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NASZE SPRAWY
I znów odbył się Zjazd SMW. I znów jak 

przedtem zjawili się członkowie londyńscy i (ci sa
mi!) delegaci z „prowincji”. I znów oddaliśmy hołd 
Zmarłym w zeszłym roku kolegom i znów przy
stąpiliśmy do „prac programowych” następnej dzia
łalności. I znów nakreśliliśmy „nowy” plan pracy.

Nowy plan prac. .. który oczywiście jest ten 
sam w swej istotnej treści. co dawniej. Trudności 
na które trafiamy teraz: coraz większe problemy 
co roku a coraz mniejsze ilości kandydatów do pra
cy w Zarządzie.

Nie ilość członków bo dziwnymf?) zrządzeniem 
losu nawet teraz dołączają nowi członkowie. Nie
stety, ani ci starsi, ani ci nowi nie są w stanie 
oddać dużo swych sił dla Stowarzyszenia. Jedni 
są chorzy, drudzy zmęczeni inni nie mają czasu 
a wszyscy stają się jednak coraz starsi, którym 
dodatkowy wysiłek fizyczny czy też umysłowy przy
chodzi coraz to trudniej.

Wygląda to dość smutno... ale przecież nie 
jest to rzecz nieprzewidziana. Z tą trudnością li
czymy się od lat. I musimy ją przyjąć, jeśli może 
bez entuzjazmu, to jednak — godnie.

Na nas, na naszym pokoleniu kończy się okres 
20-lecia niepodległości znamiennej w wielkie zda
rzenia i chwalebne i tragiczne. Pozostało nas nie
wielu, ale ważne wydaje się, by w tych resztkach 
naszego życia nie obniżyć wartości ideii, dla któ
rej nasi koledzy oddali dfiarnie swe życie.

Podtawą założenia naszego Stowarzyszenia by
ły 3 zasady . .. „by o Zmarłych Kolegach nie za
pomnieć, by opuszczonym i chorym pomóc i by 

prawda o biało-czerwonej banderze przeszła do na
stępnych pokoleń Polaków w nieskażonej formie”. 
Dla spełnienia tych zadań należymy do SMW już 
27 lat. Przez te lata staraliśmy się w lepszy lub 
gorszy sposób zadania te wykonać.

Nowy Zarząd, tak samo i poprzednie, rozumie 
głęboko te zadania i będzie starał się je realizować. 
W swych staraniach stawiamy te zadania ponad 
wszystkie ekonomiczno-materialne czy (pożal się 
Boże) osobiste czy grupowe ambicje.

Nauczeni smutnym doświadczeniem tak prze
szłych jak i obecnej emigracji nie chcemy upaka- 
rzać się (daremną zresztą) żebraniną u obcych. 
Byliśmy partnerami, walczyliśmy wspólnie tak sa
mo w obrohie własnego kraju jak i w obronie kra
jów sprzymierzonych i nie widzimy racji obniżania 
naszego statusu.

I chociaż pragniemy utrzymać na godnej plat
formie przyjaźń z krajami osiedlenia, to musimy w 
większości wypadków polegać tylko na sobie.

Cieszę się że dzięki temu jednomyślnemu nasta
wieniu, dominującemu podczas ogólnego zebrania 
będziemy zgodnie reprezentować służbę dla której 
zostaliśmy powołani przed — i podczas wojny.

Cieszę się że to nastawienie jest wspólne dla 
wszystkich członków Zarządu.

Wierzę też, że wszyscy koledzy rozsiani po 
świecie rozgrzeszą nas ze zwolnienia czasami tempa 
naszej pracy, gdyż zwolnienia te (jeśli będą) będą 
na skutek braku sił związanych ze starością a nie 
utraty wiary i chęci do naszych spraw.

B. Markowski
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KMDR. WITOLD ZAJĄCZKOWSKI
Kilka lat temu na łamach „Sygnałów” napi

sałem list otwarty do Admirała Unrunga, w któ
rym wyraziłem wdzięczność za jego wpływ w 
kształtowaniu się Marynarki Wojennej w odrodzo
nej Rzeczypospolitej.

Wpływ admirała głównie się zaznaczył w wy
chowaniu młodego personelu polskiego w prawi
dłowej dyscyplinie, organizacji i w zaprawie mor
skiej. Jego duża indywidualność, uformowana w 
marynarce cesarsko-niemieckiej, która wyróżniała 
się w wykonywaniu dokładnym codziennych obo
wiązków marynarza, nienagannym zachowaniu się 
tak na pokładzie, jak i na lądzie, jak również w 
sprawności w tych wszystkich działach, które 
stanowią wiedzę morską a które w rezultacie dają 
doświadczonego marynarza.

Dzisiaj chciałbym przypomnieć o zasługach 
innego oficera zaborczej Marynarki, który według 
mego zdania wywarł przemożny i dodatni wpływ 
na wyszkolenie oficerów naszej Marynarki. Był nim 
komandor Witold Zajączkowski, oficer wyszkolony 
przez carską Marynarkę. Najpierw został on wy
znaczony dyrektorem nauk na oficerskich kursach 
Mar. Wojennej. Początkowo kursy te miały na ce
lu dokształcanie pewnej ilości byłych uczniów szkół 
oficerskich marynarek zaborczych, którym rewolu
cja lub załamanie się cesarstw nie pozwoliły na 
dokończenie studiów. Kursy te również przeszkoli
ły pewną ilość oficerów wojska na oficerów Ma
rynarki Wojennej.

O ile sobie przypominam do roku 1922-25 
kursy te przygotowały 3 roczniki. W roku 1923 
kursy stopniowo zaczęły się przekształcać w Ofi
cerską Szkołę Marynarki Wojennej, otwierając 
swe podwoje dla młodych chłopców po maturze i 
przejściu przez unitarną szkołę podchorążych dla 
całych sił zbrojnych.

Kdr ppor. Zajączkowski był dyrektorem nauk 
tej szkoły w tym czasie i zdaje się w roku 1926 
lub 1927 opuścił uczelnię. Komendanci ówcześni i 
kursów i szkoły oficerskiej zmieniali się dość czę
sto.

Myślę, że wielu ówczesnych wychowanków 
szkoły zgodzi się z mą opinią, że w owym czasie 
postać Witolda Zajączkowskiego była dominującą 
w szkole. Jego praca, jak również intelekt, najwię
cej miały wpływu na nas.

Trzeba wspomnieć, że zadaniem Oficerskiej 
Szkoły Mar. Woj. było tak dostosować programy 
szkolenia, by każdy wychowanek, po osiągnięciu 
stopnia oficerskiego, mógł łatwo pójść na dalsze 
studia do szkół w Marynarce Francuskiej. Innymi 
słowy poziom nauki musiał wyrównać braki w ma- 

tematycznojfizycznym przygotowaniu uczniów ze 
średniej szkoły, a jednocześnie osiągnąć poziom 
francuskiego młodego oficera w tej dziedzinie.

Problem nie byt łatwy. Polskie roczniki miały 
luki spowodowane nie tylko 5-cioletnim chaosem 
wojennym na naszych ziemiach. W Polsce ówcze
snej było znacznie więcej szkół gimnazjalnych typu 
humanistycznego niż typu przyrodniczo-matema
tycznego. Te pierwsze miały poziom definitywnie 
niedostateczny dla wymogów naszej szkoły.

O ile pamiętam na moim roczniku na 20 kole
gów miało maturę przyrodniczo-matematyczną tyl
ko pięciu.

Kdr Zajączkowski zabrał się do tego zagad
nienia z całą energią. Po pierwsze przeforsował 
przedłużenie kursu z 2 lat na 3, po drugie dobrał 
jak najstaranniej wykładowców, a po trzecie bez li
tości zmuszał do nauki.

Jemu szkoła, a my wychowankowie, zawdzię
czamy takich wykładowców, jak gen. Windakiewicz, 
płk Gąsiorowski, mjr Majewski, komandorzy Sasi- 
nowski, Morgulec, Piotrowski, wreszcie prof. Bo
cheński i Berens.

Z wielkim zdziwieniem przeczytałem w pamię
tnikach kpt. dypl. Kirchmajera („ludowego gene
rała”) krytyczne uwagi o płk. Gąsiorowskim, który 
wykładał kilka dobrych lat u nas chemię organi
czną i materiały wybuchowe. Był to wykładowca 
o wielkiej wiedzy fachowej.

Tutaj należy podkreślić, że kmdr Zajączkowski 
będąc ze służby rosyjskiej umiał wspaniale przejść 
do porządku dziennego nad różnicami dzielnicowy
mi. W owym czasie, tak w wojsku, jak i w Mary
narce Wojennej, były duże antagonizmy dzielnico
we. Wielu oficerów z rosyjskiej marynarki niemi
łosiernie kaleczyło język polski, natomiast więk
szość oficerów ze służby austriackiej mówiła bez
błędnie. Te różnice językowe były przyczyną wielu 
nieporozumień, przykrości i zjadliwych humoresek.

Kdr Zajączkowski dobrał wykładowców o ta
kim poziomie, że nawet, gdy mieszali obcy język 
z polskim, to poziom naukowy i osobowość broni
ła ich przed śmiesznością. Typowym przykładem 
był kdr ppor. inż. Piotrowski, który był bliskim 
kolegą kdr. Zajączkowskiego. Komandor nie mo
gąc naprawić gwary rosyjsko wileńskiej, zmusił 
wykładowcę do używania bezbłędnie polskiej no
menklatury matematycznej. Nigdy nie padł „intie- 
grał” zamiast całki, ale w mowie potocznej potra
fił powiedzieć do ucznia „jak maturu ma, to niech 
pisze na desce, a nie to w duraki odstawić’”

Mimo że kdr. Zajączkowski był wyszkolony 
w Rosji, wprowadzał do szkoły raczej systemy nie
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mieckie. Rosyjska marynarka miała wiele swoich 
doktryn, ale raczej wzorowała się na Anglikach. 
Widocznie kdr Zajączkowski po wynikach walk 
morskich w I wojnie światowej doszedł do wnios
ku, że system nauk morskich niemieckich jest no
wocześniejszy i bardziej1 sprawny. Toteż w swoich 
wykładach wiedzy okrętowej korzystał raczej z 
niemieckich źródeł. Do dziś dnia wydaje mi się, 
że było to słuszne, gdyż po tylu latach spędzonych 
na morzu uważam, że system niemiecki jest bar
dziej dokładny i metodyczny w całości wiedzy po
trzebnej marynarzowi.

Poznałem teraz systemy amerykański i japoń
ski i tylko ten ostatni może przewyższa niemiecki, 
a Amerykanie dorównują Niemcom. Może się 
mylę lecz nie jest to ważne, gdyż w owych cza
sach po pierwszej wojnie światowej, Niemcy zde
cydowanie górowali nad całym światem w tej 
dziedzinie.

Najbardziej wartościowym dokonaniem kdr. 
Zajączkowskiego, w czasie jego pobytu w szkole, 
było wydanie jego wykładów wiedzy morskiej w 
formie książki. Książkę tę pisał w czasie trwania 
nauk mego rocznika 1924-1927 i wyszła ona zdaje 
się w roku 1926 Przypominam sobie, jak czasami 
czytał nam małe rozdziały rękopisu i pytał się, czy 
jest to jasne i wyrażone prawidłowo po polsku. 
W każdym razie na owe czasy było to dzieło w 
całym tego słowa znaczeniu. Dobry druk, przej
rzyste i dokładne rysunki, a jednocześnie napisana 
tak, że mogła być używana przez ludzi o różnym 
poziomie wykształcenia ogólnego, a więc przyda
tna również w szkołach specjalistów morskich a 
przede wszystkim bardzo nowoczesna. Tutaj na 
poparcie mej opinii przytoczę następujący wypa
dek. W roku 1968 byłem starszym oficerem na 
statku angielskim rejestrowanym w Fiji. Drugim 
oficerem na tymże statku był młody Anglik, któ
ry skończył szkołę nawigacyjną w Southampton, 
dającą ,tytuł bachełora. Całkiem przypadkowo 
znalazł w mej kabinie tę naszą Wiedzę Okrętową. 
Zaczął przeglądać kilka rysunków odnoszących się 
do bezpieczeństwa ruchu statku w wodach ogra
niczonych. Prosił o wyjaśnienie, w końcu musia- 
łem mu przetłumaczyć cały rozdział. Według opi
nii tego Anglika problem ten nigdy nie był poru
szany w źródłach angielskiej wiedzy morskiej. Po
tem poszły inne tematy i twierdził, że taka ksią
żka bardzo by się przydała w marynarce handlo
wej angielskiej. Opinię taką wydał abiturient naj
lepszej szkoły handlowej angielskiej w 40 lat po 

wydaniu „Wiedzy Okrętowej” kdr. Zajączkowskie
go.

Wyżej wzmiankowana praca była pierwszą 
książką morską, wyczerpującą całość tematu. Tak 
nasza szkoła, jak również szkoła morska w Tcze
wie aż do r. 1939 w innych dziedzinach posługi
wały się przeważnie broszurami lub skryptami cza
sem bardzo niekompletnymi.

W każdym razie to co kdr Zajączkowski za
projektował oraz przeprowadził w Oficerskiej Szko
le Marynarki Wojennej, dając podwaliny programo
wi i metodzie nauczania, przetrwały bez większych 
zmian do roku 1939. Jeśli ta szkoła wykształciła 
młodych Polaków na Oficerów na poziomie które
go kwintesencją była mapa oficerów „Orła”, to 
— wydaje mi się — w dużym stopniu było zasługą 
autora „Wiedzy Okrętowej”.

Tych kilka skromnych notatek poświęcam 
Tobie, panie Komandorze, w dowód wdzięczno
ści za Twój wysiłek i za Twą energię, którą wło
żyłeś w nas i w organizację szkoły. Ja osobiście 
zrozumiałem Twój wkład i wpływ na nas, gdy 
zostałem wysłany do specjalnej szkoły artylerii w 
Tulonie. Skończyłem tę szkołę z dobrym wyni
kiem i nigdy nie miałem uczucia niższości wobec 
kolegów francuskich. Jechałem do tej szkoły z du
szą na ramieniu, gdyż z moimi poprzednikami 
różnie bywało, jak się to mówi, oczywiście z wy
jątkiem kpt. mar. Heliodora Laskowskiego.

W każdym razie od tego czasu datuje się moje 
zrozumienie Twoich wysiłków i Twej bezwzględ
ności, by zmusić nas do największego wysiłku u- 
myślowego w czasie studiów.

Nasza Marynarka była młoda i mała, wciśnię
ta między dwa wrogie olbrzymy mogła być zdolna 
do walki tylko pod warunkiem, że jakością dorów
nywała lub przewyższała ewentualnych przeciwni
ków.

Tyś to. Panie Komandorze, niewątpliwie ro
zumiał i starałeś się to zrealizować. Za to dziękuję 
i jestem pewien, że większość mych kolegów po
dziela me uczucia. Kdr ppor. inż. Garnuszewski, 
pierwszy komendant szkoły w Tczewie, oddał nie
ocenione usługi w kształceniu narybku oficerskiego 
w marynarce handlowej, Ty byłeś nim dla naszej 
Marynarki.

Wojna ostatnia nie oszczędziła Ci ani tragedii 
osobistych ani zawodu służbowego, gdy Flotylla 
Pińska, w którą włożyłeś tyle lat wytężonej pracy, 
musiała być zatopiona nieużytecznie.

Niech Ci ten list uznania będzie małą, może 
bardzo małą ale naprawdę serdeczną pociechą.

1F. Franek i
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ŚP. KMDR. W. KODRĘBSKI
W 1920 r„ gdy nasza Marynarka Wojenna za

czynała swe istnienie, oficerowie jej, pochodzący z 
trzech marynarek zaborczych, rozumieli dobrze, iż 
jest bardzo trudno dla tak małej organizacji, jaką 
była ówczesna nasza Marynarka, być samowy
starczalnym przy szkoleniu personelu, jak rówriież 
przy budowie i selekcji sprzętu morskiego. Trzeba 
było czyjejś pomocy, rady lub wzoru.

Toteż zwrócono się do Anglii, prawdopodob
nie myśląc, że tak jak pomogła Japonii pomoże 
również Polsce. Przybyła Misja z kdr. Burtonem na 
czele. Anglia umożliwiła nam staże w przeszkole
niu 3 młodszych oficerów. Jednak w bardzo krót
kim czasie przekonano się, że kdr Burton raczej 
przeszkadza niż pomaga, a władze angielskie nie 
interesują się sprawami polskimi na morzu. Nic 
też dziwnego. Były to czasy Lloyd-George’a, który 
podczas debaty o Śląsku na konferencji wersal
skiej kontrował oddanie Polsce Śląska krótkim zda
niem: „Nie należy małpie dawać zegarka. Nie po
trafi go użyć’’.

W każdym razie próba z Royal Navy nie uda
ła się, więc zwrócono się do Francji. Marinę Na
tional przysłała dość dużą misję z pełnym koman
dorem na czele (capitain de vaisseau). Francuzi za
brali się do roboty. Natychmiast ułatwili szkolenie 
naszego personelu wszelkich stopni w zakładach, 
szkołach i na okrętach francuskich. Dzięki nim w 
kilka lat nasza Marynarka miała cały szereg ofi
cerów specjalistów w różnych broniach, jak rów
nież trzy załogi okrętów podwodnych oraz kilku 
starszych oficerów ukończyło Ecole de Guerre 
Naval w Paryżu.

Gdy pierwsze nowoczesne okręty powiększyły 
naszą Flotę, poza normalnym okresem wyćwicze
nia załóg, nie mieliśmy kłopotów z ich obsługą.

W każdym razie musimy dzisiaj sobie powie
dzieć, że Francuzi pomogli nam wyszkolić ludzi, 
którzy już w latach trzydziestych byli zdolni do 
samodzielnego myślenia i decydowania co jest do
bre i nowoczesne w naszych sprawach morskich.

Dzięki korpusowi naszych oficerów-mechani- 
ków, działy budownictwa okrętowego i mechani
zmów głównych zawsze były na dobrym poziomie. 
Gdy w roku 1922 działy broni: artyleria, torpedy, 
miny, lotnictwo i nawigacja właściwie nie istniały, 
już około 1930 r. osiągnęły już właściwy poziom. 
Była tylko jedna luka. Ówczesna Marynarka nie 
miała specjalistów łączności morskiej, to, co Angli
cy nazywają „signals’’ a Francuzi „communication”. 
Nasi mentorzy francuscy nie kwapili się nam po
móc w tym dziale, prawdopodobnie ze względów, 
że dział ten jest zawsze osłoniony parawanem spe
cjalnej tajemnicy. Myślę, że gdybyśmy mieli nawet 

lepszych przyjaciół niż ówcześni Francuzi, to oni 
by nam też w tej kwestii niechętnie pomagali. Dok
tryna i metoda łączności w każdej marynarce jest 
sekretem wyjątkowo zazdrośnie strzeżonym.

Mieliśmy w owym czasie niezłe radiostacje, 
dobrych radiotelegrafistów i sygnalistów. Dał to 
nam, kdr por. inż. Sakowicz z kilkoma oficerami 
wojska, przydzielonymi do Marynarki. Było to je
dnak wszystko włącznie z dużą książką kodową, 
drukowaną zdaje się w 1921 r., która przetrwała 
do 1932 r. Ponadto, na ówczesne stosunki w Polsce, 
instalacje łączności na wybrzeżu i w porcie Gdyni 
były sprawne. Jednak tego co można nazwać łącz
nością morską wraz z grupą dokładnie przeszkolo
nych oficerów sygnałowych nie było i nie zanosiło 
się na stworzenie tego.

Myślę, że główną winę w tej kwestii ponoszą 
starsi oficerowie, którzy kończyli francuską szkołę 
Ecole de Guerre Navale w Paryżu. Ich obowiąz
kiem było zwrócić uwagę i starać się, by ten dział 
zorganizować i usprawnić...

Zrobił to kto inny i wcale do tego nie powoła
ny, gdyż był oficerem specjalności torpedowej. Hi
storię tę chciałbym opisać dzisiaj, by złożyć hołd 
śp. komandorowi Włodzimierzowi Kodrębskiemu.

W roku 1929 i 1930 ówcześni kapitanowie Kod 
rębski i Ziembicki dowodzili okrętami szkolnymi 
„Mazur’’ i „Podhalanin”. „Mazur” szkolił, artyle- 
rzystów, a „Podhalanin” torpedystów.

Obaj dowódcy byli z marynarki austriackiej i 
zdążyli jeszcze zdobyć szlify podporuczników 
przed zlikwidowaniem tej marynarki. Obaj bardzo 
się przyjaźnili ze sobą, a jednocześnie mieli bardzo 
miły stosunek do nas, młodszych oficerów już wy
szkolonych w Polsce niepodległej. Toteż wiele 
wspólnych miłych wieczorów spędzaliśmy w me
sach tych małych okrętów dyskutując zawzięcie, 
omawiając bieżące sprawy lub wypadki codzienne.

Pewnego dnia byłem wraz z Kodrębskim w 
Dowództwie Floty i tam polecono mu służyć jako 
tłumacz porucznikowi marynarki amerykańskiej, 
którego właśnie przysłał attache z Warszawy. In
strukcja brzmiała, by Amerykaninowi udzielać 
wszelkich informacji dotyczących radiołączności na 
Bałtyku. Podówczas oficerem łączności Floty był 
bardzo pracowity i sumienny porucznik wojska z 
korpusu łączności. Znał on dobrze telefony po
łowę, trochę miał pojęcie o radio, na okręcie ni
gdy nie był. Amerykanin od razu przystąpił do 
rzeczy. Interesowały go: pojemność radiowej łącz
ności floty rosyjskiej i niemieckiej, procent sygna
łów otwartych kodem i szyfrem, jakich częstotli
wości te floty używają, czy dużo używają maszy
nowego nadawania, jak działają radiotelefony, jak 
mamy zorganizowany podsłuch radio itd. , itp.
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W każdym razie był to szereg pytań, na które mógł 
odpowiedzieć dobry i doświadczony oficer sygna- 

.łowy, który byłby obznajomiony z podsłuchem. O- 
czywiście biedny porucznik wojsk łączności czer
wienił się, bąkał, no i nie mógł na nic odpowie
dzieć. Inna sprawa, że w owym czasie nikt w na
szej Marynarce nie mógłby dać wyczerpujących 
informacji na powyższe pytania.

