była rów
nież pusta, jeśli nie liczyć człowieka. Strzelania z 
działka zostały jednak chwilowo przerwane, a ja 
powróciłem do mojej grupy szkoleniowej.

Tymczasem z Petersburga zaczęły napływać 
szeptane wiadomości o niewyraźnej sytuacji na 
froncie, oraz o wpływach, jakie wywierał na ro
dzinę cesarza, a przez to również na politykę rzą
du rosyjskiego „mnich” Rasputin.

W pierwszych dniach grudnia Rasputin został 
zlikwidowany. Parę dni później, będąc oficerem 
służbowym szkoły, przed drzwiami kasyna spotka
łem przybyłego z dworca kolejowego ppłk. Gru
dzińskiego i towarzyszących mu trzech panów z 
walizkami. W ciemnościach nocy nie mogłem roz
poznać petersburskich gości, a w dodatku dowódca 
kazał mi powrócić na bazę. Nazajutrz dowiedzia
łem się, że byli to: członek Dumy W. Puryszkie- 
wicz, Wielki Książę Dmitry Pawłowicz i książę 
Jusupow, czyli główni aktorzy w zgładzeniu Ras
putina.

Szkolenie posuwało się żółwim krokiem. Za
cząłem żałować, że poszedłem do lotnictwa. Sta
wałem się coraz to lepszym mechanikiem i znaw
cą silnika spalinowego, ale moje szkolenie na pi
lota utknęło w miejscu. Złożyłem meldunek o ode
słanie mnie z powrotem do Sewastopola i przy
dzielenie do eskadry bojowej. Liczyłem na to, że 
koledzy lotnicy bojowi będą zabierali mnie na 
ćwiczebne loty. Wacek Iwaszkiewicz uczynił to 
samo, lecz poprosił o przydział do lotnictwa lą
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dowego i szkoły w Kaczi (pod Sewastopolem). 
W rezultacie wszyscy „Czarnomorcy” zgłosili swo
ją chęć do opuszczenia szkoły.

Zanim doczekaliśmy się odpowiedzi byłem na
ocznym świadkiem dwóch tragicznych wypadków 
w których zginęło czterech moich kolegów. Zgi
nął też na moich oczach kpt. Engels na samolo
cie własnej konstrukcji. Był to jednopłat, który nie 
posiadał lotek i wykonywał przechyły przez wy
krzywianie obydwu końców płatu. Gdy wrak sa
molotu wyciągnięto z wody zobaczyliśmy jakby 
duży zwój składający się z części kadłuba, płatu 
i lin omotanych wokoło śmigła i silnika. Ciało 
Engelsa wyłowiono tuż obok berlinki do której 
nie udało nam się trafić kilka tygodni przedtem 
z działka.

Innym ewenementem, ale tym razem wesołym 
było zdanie egzaminu powietrznego przez kolegę 
praporszęzyka Mielnikowa. Ażeby otrzymać odzna
kę pilota należało zdać dwa egzaminy: teoretycz
ny i powietrzny. Na teorię patrzało się przez pal
ce, natomiast powietrzny był oczywiście obowiąz
kowy. Egzamin powietrzny polegał na wywindo
waniu się na wysokość 2.000 metrów i utrzyma
niu się na tym pułapie przez godzinę czasu. Na 
nowoczesnym samolocie wzbicie się na dwukilo- 
metrowy pułap jest sprawą sekund, ale dla szkol
nego M.5 z pełnym obciążeniem był to wyczyn, 
który zabierał około godziny czasu. Po szczęśli
wym osiągnięciu żądanej wysokości kandydatowi 
na lotnika nie pozostawało nic, innego, jak uwa
żać na wysokościomierz i modlić się o lut szczę
ścia, by nie nawalił silnik, a z nim razem odzna
ka pilota.

Egzamin powietrzny nie był jednak tak prosty, 
jakby się to wydawało, a dowodem tego niech 
posłużą ciężkie próby, którym ulegał nasz zacny 
kolega Mielników.

Przybył on do szkoły rok przede mną. La
tał na egzamin powietrzny ponad 10 razy i za ka
żdym razem miał jakiegoś pecha! Najczęściej na
walał mu silnik i to przeważnie zanim osiągnął 
nakazaną wysokość. W jednym wypadku stanął mu 
motor kilkanaście minut przed końcem egzaminu. 
Innym razem omal że nie stracił życia, gdy prze
latując przez chmurę zatkał sobie śniegiem rurkę 
szybkościomierza i z przerażeniem stwierdził, że 
manometr wskazuje „zero”. Z determinacją pchnął 
knypel naprzód, a gdy wyskoczył z chmury oka
zano się, że leci pionowo w dół. Pociągnął za kny
pel, wyłączył motor, a gdy w ostatnim momencie 
wyprostował tuż nad wodą maszynę w zdenerwo
waniu zapomniał, że leci bez motoru i w rezulta
cie stracił szybkość i runął do wody. Maszynę i 
Mielnikowa z nadgryzionym językiem odesłano do 
remontu. Najlepsza przygoda przydarzyła się MieL 
nikowowi tuż przed naszym wyjazdem do Baku. 
Podczas gdy wywindowywał się na wymaganą 
wysokość — gęsta mgła rozlała się po całej oko

licy. Zniknęła wyspa Gutujewa, Morze Bałtyckie 
i cała kula ziemska. Przez dwie godziny krążył 
„na oko”, a że samoloty szkolne nie posiadały ani 
kompasów ani map, nawigacja odbywała się na 
macanego. Gdy nadszedł czas Mielników ostrożnie 
zaczął zniżać lot i próbując przebić wzrokiem 
warstwę mgły w nadziei ujrzenia jakiegoś skrawka 
morza lub ziemi wcale nie myślał o rezultacie 
egzaminu, lecz tylko o ocaleniu własnej skóry. 
Szczęście wreszcie uśmiechnęło się zabłąkanemu 
lotnikowi, gdy raptem znalazł się nad sporą „dziu
rą’’ w chmurach. Bez namysłu przerzucił samolot 
na skrzydło i lotem spiralnym zaczął szybko zjeż
dżać w dół. Ale ten okres radości nie był długo
trwały. Po paru parsknięciach staje motor, a Miel
ników z przerażeniem stwierdza, że znajduje się 
nad lądem. Jak okiem sięgnąć nie było ani mo
rza, ani też żadnego jeziora, żadnej rzeczki, ani 
nawet błota. Z wysokości kilkudziesięciu metrów 
zobaczy! pokaźną stertę słomy. Już zaczęło go ku
sić by wykorzystać miękką okazję, gdy stwier
dził, że sterta jedzie po polu w ślad za parą wy
straszonych koni. W rezultacie Mielników wylądo
wał na świeżo zaoranym polu. Dokonał tego ma
newru z mistrzowską precyzją. Wodnosamolot nie 
doznał żadnego uszkodzenia. Szczęśliwy i dumny 
Mielników zeskoczył na ziemię i skierował się w 
stronę pobliskiej wioski. Gdy zbliżył się do pierw
szego domu został raptem otoczony przez grupę 
chłopów uzbrojonych w widły, siekiery i pałki. 
Postawa chłopów była wyraźnie wroga. Byli pew
ni, że to Niemiec. W owych czasach niepiśmien
ny rosyjski chłop był przekonany, że tylko Niem
cy potrafią latać. Na nic nie pomogły błagania i 
upewnienia Mielnikowa, iż. jest Rosjaninem, że 
przecież mówi z nimi po rosyjsku i że Matuszka 
Rosja również posiada lotnictwo. Wtem z tłumu 
wysuwa się jedna z kobiet, widać z rezonem, a 
dotykając jego brzucha widłami zawołała „anu pre- 
krestiś’’ (a przeżegnaj się). Mielników zdjął ręka
wiczki i hełm i zaczął żegnać się po prawosławne
mu na wszystkie strony i do każdego chłopa zo- 
sobna. To go uratowało; przestali mu grozić 
wypatroszeniem wnętrzności, kazali usiąść na zie- 
im i czekać aż przyjdzie „władza” czyli miejsco
wy policjant. W rezultacie Mielników otrzymał po
chwałę, ale odznaki lotniczej nie przyznano mu, 
gdyż powinien był wywodować i to na oczach ko
misji egzaminacyjnej, a nie lądować w zaoranym 
polu.

Po przyjeździe dc Sewastopola otrzymałem 
przydział w dywizjonie lotniczym którym dowodził 
starszy lejtenent Jan Stachowski. Pierwszym mo
im instruktorem był jeden z najlepszych lotników 
morskich lejtenant Fride. Podczas jego choroby 
zajął się mną, bardzo wówczas słynny praporszczik 
Efimow. Dziewięć lat przedtem Efimow, kowal z 
zawodu, pracował we Francji dla jakiegoś kon- 
strukotra samolotów. Gdy samolot był gotów, ale 
żaden z braci konstruktorów jakoś nie mógł od
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ważyć się na lot, zgłosił się na ochotnika Efimow 
i dokonał cudu. Gdy wybuchła wojna wrócił do 
Rosji i pracował w jakiejś wytwórni samolotów 
jako doświadczony pilot. Otrzymał stopień prapor- 
szczyka, ale na froncie nigdy nie latał. Efimow 
był to taki sobie prostak. Nie jestem nawet pewien, 
czy był „gramotny’’, ale człowiek ten miał jakiś 
specjalny zmysł i wyjątkowe wyczucie równowagi 
w powietrzu. Ten samouk pilot był jakby zrośnię
ty z płatami swego samolotu. Latał niezgrabnie, 
wyczyniał w powietrzu jakieś niesforne ruchy i w 
identycznym nieładzie zbliżał się do wodowania. 
Każdy inny pilot miałby kraksę, ale Efimowi 
wszystko się udawało, nawet wodowanie z wia
trem. I właśnie ten człowiek zdecydował, że po 
2 godzinach i 15 minutach lotów z instruktorem 
wypuszczono mnie do pierwszego lotu samodziel
nego, Jeszcze dzisiaj czuję się nieswojo, gdy wspo
minam moje przeżycia w tym pamiętnym dniu.