Wieczorem, tego dnia sprawa była powodem 
dużej dyskusji w naszej mesie i zdaje się wtedy 
powstał plan kpt. Kodrębskiego. Poszedł on do 
dowódcy Floty wówczas kdr. Unruga i zameldo
wał o całej sprawie. Unrug który cenił i lubił Ko
drębskiego zdaje mi się wtedy upoważnił Kodręb
skiego, by zacząć akcję celem zaradzenia złu.

W ciągu kilku tygodni Kodrębski zebrał wia
domości od kilku z nas, którzy byli na okrętach 
francuskich i mogli mu dać garść swych obserwa
cji w tej dziedzinie. Przy naszej pomocy zaczął 
zbierać źródła z różnych morskich publikacji i ksią
żek historycznych o działaniach w ostatniej wojnie, 
dotyczących łączności na morzu. Zebrał całkiem 
imponujące dossier ze źródeł francuskich, niemiec
kich, amerykańskich i włoskich. Porucznik łączno
ści wrócił do służby łączności w Komendzie Portu. 
Jednocześnie w Dowództwie Floty stanowisko ofi
cera sygnałowego objął porucznik korpusu mor
skiego, o ile pamiętam por. mar. Korsak.

Początkowo zaczęto od prawidłowego ćwicze
nia sygnalistów i radiotelegrafistów dla całej Floty, 
co było scentralizowane w rękach oficera sygnało
wego. Ocena i gospodarka personelu sygnałowego 
została uzależniona całkowicie od tego oficera.

Po roku czy po dwóch, gdy kdr ppor. Kod
rębski został dowódcą „Wichru”, praca w tej 
dziedzinie ruszyła całą parą. Znalazł on pomoc kil
ku młodych oficerów, którzy z całym zapałem po
święcili się temu działowi, jak również słuchali in
spiracji dowódcy „Wichra”,

Najbardziej gorliwymi pomocnikami kdr. Kod
rębskiego, o ile pamiętam, byli — por. Korsak, 
kpt. mar. inż. Zelenay, por. Żelazny i ppor. z no

minacji 1930, którego niestety nazwiska nie pamię
tam, a którego podobizna jest na wspólnej foto
grafii tegoż rocznika w „Albumie — Polska Mary
narka Wojenna” p 505, stoi on na prawym skrzydle 
zdjęcia. Porucznik ten umarł przed wojną i śmierć 
jego była wielką stratą dla działu sygnałowego i 
jego twórcy.

Stary kod czerwony poszedł w kąt, natomiast 
zjawiły się sieci, szyfrowe maszyny, zmiany czę
stotliwości, kryształy, a przede wszystkim okręty 
dostały oficerów sygnałowych z prawdziwego zda
rzenia, którzy działali jako zespół i wiedzieli do 
czego dążą. Ponadto byli oni zdolni by stawiać 
prawidłowe żądania firmom produkującym sprzęt.

Kdr Kodrębski cały czas aż do wybuchu woj
ny zajmował się tymi sprawami bez względu na 
swoje stanowiska służbowe, które bezpośredniego 
kontaktu z tym działem pracy nie miały. Jego za
pał, inteligencja i znajomość języków, jak również 
wpływ na młodych sprawiły, że dział sygnałowy w 
naszej Marynarce stanął na nogi i rozwijał się. 
Prawdopodobnie były pewne usterki i niedomaga
nia, ale w każdym razie, gdy wojna wybuchła, roz
mowy naszych oficerów sygnałowych z ich kolega
mi angielskimi nie przypominały poziomu rozmowy 
z Amerykanami kilka lat temu. Odwrotnie — 
wielu angielskich dowódców i specjalistów wyraża
ło się dodatnio o naszych sygnałowych specjalistach.

Celem tych kilku słów, które powyżej napisa
łem, jest przypomnienie, jak wielką i ważną rolę 
odegrał kdr Kodrębski w organizacji działu sygna
łowego. Dział ten tyle lat zaniedbany postawiła na
sza Marynarka na pewnym poziomie całkowicie 
własnymi siłami. Kdr Kodrębski był czynnikiem, 
który zainicjował całą akcję, wyselekcjonował cały 
szereg Oficerów i natchnął ich entuzjazmem do 
tej pracy.

Myślę, że dzisiaj, po tylu latach, koledzy czy
tając te wspomnienie, pomyślą o Nim i o Jego 
zapomnianej mogile na angielskiej ziemi tak dale
kiej od Jego Podhala. Myślę również, że połączą 
się ze mną w serdecznej modlitwie — „Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie”.

JF. Franek i
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Śp. kmdr E- Pławski i kmdr B. Wroński 
w Kanadzie w listopadzie 1970 r.

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE WYGŁOSZONE 
PRZEZ KOMANDORA WROŃSKIEGO 10 
CZERWCA BR PRZEZ RADIO WOLNA EU

ROPA DO KRAJU

Zmarły 23 maja br. w Vancouver w Kana
dzie Komandor Eugeniusz Pławski był nie tylko 
jednym z najbardziej zasłużonych oficerów, ale 
również jedną z najbarwniejszych postaci naszej 
marynarki. Tak z uwagi na przebieg służby i ka
rierę zawodową jak zalety i słabostki, osobisty 
wdzięk, dar gawędziarski, optymizm życiowy nie 
tylko wyznawany ale i praktykowany.

Urodził się 26 marca 1895 r. w Noworosyj- 
sku na Kaukazie. Był synem oficera armii rosyj
skiej Aleksandra i matki z domu Feldman — Al- 
zatki.

W roku 1914 kończył szkołę morską w Pe
tersburgu i w czasie pierwszej' wojny światowej 
służył na torpedowcach we flocie czarnomorskiej, 
a po przeszkoleniu lotniczym jako pilot w lotni
ctwie morskim.

Od października 1917 r. należał do Związku 
Wojskowych Polaków w Odessie.

W roku 1918 wstąpił do polskiej marynarki 
wojennej w której stał się pionierem broni pod
wodnej i patriarchą klanu podwodników.

Został pierwszym dowódcą dywizjonu okrę
tów podwodnych i obowiązki te pełnił przez czte
ry lata do roku 1936, a potem- do wybuchu woj
ny był szefem broni podwodnej Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej.

Na kilka tygodni przed wojną został wysłany 
do Francji w składzie misji gen. Kossakowskiego, 
której zadaniem była realizacja pomocy materia- 
łowo-uzbrojeniowej w ramach tzw. umowy w Ram- 
bouillet.

Towarzyszyłem mu w tej podróży jako eks
pert artylerii i wówczas zetknąłem się z Nim bli
żej.

W tym czasie zawiązała się między nami nić 
sympatii, która pod koniec Jego życia przemieniła 
się w przyjaźń.

Wojna zastała Go w Paryżu, ja zdążyłem wró
cić do Kraju.

W początkowym okresie organizowania naszej 
floty u boku marynarki brytyjskiej w latach 1939- 
40 odegrał rolę poważną i konstruktywną. Ale mi
mo męskiego wieku, a liczył wówczas 45 lat sta
rał się o przydział do służby na okrętach.

Przeszedł do historii operacji morskich osta
tniej wojny jako dowódca „Pioruna”, który brał 
udział w pościgu i tropieniu „Bismarcka”.

Prawie dokładnie rok temu, w trzydziestą ro
cznicę operacji na tych samych falach była nada
na audycja poświęcona temu wydarzeniu.

W audycji tej była również relacja Komando
ra Pławskiego nagrana w Vancouverze.

Jemu też przypadł zaszczyt zostania pierwszym 
dowódcą pierwszego krążownika naszej marynarki 
..Dragon”.

Służbę zakończył na stanowisku Inspektora Wy
szkolenia Marynarki Wojennej.

Po wojnie, w r. 1948 przybył do Kanady z 
żoną Marią i synem Jerzym, którzy wydostali się 
z Polski. Starszy syn Witold w czasie okupacji za
brany do oddziałów Tottai w Norwegii w czasie 
próby ucieczki do Szwecji został zastrzelony.

Mimo 53 roku życia Komandor Pławski roz
począł nowy start w Kanadzie ciężką fizyczną pra
cą w tartaku. W roku 1952 otrzymał stanowisko 
tłumacza przy Royal Canadian Mounted Police w 
Vancouver. Zyskał tam sobie jako poliglota i ja
ko człowiek wysokie uznanie potwierdzone faktem 
przedłużenia Mu służby do 76 roku życia.

Równolegle do pracy zawodowej bierze bar
dzo żywy udział w pracy organizacyjnej, narodo
wej, kulturalnej i kombatanckiej w Kanadzie. Przez 
pewien czas prowadzi nawet własne audycje ra
diowe. Pomaga Mu w tym dzielnie wierna towa
rzyszka doli i niedoli żona z Nowaczyńskich — 
Maryla.

Pławski na terenie Vancouver i całej British 
Columbia cieszy się szacunkiem, obdarzany jest 
sympatią i uważany za seniora Kolonii polskiej na 
wschodnim brzegu Pacyfiku.

Również w tym czasie, Jego nieprzeciętny dar 
gawędziarza przeradza się w tęgi talent pisarski.

Wspomnienia i opowiadania Komandora Pław
skiego ogłaszane w periodyku Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej „Nasze Sygnały” stają się nie 
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tylko świetnym przyczynkiem do dziejów naszej 
marynarki, ale i najbardziej' interesującą i najchęt
niej czytaną częścią tego wydawnictwa.

Został za to nagrodzony Honorową Złotą Od
znaką Stowarzyszenia. Za prace w Kanadzie Zło
tym Krzyżem Kombatanckim.

Za służbę w marynarce w czasie wojny i po
koju odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Wa
lecznych i dwukrotnym Złotym. Krzyżem Zasługi. 
Obcy byli hojniejsi. Posiadał Komandorię Szwedz
kiego Orderu Waza, Krzyż Kawalerski francuskiej 
Legii Honorowej i oficerski szwedzkiego orderu 
Dannebroga, za akcję przeciwko „Bismarckowi” 
otrzymał brytyjski „Distinguished Service Cross”.

Pławski jako młody porucznik marynarki zo
stał pierwszym Komendantem portu wojennego 
Puck i w tym charakterze 1 lutego 1920 r. w dniu 
zaślubin Polski z morzem pierwszy na polskim 
brzegu wydał komendę „Banderę podnieść”. Jemu 

też przypadła w lipcu roku 1947 po rozwiązaniu 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie prze
kazywania naszych sztandarów do Instytutu Histo
rycznego im. gen. Sikorskiego w Londynie — zło
żyć banderę wojenną symbolizującą bandery wszy
stkich okrętów wojennych.

W ten sposób otworzył On i zamknął roz
dział historii polskiej marynarki wojennej — roz
dział którego nasze pokolenie nie przeczytało ale 
przeżyło.

W 31 rocznicę spotkania z „Bismarckiem” 
spoczął na cmentarzu Garden of Gethsemani w 
Vancouver.

Odprowadziła Go gromada przyjaciół przyby
łych nieraz z odległych stron. My wszyscy rozsiani 
po całym świecie, przyjaciele, koledzy, marynarze, 
żegnamy Go w żalu głębokim. Pozostawił po sobie 
dobrą pamięć!

Śp. Komandor A. Hulewicz
Ś.p. Komandor Aleksander Hulewicz, urodził 

się w roku 1897 na Kowieńszczyźnie. Przeszkole
nie wojenno-morskie otrzymuje w Rosji, gdzie koń
czy Korpus Morski. W roku 1918 wstępuje do 
Polskiej Marynarki Wojennej jako porucznik i zo- 
staje przydzielony do 1 Batalionu Morskiego w 
którym przechodzi wojnę polsko-bolszewicką. Za 
waleczność w roku 1920 zostaje odznaczony Krzy
żem Virtuti Militari.

W okresie między pierwszą a drugą wojną 
światową, zajmuje kolejno różne stanowiska we 
Flocie i na Floylli Pińskiej. W latach 1937/38 
dowodzi ORP „Iskra”. Wybuch drugiej wojny 
światowej zastaje go na ORP „Grom”, którym 
dowodził w czasie akcji pod Narwikiem. „Grom”, 
trafiony przez bombę lotniczą —• zatonął. Koman
dor Hulewicz w uznaniu za zasługi w czasie tych 
walk, zostaje dekorowany osobiście przez króla 
lerzego VI DSO.

Z odejściem; ś.p. Komandora Hulewicza Ma
rynarka Wojenna traci nie tylko doskonałego ofi
cera ale i najlepszego kolegę.

Cześć Jego pamięci.
L. Ziembicki

Dnia 30 maja 1972 zmarł w Kanadzie w Toronto 
kmdr Aleksander Hulewicz. Zgodnie z wolą Zmar
łego urna z prochami zostanie zatopiona na wodach 
Bałtyku.

Śmierć Komandora Hulewicza, który rozpo
czął swoją służbę w Polskiej Marynarce Wojennej 
jako dowódca Kompanii I Batalionu Morskiego, 
który brał czynny udział w bitwie Batalionu w cza
sie Cudu nad Wisłą, który należał do jednych z 
najstarszych pionierów budowy Polskiej Marynarki 
Wojennej i który osobiście dowodząc kontrtorpe- 
dowcem podczas 2 wojny światowej zyskał głębo
kie uznanie dla swych sprawności marynarskich i 
jeszcze większą przyjaźń za swój serdeczny i ży
czliwy stosunek do ludzi — ogarnęła wszystkich 
pozostałych marynarzy głębokim smutkiem.

Umiał dowodzić okrętem i ludźmi spokojnie 
i sprawnie. Umiał być wymagający, ale był przy 
tym prosty i serdeczny.

I takim pozostanie w naszej pamięci
B. M.
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PAMIĘCI JEDNEGO Z NAS

Dzisiaj kiedy już nas coraz więcej „po tam
tej stronie” pragnę napisać kilka słów poświęco
nych pamięci Jana Tchórznickiego, zwanego przez 
kolegów i przyjaciół Johnem, co z czasem przyję
ło się w kręgach znacznie szerszych, aż po osta
tnie bahamskie „Captain John”.

Był jednym z nas. Marynarzem, oficerem, ale 
dla mnie i moich kolegów ze Szkoły Podchorą
żych Marynarki Wojennej z lat 1927-1930 był je
dnym z nas w tym węższym, intymniejszym, ser
decznym, kursowym sensie.

Byliśmy kursem, rocznikiem „udanym”.
Dał on 6 dowódców okrętów czasu ostatniej 

wojny (1 na Bałtyku 5 na Zachodzie). Z naszego 
rocznika wyszedł dowódca baterii im. Laskowskie
go we wrześniu 1939 r.

Robię ten bilans nie tylko z uczuciem dumy, 
że miałem takich Kolegów, ale i pokory wobec 
ich zasług, poświęcenia, ofiary.

John był jednym z nich, jednym z nas. Ale 
jaka cecha — zaleta czy wada — wyróżniała Go 
w naszej gromadce? Co było dominatą Jego oso
bowości, co przesądzało o Jego profilu jako czło
wieka, żołnierza, obywatela?

Myślę że prawość, solidność, obowiązkowość.
Praktykował je nie tylko od święta, ale i na 

co dzień. I to od czasów szkolnej ławy, a właści
wie krzesła w Toruńskiej Podchorążówce nad Wi

słą aż po ostatnie dni niedaleko Zwrotnika Raka. 
Jednało Mu to sympatię i przywiązanie Kolegów, 
szacunek podwładnych, zaufanie przełożonych.

W węższym kręgu przyjaciół był nie tylko 
łubiany, ale szczerze kochany.

Życie, jak większość z nas, miał niełatwe. 
Przeszedł przez nie z pogodą, wypracowaną we
wnętrznym opanowaniem, z życzliwością dla oto
czenia wypełniając obowiązek do końca.

Pozostawił po sobie żal i to co najważniejsze 
— dobrą pamięć!

Dzisiaj w czasie Mszy św. odprawianej za spo
kój Jego duszy modląc się uświadomiłem sobie, że 
odszedł od nas nie tylko szlachetny człowiek, wier
ny żołnierz, dobry Kolega, ale również oderwany 
od Ojczyzny Polak. Jeden z nas. A prawie połowa 
nas już po „tamtej stronie”. Łzy się kręcą.

Kochany Johnie, żegnam Cię serdecznym ży
czeniem aby kiedyś przy tej dalekiej wyspie czy 
to z huraganem ze wschodu, czy z lekką wieczor
ną bryzą spłynęło nad Twą mogiłę morską pozdro
wienie czy zew z ojczystych stron o których tak 
pięknie mówi poeta:

„Ta sama nas zielona ziemia z miłych miła 
Karmiła ciszą Chleba i jasnością mleka 
1 kochać i miłować i tęsknić uczyła
Ta ziemia jak dal smutna, jak smutek daleka”.

Szef Kursu

OSTATNI APEL

Dnia 17 maja zmarł nagle kapitan artylerii 
Tadeusz Dorula. Swoją karierę wojskową rozpo
czął w Legionach Józefa Piłsudskiego a przez dłu
gie lata aż do wybuchu ostatniej wojny był do
wódcą artylerii nadbrzeżnej. Na tym stanowisku 
był znany wielu starszym rocznikom oficerów Ma
rynarki Wojennej. Po latach niewoli osiedlił się w 
Manchesterze i niezwłocznie rozpoczął czynny u- 
dział w życiu tutejszej Polonii. Został członkiem 
SPK od chwili jego założenia, wstępuje do chóru 
Moniuszki, w którym pozostaje prawie aż do os
tatnich dni, mimo poważnego wieku. Założył Sto
warzyszenie Weteranów i jest jego długoletnim pre
zesem. Z chwilą zawiązania się Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Manchesterze zgłasza się 
momentalnie do jego grona i w tej marynarskiej 
gromadzie odnajduje przy wielu okazjach dawnych 
przyjaciół ze spędzonych lat na Helu i w Gdyni.

Kapitan Dorula był naszym starszym kolegą, 
zawsze ofiarnym nie tylko służyć dobrą radą ale 
czynnie wspomagać nasze zamierzenia. Dlatego na

leży mu się nasz koleżeński szacunek i uznanie 
za jego życzliwość, serdeczne ustosunkowanie się 
do naszych poczynań i gorący patriotyzm.

W dniu Jego pogrzebu stanęliśmy do Osta
tniego Apelu by mu w ten sposób wyrazić nasze 
podziękowanie. Podczas Żałobnej Mszy świętej tru
mna z Jego zwłokami nakryta była banderą a war
tę przy niej zaciągnęli koledzy: Podbylski, Pipka, 
Andrejek i Bąk, przed trumną zajął miejsce kolega 
Stall w mundurze bosmana z wieńcem od kolegów 
marynarzy w kształcie kotwicy. Mszę świętą cele
brował ks. prałat J. Bas w asyście ks. Boryczki. 
W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wie
lu organizacji społecznych oraz liczne zgromadze
nie przyjaciół i znajomych. Na cmentarzu trumnę 
nieśli członkowie chóru Moniuszki w asyście by
łych marynarzy.

prezes Stowarzyszenia Mar. Woj.
Koło Manchester 

kpt. mar. inż. T. Lesisz
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Mieliśmy wiadomości w marcu od kol. dr. 
Andrzeja Musiałkowskiego. Dzięki niemu również 
wiemy co się dzieje z naszym kolegą bsm. Pres- 
chem. Kol. Musiałkowskiemu dokuczało serce i wo
bec tego musiał zrezygnować z części swojej prak
tyki lekarskiej oraz przestał palić. Martwi się że 
zamknął się dla niego jak to się wyraził najmilszy 
dla lekarza okres pracy w szpitalu. Oddaje się te
raz jedynie prywatnej praktyce. Jak sam powiada 
przyjmuje te swoje „kwękania” z filozoficznym 
spokojem i pewną dozą humoru, a to jest bardzo 
dobrze. Koledze Musiałkowskiemu jak również 
kol. Preschowi (który też przeszedł parę operacji) 
życzymy z całego seca dojścia do jak najlepszego 
zdrowia.

Kol. Hess dużo do nas nie pisuje ale za to za
wsze o nas pamięta przesyłając zamiast długiego 
listu krótką pocztówkę z najlepszymi życzeniami. 
Kol. Hess wciąż pływa.

Mieliśmy wiadomości w końcu kwietnia od Pa
na Admirała Unruga, który donosi że czuje się do
brze aczkolwiek wiek daje mu się coraz bardziej 
we znaki. Zawsze interesuje się wszystkim co się 
u nas dzieje i rad jest gdy otrzymuje od nas jakieś 
wiadomości. Zawiadomił nas również że niestety 
zdrowie Jego Małżonki nie jest takie jakim by chciał 
je widzieć. Mamy nadzieję, że następne wiadomości 
będą lepsze, oraz chcemy zapewnić Państwa Admi- 
rałostwa, że zawsze o nich pamiętamy i mamy bli
sko serca.

Mieliśmy wiadomość od kol. Połomskiego w 
którym trochę narzeka na wiek i zdrowie i obiecuje 
wkrótce napisać obszerniejszy list o sobie.

Nasz kolega Józef Danyluk przeprowadził się 
z Bristolu do naszego domu w Hove z czego jest 
bardzo zadowolony. Dzięki temu on będzie bardziej 
osiągalny dla nas ponieważ mieszkając w Bristolu 
trudno było o bezpośredni kontakt.

Nasz kolega Wojciech Francki po dłuższych 
pływaniach jak wiemy osiadł na razie na lądzie. 
Dzięki temu pisuje do nas znacznie częściej niż 
przedtem i nawet chwyta za pióro żeby napisać 

od czasu do czasu kilka ciekawych artykułów do 
„Naszych Sygnałów”. Miejmy nadzieję że tak do
brze nawiązany kontakt będzie nadal rozwijał się 
pomyślnie.

Kol. Januszewski z Argentyny przysłał nam 
parę listów z których wynika że miał pewne kło
poty ze zdrowiem. Ostatnio jakoś zamilkł ale je
steśmy przekonani, że czuje się lepiej i że wkrótce 
znowu do nas napisze.

Otrzymaliśmy wiele serdecznych pozdrowień od 
naszego kol. Tadeusza Jekiela z Rio de Janeiro.

Przysłał do nas list kol. J. Hupert. List jest 
króciutki o sobie nic nie pisze ale sam fakt, że 
napisał znaczy że żyje i prosperuje.

W liście do nas (dosyć obszernym) kol. M. Se
rafin pisze na rozmaite tematy i narzeka że w 
„Naszych Sygnałach” koledzy z jego kursu nie 
dają znać o sobie. Jak powiada jedynym wyjąt
kiem jest kol. Tumaniszwili który czasem „coś skro
bnie”. Z listu wynika że kol. Serafin trzyma się 
dobrze i wszystko u niego jest w porządku.

W liście do nas Pani Admirałowa Świrska wy
raża wdzięczność za to że utrzymujemy z nią kon
takt dzięki czemu czuje wciąż swoją przynależ
ność do rodziny morskiej której budowniczym był 
Jej śp. Małżonek. Pani Admirałowej za te piękne 
uczucia jesteśmy bardzo wdzięczni i możemy za
pewnić, że będzie zawsze nam bliska.

Kol. Lubelfeld w kilku zdaniach donosi, że 
wszystko u niego jest w porządku a jego syn Mi
kołaj miał za dwa tygodnie skończyć „mathematics 
major” po czym ma zamiar wstąpić do seminarium 
duchownego. Przesyłamy kol. Lubelfeldowi od nas 
wszystkich bardzo serdeczne pozdrowienia.

Kol. A. Grochowski napisał do nas króciutki 
ale przemiły list ze Szkocji gdzie osiadł na eme
ryturze. Mieszka w ślicznej okolicy, o co w Szkocji 
nie trudno. Mamy nadzieję, że Państwu Grochow
skim zmienny klimat szkocki zbytnio nie dokucza 
i że potrafili do niego się dostosować. Prosimy ich 
bardzo by o nas nie zapominali.
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Pani Z.H. Proszek z domu Siemaszko przesłała 
do nas długi list w którym opisuje swoje życie w 
Kanadzie. Oddaje się całą duszą tak jak i Jej 
Małżonek pracy społecznej i to niezależnie od wa
runków atmosferycznych które czasem w Kanadzie 
są bardzo trudne. Mamy na myśli Jej czasem 
wprost bohaterskie usiłowania by dobrnąć do szko
ły w której uczy polskie dzieci. Prosimy o przy
jęcie naszych życzeń w tej bezinteresownej a tak 
ważnej pracy oraz o przyjęcie wyrazów naszego 
głębokiego szacunku i pozdrowień dla cełej Jej 
rodziny.

Serdeczne pozdrowienia przysłał nam niedawno 
kol. A. Cwalina z Kanady.

Od kol. inż. Rydzewskiego z Paryża otrzy
maliśmy parę listów i mieliśmy okazję oglądać go 
osobiście na zjeździe Kolegów we Francji. Oczy
wiście trochę się postarzał i ma skronie przyprószo
ne siwizną, ale jest takim samym zapalonym zwolen
nikiem i fanatykiem naszej Marynarki Wojennej, 
jak za swoich najmłodszych lat. Jesteśmy przekona
ni, że nawiązany z nim kontakt już nie zostanie 
zerwany, a będzie się rozwijał coraz lepiej.

Otrzymaliśmy list od naszego kolegi Z. Hor- 
nunga w którym pisze do nas na rozmaite tematy 
i w którym wyraża zadowolenie że znowu został 
włączony do rodziny marynarskiej. Również w 
Holandii mieszka nasz drugi kolega Józef Minkie
wicz, który milczy jak zaklęty, stąd wniosek, że 
wszystko u niego jest w porządku. Kolegom Hor- 
nungowi i Minkiewiczowi przesyłamy najserdecz
niejsze pozdrowienia.

Otrzymaliśmy pocztówkę z Meksyku od kol. 
Milisiewicza, którą nam przesłał z podróży samo
chodem. Najlepsze pozdrowienia dla niego i jego 
całej rodziny.

Kol. kmdr Hulewicz daje nam znać o swoich 
losach. Ze względu na zdrowie które ostatnio bar
dzo szwankowało Państwo Hulewiczowie przenieśli 
się do mieszkania w bloku z którego są bardzo 
zawodoleni. Z powodu zdrowia schudł bardzo i sam 
powiada z humorem że wygląda jak Łazarz. Ko
chanemu Hulce z całego serca życzymy dojścia do 
formy oraz przesyłamy Jemu i Jego Małżonce nasze 
najlepsze pozdrowienia. W swym liście wspomina on 
również o kmdr. Zajączkowskim i prosimy Go 
żeby i Jego od nas wszystkich pozdrowił i zapew
nił że zawsze nam jest bliski.

Po bardzo długiej przerwie odezwał się do nas 
kol. Kazimierz Szaława-Szalewicz. Między innymi 
zawiadomił nas że w najbliższym czasie już koń
czy swoje pływania a ponieważ jak mówi „dzieci 
są urządzone” ma zamiar odwiedzić w Kraju swoją 
bliską rodzinę, którą tam ma. Życzymy Mu przy
jemnego pobytu.

Wiadomości rikośzetowe za których ścisłość 
nie odpowiadamy.

Podobno są w Polsce i prosperują koledzy Ja
siński, Węgorz, Wronka i Kon. Kol. Kosik, jak 

doszło do nas, jest dziekanem na Uniwersytecie 
we Wrocławiu. Kol. Maciejewski ponoć teraz pły
wa na liniach pomiędzy Polską a Szwecją z czego 
przypuszczamy musi być zadowolony bo może czę
ściej przebywać ze swoją rodziną.

Otrzymaliśmy życzenia z rozmaitych części 
świata od kol. Glinieckiego, Stanisława Kurowskie
go, oraz pani Borowskiej i Kniga.

Dnia 9 marca odwiedził nas inż. Jan Jerzy 
Dietrich mieszkający i pracujący w Montrealu, Ka
nada. Wizytę swoją w Stowarzyszeniu Marynarki 
Wojennej inż. Dietrich rozpoczął podziękowaniem, 
które przytaczam dosłownie „Przyszedłem do Sto
warzyszenia aby okazać moją wdzięczność Pol
skiej Marynarce Wojennej, która skierowała mnie 
i dopomogła skończyć studia inżynieryjne w Glas- 
gowie . ..”

Inż. Dietrich, syn generała dr. Dietricha Szefa 
Sanitarnego 11 Korpusu był podchorążym w Polskiej 
Marynarce Wojennej w okresie zakończenia działań 
wojennych. Był on jednym z młodych marynarzy 
którzy dzięki Polskiej Marynarce Wojennej zostali 
przyjęci na wyższe studia w Anglii. Po ukończeniu 
przeniósł się do Montrealu, gdzie mieszka ze swo
ją rodziną i pracuje jako inżynier lądowy. Do po
dziękowań dołącza serdeczne pozdrowienia dla wszy
stkich swoich kolegów i przełożonych w PMW.

2 maja gościliśmy kol. Felka Minkiewicza, któ
ry jest dyrektorem turystyki we Freeport, Bahamas. 
Kpt. Minkiewicz przyjechał ze swoją żoną korzy
stając z podróży służbowej do Europy. Pani Kata
rzyna Minkiewicz cieszyła się z poznania żon i ko
legów swego męża. Oboje opowiadali o losach ro
dziny marynarskiej na Bahamach serdecznie wspo
minając pp. Tymińskich, Tchórznickich, Krawczyń
skiego, i innych. Wydaje się, że część tych Kole
gów po ukończeniu swej pracy na Bahamach po
wróci do Anglii i zwiększy nasze londyńskie Stowa
rzyszenie. Kpt. Minkiewicz pełen humoru i energii 
wybitnie odmłodniał pod wpływem swej czarującej 
żony. Dziękujemy im za utrzymywanie więzów ko
leżeńskich.

8 kwietnia towarzystwo holendersko-polskie u- 
rządziło uroczysty obchód 80-lecia urodzin gen. 
S. Maczka. Goście holenderscy przylecieli samolo
tami wojskowymi, wynajęli piękną salę w Conna- 
ught Rooms w Londynie, a ich 100-osobowa or
kiestra dała piękny koncert z występami polskich 
śpiewaków i muzyków z Holandii. Po koncercie 
odbyła się wyjątkowo serdeczna uroczystość składa
nia życzeń głęboko wzruszonemu gen. Maczkowi. 
Ten niespotykany w historii emigracji hołd dla pol
skiego generała wzruszył wszystkich obecnych.

Z ramienia SMW prezes dr Markowski i mec. 
Nadratowski wzięli udział w tej uroczystości i zło
żyli życzenia w imieniu Stowarzyszenia.

Szczegóły tej uroczystości zostały opisane w 
polskiej prasie emigracyjnej.
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13 kwietnia 1972 w kościele św. Andrzeja Bo- 
boli odbyła się Msza Żałobna za śp. Prezydenta 
Augusta Zaleskiego. Kościół był całkowicie wypeł
niony przez Polaków i przez przedstawicieli wszy
stkich organizacji emigracyjnych. Organizacje kom
batanckie, społeczne i polityczne były reprezento
wane przez przedstawicieli bez względu na ich prze
konania polityczne. Wartę honorową przy trumnie 
pełnili przedstawiciele wojska, lotnictwa i marynar
ki wojennej oraz młodzież harcerska. Z maryna
rzy kpt. Moczulski i por. A. Ponikiewski w mun
durach wzięli udział w uroczystościach kościelnych 
i pogrzebowych.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej przesłało 
wieniec a Prezes Stowarzyszenia i kmdr Pitułko re
prezentowali nasze Stowarzyszenie podczas Mszy. 
Oprócz nich wielu członków naszego Stowarzysze
nia znajdowało się w kościele i na cmentarzu.

* * *

Drogi Panie Komandorze,
Cenię sobie wielce piękne i wzruszające słowa 

pamięci o moim śp. Mężu, jak również składam 
serdeczne podziękowanie za wyrażone współczucie.

Zechce też Pan Komandor przekazać wszy
stkim przyjaciołom i kolegom z „Naszych Sygna
łów’’ moje i syna słowa wdzięczności za złączenie 
się w smutku, który nas tak boleśnie dotknął.

Maria Pławska z synem Jerzym 

* * *

W związku z tym, że koledzy często się zwra
cają do nas o przysłanie im Krzyży i Medali czy 
to normalnych wymiarów czy też miniaturek, u- 
przejmie komunikujemy, że w tych sprawach mo
żna się zwrócić bezpośrednio do p. J. Kiernes, 
14 Collingham Gardens, London S.W. 5.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 5 maja br. w 55 roku życia zmarł nagle 
w Brighton b. marynarz Kazimierz Cichoń, czło
nek Koła Brighton SMW.

Kol. S. Wieczorkiewicz przesłał nam wspom
nienie o Zmarłym Koledze, który od końca wojny 
chorował na gruźlicę płuc i przebywał często w lo
kalnym szpitalu. Podczas pobytu w szpitalu koledzy 
z Koła Brighton odwiedzali go regularnie a po zwol
nieniu ze szpitala kol. Wieczorkiewicz wystarał mu 
się o mieszkanie. Niestety nie cieszył się długo tym- 
mieszkaniem gdyż nagfa śmierć wyrwała go z na
szego grona.

15 maja odbył się Jego pogrzeb na cmenta
rzu katolickim w Brighton. W obrzędzie pogrzebo

wym wzięli udział koledzy z Koła Brighton, S. 
Wieczorkiewicz, i J. Danyluk, W. Burko, i S. Je
ziorny oddając mu ostatnią przysługę posypaniem 
piasku przywiezionego z Gdyni i pobożnym życze
niem „Drogi Kolego niech Ci gościnna ziemia an
gielska będzie lekka”.

Ś.p. K. Cichoń pozostawił w Kraju siostrę, 
której tą drogą Koledzy przesyłają swoje współ
czucie.

* * *

Dnia 31 marca 1972 r. zmarł w Londynie je
den z naszych starszych Kolegów kmdr ppor. Ry
szard Reyman. Komandor Reyman rozpoczął swo
ją służbę wojskową jeszcze w cesarskiej armii 
austriackiej w której był oficerem artylerii. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości przybył do 
Kraju, po odzyskaniu dostępu do morza został 
przydzielony do artylerii obrony wybrzeża skąd zo
stał przydzielony na pierwszy kurs TIK’u w To
runiu. Po latach służby czynnej przeszedł na eme
ryturę i służył nadal w Marynarce jako urzędnik 
cywilny. Powołany do służby czynnej w 1939 r. 
trafił do niewoli a stamtąd przybył do W. Brytanii. 
W W. Brytanii bardzo ciężko chorował na płuca 
i ze względu na zdrowie nie mógł brać czynniej- 
szego udziału w życiu Stowarzyszenia.

Dnia 16 maja w Freeport na Bahamach zmarł 
po dłuższej chorobie kmdr por. Jan. Tchórznicki, 
jeden z naszych najdzielniejszych i najmilszych Ko
legów. Pogrzeb jego odbył się na morzu w myśl 
tradycji marynarskich którym był tak oddany.

* * *

Dnia 23 maja po dłuższej chorobie zmarł kmdr 
Eugeniusz Pławski, jeden z naszych najstarszych Ko
legów a jednocześnie przyjaciel i przełożony bardzo 
wielu z nas i został pochowany na cmentarzu Wete
ranów Kanadyjskich w White Rock pod Vancou- 
verem, z zachowaniem morskiego ceremoniału.

* * *

Dnia 3 grudnia 1971 
West Africa w Windhoek

r. zmarł nagle w South 
kol. Franciszek Buchert.

24 stycznia zmarła w Polsce po dłuższej choro
bie pani Stefania Buraczewska matka naszego ma
rynarza, który zginął w czasie wojny.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Dnia 31 marca paru kolegów odwiedziło p. 
Admirałową Świrską w Antokolu w Chislehurst. 
Z prawdziwą przyjemnością możemy donieść że 
Pani Świrska trzyma się dzielnie i przyjmuje na
sze wizyty z prawdziwą radością i staropolską 
gościnnością. Zawsze ją cieszy nasza pamięć i po
czucie przynależności do rodziny marynarskiej.

Oddany przyjaciel Stowarzyszenia, Lady Mon- 
creiffe spotkała się dnia 10 kwietnia z naszą kole
żanką p. Haliną Wójcik. Uczucia Lady Moncreif- 
fe w stosunku do naszego Stowarzyszenia są za
wsze niezmiennie te same i bardzo przyjazne.

ODWIEDZILI SMW:
kol. E. Żydowicz — Brazylia
F. Minkiewicz — Bahamy
kmdr K. Namieśniowski — z Kanady 
pani Sulima-Przygodska z Australii

panna Iwona Proszek — córka pani Zofii Siemasz- 
ko-Proszek z Kanady,

Państwo Lesiszowie z córkami z Manchester.

* * *

Z okazji przyjazdu do Londynu pani Heleny 
Pertek żony naszego cenionego i ogólnie znanego 
marynisty Zarząd Główny urządził dnia 21 maja 
małą party w pokoju klubowym stowarzyszenia 
Lotników. Udział w tym zbraniu wzięli poza Pa
nią Pertek państwo Markowscy, Pitułkowie, pani 
M.ackus, pani Halina Wójcik, oraz koledzy Busia- 
kiewicz, Kaczmarek, Dulla i Jabłoński. Przema
wiał kol. Markowski (poniżej) oraz dziękowała za 
gościnność pani Pertek. Zebranie które się zaczę
ło o godz. 11.30 odbyło się w miłym nastroju i 
zakończyło się mniej więcej za kwadrans pierwsza.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ im. GINSBERTA

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sy
gnałów” wpłynęły następujące dary na Komisję 
Opieki:

M. Nagurska £ 2.00
K. Hess 7.55
Dr A. Musiałkowski 12.00
W. Fara 3.56
Z. Proszek 1.12
J. Lubelfeld 3.53
D. Szczerbik 10.00
Liga Morska-Chicago 53.23

E. Szczepański 
P. Bukraba

2.20
2.32

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my.

Wpłacili składkę na członkostwo dożywotnie 
Koledzy:

J. Dietrich 10.50
B. Jabłoński 10.50
A. Wacięga 10.50
R. Jankisz 10.50
F. Rydzewski 10.50
inż. J. Hupert 10.59

PRZEMÓWIENIE PREZESA

Literatura morska zajmuje w krajach posiada
jących dostęp do morza poczesne miejsce. We 
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii — gdzie o rozwoju 
państwa decydował stopień posiadania dostępu do 
morza — osiągnęła ona wielką rolę.

W Anglii, której potęga powstała i utrzymała 
się dzięki morzu i marynarce — literatura mary
nistyczna przoduje, tak w dziale dokumentalnym 
jak i beletrystycznym.

* e * *

Polska, na przestrzeni swej tysiącletniej hi
storii doceniała potrzebę dostępu do morza i wie- 
•okrotnie dawała tego dowody.

Niestety musiała ciężko o to walczyć i cho
ciaż miała swoje ziemie „nadmorskie” — i swoją 
ludność pomorską urodzoną i żyjącą na „po-morzu” 
została cd morza oderwana.

Okresy posiadania morza, jego gospodarki i 
walki o nie zajmują w literaturze polskiej bardzo 
skromną pozycję.

Skromną, nieatrakcyjną i ... bolesną. Niea
trakcyjną szczególnie dla młodych czytelników — 
bo mówi o krwawych walkach, o ludobójstwie ro
dzimej ludności, o jej martyrologii i co najważ
niejsze o .. . klęskach.

Bolesną — bo ciężki wysiłek narodowy i krwa
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we ofiary, utrzymać dostępu do morza nie zdo
łały.

Zaborcy polskich ziem — chcąc wyeliminować 
dążenia polskie do morza mniemali, że przez eks
terminację słowiańskiej ludności pomorskiej i za
stąpienie jej ludnością obcą, cel swój łatwo osiągną.

'Ziew morza polskiego jednak nie tylko nie zaginął 
ale dziwnym zrządzeniem losu obudził się w ser
cach młodych Polaków nie tylko z Polski środko
wej ale z południowych jej krańców z Polesia, 
Wołynia i Ukrainy.

Jeden z tych Polaków, Józef Konrad Korze
niowski — ucieka z zaboru, dołącza do brytyjskiej 
marynarki handlowej i daje się poznać nie tylko 
jako wybitny kapitan statku — ale co więcej wzbo
gaca morską literaturę angielską w sposób nader 
obfity. Ten Polak z Wołynia staje się nie tylko 
wielkim pisarzem marynistą angielskim — ale 
wielkim pisarzem marynistą światowym.

Inni Polacy z tych samych stron jak i z ca
łej Polski, często wybierają za swoją specjalność 
Marynarkę Wojenną. Wielu z nich osiąga wysokie 
stanowiska w marynarkach zaborców — uczy się, 
nabywa doświadczenia i marzy by mogli swoją 
wiedzę i doświadczenie ofiarować polskiej banderze.

Dla niektórych z nich marzenia się realizują. 
Z chwilą odzyskania Polski Niepodległej wracają 
do Kraju, dołączają do Marynarki Wojennej i sta
ją się jej założycielami i pionierami w początkach 
jej rozwoju.

Nowe pokolenie już Polski Niepodległej prze
nosi się nad Bałtyk — i zaczyna z entuzjazmem 

swą służbę na morzu, ucząc się od swych starszych 
kolegów i czekając by swe nabyte i zdobyte wia
domości i doświadczenia samodzielnie wykazać.

Niedługo czekało. Wybucha druga wojna świa
towa i młoda polska flota wyrusza na swoją pier
wszą potrzebę wojenną.

* * *

Najpierw walczyli o polskie wybrzeże; chociaż 
musieli ulec przeważającej sile wroga — ta bitwa 
na Oksywiu przeszła do historii (teraz po 33 la
tach) — jako jedyna wielka bitwa kampanii wrze
śniowej w której nie było kapitulacji. Otrzymała 
ten tytuł w Kraju po długim czasie badań histo
rycznych obu walczących stron.

Działania okrętów polskiej Marynarki Wojen
nej czeka także osąd historii —• i kraju i tu na 
obczyźnie i ... wśród Marynarek Alianckich. W 
opinii działań i w głoszeniu prawdy o Polskiej Ma
rynarce prace Pana Jerzego Pertka zajmują czo
łowe miejsce, z wyrokiem sprawiedliwym. Dzięki 
niemu „Wielkie Dni Małej Floty” stały się nie 
tylko śiadectwem prawdy historycznej ale co 
ważniejsze spotęgowały zew morza u Polaków.

I poza tym rozpoczęły poważną już polską li
teraturę morską, a tematykę jej uczyniły atrakcyj
ną dla tych najmłodszych pokoleń polskich.