Przy pochylni zebrali się oficerowie z dowód
cą na czele. Jeden z kolegów zapuścił silnik, po
czym obsługa hangaru umieściła obok mnie na 
siedzeniu (zamiast instruktora) 150 funtowy wo
rek z piaskiem. Z sercem w gardle dałem gazu 
i skierowałem maszynę pod wiatr. Linia startu 
prowadziła między stojącymi na beczkach pancer
nikami i krążownikami. Start na M.5 nie był ta
kim sobie zwyczajnym startem. Najpierw trzeba 
było wyciągać z wody ogon. W tym celu pom
powało się knyplem w tył i naprzód tak długo, 
aż ogon zawisał w powietrzu. Następnie z ogonem 
podniesionym do góry i z mottem ryczącym na 
pełnych obrotach trzeba było wynurzyć przednią 
część kadłuba aż maszyna stawała na redanie. 
Teraz już przy zmniejszonym oporze samolot w 
lekkich podskokach szybko nabierał wigoru, aż 
wreszcie ledwie dotykając powierzchni wody osią
gał zawrotną szybkość 75-ciu kilometrów na go
dzinę! Nic więcej nie pozostawało jak lekkim po
ciągnięciem za knypel oderwać maszynę od wo
dy. Owszem przy małym obciążeniu manewr ten 
ocbywał się bez trudności,. ale przy pełnej wadze 
po oderwaniu się od wody — samolot nie mając 
jeszcze pełnej szybkości — opadał z powrotem na 
morze, a odbijając się o jego powierzchnię raz, 
drugi, a czasem trzykrotnie, wreszcie zawisał w 
powietrzu.

Wystartowałem bez zarzutu. Wyminąłem sto
jące na redzie okręty i skierowałem się w stronę 
otwartego morza. Według otrzymanych instrukcji 
miałem lecieć 15 minut oddalając się od brzegu, 
a następnie zawrócić, wykonać wodowanie, wystar
tować i powrócić do bazy. Po kilku minutach lo
tu nabrałem zaufania tak do siebie, do maszyny 
i do leżącego obok panie worka z piaskiem. Pa
miętałem też o pompie benzynowej. Po zawróceniu 
na odwrotny kurs zacząłem obniżać wysokość. 
Pogoda była jak marzenie, a morze gładkie jak 
lakierowany stół. Ponieważ przy takiej idealnej 

powierzchni wody trudno było określić na jakiej 
znajdowałem się wysokości, postanowiłem zbliżyć 
się do lądu, by uzyskać lepszą orientację według 
linii wodnej wybrzeża. Gdy wreszcie zdecydowa
łem, że jestem na odpowiedniej wysokości i że już 
czas na wodowanie, zmniejszyłem szybkość i przy
gotowałem się do osadzenia maszyny na wodzie. 
Raptem daleko w dole ujrzałem dwa skaczące del
finy. Włosy stanęły mi na jeża! Byłem jeszcze na 
wysokości ponad 50 metrów. Włączyłem motor, 
zacisnąłem zęby i poleciłem się Opatrzności. Po
czciwe delfiny uratowały mnie od paskudnej kra
ksy!

Lecąc dalej przypomniałem sobie opowiada
nia Mielnikowa i jak to podczas jednego ze swo
ich licznych lotów egzaminacyjnych okazał się w 
identycznej sytuacji nad wodami Bałtyku i jak 
sobie poradził. Posłuszny wskazówkom starego pra
ktyka wyciągnąłem spod poduszki siedzenia cały 
komplet ślusarski. Chwyciłem do ręki młotek i ci
snąłem go za burtę. Gdy po długim locie uderzył 
o wodę stwierdziłem, że znajduję się wciąż na wy
sokości około 50 m. Obniżyłem lot i wyrzuciłem 
obcęgi. Byłem już około 10 m nad wodą. Wyłączy
łem motor i opadłem delikatnie na wodę. Po po
wrocie na bazę złożyłem dowódcy meldunek o mo
im pierwszym samodzielnym locie i o przeżytej 
przygodzie. Dowódca uśmiechnął się, powinszował 
mi i pochwalił za to, że wykazałem zimną krew, 
dzięki czemu nie uszkodziłem maszyny. Oczywiś
cie przypisał mi co zwrotu i młotek i obcęgi.

Następne loty odbywałem już bez worka. La
tałem prawie codziennie i coraz to pewniej czu
łem się w powietrzu.

W drugiej połowie lutego otrzymałem przy
dział na awiomatce „Aleksander 11”. Był to da
wny rumuński statek pasażerski. Nad pokładem 
została zbudowana platforma służąca do parko
wania 3 wodnosamolotów. Spuszczano samoloty na 
wodę i podnoszono je przy pomocy specjalnie do
stosowanego do tego kranu.

Pod osłoną floty wyszliśmy w morze, a w 
dniu następnym koledzy Szustrow i Sedow zostali 
spuszczeni na wodę i odlecieli na samolotach ty
pu M.9 w stronę Konstancy celem zbombardowa
nia zbiorników naftowych. Por. Aristow i ja ja
ko strzelec i zastępca pilota — mieliśmy lecieć 
zaraz za nimi jako obrona przeciw nieprzyjaciel
skim samolotom. W tym celu nasza maszyna by 
ła wyposażona w 40 strzałowy lekki k.m. oraz kil
ka bębenków z amunicją. Aristow nie miał dużo 
więcej doświadczenia ode mnie, a przyzwyczajeni 
do startowania samolotu w spokojnych warunkach 
zatoki — nie potrafiliśmy unieść maszyny z pa- 
rostopowej fali. Po kilku próbach zostaliśmy od
wołani i na haku podnośnika powróciliśmy na 
platformę Aleksandra II.

Byłem ogromnie zawstydzony naszym niepo
wodzeniem, aczkolwiek winić należało tylko brak 
naszego doświadczenia i przeciążony samolot. Szu- 
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strow i Sedow z lotu nie powrócili. Jak się wyja
śniło później Szustrow miał odstrzeloną nogę i spę- 
d’ił resztę wojny w niewoli. Na resztkach benzy
ny Sedow wywrdował obok rumuńskiego kutra 
rybackiego; pod groźbą k.m. rybacy zbliżyli się 
do samolotu i zostali obezwładnieni. Po tygodniu 
żaglowania Sedow i jego strzelec (wraz z ryba
kami) przybyli szczęśliwie do Sewastopola. Krótko 
po wybuchu rewolucji brałem udział w locie nad 
Bosforem. Fotografowaliśmy południowy brzeg 
cieśniny. Zaatakowani przez niemieckie „Taube” 
szczęśliwie udało się nam nawiać. Podczas powro
tu do Aleksandra II omal że nie zostaliśmy zabi
ci przez artylerię własną. Dwa tygodnie później 
na prośbę kolegi, który spodziewał się zostać tego 
dnia ojcem — miałem zawieźć na jego maszynie 
jakiś pilny i tajny list do Eupatorii. Gdy wystar
towałem i znajdowałem się zaledwie 2-3 m nad 
wodą stwierdziłem, że nie działają lotki. Bardzo 
niezgrabnie ale szczęśliwie wywodowałem i powró
ciłem na bazę. Okazało się, że bloczek lotki był 
zaklinowany kawałkiem drzewa. Dochodzenie wy
jaśniło, że miała to być osobista zemsta mechanika. 
Przymocował ten patyk zanim ja przyszedłem, lecz 
już nie miał sposobności, by go wyciągnąć, re
wolucyjny sąd ułaskawił mechanika, ale ja na
tychmiast złożyłem prośbę o przeniesienie mnie z 
powrotem na okręty. Mało, brakowało bym został 
ofiarą rosyjskiej rewolucji.

Zanim zakończę te wspomnienia muszę jesz
cze opowiedzieć o przygodzie, jaka miała miejsce 
podczas jednego z moich lotów z lejt. Fride. Prze

jęty sterowaniem nie zauważyłem, że wskazówka 
manometru określającego ciśnienie w baku z ben
zyną — zbliżała się do czerwonej kreski. Jedno
cześnie z parskaniem i kichaniem motoru wpadł 
do mego ucha okrzyk instruktora „Pompa”. Chwy
ciłem za rączkę pompy, pociągnąłem ją energi
cznie do góry i ku naszemu przerażeniu wyrwa
łem całe urządzenie wraz z pompą i wnętrznoś
ciami. Motor oczywiście natychmiast zgasł, a ben
zyna wylała się nam pod nogi. Fride przejął ste
rowanie i wywcdował. Oczywiście byłem na języ
kach oficerskiej mesy przez dłuższy czas.

EPILOG:
Jeśli chodzi o Efimowa, był on podobno kan

dydatem do nagrody Nobla (1918 r.) jako pierw
szy pilot, który latał bez przerwy przez 10 lat od 
czasu, gdy cięższa od powietrza maszyna wznio
sła się nad ziemię, ale gdy wybuchła rewolucja 
— Efimow ponoć dołączył do grup rewolucyjnych 
i stał się bardzo czynnym komunistą. W dniach 
21-22 lutego 1918 r. gdy w Sewastopolu odbywa
ła się słynna rzeź oficerów i inteligencji, kilka o- 
sób widziało go jak kierował ciężarowym samocho
dem przy zwożeniu ciał zamordowanych do przy
stani, skąd holowniki zabierały trupy na pokład, 
a następnie topiły na otwartym morzu.

1 maja 1918 roku Niemcy weszli ćo Sewasto
pola i rozpoczęła się rozprawa z komunistami. 
Zamiast nagrody Nobla — sromotna śmierć za
kończyła życie Efimowa.

E. Pławski

B. Markowski

WSPOMNIENIE
Szpital jeniecki był przy obozie. Obóz nazy

wał się Stalag II A i mieścił jeńców alianckich 
wszystkich narodowości. Obok Stalagu był (podzie
lony na dwie części) Oflag II E. dla oficerów pol
skich. Niedaleko od niego mieścił się Oflag dla 
oficerów holenderskich. W szpitalu leczyli się Fran
cuzi, Jugosłowianie, Anglicy, Rosjanie, Ameryka
nie, Bc'gowie z sąsiedniego obozu Prenzlau a po
tem Włosi, a przy końcu nawet polscy powstań
cy z Warszawy. Przychodzili szukać pomocy wy
cieńczeni, schorowani i jeśli przeżywali to odcho
dzili do swoich obozów. Inni pozostawiali swe do
czesne szczątki pod głęboką warstwą meklembur- 
skiej ziemi.

Obsadę lekarzy po ewakuacji lekarzy francus
kich objęli stopniowo lekarze polscy. Pracowali z 
radością i jakżeż dziękowali Bogu, że mogą się 
przydać nie tylko w ratowaniu swoich ale i innych. 

Pacjenci i lekarze wierzyli że ci co zostali urato
wani, ci co przeszli piekło wojny, niewoli, ran, 
obozów i tortur zbudują inny świat w którym już 
nie będzie wojen, nie będzie niesprawiedliwości, 
W którym będzie pokój. Jakby na potwierdzenie 
tych myśli patrzyli ufnie na gwiaździste niebo, ta
kie same jakie oglądali w swojej młodości w swo
jej ojczyźnie — spokojne i pełne nadziei.

* * »

Pewnej nocy po ukończeniu codziennej pracy 
kilku z nich zebrało się w pokoju chirurga oma
wiając nadchodzące święta Bożego Narodzenia, 
— ufając (jak corocznie od kilku lat) że to będzie 
ostatnia gwiazdka w niewoli.

Rozmowy przerwał wartownik niemiecki, oz
najmiający że z powodu braku transportu grupa 
sanitariuszy ma się udać na dworzec w Neubran- 
denburgu by przynieść do szpitala rannych lotni
ków alianckich.

Na takie wyprawy zawsze byliśmy przygoto
wani a ochotników zawsze było aż za dużo, gdyż 
każdy rwał się by opuścić na chwilę obóz szpital
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ny, by być pierwszym w otrzymaniu wiadomości 
od przybyszów i być pierwszym w dostaniu wia
domości o końcu wojny, która przecież powinna 
skończyć się w następnych kilku dniach jak za
pewniały plotki obozowe kilka razy dziennie, 
przez ostatnie cztery lata.

Jak zwykle w takich razach wezwałem swoich 
sanitariuszy z drużyny noszowych. Dowodził nią 
młody mat z polskiej Marynarki Wojennej. Był to 
spryciarz nad spryciarze, przezwiskiem Kubuś-ma- 
rynarz. Widząc jego entuzjazm wiedziałem że na
tychmiast zmobilizuje „swoich chłopaków” to zna
czy najbliższych swoich kolegów. Chcąc uniknąć 
widocznego faworyzowania Polaków dodałem że 
każdy z czterech noszowych ma być różnej naro
dowości.

„Tak jest — panie kapitanie” — odpowiedział 
z widocznie wydłużoną twarzą, ale po chwili na
mysłu już rozjaśniony dodał:

„Każdy będzie z innego kraju, rozkaz” — i 
wyprysnął z baraku.

Trochę zdziwiony brakiem zwykłej w takich 
razach dyskusji, popatrzyłem gdzie biegnie, ale wi
dząc że wywołuje ochotników z różnych baraków 
(każda narodowość miała swój barak) uspokojony 
zająłem się przygotowaniem do czekającej nas o- 
peracji spodziewanych przybyszów...

* * *

Dalszy ciąg wyprawy odtworzyłem z meldu
nku po powrocie.

Podróż do stacji (około 5 km) mieli łatwą. 
Powrót okazał się dużo trudniejszy. Rannych było 
dwóch. Jeden z nich oprócz ogólnego potłuczenia 
i szeregu drobnych ran miał uszkodzony kręgosłup 
i w efekcie tego miał obie nogi sparaliżowane. 
Drugi natomiast miał rękę na temblaku a w dru
giej dźwigał zawiniątko. Noc była ciemna a droga 
prowadziła przez pagórki i piaski. Obaj lotnicy 
otrzymali swe rany po wyskoczeniu na spadochro
nach z płonącego samolotu. Obaj nosili mundury 
angielskie.

Noszowi chociaż chłopcy na schwał, musieli*  
dźwigać nie tylko ciężko rannego na noszach ale 
pomagać temu lżej rannemu, który na połowie 
drogi zupełnie osłabł. Robili częste przystanki, 
gdyż ranny na noszach co chwila jęczał i co chwila 
tracił przytomność. Podczas jednego z takich przy
stanków oficer lotnik angielski prowadzony przez 
Kubusia nachylił się nad rannym kolegą i powie
dział po polsku:

„Trzymaj się stary, to już podobno niedaleko” 
— i podał mu kawałek czekolady.

W Kubusia jakby piorun strzelił (jak zarapor- 
tował mi później). ,

„To panowie Anglicy umieją po polsku” — 
krzyknął zdziwiony.

„My Polacy” — odparł spokojnie oficer z ręką 
tia temblaku — „A wy” — zapytał oglądając z 

ciekawością granatowy mundur Kubusia podobny 
do niego mundur drugiego marynarza, wysoką fi
gurę jasnowłosego Amerykanina, krępą postać Fran
cuza i radośnie zdziwioną twarz angielskiego or- 
derly.

„My też Polacy” — wykrzyknęła cała piątka, 
prawie chórem.

Kubuś oszalał prawie z radości. Jedną ręką 
wyciągnął ukrytą w torbie flaszeczkę i zaczął na
lewać do spieczonych ust rannego.

„Pij pan, to panu pomoże się rozgrzać”.
A gdy chory zaczął się ksztusić Kubuś wpra

wnie uniósł mu głowę, poklepał po plecach i oddał 
flaszkę stojącemu obok oficerowi.

„Pij pan, to najlepszy trunek „własnego wyro
bu” — dodał nie bez dumy^

Oficer posłusznie wypił jeden łyk, też się za- 
ksztusił, ale połknął.

„Czy to mu nie zaszkodzi” — zapytał poka
zując z niepokojem na leżącego, któremu prawie 
na siłę Kubuś wlewał długi łyk do gardła.

„Zaszkodzi?!” — oburzy! się Kubuś. „Co też 
pan mówi, przecież to najlepszy denaturat obozo
wy, marynarski” — podkreślił z namaszczeniem. 
„Niech pan sobie kropnie jeszcze jednego” — ze
zwolił łaskawie — ,^zaraz się panu też poprawi”.

Oszołomiony lotnik „kropnął” sobie bez namy
słu jeszcze jeden łyk ale w dalszym ciągu nie zo
rientowany znów pyta Kubusia:

„Pan widać Polak, bo to mundury Polskiej 
Marynarki Wojennej, i ten drugi pan też, ale ci 
inni?”

„Zaraz panu wytłumaczę, ale teraz musimy 
iść bo szkopy się złoszczą”.

Rzeczywiście jeden z wartowników z karabi
nem i niemiecki feldfebel z pistoletem zbliżali się 
potrząsając bronią.

„Was machst du — los, schnell” — Kubuś sta
rannie chowając flaszeczkę uspakajał zdenerwowa
nych Niemców w swojej marynarskiej niemczyźnie.

„Niks, niks in Englender kaputt, Ich gebe me- 
dikamente”.

Uspokojony feldfebel rozkazał dalszy marsz i 
poszedł na czoło. Noszowi podnieśli rannego a Ku
buś, też pociągnąwszy „lekarstwo” tłumaczył. — 

„Ten Amerykanin to też Polak z Chicago, ze 
starej emigracji, ten Francuz to przecież Józio z 
kopalni z Francji, a ten Anglik to taki sam jak 
Pan, tylko przedtem zestrzelony i nawet trochę 
po angielsku umie. Tylko nic pan nie mów kapi
tanowi, bo znów mnie obruga jak święty Michał 
diabła”.

„Jaki znów pan kapitan” — starał się zrozu
mieć oficer.