Za to my — jeszcze żyjący marynarze Polskiej 
Marynarki Wojennej — jesteśmy mu serdecznie i 
głęboko wdzięczni.

Korzystając z pobytu Małżonki p. J. Pertka w 
Londynie chcemy przesłać przez Nią to głębokie 
podziękowanie — wraz z serdecznymi życzeniami 
poprawy zdrowia i dalszej pracy.
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J. Bromanter

WIZYTA W KRAJU RODZINNYM
Kiedy wraca się do kraju po trzydziestu trzech 

latach nieobecności, trudno jest opisać kontuzję u- 
czuć i wrażeń. Od momentu kiedy lecieliśmy nad 
Polską, wzrok mój płynął po polach, rzekach i 
osiedlach słabo widocznych w porannej mgle.

A było mroźno w styczniu tego roku, bo tem
peratura spadła do około dwudziestu stopni Cel- 
siusza poniżej zera i tak trzymała przez trzy tygod
nie przy akompaniamencie zimnego wiatru ze 
wschodu.

Na dalszą komplikację wrażeń wpływa fakt, że 
dla mieszkańca Kanady, słynnej z bezkresnej wiel
kości, nie tylko Polska, ale również cała Europa 
wydaje się filigranowa z jej małymi domkami, sa
mochodami, wąskimi szosami i uliczkami, pełnymi 
ludzi, co w sumie sprawia wrażenia raczej teatralne.

Wielkie miasto Łowicz, gdzie chodziłem do 
gimnazjum liczy, jak przed wojną, 25.000 ludzi, 
ale z potężnej 7.000 mniejszości, pozostało zaled
wie kilka rodzin żydowskich. Moja dawna szkoła, 
mieszcząca się w gmachu wybudowanym w 1665 
roku, została zamieniona na muzeum Ziemi Łowic
kiej, a nowe liceum wybudowane w zachodniej 
części miasta. W starej „budzie”, zamiast tableaux 
z nazwiskami absolwentów uczelni, jest ogromna ta
blica, na której widnieje sto-dziesięć nazwisk by
łych gimnazistów, poległych podczas okupacji — 
wielu z nich moich rówieśników. Ośmiopokojowy 
dom rodzinny oraz posesję, która podczas ostat
niej zawieruchy dała schronienie szeregu rannym, 
uchodźcom i bezdomnym, znalazłem w ruinie. Na 
błoniach, które otaczały nasz duży ogród stoją o- 
becnie fabryki przetworów owocowych i syntetycz
nych pończoch — symbol rozwoju techniki.

Ale rozwój przemysłowy jest widoczny w całej 
Polsce. Ilość fabryk wszelkiego typu jest zadziwia
jąca. Szosy są dobre, a ruch ciężarówek i samo
chodów znaczny. Autobusy międzymiastowe napę
dzane ropą są wygodne, choć nie za szybkie. Ko
leje długodystansowe jak dawniej niezłe. W zasię
gu dużych miast istnieją kolejki elektryczne, a w 
wojewódzkich miastach tramwaje.

Ażeby wykorzystać czas, latałem samolotami 
na dłuższych odcinkach np. do Gdańska i Wrocła
wia, startując z Okęcia. Samoloty typu „Antonow 

24” są bardzo podobne do samolotów średniodys- 
tansowych używanych w Kanadzie.

Byłem na Ziemiach Odzyskanych, we Wrocła
wiu, gdzie spędziłem dwa pamiętne dni w towa
rzystwie naszego wspólnego przyjaciela Jasia Ko
sika, obecnie Dziekana Wydz. Prawa na Uniwer
sytecie tego miasta. Jasio nigdy się nie zmieni, tak 
jak zresztą każdy prawy człowiek. Dla nas, któ
rzy go znają pozostanie zawsze rycerzem, Janem 
Skrzetuskim.

Cały wieczór i prawie całą noc spędziliśmy 
popijając wyborowy koniak radziecki, nota bene 
lepszy w smaku od trzygwiazdkowego Hennessy, 
wspominając dziejową przeszłość.

Wrocław to rozległe miasto, stara ziemia ksią
żąt śląskich, bardzo zniszczone akcją wojenną oraz 
celową przez uciekających Szwabów. Jednego po
ranka pojechaliśmy dwutaktową „Syrenką” do An
tonina, przez Oleśnicę, koło Ostrowa Wielkopol
skiego. Tam w pobliżu pałacyku leśnego Radziwił
łów zjedliśmy smażonego karpia dobrze zapijając 
winem. Takie karpie można tylko dostać w Polsce, 
nie wspominając o zającach i sarnach, które były 
w sezonie. Właśnie z tej szosy pod Oleśnicą, wi- 
jącą się wśród lasów wyruszyły w 1939 r. armie 
teutońskie, aby złamać naszą obronę w rejonie Sie
radza i Wielunia.

Na wybrzeżu byłem dwukrotnie, bo wiadomo 
marynarza zawsze ciągnie Bałtyk, który zimą jest 
zimno-szary, ale którego fale opowiadały mi o tym 
co nastąpiło podczas mej nieobecności. Do tej od
wiecznej legendy morskiej weszły i ostatnie wyda
rzenia: Oksywie, bohaterska obrona wybrzeża oras 
na świat słynne — Westerplatte. Gdy patrzyłem na 
ten płaski półwysep, długości jednego kilometra i 
szerokości nie przekraczającej trzystu metrów, bro
niony przez stu osiemdziesięciu żołnierzy, otoczo
nych z wszech stron przytłaczającymi siłami nie
mieckimi oraz artylerią, samolotami i pancernikiem, 
to aż się wierzyć nie chce żeby można się było 
bronić na tej placówce cały tydzień.

Bez zwątpienia Westerplatte wsławiło bohater
skie imię Polaków nie mniej niż szarża kawalerii 
pod Samosierrą. Kiedy mówię o wybrzeżu, to 



NASZE SYGNAŁY 15

mam na myśli tylko jego małą część, ponieważ 
nie stać mnie było na zwiedzenie całego pasa nad
morskiego. W pobliżu Gdańska i Gdyni mieszka kil
ku naszych kolegów, ale widziałem jedynie dwóch, 
bo reszta gdzieś pływa po świecie. Antoni Tyc 
jest inżynierem konstruktorem stoczni gdańskiej. 
Wygląda dziarsko i pozostał tak kochany jak za 
młodych lat. Ma dwóch synów, jeszcze wyższych od 
siebie. Spędziliśmy tam z Bogdanem miły wieczorek.

Mieszkałem u Bogdanów, którzy mają ładne 
mieszkanie w Oliwie, położone na wzgórzu, koło 
lasu z otwartym widokiem na morze. Bogdan ma 
dwoje dorastających dzieci: Tomasza, który studiu
je w Wyższej Szkole Handlu Zagr. w Gdańsku oraz 
Asię, która za rok będzie składała maturę. Pani 
Bożena zaopatrzyła mnie w ostatnie wydania lite- 
racko-historyczne, co umożliwi mi skompletowanie 
pracy o kampanii wrześniowej. U Bogdanów czu
łem się jak we własnym domu, tam również po
znałem ludzi z którymi trudno było się rozstać. 
Sopot, miejscowość letniskowa należy do ładnych 
nadmorskich miasteczek, ale miałem wrażenie że 
w tłumie turystów są Niemcy, którzy przyjeżdża
ją wiedzeni tęsknotą. Gdańsk jest odbudowywany 
cegła w cegłę, aby zachować cechy przeszłości. 
Dwór Artusa, bramy, ratusz, zbrojownia, gotyćkie 
kościoły, Radunia i Motława już odzyskały swój 
właściwy wygląd. Na wybrzeżu życie wrze. W sto
czniach spawają kilkunastotysięczne kadłuby, kilka
naście statków przy molo, inne na redzie, zgrzyty 
żurawi, podnośników, kranów wyładunkowych oraz 
tysiące robotników portowych, uwijających się jak 
mrówki. Wzdłuż morza szeregi bloków mieszkanio
wych pracowników. Sklepy zapełnione nabywcami, 
na ulicach i rogach kioski i budki jarzynowo-owo- 
cowe.

Do Warszawy wpadałem często. Dawniej po
ciąg pośpieszny, parowy jechał do Łowicza go
dzinę ; obecnie kolejką elektryczną jedzie się dwie 
godziny, ponieważ co kilka kilometrów jest przysta
nek. Stolica jest odbudowywana. Po wybrzeżu, 
Warszawa jest drugim dynamicznym ogniskiem, 
pełnym wyborowych sklepów, kawiarni, hoteli 
„Orbis”, restauracji, dancingów i dobrze ubranych 
ludzi.

W Warszawie zmieniono nazwy pewnych ulic 
i placów, tak więc są aleje gen. Świerczewskiego, 
Niepodległości, ulica Starzyńskiego, most Śląsko- 
Dąbrowski, plac Powstańców Warszawy i wiele in
nych. śródmieście wygląda prawie jak dawniej z 
tym, że dodano pałac Kultury i Sztuki, kilka tuneli 
i pasaży pod przecznicami wzdłuż aleji Jerozolim
skich. Zwiedziłem pałac w Wilanowie, który jest jak 
zwykle jednym z najpiękniejszych zabytków.

Coraz więcej jest samochodów prywatnych w 
Warszawie, choć mało jeszcze taksówek. Te ostat
nie można jedynie łapać na stoiskach, między któ
rymi jednak jest znaczna odległość. Na stacjach 
nie zauważyłem tragarzy, a jak się coś niesie i 

szuka taksówki, to często trzeba przejść kilometr. 
Z powodu tego widziałem często niezadowolonych 
obcokrajowców, specjalnie zaś obładowane niewias
ty, które z dziećmi i tobołkami wyglądały jak na 
torturach. Na ulicach tłoczno, specjalnie wieczora
mi. Masy młodzieży, choć uderza obserwatora kom
pletny brak grupy ludzkiej w wieku od czterdzie- 
stu-pięoiu do pięćdziesięciu-pięciu lat, to znaczy tej 
nieszczęsnej grupy, która skrwawiła się podczas os
tatniej wojny. Przedstawicieli tej warstwy społeczeń
stwa odpoczywają na cmentarzach i grobach, któ
rych jest w Polsce bez liku.

Fakt ten, jak również i inne borykania się z 
losem wyryły swoje piętno na smutnych, bez uśmie
chu twarzach ogółu. Połowa pracujących to kobie
ty ; widzi się je odkopujące śnieg, kasjerki biletów, 
konduktorki tramwajów, sekretarki, urzędniczki i 
w lekkim przemyśle podobnie jak na Zachodzie. 
Dzieci, które spotykałem, są dobrze ułożone, in
teligentne i chętne do nauki. Wszędzie zauważyć 
można ten niepohamowany zapał do studiów. Wy
kształcenie jest bezpłatne do najwyższego szczebla. 
Medycyna jest uspołeczniona, co jest okropnym 
kontrastem w porównaniu ze Stanami, gdzie le
karze bronią się, aby nie stracić fantastycznych 
zarobków jakie im daje prywatna inicjatywa. W 
Polsce nie istnieje bezrobocie. W Kanadzie około 
dziesięciu procent ludzi nie pracuje stale, a drugie 
tyle pracuje tylko dorywczo.

Przemawiałem językiem „staropolskim” w po
równaniu z obecnym językiem, choć słyszałem 
komplementy z tego powodu. Obecny język posia
da dużą ilość naleciałości, ale jest bardziej liberal
ny w pisowni. Język francuski w szkołach został 
zastąpiony przez angielski, który coraz bardziej sta
je się popularny. W dalszym ciągu oprócz nadzwy
czajnej gościnności słowiańskiej, pokutuje w kraju 
hołd dla obcokrajowców. Ilekroć załatwiałem spra
wy po polsku, musiałem czekać. Kiedy decydowa
łem, się mówić tylko po angielsku, załatwiano mnie 
momentalnie. Kiedy mówiłem po francusku, nas
tępowała konsternacja, ale po chwili zjawiał się ja
kiś „starszy” pan lub pani i zaczynali konwersację.

Do najpopularniejszych turystów w kraju nale
żą Niemcy, Szwedzi i Anglicy. Przyjeżdżają, aby 
tanio się zabawić i zakupić produkty czy artykuły, 
które w ich krajach są drogie lub niedostępne. 
Ponieważ płacą dewizami, to ich się toleruje, choć 
wielu z nich hałasuje i zachowuje się po grubiań- 
sku.

Mimo mojej smutnej podróży, która zaczęła się 
chorobą a skończyła śmiercią mojej matki, przy
rzekam sobie tam jeszcze powrócić i zobaczyć to, 
czego nie miałem okazji ujrzenia, a jest tam dużo 
pięknych zakątków i bezcennych zabytków histo
rycznych ...

J. Bromanter 
9 kwietnia 1972
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Inż. Piotr Bukraba

CZY TO ABY BYŁO SŁUSZNE ?
Prawdopodobnie wielu kolegów, czytających 

„Nasze Sygnały”, pamięta płomienne apele jednego 
z naszych kolegów, który w imieniu Komisji His
torycznej SMP wzywał nas do pisania wspomnień 
o służbie w Marynarce Wojennej. Były to lata 
1968 i 1969.

Ale już wcześniej, bo w marcu 1967 r. Zarząd 
SMW, stosując się do uchwał dwóch uprzednich 
Walnych Zjazdów SMW, rozpoczął akcję na rzecz 
„zebrania materiałów i wydania książek, z których 
jedna obejmowałaby historię Marynarki Wojennej od 
jej powstania w 1918 r. aż do końca wojny”. W 
swoim okólnym piśmie Zarząd SMW zwrócił się 
wówczas do nas wszystkich z prośbą o pomoc w 
wykonaniu tego zadania.

A w rok później, w lutym 1968 r. ponownie 
otrzymałem z Zarządu SMW pismo, w którym 
autor jego w imieniu Kom. Hist. SMW prosił 
mnie o napisanie wspomnień o mojej służbie w 
Marynarce. Miałoby ono później wraz ze wspom
nieniami innych kolegów posłużyć do napisania 
historii naszej Marynarki. W piśmie tym zapropo
nowano mi także pokrycie przez SMW wydatków, 
jakie powstały by w związku z pisaniem wspom
nienia.

Ponieważ podjętą akcję odtworzenia dziejów 
Marynarki Woj. uważałem za istotnie wskazaną i 
bardzo pożądaną, choć nie zupełnie w tej formie, 
w jakiej Zarząd SMW planował, przychylnie do 
tego apelu ustosunkowałem się i przyrzekłem współ
pracę w miarę swoich możliwości, rezygnując na
tomiast z jakiejkolwiek pomocy pieniężnej SMW 
na ten cel.

Zresztą, już uprzednio samorzutnie rozpoczą
łem gromadzenie materiałów, dotyczących na
szej w Marynarce przeszłości. Wynikiem tego były 
moje wspomnienia o adm. inż. X. Czernickim i 
o kmdr. inż. A. Rylke oraz szkic pod tytułem: 
„Moje przedwojenne lata w Kierownictwie Mary
narki Wojennej”, które w swoim czasie ukazały 
się w „Naszych Sygnałach”.

im więcej zajmowałem się tematyką wspom
nień, tym bardziej ona mnie pociągała i zachęcała 
do dalszych prac w tym kierunku.

Wreszcie odważyłem się na rzecz, zdawało się, 
niemożliwą, na napisanie o pracach i osiągnięciach 
działów technicznych Marynarki Woj. w latach 
międzywojennych.

Zdawałem sobie wówczas sprawę z trudności 
tego przedsięwzięcia. Wszak tematem mojej pracy 
miały być wydarzenia z przed kilku dziesiątków 
lat, nie miałem prawie żadnych materiałów, z któ
rych mógłbym korzystać i byłem z dala od miejsc, 
gdzie to wszystko się działo, oraz osób, które w 
tamtych wydarzeniach brały udział.

Uświadomiwszy sobie, że jednak wiele o tam
tych dawnych dziejach pozostało w mojej pamięci, 
przypuszczałem, że i od kolegów, którzy pozostali 
jeszcze przy życiu, będę mógł coś niecoś wydobyć. 
1 jak się później okazało, nie zawiodły mnie mo
je oczekiwania.

Pełen optymizmu rozpocząłem z nimi rozległą 
korespondencję, indagując ich o najrozmaitsze spra
wy, wydarzenia, daty i osoby. Siłą rzeczy najbar
dziej wypytywałem kolegów z działów technicz
nych, ale nie zapominałem też o innych kolegach, 
zwłaszcza ze starszej generacji.

Z biegiem czasu ilość moich informatorów, 
dosłownie ze wszystkich stron świata, osiągnęła 
liczbę 52.

Ponadto w końcowym okresie pracy udało mi 
się, korzystając z odwiedzin Polski, uzyskać także 
nieco danych z aktów Marynarki Woj., ocalałych 
z pożogi wojennej, które obecnie znajdują się w 
centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Po dwuletnich przeszło zmaganiach ukończyłem 
swoje opracowanie, opatrując je tytułem: „Działy 
techniczne Polskiej Marynarki Wojennej i ich udział 
w jej rozbudowie w latach 1918-1939”

Całość opracowania wynosi 136 stron maszy
nopisu o następujących komponentach treśc»

WSTĘP

CZĘŚĆ I. PRACE I OSIĄGNIĘCIA

1. Powstanie Marynarki Wojennej i jej okres 
początkowy

2. Organizacja działów technicznych
3. Wczesny okres rozbudowy floty. Budowa 

portu wojennego w Gdyni. Budowa I serii 
okrętów

4. Późniejszy okres rozbudowy floty. Budowa 
II serii okrętów. Budowa bazy morskiej na 
Helu. Budowa Stoczni Mar. Woj. na Oksy
wiu.

5. Flotylla Pińska
6. Morski Dywizjon Lotniczy.
7. Zakłady przetwórcze Mar. Woj. Warsztaty 

portowe w Gdyni. Warsztaty portowe w 
Pińsku. Zakład Elektryczny w Gdyni.

8. Siedziba Kierownictwa Mar. Woj.
9. Krótki komentarz prac działów technicz

nych w rozbudowie Marynarki Wojennej.
10. Prace oficerów mechaników i elektryków 

na okrętach.
II. Szkolnictwo techniczne w Marynarce Woj.
12. Ofiary z życia złożone przez oficerów 

działów technicznych w drugiej wojnie świa
towej
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CZĘŚĆ II. NOTATKI BIOGRAFICZNE

Wykaz osób, które udzieliły informacji na te
maty ujęte w opracowaniu. Indeks nazwisk.

Rzecz jasna, że może to opracowanie nie jest 
kompletne, że może wiele szczegółów w nim bra
kować i że daty, oparte przeważnie na pamięcio
wych źródłach mogą być nieraz wątpliwe. Mimo 
to jestem przekonany, że całość pracy jest dosta
tecznie wystarczającą i przedstawia pełny obraz 
rozbudowy Marynarki Wojennej w owym okresie 
oraz działalności i osiągnięć działów technicznych 
w tym niezwykłym dziele.

Przypomina ono również o zespole inżynierów 
i techników rozmaitych specjalności, w mundurach 
oficerskich albo o statucie pracowników cywilnych, 
którzy w tym dziele brali udział i w większym 
lub mniejszym stopniu przyczynili się do powsta
nia naszej Marynarki, jaką ona była we wrześ
niu 1939 r. Właśnie w notatkach biograficznych, 
znajdujących się w drugiej części opracowania, po
dałem, krótkie życiorysy 141 osób tego zespołu. 
Niestety nie wszystkich, którzy należeli do zespołu 
technicznego, mogłem w notatkach wymienić. Po
wodem tego był zupełny brak danych o nich.

Po zakończeniu pracy powstał problem jej 
opublikowania, aby nie pozostała ona jedynie jako 
przyczynek do przyszłej pełnej historii Marynarki, 
lecz aby stała się popularną lekturą, zaznamiającą 
teraźniejszego i przyszłego czytelnika o tym, jak 
powstała i jak w ciągu dwudziestolecia rozbudo
wywała się Polska Marynarka Wojenna.

Naturalnie zwróciłem się z tym do SMW w 
Londynie. Był to czerwiec 1970 r. Na posiedzeniu 
ad hoc zwołanej Kom. Hist. SMW zaprezentowa
łem swoje opracowanie, podałem jego treść i za
kres oraz opowiedziałem, jaką drogą do niego do
szedłem. Na zakończenie oświadczyłem, że jestem 
gotów ofiarować swoją pracę SMW, bez żadnej 
zapłaty, ani też zwrotu kosztów, z tym, że SMW 
wyda ją w formie książki, podobnie do uprzednio 
wydanej przez SMW książki „Marynarka Wojenna”.

Wydawało mnie się, że Kom. Hist. wówczas 
ustosunkowała się do mojej propozycji przychylnie, 
gdyż nawet miano się dowiedzieć o koszt druku 
tej książki. Konferencja zakończyła się tym, że 
odpowiedź miałem otrzymać później po ustaleniu 
kosztów druku.

W oczekiwaniu na tę odpowiedź upłynęło dwa
naście miesięcy.

Na dwa moje listy i przynaglenia, w których 
uzasadniłem swoje żądanie wydania opracowania 
w formie książki oraz podałem szczegółową kalku
lację kosztu tej czynności, dopiero w końcu czer
wca 1971 r. otrzymałem definitywną odpowiedź 
SMW.

Odpowiedziano mi krótko, że na skutek decy
zji Kom Hist. opracowanie moje może być wy
dane w odcinkach, drukowanych w kolejnych ze

szytach „Naszych Sygnałów” i że Kom. Hist. w 
swojej decyzji kierowała się względami ekonomicz
nymi. O moich wyjaśnieniach i uzasadnieniach w 
odpowiedzi przemilczano.