„Jak to jaki, nasz pan kapitan, chirurg, już 
czeka na panów z nożem” — wyjaśnił i. . . pocie
szył Kubuś.

Oficer szedł chwiejnie ale rzeczywiście trochę 
raźniej niż przedtem, chociaż w dalszym ciągu 
nie bardzo rozumiał. Przed trzema godzinami był
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w Anglii, w polskim squadronie bombowym. Roz
mawiał z przyjaciółmi po polsku. Był zdrowy i- 
wolny, teraz z całej załogi, tylko dwóch ich po
zostało — ranionych i w niewoli. I ta mroźna noc 
i ten ciężki marsz i ci ofiarujący przyjaźń, żoł
nierze w różnych mUrdurach. Trochę pod wpły
wem szoku, trochę pO „lekarstwie” zaczyna na 
nowo pytMć.

„Gdzie my jesteśmy, *w  obozie w Polsce czy 
Niemczech, czy w tych domach” — mówi po

kazując na przedmieście Neubrandenburga, „też 
mieszkają Polacy”.

„A jakże” — potakuje Kubuś” jak się czasem 
z jakimś cywilnym Niemcem pogada to jak nie 
ma w pobiżu SS-manów toteż nawet niektóry po 
polsku odpowie — chociaż jakoś po chłopsku’.

Ranny na noszach zaczął znów jęczeć i pa
trzeć błagalnie na Kubusia. Kubuś zwrócił się do 
feldfebla prosząc o wypoczynek. Wrzask sprzeci
wu, Kubusia zupełnie nie peszył, tłumaczył cierp
liwie.

„Zwei Englander mussen in Lazaret sein, En 
glander kaputt, feldfebel kaputt. Befehl is Befehl. 
Nicht wahr” — powtarza. „Rott Kreuz, nicht 
waht, Kriegsgefanger, nicht wahr, Geneva Konve- 
nion, nicht wahr”.

Znudzony czy przekonany feldfebel zatrzymu
je się i siada z boku i pozwala „opatrzeć” rannego, 
ale dodaje zakaz rozmawiania i posyła wartownika 
by dopilnował tego zakazu.

Wartownik staje między Kubusiem i oficera
mi i obserwuje opatrunki. Kubuś nachyla się nad 
rannym i mruczy. —

„Zaraz dojdziemy, napij się pan jeszcze je
den łyk. Dałbym pan u więcej i byśmy dłużej od
poczęli ale te przeklęte szkopy to takie świnie!”

„Tylko nie szkopy, tylko nie szkopy” — prze
rywa groźnie wartownik — „bo jo tyż Polok’.’ 

Teraz nawet Kubuś jest zdziwiony.
„A ty skąd” — zapytuje,
„Jo ze Śląska” — odpowiada wartownik i wi

dząc zbliżającego się feldfebla, krzyczy. —
„Schnell, schnell, aufstheien”.

* * *

Zdziwiony długim oczekiwaniem przychodzę 
do wartowni niemieckiej pytając czy rannego przy
niesiono. Mówią że właśnie przyszli, że są w kan
celarii Wachstuby gdzie ich rejestrują.

I rzeczywiście, widzę w mroku w nocy wy
chodzące sylwetki. Słyszę jęki chorego i urywek 
rozmowy.

„A ten pan kapitan do 
„Pewnie że dobry — 

..przecież on z Marynarki”.
Odpowiada mu jęk 

trwogi niż ulgi.

dobry doktór?” — 
zapewnia Kubuś

którym słyszę więcejw

* **

Kubuś-marynarz, — mat Polskiej Marynarki 
Wojennej (nazwiska nie pamiętam).

Drugi noszowy marynarz-bosman mat Wiś
niewski P.M.W.

Józef — Polak z Francji (nazwiska nie pa
miętam).

Amerykanin — Polak z Chicago.
Anglik — noszowy, zestrzelony i wyleczony Po

lak, lotnik z Anglii.
Żołnierz niemiecki — Polak-Ślązak zmobilizo

wany do wojska niemieckiego.
Oficerowie angielscy — Polacy, lotnicy z dy

wizjonu bombowego RAF.

* * *

Dwadzieścia pięć lat po tym wydarzeniu sie
działem przy obiedzie u „Lotników” w Londynie. 
Sąsiedni stół zajmowała delegacja na zjazd lotni
ków z Blackpoolu. Wymieniam pozdrowienia z 
dr. Matrasiem, który ich gości. Po obiedzie wra
cam do biura SMW i rozpoczynamy wspólną pra
cę z sekretarką. Otwierają się drzwi i dr Matraś 
wprowadza jednego z delegatów. Objaśnia że: 
Ten właśnie kolega delegat podczas opowiadania 
o swoich przygodach wojennych mówił o swoim 
zestrzeleniu nad Niemcami i leczeniu przez leka
rza Polskiej Marynarki Wojennej, który za czasów 
wojny był chirurgiem w obozie niemieckim w Ne- 
ubrandenburgu i wymienił Pańskie nazwisko. Je
śli to pan — pragnie panu doktorowi podzięko
wać”.

Na potwierdzenie moje, że ja rzeczywiście by
łem tam, pyta mnie — głęboko wzruszony lotnik.—

„Czy pan mnie nie pamięta, ja byłem tym 
lotnikiem, którego przynieśli do pana z paraliżem 
obu nóg. — Teraz” — pokazuje ■— „chodzę do
brze i pracuję. Moje nazwisko Iwanowicz, miesz
kam w Blackpoolu”.

* * *

Dziwne, . .. wesołe . .. czy tragiczne, wy osądź
cie. Ja ze swej strony stwierdzam że prawdziwe.

Dr B. Markowski
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13. Jabłoński

WYWIAD, CZYLI SŁUŻBA SZPIEGOWSKA
(Dokończenie) Z. US"

Francja

Polska rzeczywistość w Paryżu była raczej nie
przyjemna i niewesoła. Zbierali się tam rozbitko
wie po klęsce wrześniowej, pełni rozgoryczenia i 
wzajemnych oskarżeń. Mało tego, na tym tle 
doszła do- głosu frakcja, która była przeciwna spra
wującym dotychczasową władzę w Polsce i która 
była przez sprawujących władzę od niej odsunięta. 
Zaczęły się personalne rozgrywki, weryfikacje itd. 
tak jakby na to był właśnie czas i miejsce. Okres 
ten był, niestety, d .syć długi i trwał jeszcze przez 
czas pewien nawet w W. Brytanii gdzie z punktu 
widzenia sprawującego władzę rządu polskiego na 
obczyźnie, oficerowie „niebłagonadeżnye” to zna
czy zwolennicy legionowi „niegodni zaufania” by
li trzymani w specjalnych obozach. Widziałem taki 
jeden w Szkocji na wyspie Rothsey gdy byłem na 
Wilku. Chwała Bogu Marynarka nigdy do polityki 
się nie mieszała więc do mnie nikt nie miał preten- 
cji. Tak samo i do moich współtowarzyszy podróży, 
którzy zostali ode mnie odłączeni i skierowani gdzie 
indziej. Ja zostałem w Paryżu i dopiero tutaj odez
wały się echa mojego spotkania z Szefem Oddz. II. 
Admiralicji Francuskiej w Polsce. Trzeba Panom 
wiedzieć, że ten ostatni wyjechał z Polski pod du
żym wrażeniem o ile chodzi o wiadomości, zasięg 
i źródła posiadane przez nasz Oddział Il-gi. Jedno
cześnie tak się złożyło że personel całej Ekspozy
tury Bydgoszcz Oddziału Ii-go na czele której stal 
słynny major Jan (Janio) Żychoń, jeden z naszych 
wybitnych oficerów wywiadu był właśnie w niełas
ce i nie było dla niego miejsca w ramach organizu
jącego się na nowo sztabu N.W. Cała ta grupa była 
niejako bezrobotna. Francuzi wiedząc o niej po
prosili by została przydzielona do Admiralicji fran
cuskiej wraz ze mną. Oczywiście o ile chodzi o 
mnie znali mnie z pobytu w licznych szkołach Mar. 
Francuskiej, pamiętał o mnie widocznie Captaine 
de fregate Soisson i jeszcze lepiej francuski attache 
przy rządzie polskim Captain de fregate Gruillot, 
wiedzieli że paplałem po francusku prawie jak Fran
cuz, wreszcie trzeba pewno było dodać tego jedne
go marynarza na okrasę jak rodzynka, stąd decyzja. 
Zawiadomił mnie o tym kmdr. Korytowski — ja
ko Szef Sztabu. Poznałem więc moich przyszłych 
współtowarzyszy, Janio został szefem sekcji pol
skiej, a niżej podpisany jego zastępcą. Admiralicja 
znalazła dla nas świetńe pomieszczenie na rue Fo- 
bourg St. Honore, o parę minut drogi od Admira
licji, dano pokrywkę i piękną tabliczkę na drzwi 
jako biura statystycznego (taka nazwa nikomu nic 

nie mówi) przydzielono jednego captaine de cor- 
vette jako łącznikowego dali bezpośrednią linię te
lefoniczną na centralę i zaczęliśmy urzędowanie. 
Urzędowanie zaczęliśmy od tego, że zameldowali
śmy się u Szefa Oddziału V-go Admiralicji Fran
cuskiej captain de vaisseau Chevaliera. Jak już 
mówiłem Oddziałowi Il-mu Admiralicji podle
gali wszyscy attache morscy, a Szefowi Oddz. V-go 
właśc.wy wywiad. Oczywiście musiałem tam nat
knąć się zaraz na jednego z kolegów jeszcze z cza
sów Joannę d’Arc, który przywitał mnie m. w. w 
ten sposób, przykładając palce do górnej wargi — 
co miało udawać wąsy „allors tu fais du service 
moustache a present” i pokiwał wyraziście tymi 
paluchami.