A więc moja propozycja złożona Kom. Hist. 
rok temu nie została przez SMW przyjętą.

Ze swej strony na koncepcję wysuniętą przez 
SMW zgodzić się nie mogłem z następujących po
wodów, uprzednio już podanych do wiadomości 
SMW, a więc:

Primo, dlatego, że opracowanie, rozbite na czę
ści i drukowane w kilku zeszytach N.W., wydawa
nych normalnie w dłuższych odstępach czasu, stra
ciłoby na swej spoistości i przejrzystości. Brak zaś 
choćby jednego odcinka przekreśliłby użyteczność 
tej pracy.

Secundo, jest to praca o szerszym zakresie i 
wszechstronnym ujęciu tematu oraz oparta na li
cznej dokumentacji, a więc o całkiem odmiennym 
charakterze niż artykuły w „Naszych Sygnałach”.

Tertio, uważałem i dalej uważam, że praca ta, 
jak już uprzednio wspomniałem, powinna była by 
stać się popularną lekturą o Marynarce Woj. I wre
szcie, że wysunięte przez Kom. Hist. i zaakcepto
wane przez prezesa SMW motywy ekonomiczne 
odmowy druku kiążki uważałem za przesadne.

Przecież, decydując się na druk opracowania 
na łamach N.S., SMW musiałoby przeznaczyć na 
ten cel pewną kwotę, prawdopodobnie z sum prze
widzianych w budżecie SMW na druk NS. A więc 
w wypadku wydania książki, ponieważ druk jej 
byłby nieco droższy, potrzebna była by jedynie do
datkowa kwota wysokości różnicy pomiędzy cena
mi obu rodzajów wydań opracowania Poza tym 
należałoby wziąć pod uwagę także możliwości roz- 
przedaży tej książki. Według notatki w N.W. (ze
szyt Nr 121 z 1970 r.) sprzedaż książki „Mary
narka Wojenna” dała SMW zwrot wydatku wyso
kości około 60% kwoty wydatkowanej na jej druk. 
Biorąc to wszystko pod uwagę, faktyczne obciąże
nie SMW było by niezbyt duże i na pewno w gra
nicach możliwości finansowych SMW.

Taka to była historia mojej pracy, w którą 
włożyłem wiele trudu i energii. Że opublikowanie 
jej nie doszło do skutku — nie moja w tym wina. 
A czy to aby było słuszne —■ osądźcie sami.

Podając ten retrospektywny przegląd moich 
poczynań w dziedzinie, sądzę, nas wszystkich ob
chodzącej, na myśli także miałem kolegów, którzy 
o rezultaty mojej pracy często mnie zapytywali. 
Niech więc ten przegląd posłuży jako szczegółowa 
odpowiedź na ich zapytania.

Jednocześnie, korzystając z obecnej okazji, pra
gnę tą drogą przekazać serdeczne podziękowanie 
kolegom, którzy mi dopomogli do napisania opra
cowania.

Ini. Piotr Bukraba

Lafayette, Louisiana — maj 1972 r.
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Od Redakcji
Redakcja N.S. dziękuje Panu Kmdr. Bukrabie 

za artykuł który umieszcza w całości.
Komisja Historyczna jest niezależna od Zarzą

du Stów. Mar. Woj. I Zarząd nie wpływa na jej 
prace. Chcąc jednak wyjaśnić tę sprawę zwróciłem 
się do tejże Komisji która mnie poinformowała 
że rzeczywiście:

I. Kmdr. Bukraba zwrócił się o wydanie ksią
żki do tejże Komisji ale nigdy nie przesłał maszy
nopisu do wglądu,

2. że prawdą jest, że Komisja proponowała wy
drukowanie Jego pracy w „Naszych Sygnałach” z 
czym kmdr Bukraba się nie zgodził.

3. publikacje „Naszych Sygnałów” są najtańszą 
fromą wydawniczą (podwójne szpalty, mały druk, 
brak okładki itp.). Wydanie książki jest oczywiście 
dużo droższe.

4. Tuż przed swoją śmiercią ś.p. kmdr E. Pła- 
wski przedłożył redakcji N.S. swoją książkę o „Pio
runie”, która jest mniej więcej tej samej wielko
ści co praca kmdr. Bukraby i Redakcja „Naszych 
Sygnałów” zdecydowała wydać pracę ś.p kmdr. 
Pławskiego w specjalnym numerze „Naszych Syg
nałów”.

5. „Nasze Sygnały” w każdej chwili są gotowe 
opublikować pracę kmdr. Bukraby na tych samych 
warunkach.

B. Jabłoński

SPOTKANIE Z KOLEGAMI WE FRANCJI

Po 27 latach zostało zorganizowane pierwsze 
spotkanie z Kolegami we Francji. Dlaczego dopie
ro po 27 latach? Sprawę tę wyjaśniono na zebra
niu koleżeńskim o czym mowa będzie później.

Przed tym jednak nim zacznę swoją relację 
chcę przypomnieć Kolegom dwa fakty, które na
dadzą jeszcze większej wagi atmosferze, w której 
zebranie się odbyło. Pierwszym jest to, że wów
czas bardzo młodzi ludzie albo już się urodzili we 
Francji, albo do niej trafili jako małe dzieci. Ina
czej mówiąc ich otoczenie i warunki w których 
się znajdowali były zupełnie odmienne od tych w 
których się znajdowali marynarze z Polski. Dru
gim faktem było to, że trafili na nasze okręty ja
ko najmłodsze pokolenie, a więc na pewno nie 
obyło się bez tego aby dotychczasowi najmłodsi 
nie skorzystali z okazji aby jeszcze nie otrzaska
nym przybyszom nie okazać w ten czy inny spo
sób swojej wyższożci i „zejmaństwa”. Tak zawsze 
było, jest i będzie — tak długo jak istnieją mary
narki. Nasza prawdopodobnie nie była wyjątkiem.

Mogły więc być pewne zgrzyty nim się rodzina 
morska nie zgrała i nie zżyła. Zgrzyty takie mogły 
pozostać u niektórych w pamięci jako coś przy
krego. Nic więc dziwnego że niektórzy koledzy ze 
Stowarzyszenia nie bardzo sobie wyobrażali w ja
kim duchu zebranie się odbędzie i jak nasi delegaci 
będą przyjęci przez towarzyszy broni we Francji. 
Wśród nas jednak było dwóch którzy byli zupełnie 
pewni sukcesu, a mianowicie kol. Wizła, który sam 
pochodząc z tamtych stron znał swych kolegów 
lepiej niż inni oraz moja skromna osoba nie tylko 
dlatego że podzielałem jego zdanie, ale również 
dlatego, że listy, które otrzymywałem z Francji nie 
pozostawiały najmniejszej pod tym względem wąt
pliwości. Podmalowawszy tło tego dla nas wielkie
go zdarzenia mogę teraz przystąpić do samej re
lacji.

Ruszyliśmy z kmdr. Wrońskim z Londynu o 
godz. 10.30 skromnie i jak Pan Bóg przykazał 
2 klasą do Lille (pieniądze Stowarzyszenia — więc 
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trzeba oszczędzać) dokąd przybyliśmy o godz. 
16.40.

Kolega Wizła wyjechał później, ale mając ro
dzinę na miejscu, któryś z braci miał go spotkać 
autem w Calais, więc podróżował samodzielnie jak 
basza i o nim na razie nic powiedzieć nie mogę.

Wysiedliśmy więc z kol. Wrońskim z pociągu 
i maszerujemy z torbami w ręku w kierunku wyj
ścia zadając sobie w duchu, po cichu pytanie czy 
ci Koledzy którzy obiecali nas spotkać będą już 
na stacji i czy się poznamy? Idąc w ten sposób 
minęliśmy trzech panów idących w przeciwnym 
kierunku. „To Polacy” — mówi do mnie Wroński 
i wykonywujemy w tył zwrot. To samo przekona
nie na pewno mieli i tamci bo i oni wykonali w 
tył zwrot i jednocześnie 5 rąk wyciągnęło się by 
się uściskać. Byli to Koledzy Plewa, Pudo, i Ja
neczko (ten ostatni przyjechał z Paryża). Jak 
zwykle przypomnieniom, pytaniom i odpowiedziom 
nie było końca. Zaczęło się od tego, że zaprowa
dzili nas na piwko do restauracji kolejowej. Po 
tym, po sprawdzeniu kiedy odchodzi następnego 
dnia nasz pociąg powrotny — wsadzili nas do auta 
i zawieźli do jakiegoś miasteczka nazwy którego 
nie pamiętam. Mieliśmy wrażenie, że w miasteczku 
tym co najmniej połowa ludzi to byli albo krewni, 
albo przyjaciele (tu mieszka ten, mówi jeden, a 
tam mieszka tamta, mówi drugi itd.).

Po zaparkowaniu auta zaprowadzili nas mo
mentalnie do super sympatycznego „bistro” na 
placu głównym (znów rodzina lub przyjaciele), a 
ponieważ był przepełniony, w drodze wyjątku ja
ko goście uprzywilejowani zostaliśmy zaprowadzeni 
do tylnego pokoju przy kuchni. A propos dla tych 
co o tym zapomnieli pragnę przypomnieć, że we 
Francji tak jak i we Włoszech są wędrujące tar
gi. Codziennie w innym miasteczku. Tego dnia ca
ły ogromny plac był zawalony autami — bo był 
to targ automobilowy ; przyznaję, że nie wiedzia
łem że taki istnieje. Ostatecznie — co auto, to nie 
koszula lub sweterek, a jednak tak jest.

Usadowiwszy się przy stole w tylnym specjal
nym pokoju pytają Koledzy czego się napijemy? 
Kawy — mówi Wroński, dobrze powiadają — bę
dzie to kawa marynarska. Przynoszą nam kielichy 
wypełnione ciemnym płynem. Kawa na zimno mó
wi jeden z nich. Ta kawa okazała się bardzo mo
cnym aperitifem. Dla pewności po pierwszej ko
lejce nastąpiła druga i dopiero wtedy gdy ktoś 
spojrzał na zegarek kol. Plewa zawyrokował że 
pora jechać na kolację. Dokąd pytam? Jak to 
„dokąd” odpowiada Plewa — do mnie, do domu, 
oczywiście.

Tu znowu mała dygresja. Górnikom w półno
cnej Francji przydzielają nowoczesne domki. Te 
domki tworzą osiedlat Po 30 latach pracy, do któ
rej się dolicza w wypadku naszych kolegów słu
żba w Mar. Woj. w czasie wojny, górnik uzysku
je pełną emeryturę czyli może być emerytem ma

jąc lat np. 50. W innych dziedzinach we Francji 
tak jak u nas w Anglii obowiązuje 65 lat widku. 
Emeryt lub ew. jego wdowa korzystają z domków 
do śmierci i mają poza tym darmowy opał i świa
tło.

Przyjeżdżamy do domu, wchodzimy do dolne
go dużego pokoju którego nowoczesną modą jedna 
część jest salonem a druga pokojem stołowym. 
Poznajemy przemiłą małżonkę gospodarza, teścio
wą, śliczną córeczkę i jeszcze kilku przemiłych 
gości. Trochę później dołączył jeszcze syn, który 
zdaje egzaminy konkursowe bodajże do Ecole 
Centrale lub innej, słowem do jednej z tych, które 
są sławne ze swego wysokiego poziomu na cały 
świat. Oczywiście znowu zaczęło się od aperitifu, 
a po tym zjawił się szampan, po którym zasiedli
śmy do stołu. Była świetna zupa, po tym polskie 
wędliny, później jeszcze doskonałe mięso w sosie 
grzybowym (na stole były kiszone ogórki, z wła
snego ogrodu, kiszone regularnie — tak jak w Pol
sce), a na zakończenie świetny domowy placek lub 
sery i wreszcie kawa. Do kawy do wyboru koniak 
lub likier, a do obiadu obficie dolewano do kieli
chów białe i czerwone wino. Przyznam się szczerze, 
że nie przyzwyczajony w W. Brytan i do tego ro
dzaju uczt ku mojemu wielkiemu zmartwieniu spu
chłem w połowie i musiałem z wielu smakołyków 
zrezygnować mimo że wyglądały tak bardzo ape
tycznie. Honor gości z Anglii uratował Wroński, 
który jako młodszy wiekiem dzielnie dał wszyst
kiemu radę.

Opisałem dość szczegółowo menu, co jest ła
twe, ale nie opisałem nastroju — co jest znacznie 
bardziej trudne. Nastrój był cudny, gościnność iście 
staropolska. Były rozmowy, śmiechy, wspomnienia, 
a Pani domu nam ślicznie zaśpiewała kilka piose
nek polskich i francuskich. Dochodziła północ więc 
trzeba było podziękować, pożegnać miłych gospo
darzy i jechać do hotelu, ale przed wyjściem, zja
wiła się znów butelka szampana i trzeba było wy
pić po staropolsku „strzemiennego”. Załadowaliś
my się do auta, do kierownicy siadł p. Plewa- 
junior i odwieziono nas do naszego hoteliku w 
Oignies. Opity, objedzony i przyznaję zmęczony z 
zadowoleniem wyciągnąłem się w wygodnym, og
romnym i tak przyjemnie staroświeckim fran
cuskim łóżku i po dłuższej próbie wreszcie zasną
łem — dając sobie po cichu obietnicę, że wcześnie 
na pewno nie wstanę.

A propos jeszcze jedna ciekawostka o której 
poinformowali nas koledzy z Francji. Było ich, jak 
powiedział kol. Plewa ongiś około 700.000. Pola
ków, teraz jest sto tysięcy z czymś. Większość gór
ników mówi tylko po francusku, a jednak dotych
czas niektóre komendy w górnictwie są polskie.

W hotelu postanowiłem dobrze się wywczaso- 
wać bo spotkanie następnego dnia było wyznaczo
ne na godz. 12. Byłem następnego dnia gotów mniej 
więcej na 10.30 i oczywiście zacząłem od spraw
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dzenia czy mój towarzysz podróży jest u siebie 
w pokoju. Wrońskiego nie było, ale spotkałem 
go wracającego z kościoła przy drzwiach wyjścio
wych. Namówiłem go więc by asystował mi przy 
mojej porannej kawie, sam również przy filiżanecz- 
ce i opowiedział swoje wrażenia. Mówił więc i o 
placu głównym który się nazywał Place de la Mairie 
i o kościele. 7 maj był to wielki dzień dla rodzi
ców i dzieci — dzień Komunii w którym dzieci 
ślicznie ubrane na biało zebrały się w kościele. By
ły również przed kościołem grupki gwarzących zna
jomych tak jak to się dzieje przed każdym pol
skim kościołem w Polsce i wszędzie tam gdzie są 
Polacy. Również 7 obchodzono rocznicę zakończe
nia wojny (zamiast 8) o czym dały nam znać eksplo
dujące petardy.

Po kawie ruszyliśmy na zwiedzanie miasta w 
kierunku centrum ale wpół drogi spotkaliśmy idą
cych już po nas kolegów z Francji. Byli to poza 
już nam dobrze znanym kol. Plewą i Janeczko, je
szcze koledzy J. Domański i J. Dros. Przyjechali 
oni na zjazd z Lotaryngii blisko 360 km i ruszyli 
autem w drogę już o 6 rano by przyjechać jak 
najwcześniej. Przyjechali autem kol. Domańskiego 
i to nie byle jakim bo ślicznym Mercedesem. Po
szliśmy więc razem na Place de la Mairie załado
waliśmy się do aut to znaczy wymieniona wyżej 
szóstka plus kol. inż. F. Rydzewski i zawieziono 
nas do jakiejś restauracji w sąsiednim miasteczku. 
Lunch (dejeuner) był wspaniały ma się rozumieć. 
Nie potrafię wszystkiego wymienić — bo jedliśmy 
w krótkim okresie naszego pobytu tyle smakoły
ków, że mi się wszystko trochę pokręciło w gło
wie, ale tych „rognon sauce Madere’ na pewno dłu
go nie zapomnę. Było świetne jedzenie, świetne wi
na, a jeszcze lepsza miła atmosfera. Nim spostrzegli
śmy się była już za kwadrans trzecia i trzeba było 
spieszyć się spowrotem do Oignies na zjazd. Nie 
obeszło się jednak bez tego.. aby przed wyjazdem 
nie zjawiła się butelka szampana, którą obstalował 
Rydzewski. Gdy doszło jednak do płacenia to Do
mański nie dał nikomu dojść do słowa, porozumiał 
się z sympatyczną obsługującą nas panienką i ure
gulował cały rachunek wypisując jej jakiś papierek.

W Oignies z Wrońskim polecieliśmy na zbity 
leb do naszego hotelu by uregulować rachunek i 

zabrać nasze manatki i wróciliśmy kłusem do Cafe 
Belle vue gdzie już wrzało jak w ulu. Na progu 
spotkaliśmy kol. inż. Hłasko który przyjechał z 
Paryża (z małżonką), zebraliśmy się po tym w tyl
nej sali i zaczęło się zebranie. Na początek uczci
liśmy pamięć tych kolegów z Francji którzy ode
szli od nas na zawsze, powstaniem i minutą ciszy. 
Ostatnim z nich był nieodżałowanej pamięci Ed
mund Szał. Później kol. Jabłoński zagaił zebranie 
podkreślając piękne uczucie przyjaźni, które prze
trwało 27-letnią próbę, czego dowodem byli obecni 
na sali oraz nawiązał do uczuć rodzinnych mówiąc, 
że tworzymy „rodzinę marynarską” niezależnie od 
tego, gdzie kto się znajduje. „Zarząd Główny — po
wiedział — to rodzice Koła i poszczególni człon
kowie rozsiani po świecie to dorosłe dzieci, które 
żyją swoim życiem ale, jak w każdej przyzwoitej 
rodzinie są w kontakcie z rodzicami”. Na zakończe
nie podziękował bardzo serdecznie wszystkim tym 
którzy przyczynili się do umożliwienia tego zjazdu 
koleżeńskiego z kol. Plewą na czele i przekazał 
głos kol Wrońskiemu i jednocześnie stawiając wnio
sek by został on przewodniczącym zebrania — na 
co wszyscy się zgodzili. Jako sekretarza zebrania 
wybrano kol. Lapawę.

Kol. Wroński rozwinął temat poruszony przez 
poprzednika, wspomniał o poczuciu dumy narodo
wej, o służbie w szeregach Polskiej Marynarki Wo
jennej, o pięknym spełnieniu obowiązku, o końcu 
Marynarki Wojennej na Zachodzie i wreszcie o 
naszym rozproszeniu po świecie i walce o byt. Po 
tym wstępie przewodniczący zaproponował pusz
czenie taśmy nagranej w czasie wojny przez kpt. 
mar. Karnickiego dowódcy ORP „Sokół” w Gi
braltarze. Taśma ta miała zastąpić filmy, które 
nie mogły być wyświetlone bo nasz aparat pro
jekcyjny właśnie się zepsuł, a te które były w po
siadaniu kol. Plewy nie były do dyspozycji bo 
już dawno przed tym zostały obstalowane przez 
inne organizacje. Jednak z magnetofonem coś 
musiało się stać w czasie drogi z Londynu, bo w 
piątek przed wyjazdem, działał jeszcze bardzo spra
wnie, a w niedzielę na zebraniu pomimo wszelkich 
manipulacji ryczał głośno, ale niezrozumiale. Osta
tecznie skończyło się na tym, że treść taśmy opo
wiedział kol. Wroński, a mianowicie:
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Dzięki wysiłkom i postawie załogi z dowódcą 
na czele uszkodzonemu ORP „Sokół” udało się 
opuścić zasypywaną bombami Maltę i dobrnąć do 
Gibraltaru. Była to godzina 8, uroczysta chwila 
podnoszenia bandery. Właśnie gdy „Sokół” mijał 
pancernik flagowy banderę tam podniesiono z ca
łym ceremoniałem i orkiestrą która odegrała „God 
Save the King”. Na pokładzie można było zauważyć 
oficera wachtowego z lornetką pod pachą oraz trę
baczy gotowych odpowiedzieć na oczekiwany gwi
zdek i salut „Sokoła”. Tymczasem „Sokół” bez 
gwizdka przeszedł wzdłuż pancernika i przycumo
wał w nakazanym miejscu. Karnicki przebrał się 
w swój najlepszy mundur i czekał na dalszy roz
wój wypadków. O godz. 10.30 przyszedł na „So
koła” oficer flagowy admirała z zaproszeniem na 
„drinka” o 13. Karnicki zgłosił się punktualnie. Przy 
kieliszku toczyła się przyjemna towarzyska rozmo
wa. Po pewnym czasie admirał zauważył, jakby 
mimochodem, że w Marynarce Brytyjskiej jest przy
jęte że okręt z młodszym dowódcą salutuje okręto
wi ze starszym. Na to Karnicki: „My mamy również 
ten zwyczaj”, na co admirał zauważył że rano 
„Sokół” przechodząc jego okręt nie zasalutował. 
„Tak jest, odpowiedział Karnicki, czekałem, jako 
aliancki okręt na hymn „Jeszcze Polska nie zgi
nęła”, który się należał naszej banderze jako okrę
towi alianckiemu, ale jakoś go nie usłyszałem”. Po 
tej odpowiedzi admirał zgrabnie obrócił całe zda
rzenie w żart, ale następnego dnia o 8 rano po 
podniesieniu bandery orkiestra pancernika po ode
graniu hymnu brytyjskiego odegrała również hymn 
polski.

Po tym wstępie kol. Wroński miał zamiar przy
stąpić do właściwego zebrania, ale na wniosek kol. 
Wizły ten ostatni z początku załatwił sprawę ew. 
wspólnej kolacji koleżeńskiej. Ogromna większość 
głosowała za kolacją (kilku nie mogło), kol. Wizła 
szybko policzył podniesione ręce, zniknął na chwil
kę za drzwiami i wrócił. Jak on mógł to wszystko 
tak szybko, dobrze i sprawnie załatwić pozostanie 
jego tajemnicą.