Jak wspomniałem wyżej, nie będę podawał naz
wisk chyba że jedynie te o których wszyscy wiedzą. 
Janio Żychoń jest jednym z nich. Poza tym, nie
stety nie żyje, poległ pod Monte Cassino.

Tu parę słów należy powiedzieć o wywiadzie 
francuskim. Organizacja tego wywiadu, moim zda
niem, była taka że nie mógł on działać sprawnie, 
szybko i skutecznie.

Ograniczenie jego swobody ruchów i rozdrob
nienie czynności z których niektóre przeszły na 
organizacje cywilne robiły to, że żadne akcje i zwią
zane z nią formalności nie mogły być przeprowa
dzone szybko i sprawnie. Tajemnica też pewno na 
tym cierpiała, zbyt dużo papierów w różnych orga
nizacjach, zbyt dużo osób wtajemniczonych. To do
syć niefortunne ograniczenie wywiadu we Francji 
datuje się od słynnej afery Dreifusa. Pomimo to 
wg. gen. Sir Kenneth Stronga KBE., CB., Oddział 
2-gi Wojska na czele którego stał pułkownik Gau- 
che prawidłowo oceniał przemiany zachodzące w 
Niemczech i działał sprawnie. To, że jego meldun
ków sytuacyjnych naczelne dowództwo i politycy 
nie brali pod uwagę — to już zupełnie inna sprawa.

Nadmienić należy że w.w. generał angielski 
szmat życia spędził w wywiadzie lub na stanowis
kach attache.

Naszym zadaniem było nawiązać kontakt -z 
naszymi byłymi agentami, o ile uszli z życiem oraz 
zorganizować nowe sieci wywiadowcze. Na począ
tek należało ustawić nasze placówki w krajach li- 
mitrofowych i nie objętych wojną, a stamtąd za
cząć przenikać Polskę i Niemcy. Wyrabianie odpo
wiednich dokumentów i wynalezienie pokrywek 
szło niebywale marudnie, nie tylko ze względu na 
Francuzów, ale również i ze względu na nasze 
władze. W gruncie rzeczy zbijaliśmy pomimo woli 
bąki. Zbieraliśmy się dzień w dzień w naszym Biu
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rze Statystycznym na niekończące się pogaduszki, 
ale nic, albo prawie nic się nie działo. Ot, taka 
..dróle de guerre”. Wreszcie, po wielkich tru
dach udało się jednego z naszych wypchnąć, 
o ile dobrze pamiętam, do Belgii. Ale co z tego 
kiedy ledwie zdążył tam się zainstalować gdy za
częła się ofensywa niemiecka. Belgia i Holanda 
zostały zajęte i chłopakowi z trudem udało się dać 
drapaka i dołączyć do nas z powrotem w Paryżu. 
Nastrój wśród nas. szczególnie jednego z nas. pa
nował ponury. Nie mając nic w biurze lepszego do 
roboty, śledził on uważnie biuletyny jak mógł naj
lepiej, oddzielał prawdę od zasłony dymnej fraze
sów i wtykał szpilki w mapę wiszącą na ścianie. 
Na skutek wytworzonego obrazu postanowiliśmy 
z. laniem odesłać nasze żony jak najdalej na zachód, 
mianowicie d-> Biarritz. Do żon dołączyło się jesz
cze kilka pań. żon wojskowych.

Nasze rozumowanie z Janiem było dosyć pro
ste. O ile zacznie się jakieś zamieszanie i zagroże
nie Paryża, sami damy sobie jakoś radę, albo nas 
wyewakuują. albo, w razie czego, będziemy się 
wycofywać własnym przemysłem (naiwni). Z pa
niami byłoby trudno. Wciąż jednak wierzyliśmy we 
Francję i d.o głowy nam nie przychodziło, że może 
się załamać „On les aura’’ głosiły wszędzie afisze 
propagandowe, a na mapach świata były pokazane 
olbrzymie połacie naszego globu nad którymi pa
nowały wówczas Francja i W. Brytania. Myśleliś- 
my, że jak nie przed Paryżem, to poza nim, dalej 
na zachód, ale gdzieś Niemców zatrzymają i wal
ka potoczy się dalej. Prawda jednak wyglądała zu
pełnie inaczej. Gdy Niemcy uderzyły jak obuchem, 
gmach państwowości francuskiej zaczął chwiać s!ę, 
trzeszczeć i walić z zadziwiającą szybkością. Za
częły ciągnąć przez Paryż kolumny uciekinierów, 
biedne, przerażone, w panice. Widziałem ucieki
nierów w Polsce, ale to co się działo we Francji by
ło znacznie gorsze, w znacznie większej skali, szcze
gólnie gdy już i Paryż rzucił do ucieczki. Zatło
czone szosy, auta, niektóre porzucone bo nie było 
benzyny, konne wozy z dobytkiem, piesi bez ładu 
i składu i wszystko to struchlałe i bez bojowego du
cha. Jakże korzystnie wyglądała Polska na tvm 
tle. U nas każdy chciał się bić, choć często nie by
ło czym — tam nikt. Znane są dobrze wypadki gdy 
oddziały rzucały broń i rozłaziły się po niezajętym 
jeszcze kraju, znane są również wypadki wrogiego 
ustosunkowania ludności do Polaków, którzy swej 
brcni nie rzucali. Obawiali się, że nasi mogą spowo
dować zemstę Niemców. Ale to było trochę później. 
Co do nas, zjawił się u nas w czasie kryzysu parys
kiego nasz Captaine de Corvette z rozkazami wy
jazdu nie pamiętam już do jakiej miejscowości, po
wiedział że ewakuacja, <że trzeba wziąć pociąg na 
takiej i takiej stacji i zniknął. Już go więcej nigdy 
nie widzieliśmy. Spakowaliśmy walizeczki, minimum 
potrzebnych rzeczy, reszta została. Znaleźliśmy ta
ksówki w opustoszałym już martwym Paryżu i ka

zaliśmy się wieźć na dworzec. Do dworca nie doje 
chaliśmy. już na dobry kilometr od dworca 
ulice były tak zapchane tłumem uciekinierów, gło
wa przy głowie, że o przedostaniu się na dworzec, 
nie mówiąc już o pociągu — nie było mowy. Sytua
cja stawała się beznadziejna. Odbyłem z Janiem 
krótką naradę wojenną i postanowiliśmy, że mam 
próbować szczęścia w Admiralicji. Reszta czeka.

Przyjeżdżam do Admiralicji, warty nie ma. 
Wchodzę do gmachu, puste korytarze, puste po
koje, porozrzucane papierki i ani żywego ducha. 
Wreszcie w pokoju oficera flagowego adm. Darla- 
na znalazłem kogoś i tu los nam się uśmiechnął, 
bo tym kimś był znowu kolega z Joanny d’Arc, 
chcć inny. Oczywiście do niego z pyskiem i preten
sjami. Tak się nie robi, powiadam, chcecie nas Szwa
bom zostawić w podarunku, czy co? Ale koleżka 
okazał się porządnym chłopakiem i wybawił z kło
potu. Wystawił nam potrzebne dokumenty i skie
rował do fabryki Renauta skąd odchodził ostatni 
transport admiralicji. Spieszcie się powiada, aby nie 
było za późno. Pod fabryką znaleźliśmy kolumnę 
automobilową i komendanta kolumny jakiegoś 
captaine de fregate, który z kwaśną miną, nas u- 
mieścił w autach mówiąc że i tak jest b. ciasno i 
kolumna ruszyła. Z początku b. powoli, gdyż po
ruszanie po zatłoczonych szosach nie było łatwe, 
później już żwawiej.

Dowieźli nas do jakiejś miejscowości gdzie by
ła już część admiralicji. Cisza, spokój. Niektórzy 
grają w bridge’a. Nie widać rozpaczy na twarzach, 
ani smutku. Jedynie spotkany Captaine de Corvette 
de Pontavis (kolega Lasockiego ze szkół francu
skich) wykrzyknął do nas załamując ręce z praw
dziwym bólem „Przegraliśmy wojnę.” Był to dobry 
patriota i porządny człowiek. Pętamy się tam wśród 
Francuzów i coraz częściej słyszymy o zawieraniu 
jakiegoś pokoju z Rzeszą Niemiecką na własną 
rękę, bez oglądania na aliantów.

Melduję wszystko Janiowi i znowu skrobiemy 
się w głowę. Janio pobiera decyzję, jedyną i słusz
ną. Powiada: Francuzi Francuzami, ale my jesteś
my Polakami i mamy obowiązek słuchać jedynie na
szego rządu i jego dyrektyw i dlatego do naszego 
rządu musimy jak najszybciej się dostać. Ponieważ 
słyszeliśmy że rząd nasz znajduje się gdzieś w oko
licach Bordeaux. poprosiliśmy o rozkazy wyjazdu 
do tego miasta, wsiedliśmy w miszlenkę (wagon 
motorowy) i wkrótce znaleźliśmy się w stolicy słyn
nych win francuskich.