Samo zebranie z początku było trochę szumne, 
zadawano rozmaite pytania z których jednym by
ło, nie bez słuszności, dlaczego tak długo o nich 
nie pamiętano. Nastąpiły wyjaśnienia z jednej stro
ny i z drugiej na podstawie których stwierdzono 

że wszyscy są trochę winni. W końcu temat ten 
przeciął energicznie kol. Wizła oświadczeniem, że 
nie chodzi o to co było a ważnym jest to co jest 
teraz i co będzie. Od tej chwili zebranie potoczyło 
się już bardziej spokojnym i uregulowanym trybem. 
Kol. Wroński opowiedział historię powstania SMW, 
wyjaśnił statut, organizację (Zarząd Główny, Koła 
i poszczgólni członkowie), cele, oraz jakie są pra
wa i obowiązki członka. Wyjaśnił również, że SMW 
jest organizacją koleżeńską, apolityczną, ale jedno
cześnie niepodległościową.

Po tych wyjaśnieniach rozstrzygnięto sprawę 
czy koledzy życzą sobie stworzyć Koło SMW Fran
cja i czy ma być Koło Francja Północ i Francja 
Wschód, czy też na początek tylko jedno Koło. 
Zebrani zdecydowali na początek ograniczyć się do 
jednego Koła. Po tej decyzji nastąpiły wybory 
prezesa, skarbnika i sekretarza Koła. Na Prezesa 
wybrano kol. Plewę, na sekretarza kol. Łapawę, a 
na skarbnika kol. Kalickiego. Komisję rewizyjną 
stworzyli koledzy: Żur, Piotrowski, i Wielgosz.

Po wyborze Zarządu kol. Wroński ustąpił miej
sca nowo obranemu prezesowi, który szybko zała
twił kilka najpilniejszych spraw jak składki Koła, 
które zrealizowano na miejscu, wyznaczenie miej
sca przyszłego spotkania (znów w Oignies) oraz 
zdecydowano że trzeba przetłumaczyć statut na 
francuski, od władz francuskich uzyskać pozwolenie 
na oficjalne założenie Koła oraz że trzeba mu na
dać jeszcze nazwę francuską.

Na tym zebranie zakończono i cała nasza gro
mada rozproszyła się do rozmaitych aut aby znów 
się spotkać, ale już w restauracji w lesie, gdzie 
oczekiwała na nas kolacja koleżeńska. Był tam 
wielki stół w podkowę do którego zasiedliśmy. Do 
towarzystwa dołączyło jeszcze kilka pań. Menu by
ło świetne, smaczny pasztet na początek, po tym 
wybrałem sobie coąuille St. Jaques, po którym po
dano cudowny roast beaf taki jakiego już bardzo 
dawno nie jadłem, a na zakończenie były lody lub 
niezrównane francuskie sery i wreszcie kawa. No 
i wino które dodaje tyle uroku potrawom.

Było wesoło, dużo śmiechu, gwarno, czasem 
nawet bardzo gwarno no i oczywiście cały reper
tuar naszych piosenek marynarskich z „chłopaka
mi z Albatrosa” na czele.

O godz. 23 trzeba było odkotwiczyć, więc po
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prosiliśmy kol. Domańskiego by zechciał nas od
wieźć na dworzec do Lille, szczególnie że i jego 
czekała jeszcze 360-kilometrowa droga do domu. 
Odwieźli nas grzecznie na dworzec, na pożegnanie 
ucałowaliśmy się z kolegami po staropolsku z du
beltówki to znaczy z Domańskim i Drosem i po 
dość krótkim oczekiwaniu wsiedliśmy do pociągu 
idącego do Dunkierki. W Dunkierce wsiedliśmy 
na prom do Dover, w Dover na pociąg do Lon
dynu do którego dobrnęliśmy o godz. 09.15 bardzo 
zmęczeni, ale szczęśliwi.

Zdaję sobie sprawę, że rozpisałem się obszer
nie o tym naszym pierwszym spotkaniu z kolegami 
we Francji, ale zrobiłem to zupełnie świadomie. O 
tego rodzaju wielkich zdarzeniach w naszej rodzi
nie marynarskiej powinni wiedzieć i to szczegółowo 
wszyscy koledzy Stowarzyszenia rozproszeni po 
świecie i na pewno za ten opis będą mi wdzięczni.

Dla odmiany gdyby kazano mi tylko w paru 
słowach opisać swoje wrażenia powiedziałbym krót
ko: bezbrzeżna gościnność, koleżeńskość, humor, i 

duma z dobrze spełnionego obowiązku podczas woj
ny w Polskiej Marynarce Wojennej.

Gdybym, miał opowiedzieć swoje przeżycia 
małym dzieciom zakończyłbym je tak jak to robiły 
moje nianie na zakończenie jakiejś bajki: i ja tam 
byłem, miód i wino piłem.

Drodzy Koledzy we Francji z całego serca 
życzymy Wam powodzenia. Obecni na Zjeździe: 
Koledzy — A. Bunard, J. Dolny, J. Domański, 
J. Dros, J. Faliński, J. Furgał, J. Grobelny, I. Hań- 
czyk, M. Hłasko, B. Idczak, .1. Janeczko, J. Ja- 
nembowski, E. Kęsek, J. Kmieciak, R. Kalicki, 
S. Kulas, E. Łapawa, F. Łapawa, H. Mendyk, S. 
Michałowski, Mociege, S. Mula, M. Nowak, J. Ple
wa, Z. Pudo, H. Piotrowski, F. Rydzewski, R. Soł
tysik, L. Lepper, F. Trojanowski, J. Wielgosz, E. 
Wiernicki, M. Wielgosz, S. Żur.

F. Budny, B. Cieśla, F. Gliniecki, S. Wawrow- 
ski i K. Czerwiński (ten ostatni w Kanadzie) nie 
byli na Zjeździe bo nie mogli.

B. Jabłoński

F. W1ZŁA

POWRÓT DO ŁONA MACIERZYSTEGO

Po 27 latach z zapałem i entuzjazmem poje
chałem do Francji aby wziąć udział w pierwszym 
zjeździe kolegów Koła Francja. To było moim ma
rzeniem i ambicją od lat i dzięki staraniom nasze
go sekretarza p. Komandora Jabłońskiego który ty
le pracy włożył w zorganizowanie Zjazdu udało 
się nam to osiągnąć.

Przyjechałem do Oignies, naszego miejsca 
spotkania o godzinę wcześniej ażeby przywitać się 
ze wszystkimi kolegami. Byłem wielce podniecony, 
serce biło mi jak młot. Czułem, się trochę jak mło
dy matros, który spotyka starą kochankę w zna
nym mu porcie.

Przy jednym stole zauważyłem że siedzieli ko
ledzy Trojanowski, Pudo, Tepper i Kulas za chwilę 
zjawił się mój stary kolega z „Pioruna” Kalicki. Ka
licki nic się nie zmienił, ciągle młody, szczupły i 
ciągle posiadający wspaniałą czuprynę. Niedługo za 
nim dołączył Grobelny, Aniołek — jak nazywali
śmy go lata temu. Miło było go spotkać, stracił 
głos ale serce ma na miejscu, hojny z wódką i to
warzystwem. Po nim zjawił—się Jdczak, dobrze pa

miętny jako znakomity piłkarz. Też nic się nie 
zmienił, ciągle przystojny i na dziewczęta poluje. 
Piotrowski podchodzi się przywitać, osiwiał stary ko
lega, ale dobrze i zdrowo wygląda. Za nim wchodzi 
kol. Mula, Cyganem zwany i włosy ma ciągle czarne 
jak kruk, za nim przybyli bracia Łapawy, Wierni
cki, Dros, Hańczyk, Kmieciak, Mendyk, Sołtysik, 
Nowak, dwaj Wielgosze, Kąsek, Faliński, Żur, Mo- 
czygęba, Hłasko, Rydzewski, Furgał. Nazwiska i 
wspomnienia szybko wracają. Służba morska, kole
żeńskie wypady na ląd się przypominają. Kolega 
Bunard głośny jak zwykle przy bufecie urzęduje. 
Michałowski z uśmiechem do mnie się zwraca i 
przypominam sobie jak mi paczki do rodziny we 
Francji dostarczał. Wchodzi Dolny, elegant „un 
vrai jeune homme” jak Francuzi mówią. Domański 
pan całą gębą, dobrze wygląda, zdrowy i głośny. 
Mój stary przyjaciel Janeczko „un vrai titi de Pa- 
ris” także przyjechał czym sprawił mi szczególną 
przyjemność. Mamy wspólne wspomnienia, bo jak 
córka mi się urodziła on ze mną do szpitala za
witał jako „morał support” przy odwiedzaniu żony 
i nowo narodzonej córki. Muszę też zanotować 
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obecność najważniejszej osoby w Oignies, Kolegi 
Plewa, który tak dzielnie i z całego serca urządził 
to spotkanie i był do czasu nieoficjalnym przed
stawicielem Stowarzyszenia na terenie Francji. Pod
jął się tej pracy bo nagle zmarł kol. E. Szał, który 
był inicjatorem zebrania wszystkich byłych kolegów 
marynarzy na terenie Francji. Wielką stratą dla 
nowego Koła i nas wszystkich była przedwczesna 
śmierć Edmunda Szala.

Trochę z opóźnieniem zjawili się przedstawi
ciele Zarządu Głównego z Londynu, sekretarz 
kol. Jabłoński i kol. Wroński. Gdy weszli do lokalu 
jestem przekonany że przez kilka sekund poczuli 
się jakby na pokładzie okrętów, bo jednogłośnie 
wszyscy obecni ich przywitali dobrze znanym „czo
łem Panie . .. dorze” hucznie i głośno. Kmdr 
Wroński ze łzami w oczach i żabką w gardle mi 
mówi „czuję się jak w Polsce, tak miło i przyje
mnie”.

Teraz początek formalny zjazdu. Sekretarz Ja
błoński wita wszystkich obecnych i prosi o minutę 
ciszy by uczcić pamięć poległych Kolegów. Wzru
szonym głosem przedstawia zadania naszej organi
zacji i jej cel.

Kmdr. Wroński został wybrany przez aklama
cję przewodniczącym tego zjazdu. Ładnie i słusznie 
przyznał się, że Matka (Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej) zapomniała o swych dzieciach we Fran
cji i po 27 latach sobie przypomniała („Better late 
than never”). To zapoczątkowało długą dyskusję 
zakończoną jak najbardziej pozytywnymi postula
tami. Później kmdr Wroński referował nasz statut, 
zadania i cele Stowarzyszenia. Opowiedział też in
cydent kmdr. Karnickiego na morzu, jak Anglicy 
grali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Później zebrani 
przytąpili do wybrania zarządu Koła Francja.

Jednogłośnie kol. Plewa został wybrany preze
sem, jednogłośnie także kol. Łapawę wybrano se
kretarzem i kol. Kalickiego skarbnikiem.

Kol. Wroński zakończył i oddał pełnomocni
ctwo kol. prezesowi Plewie dla kontynuowania ze
brania na którym obecni uzgodnili wysokość skła
dek członkowskich, sprawy bieżące Koła na tere
nie Francji i pozycję prawną. Na zakończenie Pre

zes Koła podziękował wszystkim za obecność a spe
cjalne podziękowanie skierował do przedstawicieli 
Zarządu Głównego z Londynu kol. Jabłońskiego, 
Wrońskiego i Wizły.

Po zebraniu wszyscy udaliśmy się do Phalem- 
pin w lasku na obiad koleżeński. Samochodów by
ło do dyspozycji aż za dużo, tak że wnet zasiedli
śmy do stołów. Po dobrym aperitifie kol. Domań
ski zaczął śpiewać „Morze nasze morze”, przy pate 
de foie „W ten świat” później przy winie i „Coquil- 
les Saint Jacąues” było „Tango Marynarskie” a 
skończyło się przy „Roast Beef” piosenką „Its a 
long way to Tiperrary”. Obiad był dobry, ale to
warzystwo było lepsze. Po obiedzie — rozstanie; 
koledzy się żegnają, bo niektórzy muszą wracać do 
Paryża czy na wschód. A my, to znaczy kilku ko
legów z okolicy Oignies wybraliśmy się do Caruin 
gdzie kol. Plewa ma rodzinę która prowadzi go
spodę. Tam popiliśmy sobie trochę aż do zamknię
cia baru o godz. pierwszej nad ranem. Brat mój 
przyjechał po mnie bo się martwił że do domu nie 
będę w stanie wrócić. Cóż, on nie rozumie co to 
są nogi marynarskie. A kol. Dolny już obiecał, że 
odwiezie mnie do domu. Ale jeszcze na tym się nie 
skończyło bo kol. Plewa zaprosił nas wszystkich do 
siebie do domu na „champagne”. W miłym towa
rzystwie kolegów Dolnego, Kalickiego, Bunarda, 
Pudo, Kulasa, Żura, Teppera, Falińskiego Fur- 
gała znaleźliśmy się o drugiej nad ranem w Liber- 
court i Plewy. Biedna pani choć została obudzona, 
przywitała nas wszystkich bardzo przyjemnie (nie 
miotłą ale z pięknym uśmiechem) serdecznie i z 
wielką gościnnością — naprawdę po polsku. Szam
pan zaczął się lać, aż kolega Plewa mnie i Kalic
kiego oblał (dosłownie oblał otwierając butelkę), dał 
nam „un bain de mer” i to moim zdaniem było 
bardzo dobrym zakończeniem pierwszego zjazdu 
Koła Francja. Mam nadzieję, że w następnym 
roku ilość obecnych będzie zdwojona, co mi więk
szość kolegów obiecała.

My Polacy z Francji byliśmy zastrzykiem 
zbawczym Marynarki Wojennej w 1940 roku i mam 
nadzieję, że tę samą rolę mamy do spełnienia w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. F. Wtzła
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Marian KADULSKI

DWIE PRZEPOWIEDNIE
Przepowiednia pierwsza

- Powinieneś iść do Hankusa. Niech ci po
wróży — mówi matka moja.

— A któż to ten Hankus?
- Niemiec mieszkający w Bielsku, niedaleko 

stąd. Ludzie chodzą do niego i podobno dobrze 
przepowiada.

Było to gdzieś zimą roku 1938/39. Rozmowa 
miała miejsce w Żywcu, na krótkim urlopie. Oczy
wiście nie trudno przypuścić, że poważne wydarze
nia tuż za granicą, które wtedy właśnie inscenizował 
Hitler (dopiero co połknął Czechosłowację) skłania
ły ludzi do poważnych myśli na temat przyszłości. 
Stąd też naturalna każdemu człowiekowi chęć prze
niknięcia welonu który ją przesłaniał.

Nie pamiętam abym sam uprzednio był kiedy 
u jakiejś Cyganki, lub by mi jakiś „zawodowy” 
wróżbita karty stawiał. Po prostu nie było jakoś 
czasu po temu. Ale nie odrzucałem tych rzeczy 
jako „przesądów”. Jakże mógłbym to uczynić sko
ro np. mojej matce, w pierwszych latach po woj
nie 1920 roku, Cyganka przypadkowo spotkana na 
dworcu w Brzeżanach za Lwowem (matka była na 
dworcu z przyjaciółką) wróżąc z kart rzekła: — 
Ma pani troje dzieci, dwóch synów i córkę. Wiele 
teraz myślicie państwo czy się przeniesiecie, czy 
nie, stąd i to do większego miasta” .. . Trafiła w 
sedno co do joty. Albo bratu memu inna gdy był 
na urlopie ze szkoły podchorążych powiedziała: — 
Będzie Pan wiele podróżował, ale brat pana jeszcze 
więcej. ... A ja wtedy właśnie byłem w podróży 
naokoło świata na „Jeanne d’Arc. To jedno. Sama 
niewola w której brat był przez pięć lat wojny — 
gdy tymczasem mnie los gnał po krajach i lądach 
— zrobiła różnicę między nami.. .

To i w drodze powrotnej z urlopu wpadłem 
do Bielska, bo to z Żywca nieco tylko trzeba zbo
czyć z drogi. Byłem w mundurze, co dodaję, bo 
to wyjaśni pewne szczegóły „interview”.

W skromnym domku drewnianym na przed
mieściu Bielska zastałem mężczyznę stosunkowo 
młodego (ok. 35 lat). Ubrany był nieco dziwacz
nie, a też i jego długie włosy (w stylu obecnie mo
dnym wśród młodzieży) musiały pomóc mu w tej 
reputacji „dziwaka” którą się cieszył (lub nieko
niecznie). Ale oczy jego bynajmniej nie były ocza
mi dziwaka lub prostaka. Nie pospolita byta też 
rozmowa z nim i jego sposób wyrażania się.

Zaczął najpierw bez rozkładania kart, chodząc 

po pokoju, na temat ogólny. Mówił łamaną pol
szczyzną. Widząc trudności językowe, po pewnym 
czasie zaproponowałem mu aby przeszedł na nie
miecki, który już wtedy znałem dość nieźle.

... Będzie wojna — mówił.
Rzucając okiem wstecz na tę rozmowę, zdaję 

sobie sprawę z tego, że jakoś przyjąłem tę prze
powiednię nie jato coś sensacyjnego, lecz po pro
stu jako coś. co musiało nastąpić w drodze nor
malnej. Może robił to wiek (miałem lat 29). Trze
ba przeżyć jedną wojnę w wieku dojrzałym aby 
zdać sobie naprawdę sprawę z tego ile to tragedii, 
ile wywrotów w losach milionów ludzi potrafi przy
nieść taki kataklizm, który jest objęty semanty
cznie prostym słowem: wojna.

.. . Śmigły-Ryuz nie okaże się dobrym wodzem. 
On jak Taurus (Byk, znak astrologiczny), jak go 
popchniesz tak zrobi. . .

Potem przy stole i — z kart. Właściwie bardzo 
niewiele pamiętam z tego co mówił. Pewne okre
ślenia mego charakteru nie miały dla mnie wagi 
przekonującej, boć to i z twarzy można wiele po
wiedzieć. Może też suma jego dalszych przepowie
dni nie była nadzwyczaj imponująca, bo pamiętał 
był szczegóły. Tak np. gdyby przepowiedział mi że 
druga połowę życia spędzę zagranicą, lub że żona 
moja będzie cudzoziemką. Tych rzeczy nie powie
dział (notatki z tej rozmowy wtedy zostały zrobio
ne w Gdyni). Niemmej. . .

—- Dojdzie pan do stopnia majora (wtedy to 
znaczyło w marynarce komandora ppor.) ale nie 
wyżej.

Przyszłość miała wykazać iż to pierwsze było 
prawdą. Czy słuszne natomiast było to iż wyższego 
stopnia nie dosięgnę przez to, ze mi gdzieś tam 
ktoś wysoko nogę podstawi, nie mogę powiedzieć. 
Ale zawsze możliwe

Dla niniejszej relacji kluczową przepowiednią 
jest jednak zdanie Hankusa: Wyjdzie pan z wojny 
cało ...

Po latach, wspominając tę część przepowiedni 
gotów jestem sądzić, że to był jego taktowny spo
sób przepowiadania klęski polskiej. Wyznam jednak 
szczerze, iż wtedy tego tak nie zrozumiałem. Ogól
nie biorąc zresztą byłem nastawiony raczej do nie
go jeszcze sceptycznie. Czekałem aby mnie on 
„przekonał” dopiero, że potrafi widzieć przyszłość. 
Aluzja do znaku astrologicznego u tego człowieka, 
który na pozór nie zdradzał by posiadał średnie 
wykształcenie zdumiała mnie jednak.
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W niespełna trzy czwarte roku potem przyszła 
wojna. Dla mnie zaczęła się ona właściwie wcześ
niej, mimo że nie „strzelana”. Już 10 lipca prze
kraczałem granicę niemiecką jako rzekomy „apli
kant konsularny”, udając się do Szczecina, siedzi
by najzjadliwszej hakaty, aby — zamaskowany w 
konsulacie obserwować oznaki zbliżającej się mobi
lizacji. Czym bliżej było do tragicznego września, 
tym bardziej intensywna była gra z Gestapo, które 
już i tak krótko po moim tam przybyciu areszto
wało mego „szefa” w konsulacie (agenta wywiadu) 
i jego szofera. Cały ciężar meldowania mobilizacji 
i szyfrowania był na moich barkach — niedoświad
czonych, po zaledwie kilkumiesięcznym kursie.

Kampania wrześniowa mnie minęła. Jednak już 
w grudniu 1939 r. byłem w Anglii, a w połowie 
lutego (kiedy miały miejsce wielkie zmiany perso
nalne na kontrtorpedowcach) byłem przydzielony 
na „Błyskawicę” jako oficer torpedowy. Wojna 
(już ta „prawdziwa”) dla mnie się zaczęła.

A z nią — te rozliczne okazje ku temu, by 
niekoniecznie wyjść z wojny „cało”.