Bordeaux przepełnione. Nastroi prawie świą
teczny, kawiarnie pełne, wszyscy radośnie mówią 
o pokoju. Nam wydano nakaz rekwizycyjny paru 
pokoi u jakiejś b. bogatej starszej wdowy, która 
posiadała ogromne mieszkanie, z którego część by
ła zachowana w tym samym stanie co za życia mę
ża nieboszczyka. Z początku w ogóle nie chciała nas 
wpuścić (pomimo nakazu). W Bordeaux tylko raz 
zaczepiła mnie na mieście jakaś b. zaniepokojona 
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Francuska z zapytaniem: „Niech pan powie, niech 
pan powie, przecież oni tu nie dojdą, prawda?” 
Ona jedna. Co ja miałem kobiecinie na to odpowie
dzieć, nawet jej trochę otuchy nie mogłem udzielić, 
niestety.

Zaczęły się poszukiwania naszych władz, Janio 
wyszukał jakieś szczątki zdaje się gdzieś pod mias
tem i powiada „kierunek Wielka Brytania”, Brun- 
cio ( to znaczy ja) do roboty idź do swoich mary
narzy i dostań od nich razkaz zaokrętowania na 
jakiś statek odchodzący do Anglii. Rozkaz powia
dam. Walę do miejscowych władz francuskich Mar. 
Woj. Tam patrzą na mnie ozięble, z wyraźną nie
chęcią — ale rozkaz im wydarłem. Zjawiamy się 
na statek. Na nim już kilku Francuzów obojga płci 
z panem Labarte na czele. Pan Labarte okazał się 
jakimś fiszem. Do nas dołączyło trochę Polaków, 
właśnie ten inżynier z rodziną o którym wspomnia
łem i jeszcze parę pań, między innymi pani Bana- 
chowa żona pułkownika. Jesteśmy dawno w kom
plecie, grunt pali się coraz bardziej pod nogami — 
a statek nic, jak stał przycumowany tak stoi dalej. 
Wreszcie p. Labarta djabli wzięli. Był on bardzo 
zdenerwowany i widocznie miał jakieś poważne po
wody by Francję jak najszybciej opuścić. Jakich 
sposobów użył, godziwych czy niegodziwych, nie 
wiem, ale ruszyliśmy w dół rzeki. Po drodze sta
tek został zbombardowany przez spokojnie lecący 
niemiecki samolot, bez opozycji — przypomniał 
się polski wrzesień. U ujścia Garonny stał zakotwi
czony krążownik francuski Lamotte-Picąuet, po
goda dobra, marynarzyki w swych czapeczkach z 
czerwonymi pomponami gwarzą wesoło na pokła
dzie oparci i relingi, tak jakby wojny nie było. Wi
dok tego krążownika należącego do marynarki, 
która twierdziła, że ona nigdy wojny nie przegra 
(przegrało wojnę wojsko) był ostatnim obrazkiem 
który unieśliśmy z sobą do Anglii. Przed opuszcze
niem Francji musieliśmy znowu powziąć z Janiem 
decyzję, z punktu widzenia osobistego jedną z 
najważniejszych w naszym życiu i niestety jak się 
okazało jedną z najgorszych. Mianowicie słysze
liśmy, że w Bayonne również mogła zaistnieć moż
liwość ewakuacji. W wypadku gdyby to okazało 
się prawdą trzeba było rozstrzygnąć co naszym 
żonom doradzić? Mają starać się wyjechać czy też 
nie. W stosunku do siebie samych wszystko było 
oroste — mamy dążyć do kraju gdzie jest nasz rząd 
i gdzie wojna będzie prowadzona dalej niezależ
nie od niebezpieczeństw na które statek będzie na
rażony po drodze, ale żony? Co będzie o ile dora
dzimy ewakuację i ich statek będzie storpedowany? 
W wypadku takim wyrzuty sumienia i zgryzota nie 
opuściłaby nas do końca życia. O ile zostaną to prze
cież im jako kobietom nic nie powinno grozić, ro
zumowaliśmy fałszywie. Z ciężkim sercem postano
wiliśmy prosić je aby zostały na miejscu. Komuni
kacji już żadnych nie było, ale znaleźliśmy kurie
ra który zobowiązał się ich odszukać, przekazać 

naszą prośbę i doręczyć im wszystkie pieniądze, 
które mieliśmy przy sobie. Rada okazała się być zła. 
Dzięki niej żona przeżyła bardzo wiele ciężkich 
chwil we Francji zaś gdyby zaokrętowała na Bato
rego w Bayonne — resztę wojny spędziłaby w Wiel
kiej Brytapii.

Ale yyróćmy do naszego statku. Szliśmy do An
glii lukiem w kierunku na Falmouth. Oczywiście 
bez żadtjego konwojera. Pogoda dzięki Bogu była 
dość dolara ale kiwało nieźle. Kiwało, bo statek był 
częściowo wyładowany, a jedynie na dnie pozostał 
ładunek miedzi wartości, jak mnie mówiono, 
180.000.000 franków. Mefacentr więc był duży i - 
wahania dość brutalne. ż pewnym niepokojem po
patrywałem na maszty cży aby im nic się nie stanie.

Sytuacja na statku Jbyła taka: kapitan statku — 
propokojowy i prorządowy, niezależnie od tego 
jaki rząd utworzy się we Francji. Pierwszy oficer 
i młodzi oficerowie porządni ludzie opowiadali się 
za dalszą walką. Szybko z nimi się dogadałem, zna
leźliśmy zaraz wspólnych znajowych w francuskiej 
Marynarce Wojennej i wkrótce stanęła między na
mi umowa, że gdyby kapitan chciał zawrócić z 
powrotem do Francji, opanowujemy statek, zamy
kamy kapitana w kabinie i idziemy dalej do Anglii. 
Obeszło się bez opanowywania. Radiotelegrafista 
który był w zmowie otrzymał wprawdzie telegram 
z rozkazem powrotu, ale kapitanowi go nie poka
zał, a jedynie 1 -mu oficerowi. W ten sposób użycie 
siły okazało się niepotrzebne.

Na morzu natknęliśmy się na łódź z załogą 
zatopionego angielskiego statku. Podebraliśmy roz
bitków z pieskiem załogowym włącznie, napoiliśmy 
ich herbatą wdzięcznie przyjętą, częstowaliśmy 
czym chata bogata, czyli skromnie i wypożycza
liśmy odzienie i żyletki. Innych przygód nie było i 

szczęśliwie zawinęliśmy do Falmouth.

Wielka Brytania

W Falmouth Anglicy szybko zapędzili nas do 
obozu. Było to całe miasteczko składające się z sza
łasów niedaleko właściwego miasta. Żeby było tam 
wygodnie — nie powiem. W nocy zimnawo i zawsze 
wilgotno (deszcz). Szczęśliwie jednak byliśmy tam 
bardzo krótko. Gdy opowiedzieliśmy się oficerowi 
inteligence który nas badał, ten ostatni musiał na
robić dużo szumu bo niewiarygodnie szybko zo
staliśmy przez Anglików zaproszeni do Londynu, 
dokąd pojechaliśmy wygodnie 1-szą klasą i gdzie 
dla nas zarezerwowano pokoje w Park Lane Hotel. 
Co za luksus! Wówczas jeszcze ograniczeń było 
mało, rano, na dzwonek wtaczali bufet na kółkach 
uginający się pod świetnym i bardzo obfitym śnia
daniem angielskim. Czego tam tylko nie było i jaj
ka na bekonie, owsianka, nereczki. bułeczki, masło, 
marmolada itd. i oczywiście świetna herbata. Nie 
darmo powiedział Sommerset Maugham, że o ile 
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ktoś chce dobrze zjeść w W. Brytanii powinien jeść 
rano, w południe i wieczorem śniadanie angielskie.

Jak się okazało Anglicy tak się ucieszyli naszym 
przyjazdem ponieważ dawno usiłowali nawiązać z 
nami kontakt już we Francji, ale Francuzi zawsze 
zbywali ich niczym. Po kilku dniach Anglicy zna
leźli dla nas elegancko umeblowane mieszkanie na 
ulicy Petty France (w pobliżu St. James’s Station). 
z starym lokajem, który nas obsługiwał we fraku. 
Ten lokaj, na późniejsze bombardowania okazał 
się bardzo wrażliwy, ale zawsze trzymał się ostro — 
nrzecież przed cudzoziemcami nie wypadało po
kazać, że Anglik się boi.

Zaczęły się pertraktacje i organizacja, nie tyl
ko z Inteligence Service i znacznie częstsze z Com- 
manderem, który wraz ze swoimi współpracowni
kami został jakby naszym łącznikowym. Comman- 
der do dnia dzisiejszego jest moim wielkim przyja
cielem.

Ostatecznie skończyło się na tym, że klątwa 
nałożona na Jania i jego grupę została przez władze 
polskie zdjętą i została ona częściowo wcieloną do 
sztabu naczelnego wodza. Janio został szefem wy
działu wywiadowczego Oddziału Ii-go.