Wyliczać tych okazji ani nie ma sensu (któż wie 
naprawdę ile torped wystrzelonych minęło „Błyska
wicę”?) i byłoby to nudne. Że bomby lotnicze pa
dały nieraz niedaleko mnie — to jasne. Tak było 
np. gdy Goering rzucił masy samolotów 12 sierp
nia 1940 r. na Portsmouth, koło południa i my sto
jąc przy molo niedaleko pancernika „Queen Eliza
beth” (w suchym doku) byliśmy grzani „jej” bom
bami .. . Padły bomby w Londynie gdzie byłem na 
krótkim urlopie, tuż obok mego hotelu („Park 
Lane”) i wydziubały dół taki że auto mogło by się 
tam schować. Z beztroską młodego wieku, nie 
chciało mi się schodzić do schronu, gdzie dystyngo
wana angielska klientela hotelu spędzała noc, lecz 
mimo alarmu wołałem spać w swoim pokoju. .. 
Lub już w roku 1943, na tejże „Błyskawicy” gdy już 
byłem zastępcą dowódcy, przy patrolu koło Sycylii, 
o zachodzie słońca lotnik wypadł (klasycznie: od 
strony słońca) i obrzucił nas bombami, mocno, mo
cno, za blisko ... Lub bomby latające (V. 1) w 
Londynie, gdzie się bywało regularnie w czasie ur
lopów, gdy okręty się remontowały. Takich okazji 
każdy z nas miał wiele.

Wybiorę jednak trzy epizody: takie które ce
chowała jedna i ta sama właściwość: że według pra
wa prawdopodobieństwa powinienem był przejść 
w zaświaty. Że po prostu ta torpeda, albo ta bom
ba albo kula karabinowa była celowana jeśli nie 
ściśle we mnie, to w objekt którego byłem czę
ścią i który był tak mały (i pociski padały tak bli
sko) iż chybienie oznaczało tylko jedno: — Że nie 
pisane mi było . . . NB..Pierwsze dwa epizody: we
dług zapisków dziennych prywatnych (własnych). 
Trzeci — według sprawozdania z operacji, uzupeł
nionego pamięcią.

Szary, podbiegunowy poranek 20 kwietnia 
1940 r. zastał „Błyskawicę” idącą za „Gromem” 
w szyku torowym o dzień drogi od Narwiku, na
szego wtedy celu podróży. Temperatura była niska 
(plus 70) i co chwila śnieżyce jeszcze widoczność 
i tak niedużą skracały. Pułap ołowianych chmur 
był bardzo niski. Okręty szły wibrując ciężko, bo 
pruły zacięte fale szybkością 20 węzłów. Nie zy
gzakowaliśmy. Czy takie były wyższe rozkazy (tj. 
angielskie) czy też inicjatywa kmdr. Hulewicza któ
ry nas prowadził (dowódca „Gromu”) — * nie 
wiem. W każdym razie była to gra ryzykowna, jak 
wkrótce mieliśmy się przekonać, tymbapdziej że 
nie mieliśmy jeszcze zainstalowanych angielskich 
„asdyków” (aparaty podsłuchowe) i pod wodą by
liśmy „ślepi” całkowicie.

A czasy już nastąpiły gorące. Od jedenastu dni 
Niemcy zajmowali Norwegię, której wojsko wojny 
nie widziało przez cały wiek, i oparte było o naród 
zaledwie trzymilionowy. Nie mogło też się opierać 
długo weteranom szwabskim, którzy już Polskę 
zmiażdżyli. Norwegii broniły jeszcze niezmierne i 
piękne lasy, góry niedostępne i raczej sporadyczne 
niż zorganizowane należycie gniazda oporu. My 
już mieliśmy za sobą i akcję z Home Eleet w kry
tycznych pierwszych dniach inwazji norweskiej, 
jak też i konwojowanie. Teraz nas wysłano tam 
gdzie miała już miejsce heroiczna akcja Komando
ra Warburton-Lee (pośmiertne Victoria Cross) któ
ry wpadł do długiego lejka West Fiordu, u które
go końca było miasto Narwik — tak obszernie od1 
tego czasu opiewane — i wprost samobójczą bra
wurą swoją i swych okrętów potopił niemieckie 
okręty, albo poważnie je uszkodził. A zdawało się 
że miały one wszelkie atuty po swej stronie.

Siedzieliśmy właśnie przy obiedzie w mesie o- 
ficerskiej. Nie pamiętam ściśle (mógł być na po
moście) ale zapewne prezydował nam wtedy, jak 
zwykle z urzędu, nasz sympatyczny i taktowny at
leta z.d.o. Tymiński, późniejszy dowódca „Drago- 
na”. Debatowaliśmy, naturalne, na temat co nam 
może przynieść Narwik. Radzi byliśmy bardzo, że 
nas zabrano z nudnej służby konwojowej. Chcieli- 
śmy akcji! Parło nas aby wziąć należyty udział w 
wojnie — jak przystało na nasz wcale silny w 
swej kategorii okręt — w wojnie przeciw ohydnym 
ciemiężycielom naszego kraju.

Naraz (o godz. 11.5 notowałem później ...) roz
legło się:

BRR -U -U -M . . .!
W takich wypadkach nerwy zawsze są napięte. 

W mig jesteśmy na pokładzie. Patrzę. Po prawej 
burcie w odległości około 50 metrów na wysokości 
rufy kipi plama brudnej wody, kotłuje się i zwolna 
się rozszerza słabnąc . ..

_ 7?? ,
Rzucane są przypuszczenia rozmaite. Jedni mó

wią: bomba głębinowa; inni: bomba lotnicza (nie 
widać było samolotu, ale pułap był niski, mógł 
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przez dziurę w chmurach nas dojrzeć, rzucić i znik
nąć . ..)

Ja pierwszy, — pamiętam to dobrze, bo to mo
jej specjalności dotyczyło — oświadczyłem: — Tor
peda elektryczna!

Chodziło oczywiście nie o napęd elektryczny 
(mógł on też istnieć w teorii) ale o zderzak dzia
łający na zasadzie indukcji elektrycznej, lub — po
prawnie powiedziawszy — magnetycznej.

Dziś młodym pokoleniom może się to wydać 
dziwne, ale my wtedy nie znaliśmy innego sposobu 
spowodowania wybuchu torpedy jak bezpośrednie 
uderzenie w kadłub okrętu nieprzyjacielskiego. Mo
że Francuzi, od których czerpaliśmy naszą wiedzę 
w tej dziedzinie, i większą część materiału — mieli 
(w wielkiej tajemnicy?) trzymane takie zderzaki ma
gnetyczne. Ale w prasie, ani na kursach nigdy je
dnak ani słowa nikt nie pisnął o tym. Ja natomiast, 
przed przybyciem na „Błyskawicę” prowadziłem 
krótki kurs torpedowy dla naszych specjalistów 
(marynarzy i podoficerów). Było to w Devonport 
i rola moja sprowadzała się do tłumaczenia tego 
co mi instruktor angielski powiedział. Jako specja
liście, i to niedawno po kursie, wiele tłumaczyć 
nie musiał. Choć wprawdzie o zderzakach magne- 
tyczno-elektrycznych nie mówiło się na kursie, z 
rozmów prywatnych z Anglikami wiedziałem, że 
już pod koniec pierwszej wojny światowej Anglicy 
robili próby z takimi torpedami.

Trudniej mi było powiedzieć wtedy (i też dzi
siaj, bez danych archiwalnych powojennych) dla
czego ta właśnie torpeda nie wybuchnęła tam 
gdzie powinna była, to jest pod kilem (to jej zale
ta: mogła iść za głęboko, a jednak uszkadzała cel; 
poza tym każde uszkodzenie okrętu pod kilem jest 
znacznie gorsze niż blisko linii wodnej).

Pamiętam dobrze, iż tłumaczyłem to złym funk
cjonowaniem zapalnika magnetycznego. Możliwe że 
nas Degaussing (demagnetyzącja), który był osią
gnięty przez te setki amperów (co musiał nasz 
pracowity oficer mechanik, Jasłowski, pchać w 
gruby kabel oplatający cały okręt) przez neutrali
zację większości pola magnetycznego okrętu zmie
nił charakterystykę pola okrętu na inną. Nie ta
ką, na jaką te delikatne instrumenty—.zderzaki e- 
lektryczne, są konstruowane, gdyż muszą one za
działać co do ułamka sekundy we właściwym mo
mencie.

Jednak choć to dziwne może się wydać dziś 
nie mogłem przekonać dowódcy, a zdaje się że 
także i innych kolegów, o tej mojej teorii. Szły 
przez pewien czas sygnały do „Gromu” i z „Gro
mu”: Bomba? Depth charge?

Niedługo jednak czekaliśmy na wyjaśnienie. Oto 
już następnego dnia nasz oficer sygnałowy, por. 
Kon, nasłuchał w radioodbiorniku niemiecki ko
munikat twierdzący że „na wysokości wysp Szet
landzkich polski kontrtorpedowiec został storpedo
wany”.

Czy niemiecki dowódca okrętu podwodnego 
meldował fałszywie? Niekoniecznie. Miałem za so
bą już wtedy trzy lata zaokrętowania na naszych 
okrętach podwodnych (w czasie pokoju) gdżie by
łem oficerem torpedowym i znając przez to tak
tykę podwodną, rozumiałem że niemiecki dowódca, 
sądząc że zaraz będzie atakowany (nie był jednak, 
nie mieliśmy czym go wymacać . . .) natychmiast 
po strzelaniu torped (musiało być ich więcej, o ile 
miał rozum w głowie) musiał się zanurzyć głęboko 
i manewrować na oddalenie jak najszybsze. Gdy 
się wynurzył, nie mógł nas widzieć bo jak rzekłem, 
stale przechodziły śnieżyce a w ogóle widoczność 
była mała.

Warto dodać że takie zderzaki magnetyczne na 
torpedach nie wykluczały funkcjonowania torpedy 
również uderzeniem w kadłub. Na dodatek świa
tło na to, jak szalone szczęście miała „Błyskawi
ca” rzuciły między jpnymi pamiętniki dowódcy 
niemieckiej floty podwodnej admirała Doenitza 
(które sam czytałem). Otóż autor pisze, że już od po
czątku wojny i poprzez kampanię norweską otrzy
mywał rozpaczliwe meldunki swoich dowódców, że 
„torpedy nie trafiają”. Że chybiają celu, że uderza
ją w brzeg za celem (o ile brzeg był bliski). Cy
tował Doenitz takież meldunki dowódców z samej 
kampanii narwickiej. (!) Jeden niemiecki dowódca 
miał wtedy niesłychane szczęście, rzadkie w czasie 
wojny, a że miał na kresce celownika peryskopo
wego okręty stojące przy molo. (Cel nieruchomy! 
Trafienie „jak mur” pewne!) a jednak torpedy wy
buchały — bijąc w skały lub molo pod okrętem ...

Notatki moje z tych właśnie dni informują 
że i „Błyskawica” miała dwie takie okazje. Jedna 
gdzieś koło Belfastu, gdy konwojowali statki przed 
mym zaokrętowaniem (czyli przed lutym 1940), gdy 
torpeda wybuchła uderzając w brzeg!

Doenitz pisze, że po kampanii norweskiej za
rządził śledztwo. Okazało się, że torpedy miały, 
mimo owej sławetnej „gruntowności niemieckiej” i 
swego postępu technicznego, pewien niesłychanie 
skandaliczny „feler” funkcjonowania, gdy używane 
były na okrętach podwodnych. Musiały po prostu 
iść za głęboko, pod okrętem. Dlaczego? Podwodni- 
cy to łatwo zrozumieją. Idzie o to, że duża ilość 
mechanizmów na okrętach podwodnych jest uru
chamiana sprężonym powietrzem. Nie elektrycznie. 
I w tym sęk. Bo zawsze po manewrze trzeba 
„odwietrzać” jedną stronę cylindra. Tak działają 
np. aparaty torpedowe. Do wody czyli na zewnątrz, 
nie można odwietrzać bo pęcherze powietrzne 
zdradziły by miejsce okrętu. Zatem do wewnątrz. 
Rezultatem jest to typowe nadciśnienie w okrętach 
podwodnych, które się objawia np. gwałtownym 
otwarciem się włazu kiosku, gdy okręt się wynurza 
i wychodzi na „świeże powietrze”. Ale —- do tor
ped niemieckich. Ten tak ważny dla nich mecha
nizm hydrostat który utrzymuje torpedę w czasie 
kilku tysięcy metrów drogi na żądanej głębokości, 
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pracuje właśnie na zasadzie różnicy ciśnienia na 
przeponę gumową (!) Niemcy, jak się okazało, 
nie brali pod uwagę tego nadciśnienia tak, że czym 
dłużej okręt był zanurzony, tym większe było nad
ciśnienie. które znów przez wadę konstrukcji ko
munikowało się komorze hydrostatycznej!

Doenitz krótko pisze że admirał, szef zakła
dów torpedowych został „oddany pod sąd wojen
ny”. Czy my, eks-błyskawicznicy nie winniśmy mu. 
gdziekolwiek on leży złożony na spoczynek, posłać 
wieńca na grób?

Dwa tygodnie jednak po tym przeżyliśmy na 
„Błyskawicy” dzień którego jestem pewien, żaden 
z nas nie zapomni, aż do chwili odmeldowywania 
się z tego świata na inny przydział. Dzień 6 maja 
1940 r„ który nas zastał w fiordzie narwickim, na 
patrolu przed wejściem do odnogi zwanej Bombaks 
Fiord ; u wejścia do niego było miasto Narwik, 
strategiczny port wywozu rudy żelaza (wspaniałej 
szwedzkiej) i wtedy klucz, operacji wojskowej.

Nie jesteśmy tam już pierwszy raz, ani nie 
pierwszy to dzień patrolu. Już szereg dni przed
tem da.liśmy dobre pranie szwabom, gdziekolwiek 
ich widzieliśmy na brzegu. Nasi dzielni artylerzyści 
grzali w nich główną artylerią gdzie tylko które 
szwabisko zadek pokazało. Po paru dniach patrolo
wania luzowała nas (i angielski kontrtorpedowiec) 
inna para. Tak się też stało iż pewnej nocy zluzował 
nas na patrolu „Grom”. Pamiętam że o północy 
staliśmy burta w burtę przy tej zmianie. Nie wie
dzieliśmy oczywiście wtedy iż pół setki jego załogi 
nie zobaczymy już więcej. Szczęście (lub odwrotnie) 
miał nasz oficer, mechanik dywizjonowy, kmdr 
Herman. „Grom” miał coś w maszynach co wyma
gało porady starszego speca. Krąkowski, oficer me
chanik, zaprosił Hermana na inspekcję. Ładne in
spekcji zakończenie!

Gdy w naszej „bazie operacyjnej”, u wejścia 
do Westfjordu zwanej Skjel Fjord (poznajecie an
gielskie słowo „shell” — muszla?) w grupie wysp 
Lofockich, rankiem następnego dnia szykowaliś
my się do bieżących prac, otrzymaliśmy sygnał 
świetlny naszego angielskiego kolegi „Żulu”: My 
deepest sympathy ...” (współczucie). To była pier
wsza wiadomość o tragicznym zatopieniu naszego 
siostrzanego okrętu, z poważną częścią załogi, i to 
przeważnie wspaniałych specjalistów: podoficerów 
przedwojennego doboru i szkolenia. A komandor 
Herman? — Okazało się, że inspekcję maszyn za
kończył pływając w podbieguno-wo zimnej wodzie...

Już przed owym ciężkim dniem 6 maja, w 
wigilię, byliśmy bombardowani. Wyraźnie Niemcy 
uwzięli się na nas. Albo dlatego że byliśmy naj
więksi (co za kominisko miały te Gromy-Błyska- 
wice!) albo ponieważ wiedzieli że to Polacy. Na 
nas rzucali dwa razy więcej bomb niż na Anglików.

Pływamy przeto przed Bombas Fjord nerwowo 
oszołomieni stratą „Gromu” i tylu kolegów. Czyś
ciutka tafla wody fiordu teraz zanieczyszczona re

sztkami (opalonymi) statku co nas prowiantował, 
„Balteaco”. Gdzieś może i „Gromu” belczyna pły
wa.

Że Niemcy w wigilię Der Tag („Dnia), 
który zaraz opiszę, już mieli plany na nas, jest 
dziś dla mnie jasne, gdy czytam zapiski. Notowa
łem, iż pokazywały się wtedy już nie tylko grupy 
bombardujące ale i pojedyncze samoloty niemiec
kie, czyli zwiadowcze. Zbierali informacje szcze
gółowe na „jutro”. Owe „jutro” zaczęło się pod 
złym znakiem, choć szczęście nam znów służyło.

Oto niespodziewanie wygarnęli do nas Niem
cy z lądu spod wiaduktu kolejowego, który nie
raz bombardowaliśmy artylerią główną. Była godz. 
23.45 gdy się zaczęło. I nie darmo miała „Błyska
wica”, jak astrologowie okrętowi po tym potwier
dzili, dostawszy godzinę „urodzenia” okrętu, czy
li spuszczenia na wodę — Jupitera (Wielkie Szczę
ście) wschodzącego. Po tym niemieckim strzelaniu 
z działa znaleźliśmy w burcie 10 odłamków (dwa 
w kotłowni) i nikt nie został ranny tym razem 
(innym razem mieliśmy trzech lekko rannych).

Toteż gdy nastał „pełny” dzień 6 maja, mie
liśmy za sobą noc niezupełnie przespaną. Zaczęła 
się zabawa! Aby oddać najlepiej atmosferę, najle
piej będzie gdy po prostu zacytuję verbatim zapi
ski. Pisane były bowiem w przerwie pomiędzy bom
bardowaniami (jako „torpedowy” nie miałem w 
akcji artyleryjskiej właściwie nic do roboty, prócz 
tego by się bać. Dopiero gdy poszedłem na połud
niową wachtę miałem dość zajęcia).

6.V.1940. Godz. 11.15. Jeszcze na Błyskawicy! 
. ... Przeżywaliśmy długie godziny bombardowania. 
Że żyjemy to cud! Sześć razy zrzucono bomby 
tylko w nasz okręt celując. Dwie grupy 
po 5 bomb (mniej więcej) upadły tuż przed dzio
bem, albo tuż za ruifą n a zwrocie! Bo w ogóle 
manewrujemy jak wściekli i trzeba przyznać, że 
dobrze i szczęśliwie—na 25 węzłach. Gdy samolot 
dochodzi do kąta podniesienia ok. 50° —■ zwrot! 
Innym razem spadła bomba pojedyncza w odległo
ści 50-80 m przed dziobem. Inne bomby znów 
padały w odległości 300-400 metrów. Nasze „Bo- 
forsy” (p-lotnicze) gdakają i gdakają.. . Ale cóż? 
Niemcy latają na wysokości 4500-5000 metrów (po
za zasięgiem, który wynosi 4500 m). Obsługi dział 
świetnie się spisują. Ludziom się pali robota. A no
szenie ciężkich skrzyń z amunicją, na śródokręcie 
z komór, to doprawdy ciężki trud! Amunicji prze
szło 2000 (nasz zapas 3000. Co będzie gdy za
braknie?).

... „Tegoż dnia, godz. 16.30, Miałem wachtę 
od południa. Wprawdzie Niemcy „dali” przerwę 
obiadową, ale po tym nadlecieli jeszcze trzy razy. 
W sumie obrzucili nas bombami 9 razy. Jeden 
tylko okręt! A nasi koledzy angielscy, „Żulu” i 
„Faulkner” tylko dwa razy ... Jedna seria upadła 
znów bardzo blisko bo ok. 15 m za rufą. Inna w ką
cie kursowym 15° w odległości już większej, bo
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ok. 300 metrów. Inna pojedyncza ok. 100 m. 
Alarm był o godz. 14.20 bo wtedy nadlecieli na 
poobiednią siestę... Zaczęto znów strzelać z Bo- 
forsów. Cóż, kiedy nasz dzielny dalmierzysta (Fi
cek) podaje nam, że najmniejsza wysokość Szwa
bów wynosi 3700 m. .Znać, że ludzie zdener
wowani, bo były 2 fałszywe alarmy. Okręt mane
wruje jak szalony znów na 25 węzłach. Dowódca 
zachowuje się wspaniale. Nie okazuje zdenerwowa
nia. Trochę się kurczy. Nie patrzy w górę. (Widać 
ufał moim młodszym oczom). Funkcjonuje współ
praca. Ja obserwuję samolot, oceniam kąt podnie
sienia. Gdy następuje krytyczna wysokość, wołam: 
teraz! Dowódca (kmdr Nahorski) w prawo, albo 
w lewo ster na burt! Idzie o to, aby elementy celo
wania lotnika w momencie zrzucania bomb były 
nieaktualne. Ale kto wie, czy my właśnie nie wpa
kujemy się pod te bomby? O godz. 15.20 sygnał 
z „Żulu”: Your relief should come soon. Sorry 1 
could not cover you for support but my guns 
do not fire high enough. Rzeczywiście nasi mary
narze z goryczą pytali się nas: — Dlaczego An
glik nie strzela? Przecież ma działa przeciwlotnicze! 
(Nośność tych dział była znacznie mniejsza od na
szych Boforsów. Po tej kampanii angielska flota 
instalowała Boforsy na okrętach)........... .Ludzie już
znacznie mniej zdenerwowani ; spokojniejsi.. .”.

Jeszcze dziś, po tylu latach, pamiętam piękno 
tego strasznego dnia. Piękno pogody, krajobrazu. 
Nawet w dzienniku notowałem to „krystalicznie 
czyste powietrze” jakie może być tylko w rejonach 
podbiegunowych. Albo ta cudownie czysta woda, 
w której widać głęboko, na dziesiątki metrów w dół. 
Nasz młody drugi dficer mechanik, Czelusta, miał 
iście „mechaniczne” porównanie dla tej powierz
chni niemuskanej wiaterkiem tego dnia: „Jak szli
fowana". I widoczność w tym powietrzu była tak 
fenomenalna że jeden alarm tegoż popołudnia był 
spowodowany przez — gwiazdę! ściśle powiedzia
wszy, planetę Jupiter (miał rację, że się pokazała. 
To była „nasza” planeta owego dnia. Dopiero gdy 
się ten, świetlny punkt nie ruszał, ja pierwszy 
— jako amator astronom, od czasów szkoły pod
chorążych — domyśliłem się, że to planeta; nig
dy przed tym ani nigdy po tym nie słyszałem, aby 
„gwiazdę” zobaczono w biały dzień.