Ze mną było gorzej bo zostałem sam i miałem 
pracować w ramach naszej Marynarki Wojennej i 
współpracować z Oddziałem IT-gim Sztabu i Angli
kami. Ci ostatni szybko załatwili swoje. Pewnego 
dnia, razem z angielskim oficerem łącznikowym 
Kier. Mar. Woj. wówczas porucznikiem R.N. Child- 
sem wybraliśmy się do Ministerstwa Skarbu (Trea- 
sury) gdzie nas przyjął czcigodnie wyglądający pan 
w ciemnym garniturze. Childs szwargotał z nim za 
siebie i za mnie (po angielsku nie umiałem) pan w 
ciemnym garniturze wręczył kwit skarbowy na bar
dzo poważną sumę pieniędzy i powiedział że taka 
suma będzie wpłacana co 6 miesięcy do banku na 
specjalny rachunek Szefa KMW i mój (dwa podpi
sy na czeku) Później poszliśmy z Childsem do ban
ku gdzie nas przyjął z wielkimi odznakami szacun
ku sam dyrektor banku (gabinet, skórzane fotele 
itd.) oznakami które się podwoiły na widok kwitu, 
załatwił on potrzebne formalności i w ten sposób 
część finansowa została załatwiona. Mój ty Boże! 
żebym później już jako cywil miał choć malutką 
część tych pieniędzy które przeszły przez moje ręce 
— bvłbym zamożnym człowiekiem.

Ale pieniądze to jeszcze było bardzo mało. 
Trzeba było stworzyć organizację, trzeba było mieć 
kontakty z naszymi władzami, rozmaitymi mi
nisterstwami, trzeba było mieć dostęp do ludzi, 
żeby móc ich wybrać (ochotników oczywiście), 
przeprowadzić selekcję i wyszkolić przed wysła
niem w teren, trzeba było mieć radio, szyfry, kody, 
pokrywki i moc innych, rzeczy o których już tu 
nie będę wspominał.

Z tym wszystkim było na początku zupełnie 
źle, a na te niewielkie możliwości które istniały o- 
czywiście położył łapę nasz Oddział Tl-gi. O ofice

rach mar. nie było co marzyć. Wszyscy byli pot
rzebni na okrętach. Rozbudowa marynarki była ce
lem nr. 1 dla Szefa K.M.W.

Wreszcie z wielkim trudem i przy życzliwej 
pomocy Jania udało mi się wysłać jedną osobę za
granicę. Z góry było wiadomo że krok ten był 
ryzykowny bo osobnik ten daleko odbiegał od idea
łu wymaganego od oficera wywiadu, miał kilka 
cech dobrych, ale jeszcze więcej ujemnych.

Ale z braku laku dobry i opłatek. Co robić. 
Pomimo pouczeń, przestróg i upomnień powtarza
nych niezliczoną ilość razy oraz nieukrywanej gro
źby że będzie natychmiast zdezawuowany gdyby poz
wolił sobie na szkodliwe wybryki facet ten omalże 
od pierwszej chwili narobił takiego zamieszania i 
popełnił tyle faux pas, że trzeba było go na gwałt 
likwidować i tuszować jego błędy.

Sama więc praktyka wykazała niezbicie, że nas 
na równoległe 2 organizacje wywiadowcze nie stać 
i wskazała na właściwe rozwiązanie. A rozwiązanie 
było takie. Jabłońskiego przydzielono do Sztabu 
N.W. i tam organizuje swój wydział. Organizacyj
nie należy nadal Jo Kier. Mar. Woj. Zorganizowa
łem więc ten nasz wydział. Było kilku oficerów do 
pomocy na miejscu, oficerów do wysłania w teren 
prawie że nie było.

Szef oddawał do mojej dyspozycji tylko takich 
których sam nie potrzebował. Aż nadto wystarcza
ło palców jednej ręki żeby ich policzyć. Więc żeby 
znaleźć osoby znające się na morzu trzeba było 
szukać wśród szypingowców lub oficerów Mary
narki Handlowei. a gdv i tych było za mało, wy
bierać takich którzy wykazywali odpowiednie chę
ci i w sprawach morskich szkolić ich od podstaw. 
Były to wielkie trudności i istniały one właściwie 
do końca wojny, pomimo to jednak udało nam się 
wraz z Oddziałem II-gim obsadzić swoimi placów
kami prawie całą Europę, Północną Afrykę Fran
cuska i Turcję. Polska i Niemcy zostały zastrzeżo
ne dla Oddziału VI-go, Kraj. Oczywiście wydaj
ność nlacówek w terenie była bardzo rozmaita i 
zależała nie tylko od tego gdzie sie znajdowała, 
(teren zajęty przez nieprzyjaciela lub neutralny), 
ale również kto placówką kierował.

Sam wydział wywiadowczy Marynarki Wojen- 
nei był niewielki, składał się z Szefa i zaufanej sek
retarki oraz kilku oficerów i maszynistek, którzy 
tworzyli coś w rodzaju sekcii studiów. W rodzaiu — 
ho ta sekcja bvła tylko namiastka. Prawdziwe stu
dia na podstawie przefiltrowanych wiadomości u- 
kładaja aktualne raporty sytuacyjne jak również 
przekazują do wydziału wywiadowczego newne py
tania. które ten ostatni przekazuje placówkom w 
*eren (uzupełnienie wiadomości, sprawdzenie wia
domości lub uzupełnienie pewnych luk w posia
danym obrazie). Nic podobnego nasza sekcja nie 
robiła. Przeglądała ona materiał morski, segrego
wała. dawała, gdy zachodziła potrzeba, do tłuma
czenia z języków obcych na polski lub z polskiego 
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na angielski. Materiału morskiego było dużo, cza
sem bardzo dużo ale tylko z niektórych ograniczo
nych geograficznie miejsc. Globalnie nie było ich 
dosyć by tworzyć morskie meldunki sytuacyjne, a 
zresztą nie były one naszej Marynarce potrzebne.

Praktycznie biorąc cały nasz wywiad pracował 
omalże wyłącznie dla Brytyjczyków, od nich dos
tawał wytyczne — jakie wiadomości są potrzebne 
i do nich, a później i do Amerykanów szły rezulta
ty naszych wysiłków. Jedynie wvdział studiów woj
ska takie meldunki sytuacyjne dla Naczelnego Wo
dza robił. Czy robili je Lotnicy którzy później ut
worzyli swói wydział wywiadowczy przy Sztabie 
Naczelnego Wodza M.W. — tego nie wiem.

Proszę jednak zauważyć jak życie skłoniło do 
przyjęcia przez wywiad jedynej logicznej organiza
cji i na ile ona wyprzedziła powojenne Minister
stwa Obrony. W wydziale znajdowały się wszyst
kie trzy składowe Sił Zbrojnych. Wydział Wywia
dowczy Sztabu N.W. kierował całością wywiadu 
w terenie i przez inne wydziały i Szefa Oddziału 
Ii-go miał do czynienia z wojskiem. Reszta, wszy
stko' co dotyczyło Marynarki Wojennej — załat
wiał Wydział Wywiadowczy Mar. Woj., a wszyst
ko co dotyczyło lotnictwa — załatwia’ Wydział 
Wywiadowczy Lotnictwa.

Trzeba teraz wymienić na czym ta ..reszta” 
czyli czynności Wydziału Wyw. Mar. Woj. pole
gały. Wymienię tylko główne:

1. Referowanie Szefowi KMW wszelkich spraw 
personalnych to jest opinię, awanse, przyjmowanie 
wyselekcjonowanych i wyszkolonych oficerów wy
wiadu do Marynarki Wojennej roy to do Korpusu 
Rzecznobrzegowego czy też jako oficerów czasu 
wojny, ich pobory i zaopatrzenie.

2. Załatwianie wszelkich spraw finansowych 
pomiędzy Szefem KMW i Oddziałem TT N.W.

3. Utrzymywanie kontaktów pomiędzy Szefem 
KMW. a przedstawicielami brytyjskiej Tnteligence.

4. Utrzymywanie kontaktów pomiędzy Sze
fem KiMW. a przedstawicielami attachatu morskie
go Stanów Zjednoczonych.

5. Utrzymywanie kontaktów służbowych i po
za służbowych we własnym zakresie ze stroną bry
tyjską i amerykańską.

6. Ścisła współpraca z wydziałami głównie wy
wiadu i finansowym Oddziału II Sztabu N.W. 
Podlegaliśmy operacyjnie Szefowi Oddziału Ii-go 
Między innymi współpraca polegała na wysyłaniu 
wyszkolonych w kierunku morskim oficerów wy
wiadu w teren, na formułowaniu zadań dla terenu, 
sprawdzaniu wiadomości lub wyjaśnień.

7. Sz-kolęnie w dziedzinie morskiej dla naczel
ne wywiadu. Szkolenie czysto wywiadowcze od
bywało się gdzie indziej.

8. Szkolenie w dziedzinie morskiej dla wywia
du Armii Krajowej. Uwaga: każdy cichociemny 

zrzucony w Polsce automatycznie był awansowany 
o jeden stopień wyżej.

9. Od czasu do czasu pogadanki dla cichociem
nych poza Londynem, ale tych było mało.

10. Ogólny nadzór i kierowanie sekcją studiów 
jak również sprawdzanie otrzymywanego i przygo
towanego materiału.

Takie z grubsza były obowiązki Szefa Wy
działu Wyw. Mar. Woj. przy Sztabie NW.

Ogólnie biorąc była to robota żmudna i często 
męcząca. Oczywiście w czasie wojny robi się co 
każą i zbytnio narzucać się przełożonym z prośbą 
o zmianę stanowiska nie można, szczególnie gdy 
tyle rąk trzyma za połę i nie puszcza. Miałem jed
nak szczęśliwie dłuższą przerwę gdy mnie Szef wy
znaczył z powrotem jako d.o. ORP Wilk i star
szego grupy OOPP oraz gdy otrzymywałem urlop 
— starałem się go spędzić zawsze na okrętach i 
to trochę pomagało. Były więc i konwój północny 
do St. Johns z wizytą do Bostonu i operacja Wysp 
Azorskich, byłem również króciutko na jednym z 
Hantów u Tchórznickiego. W operacji Azorskiej, 
na Garlandzie, d.o. kmdr. Biskupski wziąłem udział 
zupełnie przypadkowo i dzięki niej uciekłem śmier
ci spod miotły. W samej rzeczy starałem s;ę dos
tać nie na Garlanda ale na Orkana. Na tegoż Orka
na jednak starał się dostać w tym samym czasie 
mój kolega kmdr. Łomidze. Admirał dał mu pierw
szeństwo wyboru. Łomidze spędził kilka dni na Or
kanie, ale się rozchorował i został wyokrętowany. 
Dla mnie zmieniać okręty było już za późno. Dzię
ki temu pozostaliśmy obaj przy życiu, bo Orkan 
zginął jak wiemy niestety prawie z całą załogą.

Nie jestem powołany do opisywania naszej pra
cy w terenie. Najciekawszą i najbardnei ryzykowną. 
O tvm mógłby naiwięcej powiedzieć Szef Oddzia
łu Ii-go płk. dypl. S. Gano (później gen. bryg.) Ja
nio Żychoń. Major Langendeld (później ppłk.) 
ogólnie znany wśród nas jako Pitołek oraz kochany 
kpt. Jaworski (znany ogólnie jako Miewcio). wszy
scy moi wielcy przyjaciele. Niestety, żaden z nich 
już nie żyje. Mieliby też pewno z tym sporo kło
potu bo trzeba byłoby te rzeczy uzgadniać z gospo
darzami i ściśle odmierzyć — co można powie
dzieć. a co nie. Oczywiście tak iak na każdym fron
cie — były straty w ludziach (rozstrzelanie lub 
zgładzenie), dla niektórych szczęśliwszych skończy
ło się tylko na więzieniach, a niektórym udało 
sie nawet przejść przez wszelkie próby obronną 
ręką. Zależnie od terenu, okoliczności i kierownika 
placówki — niektóre sieci pracowały nadzwyczaj 
wydajnie, inne mniej. Muszę tu również -aznaczyć. 
że wiadomości morskie przychodziły niekoniecznie 
tylko z. placówek którymi kierowały osoby wysz
kolone w dziedzinie morskiej. Mieliśmy na przykład 
moc bardzo cennych wiadomości z nortów pół
nocnej Francji, portów z których szeroko korzysta
ła Marynarka Wojenna niemiecka z Brestem włą
cznie, (słynna historia Gneisenau i Scharnhorsta) 
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chociaż kierownikiem placówki była osoba przez 
duże „O”, który nic wspólnego z morzem nie miał, 
ale za to miał on w swojej sieci kogoś kto się na 
morzu znał bardzo dobrze.

Bardzo cennymi były również wiadomości któ
re przekazywał nam wywiad Armii Krajowej za 
pośrednictwem Oddziału VI-go Sztabu N. W. 
(Kraj). Jak już wspominałem wywiad ten miał za
strzeżone dla siebie tereny Polski i Niemiec. Cośmy 
wiedzieli o Gdyni pod panowaniem niemieckim •— 
to wiedzieliśmy od nich oraz ze zdjęć lotniczych, 
oczywiście. Godzi się tu również przypomnieć to 
co każdy z nas powinien zawsze pamiętać a miano
wicie, że to wywiad AK wykrył tajemnicę niemiec
kich bomb latających, umiejscowił ich centra pro
dukcyjne które na skutek tych meldunków zostały 
zbombardowane przez lotnictwo alianckie i dzię
ki czemu produkcja ich została grubo opóźniona. 
Wreszcie, jakby tego było mało, wywiad AK nawet 
dostarczył jeden model „V I” do W. Brytanii (głó
wne części). Na ten temat jest napisana bardzo 
ciekawa książka przez Anglika którego nazwiska 
chwilowo sobie przypomnieć nie mogę, ale wydaje 
mi się, że tytuł brzmiał mniej więcej „Ci co urato
wali W. Brytanię”, czy coś w tym rodzaju. Faktem 
jest jednak, że gdyby nie oni — wojna mogła
by potoczyć się innym, mniej korzystnym torem.

Poza tym wywiad krajowy meldował o ruchach 
jednostek niemieckich w kierunkach na zachód lub 
wschód oraz o ich dyslokacji.

Na podstawie wiadomości z Kraju oraz swoich 
własnych np. nasz Oddział Il-gi przepowiedział 
ofenzywę niemiecką na Sowiety już 6-tygodni przed 
jej początkiem.

Na zakończenie chciałbym opowiedzieć o wy
chynie jednego z naszych kolegów, przyjaźń z któ
rym zawsze sobie bardzo ceniłem i cenię. Załama
nie się Francji było niespodzianką nie tylko dla nas, 
było również dla Anglików. Po zajęciu jej północ
nej połowy przez Niemców oraz powstaniu rządu 
Vichy z punktu widzenia wywiadu powstała jakby 
chwilowa próżnia i to próżnia tam gdzie być nie 
powinna, bo w kraju bliskim, sąsiadującym tylko 
przez kanał. Sytuacja na morzu też zmieniła się ra
dykalnie. Dla Anglików zamiary marynarki 
francuskiej były pod znakiem zapytania, marynar
ka włoska stała się nieprzyjacielem, marynarka bry
tyjska była sama, musiała stawić czoło na wszyst
kich morzach, łatać wszędzie dziury. Marynarki 
tej na to wszystko było za mało. Stąd kilka propo
zycji przesłanych do okrętów francuskich które 
się schroniły do Mers-el-Kebir, a mających na ce
lu zabezpieczenie ich neutralności, a odrzuconych 
przez Francuzów i zakończonych tragicznym w 
skutkach ultimatum i ich zniszczeniem lub uszko

dzeniem. Tego jednak było jeszcze mało. Trzeba 
było wiedzieć na jak długo uszkodzone okręty bę
dą niezdatne do użytku. Dopiero na tej podstawie 
zgodnie z wymaganiami strategicznymi, mogli An
glicy rozmieścić tam gdzie trzeba swoje własne 
okręty.

Nasz wywiad zdołał zbudować swe niektóre 
sieci we Francji bardzo prędko, mam wrażenie szyb
ciej niż inni. Wspomniałem również, że wielu z nas 
kończyło rozmaite kursy we Francji jak również 
było na budowach i przy odbiorach naszych okrę
tów ze stoczni francuskich. Tacy jak ja na przyk
ład czuli się we Francji omalże tak samo jak w Pol
sce. Wszędzie się spotykało przyjaciół, kolegów i 
znajomych.

Otóż ten kolega którego mam na myśli, nale
żał do tej kategorii oficerów. Z katastrofy Mers- 
el-Kedirskiej jeden z najbardziej nowoczesnych i 
potężnych okrętów francuskich, mianowicie Stras- 
bourg wymknął się do Toulonu. Trzeba było stwier
dzić do jakiego stopnia jest uszkodzony i kiedy i 
w jakim stopniu uszkodzenia te dadzą się usunąć. 
No, i trzeba trafu, że nasz oficer spotyka swojego 
kolegę ze szkoły francuskiej i ten ostatni pro
ponuje mu obejrzenie Strasbourga. Obejrzeli więc 
razem dokładnie uszkodzenia, omówili jak i co, co 
się da zreperować istniejącymi środkami w Tou- 
lonie, a co wobec ograniczonych możliwości w po
konanej Francji — nie Ja się zreperować wcale. 
W czasie tej wspólnej inspekcji nasz kolega, dow- 
cipuszek, odezwał się do swojego Francuza mniej 
więcej w te słowa: „Słuchaj, a ty się nie boisz tak 
pokazywać te rzeczy obcym?” a tamtem odpowie
dział: „Oho, wiem komu pokazuję, nie ma obawy”. 
No i przyszedł do nas do Londynu później raport, 
tak śliczny, tak szczegółowy, tak wyczerpujący, że 
ówczesny premier Winston Churchill uważał za sto
sowne specjalnie nam za te wiadomości podzięko
wać.

A teraz proszę mi powiedzieć szczerze — wie
my, że nasze okręty i załogi spisały się dobrze, ale 
pomimo to czy któryś z nich miał kiedykolwiek 
wpływ na strategię brytyjską na morzu. Na pewno 
nie, a nasz kolega, jeden i sam — prawie na pewno 
tak.

W roku 1944 zostałem przydzielony na Con
rada. Wydział po mnie objął kmdr. Karol Trzaska- 
Durski. Jego udziałem była jego likwidacja. Co się 
z wydziału zostało, jakie dokumenty i gdzie się znaj
dują, tego nie wiem. Zapewne większość została 
zniszczona. Jest to jednym z powodów dla któ
rych sobie Dozwoliłem może zbyt szczegółowo i 
długo o krótkim życiu naszego wywiadu morskie
go opowiedzieć.

B. Jabłoński



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

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