Jednym ze szczegółów, który po tak długim 
czasie żywo mam w pamięci, to refleksja na te
mat głupoty ludzkiej, gdy owego 6 mają podzi
wialiśmy jeden z najcudniejszych zachodów słońca, 
mieniącego się wszelkimi barwami czerwieni i zło
ta. Patrząc na te ośnieżone, wysokie i zalesione 
brzegi, na te bezdenne czyste wody — myślałem 
tam, iż tylko szaleństwo może skłonić człowieka do 
zamiany przyjemnościowej podróży do takiego kra
ju na operacje wzajemnego mordowania się.. .

Inne, niezatarte wrażenie z tego bombardowa
nia to owe długie — o wiele za długie—chwile wy

czekiwania momentu, gdy się widziało te wiązki 
bomb odrywające się od samolotu (tak; widoczne 
to było przy tej pogodzie wspaniale, przynajmniej 
dla naszych młodych oczu) i wyczekiwanie: gdzie 
uderzą? W nas? Notowałem w dzienniku, że skłon
ny byłem do ziewania (przed południem, nie na 
wachcie) „jak przed egzaminem”. Dodałem zresz
tą, że i noc źle przespana mogła się do ziewania 
przyczynić. Ale — owego oczekiwania na trafienie 
bombą nie życzę nikomu. Powiedzmy with the En- 
glish understatement: mocno nieprzyjemne . ..

* * *

Scena trzeciego i ostatniego tu epizodu jest za
sadniczo odmienna. Pierwsze, to Morze Śródziem
ne. Ponadto nie „regularna” marynarka (do której 
jeszcze wróciłem potem) ale rodzaj piractwa, kor- 
sarstwa czy dywersji. Głównym moim zadaniem, 
dla którego „wypożyczył” mnie admirał Świrski 
wojsku do dyspozycji, była ewakuacja polskich woj
skowych, którzy zostali internowani przez Francu
zów, pod naciskiem Niemców, po klęsce, w lecie 
1940 r. — „To potrwa—komunikował mi nasz 
szef najwyższy — jakieś półtora miesiąca”. No, 
potrwało to niemal dokładnie dwa lata. Ale też 
i nie żałuję ich, bo były moimi najbarwniejszymi 
w czasie służby w marynarce. Zamiast brać udział 
w niezwykle nudnej (przez co nie chce powiedzieć, 
że nieważnej ani nie wymagającej poświęcenia i 
odwagi) służbie konwojowej (w tym okresie nie 
było innych operacji), znalazłem się w okoliczno
ściach, jakie są marzeniem każdego młodego czło
wieka, a tym bardziej takiego jak ja, co się chował 
na przygodach „Syna Słońca”, Jacka Londona itp. 
opowieśniach. Gdy przybyłem do Gibraltaru nie 
było tam Polaka ani na lekarstwo. Potem zaczęli 
przeciekać przez Portugalię, przez Hiszpanię (b. 
rzadko), a głównie trzeba ich było wyciągać z 
południowej Francji. Bez własnego kutra, bez żadnej 
załogi, musiałem błagać, improwizować, pożyczać, 
cierpieć w taki czy inny sposób przez te improwi
zacje. Dopiero gdy były pierwsze rezultaty, zaczęli 
się i Anglicy tym interesować i coraz więcej po
magać. Na koniec „dołączyli się” do mnie: za
proponowali mi wydatniejszą pomoc o ile r ó w- 
nolegle dla nich też będę operacje wykonywał 
w południowej Francji. W sumie, do chwili od
jazdu z Gibraltaru do Anglii (w październiku 1942 
roku, aby objąć następstwo dowódcy „Błyskawicy”) 
miałem za sobą 16 wypraw ewakuacyjnych i ok. 
450 Polaków ewakuowanych, a ponadto więcej niż 
dziesięć operacji lądowania agentów SOE (Special 
Operation Executive) we Francji, albo ich załado
wania dla transportu do Gibraltaru. Kilku moich 
„pasażerów” francuskich zostało ministrami w wol
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nej Francji po wojnie; np. Andre Philippe. Były 
premier Chaban-Delmas jest też — zdaje się — al
bo moim, albo Buchowskiego pasażerem (dodam, 
iż tragicznie zabity Jaś Buchowski przybył do Gi
braltaru później ode mnie, i nie pracował dla Po
laków, ale dla Anglików, za wyjątkiem jednej czy 
dwu operacji dla treningu. Sprawował się jednak 
dzielnie i jest wspomniany m. in. w książce „Odette” 
wydanej po angielsku. Wspomina go, a także mnie 
jako „Krajewskiego” — jak się nazywałem w czasie 
mego pobytu w Gibraltarze — autor popularnych 
wpomnień, były agent Peter Churchill. Poznałem 
go przez Buchowskiego, gdy w wielkiej tajemnicy 
miano wysadzić go z okrętu podwodnego w okoli
cy Antibes).

Ponadto, opuszczając Gibraltar zostawiałem 
za sobą „Misję Morską” (zdałem ją kmdr. Durskie
mu) z kilkuosobowym składem.

Praca ta ciekawa, nieraz trudna, a wymaga
jąca nawet gry dyplomatycznej wobec rywalizacji 
między wojskiem lądowym a marynarką albo mię
dzy „The Mount” (admirałem) i The Government 
House (Gubernatorem) miała duże kompensaty. 
Osobiście poznałem np. admirała Collinsa VACNA, 
który jakoś mnie polubił (miałem wrażenie) i przez 
niego miałem okazję poznać gubernatora Lorda 
Gort, byłego dowódcę angielskiego korpusu eks
pedycyjnego we Francji, w r. 1940; albo jego na 
stępcę gen. McFarlane. A gdy z wizytą przejazdem 
w Gibraltarze był Duke of Gloucester zaskoczyło 
mnie zaproszenie na lunch do Government House,. 
gdzie było nas tylko około 10 oficerów. Reszta to 
wyżsi rangą, a ja 32-letni trzypaskowiec...

Jedną z bardziej czarujących „wyższych szy
szek”, którą miałem szczęście (tak, bo byłem prze
cież tylko młodym kapitanem!) poznać, był wice
admirał Sommerville, dowódca Floty „H”, słynnej 
z tego, że regularnie biła flotę włoską, mimo nie
słychanej dysproporcji w siłach na niekorzyść An
glików. Gdy po moich pierwszych operacjach 
(admirał Collins—jak się domyślam — opowiadał 
admirałowi Sommerville o ewakucji wpław nocą, 
w przyboju atlantyckim „ kilkudziesięciu żołnierzy 
i oficerów, co przemawia do wyobraźni) otrzyma
łem pewnego dnia zaproszenie od samego Sommer- 
villa. Jeszcze byłem po cywilnemu. Przy trapie „Re- 
pulse” przyjął mnie oficer wachtowy i poszedłem 
prosto do kabiny admiralskiej.Tam wyszedł na moje 
spotkanie admirał, średniego wzrostu, w stroju tro
pikalnym (krótkie spodenki oczywiście), i z czaru
jącym uśmiechem pokazał mi humorystyczne ka
rykatury, którymi były przybrane ściany jego sa
lonu. Prosił, bym opowiedział mu krótko o swoich 
operacjach. Gdy skarżyłem się, że nie mam do 
mych operacji środków (dobrego kutra), mimo, że 
nie mógł mi nic w tym pomóc, z niesłychaną kur
tuazją powiedział: — „A no. widzi Pan. dlatego 

właśnie Pańskie rezultaty są oceniane. Niech 
pan patrzy na moją sytuację. Jak Pan 
wie, mam parę starych krążowników i lotnisko
wiec a muszę szachować całą włoską flotę z naj
nowszymi pancernikami. . .”.

Czy możliwe jest nie polubić takiego admi
rała, który stawia się na równi z dowódcą kutra 
(wybrakowanego)?

Meldowałem się też osobiście u generała Si
korskiego, gdy ten wracał ze swego historycznego 
lotu Anglia-Bliski Wschód-Moskwa, dokąd udał 
się dla podpisania układu ze Stalinem, na mocy 
którego los naszych rodaków w Rosji się poprawił. 
Najcenniejszą jednak pamiątką dla mnie jest od
ręczny list gen. Sikorskiego (który pisał w Govern- 
ment House na urzędowym papierze angielskim, 
gdy leciał do Rosji i mnie nie było w Gibraltarze, 
bo byłem na morzu). Domyślałem się, że napisał 
ten list na skutek zachęcenia go przez Lorda Gorta.

Jak dalece odległa jednak była codzienna rze
czywistość, w czasie operacji wojennych, od tych 
bardzo zaszczytnych kontaktów (które zresztą mia
ły swoje bardzo użyteczne strony i nie mogły być 
lekceważone) da pewne pojęcie epizod, którego 
tło naszkicowałem powyżej, z mniejszą lub większą 
udoln ością.

* * *

Dzień ów, z serii dla mnie raczej „krytycz
nych” z tego okresu, oczywiście musiał być „trzy
nastką”. Było to 13 stycznia 1942 roku.

Byliśmy na kutrze „Dogfish” o niesłychanie 
„dużej” wyporności bo ok. 10 ton (słownie: dzie
sięć). Po wielogodzinnej walce z fatalną pogodą, 
która w styczniu i w tych afrykańskich rejonach 
potrafi być bardzo nieprzyjemna, zdecydowałem 
się szukać schronienia w zatoce Orańskiej za pół- 
wyspem, przypominającym Hel; u jego cypla też 
była latarnia Falcon. Kuter o długości zaledwie 
9 metrów, mający o wiele za wiele lat i dychawicz- 
ny motor na benzynę i który dawno już winien 
być wyrzucony na złom, po prostu zwario
wał. Wobec braku doświadczenia żeglarskiego mo
jej załogi, musiałem niemal cały czas sam sterować. 
A cóż to była za załoga! Jeden młody marynarz 
norweski (lat 19) ze storpedowanego norweskiego 
statku, dwóch mechaników Polaków, Siembieda i 
Filipkowski, z polskiej marynarki handlowej. Obaj 
mechanicy a „pierwszy” mechanik, Siembieda, wła
śnie w czasie tej podróży okazał swój najlepszy 
talent: w czasie przerwy w sztormie potrafił z na
szą pomocą (podawaliśmy mu narzędzia) wywiercić 
ręcznie 20 dziur w stali, zrobić w nich gwint, usu
nąć część sprzęgła, które służyło dla ruchu „wstecz” 
i mosliśmy przynajmniej iść inaczej niż pod żagla
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mi. Poza tym Skolimowski — Polak z Francji, we
teran legionu cudzoziemskiego z wojny domowej 
hiszpańskiej, oraz sierżant Guilder, którego Angli
cy dali mi, aby go „zaprawić”, stanowili dalszych 
członków załogi. Był jeszcze por. Gromnicki, ewa
kuowany z francuskiej Afryki Północnej. Ten skro
mny, cichy a bardzo odważny młody oficer zawsze 
pierwszy zgłaszał się do tak ryzykownych misji, 
jak np. być wysadzonym na jakimś skalnym odlu
dziu w Algierii, aby potem, unikając szpiclów arab
skich, drapać się po skałach i maszerując wiele mil 
drogami, gdzie każdy „inaczej” wyglądający na
tychmiast wpadał w oko — dotrzeć do interno
wanych rodaków i zawieźć im pieniądze, instruk
cje, czy też od nich przywieźć do nas wiadomości 
o ich potrzebach. Właśnie tenże por. Gromnicki 
miał być wysadzony w czasie tej operacji, aby na
wiązać kontakt, który straciliśmy przez masową 
„wsypę” w jesieni poprzedniego roku, gdy kilkuset 
Polaków ukrywających się w krzewach na brze
gu zostało odkrytych przypadkowo przez francus
kich oficerów w czasie polowania.. . I wywieziono 
ich głębiej w Saharę.

Znużony do ostateczności walką z grzywacza
mi, które—zdawało się—lada chwila zmiażdżą mo
ją przegniłą łupinę zatoczyłem koło przy latarni 
Falcon (w przyzwoitej jednak odległości) i naresz
cie znaleźliśmy się na spokojniejszych wodach. (Po 
tej operacji dostałem duży silny kuter „Swewolf” 
którym żeglowałem do Francji).

Niestety, na brzegu czekała na nas niespo
dzianka. Cała kompania wojska kolonialnego. Byli 
to żołnierze arabscy (goumiers) pod dowództwem 
oficerów Francuzów. Ciągnęli sieci rybne.

Co robić? Wycofać się nie było można, bo by
ło by to podejrzane. I nie miałem na to ochoty. 
Liczyłam na to, że nie mają oni łodzi, i że wezmą 
nas za rybaków. Kazałem ich jednak bacznie obser
wować, i zszedłem pod pokład, by moje obolałe 
członki mogły nieco wypocząć. A tu z pokładu 
coraz bardziej niepojące wiadomości:

— Oficerowie obserwują nas przez lornetki!
- Niech patrzą! — odpowiadam z dołu. Znu

dzą się i pójdą.
— Ruch pośród żołnierzy — doszedł mnie dal

szy meldunek.
— Miejmy nadzieję, że to im się też znudzi — 

odpowiedziałem.
— Oni spuszczają łódź, Panie Kapitanie!

Było jasne że tu już się zaczyna niebezpieczna 
gra. Zmęczeni, czy .nie, nie chcieliśmy się dostać 
do francuskiego więzienia, o którym wiele słysza
łem od ewakuowanych, jak też ogólnie o trakto
waniu naszych rodaków przez niektórych gorli
wych „Vichy’owców”.

W takim małym kuterku oczywiście „nie wy
chodziło” się na pokład, ale wystarczyło po prostu 

„stanąć” na jego dnie, aby głowa była nad po
kładem. Albo jeden skok i stało się na pokładzie. 
Gdy ogarnąłem okiem sytuację, zrozumiałem, że 
nie było najlepiej. Wiatr ustawił nas dziobem w 
kierunku z którego zbliżała się do nas łódź pod 
wiosłami obsadzona przez żołnierzy arabskich, a 
na jej przodzie stał oficer bacznie nas obserwują
cy. Jednym słowem, każdy manewr dla odwrócenia 
się ku wyjściu „za Hel” prowadził nas ku naszym 
prześladowcom. Wtedy to właśnie otrzymałem wy
nagrodzenie za przezorność, której przestrzegałem 
stojąc na kotwicy: zawsze toporek obok liny kot
wicznej (manilowej).

— Rzuciłem rozkaz: „Ciąć linę kotwiczną! 
Motor naprzód!

Musiał zapewne ten Jupiter ciągle nad nami 
czuwać swymi promieniami szczęścia (w znacze
niu „luck” nie „happiness” gdyż, o dziwo, motor 
który potrzebował czasem 15 minut by zastartować, 
ruszył natychmiast! Oczywiście był jeszcze 
ciepły, co znaczyło wiele. Jednocześnie niemal, gdy 
zrobiliśmy ruch naprzód, położyłem ster na burtę i 
— zapewne się po cichutku modliłem, aby ta 
cyrkulacja udała się jak najszybciej.

— Strzelają — słyszę okrzyk. Oczywiście nie 
potrzebny był ten meldunek gdyż sam usłyszałem 
strzały. Kule karabinowe zaczęły gwizdać jak na
trętne muchy. Strzelali niemal „plutonami” żołnie
rze z plaży odległej zaledwie o jakieś 300 metrów 
czyli cgień był „skuteczny” wobec tak łatwego ce
lu, jakim był nasz kuter, samotny, na morzu. Strze
lano też nawet z balkonu pobliskiej willi na szczy
cie wzgórza (jakby z Kamiennej Góry w Gdyni).

I teraz nastąpiła scena, której komizm uderzył 
mnie nawet w tak niebezpiecznym momencie, gdy 
groziło nam prawdziwe niebezpieczeństwo. Oto — 
gdy wszyscy padliśmy na pokład, ja, mając wciąż 
rękę na rumplu steru postawionego „na burtę” 
i gdy z masztu przede mną zaczęły lecieć wióry, 
w ułamku sekundy zobaczyłem Skulimowskiego, 
który po prostu dał nurka do luku na dziobie. Ale 
chodziło o sposób. Zupełnie jak w pierwszych nie
mych filmach („Slap-stick type”), bo głową w dół 
a nogi mu przez chwilę sterczały nad pokładem. . .

Nareszcie po męcząco długiej cyrkulacji kutra 
wzięliśmy kurs ku wyjściu. Odetchnąłem, pozostając 
wciąż w leżącej pozycji na pokładzie, i tylko od 
czasu do czasu wychylając głowę, aby ocenić sy
tuację. Wiedziałem, że dopóki motor działa, oni 
nie mogli już nas doścignąć wiosłując. Gdy ustała 
strzelanina, kazałem podnieść żagiel, aby nabrać 
możliwie jak największej szybkości i tylko zerka
łem z obawą ku przylądkowi Falcon. Bo tam, jak 
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mi mówiono, były działa. A nuż otrzymały roz
kaz by do nas wygarnąć? Cudem jakimś nikt z nas 
nie był nawet ranny.

Niestety, na pełnym morzu czekał na nas do
brze nam znany sztorm (może nie groźny był dla 
kontrtorpedowców, ale dla nas, mających tylko 
pół metra burty) byle nieco większy wiatr, a fale 
przelewały się przez pokład z łatwością. Nie mówiąc 
już gdy się kuter ustawiło wadliwie pod falę... Noc 
którą przeżyliśmy wtedy będę zawsze pamiętał ja
ko jedną z najcięższych.

Przygody nasze bynajmniej na tym się nie 
skończyły. Było jeszcze schronienie się przed na
stępnym uderzeniem styczniowego sztormu przy 
wyspie Alboran. Jest to płaski kawał skały, wiel
kości lotniskowca. Ale tam był pluton żołnierzy 
hiszpańskich i latarnik. Tam też zostaliśmy „zbada
ni” przez dowódcę kanonierki hiszpańskiej. „Je
stem rybakiem, oto moje papiery z Gibraltaru” — 
mówiłem. Po kieliszku koniaku zrobiliśmy handel 
zamienny: on dał nam cukru i owoców, my zaś 
jemu tytoniu, corned beefu i „buiscuits”. On wła
śnie przywiózł prowiant dla 25 żołnierzy na wyspie. 
Gdy zgadało się o pogodzie, wyznał mi: „To wła
śnie przez nią jestem spóźniony z wizytą. Winie- 
nem tu być już przed 27 grudnia!” (pół miesiąca 
temu, on na kanonierce!. ..).

Nie o te jednak przygoty nam tutaj chodzi. 
Idzie o to, czego dowiedzieliśmy się ostatecznie w 
Gibraltarze, gdzie kmdr inż. Illin"worth z bazy 
okrętów podwodnych HMS Maidstone zajął się 
naprawą kutra. Gdy jego cieśle okrętowi zbadali 
kadłub, naliczyli nie mniej niż 11 trafień. . . Do tego 
jedno (już to poprzednio zauważyłem), gdzie kula 
uderzyła w miejsce odległe o pół metra między 
mną a zbiornikiem benzyny. Sapienti sat! Mało te
go. Cieśle odkryli też, że kilka desek było zjedzo
nych przez strasznego robaka „toredo”, który ma 
to do siebie, że potrafi zjeść cały miąsz drzewa, 
chociaż na zewnątrz wygląda ono jak całe. Tego 
zawsze się obawiały dawne floty wojenne na Mo
rzu Śródziemnym.

Słowem —• raz jeszcze „nie przyszła kryska 
na Matyska”. Nie było mi po prostu pisane. To 
samo prawo obowiązywało wobec mnie, gdy wró
ciłem na „Błyskawicę” i pod kmdr. Lichodziejew- 
skim przeżywaliśmy niejedno w czasie operacji 
„Torch”, jej dalszej fazy.

Skończyła się wojna. Minęło ponadto jeszcze 
lat dziesiątek. Mogłem już był osobiście porozma
wiać z matką.

— Ano, miał rację Hankus — pamięta go Ma
ma? Gdy mi przepowiadał, że wyjdę cało z wojny?

— Chwała Bogu. Ale czy ty wiesz jaki był 
koniec jego samego?

_  ?
— Niemcy go zabili.
— Jego? Niemca?! A za co?
— Bo im przepowiadał klęskę. 1 otwarcie to 

czynił. Pewnego dnia Gestapo zabrało go do obo
zu (w Oświęcimiu bodajże), skąd już nie wyszedł. 
Przepowiednia druga.

Sierpień 1971 roku. Jestem, po raz pierwszy 
od czasów przedwojennych w Gdyni. Oglądam te 
niby znane, a przecież tak „nowe” rzeczy: miasto, 
port i okręty — tak doskonale opisane przez dr. 
Markowskiego niedawno w „Naszych Sygnałach”.

Ale specjalnie usilnie starałem się odnaleźć 
swoich kolegów z kursu podchorążych Marynarki 
Wojennej.

Udało mi się znaleźć tylko jednego.
I właśnie u niego, tego zawsze nadzwyczaj po

rządnego Władzia Trzcińskiego, który przed woj
ną stracił rękę w wypadku strzelnicowym siedzi
my z siostą — moim przewodnikiem po Nowej Pol
sce. Jak na dobrych Polaków przystało, Władzio i 
jego miła małżonka „wystawili się” i mimo, że 
stawiliśmy się u nich niezapowiedziani, znaleźli 
gdzieś butelkę koniaku. I oczywiście gorączkowo 
wymieniamy informacje. O kolegach kursowych.

—- Pamiętasz Tadka Okońskiego? — pyta Wła
dzio.

— Jakże bym nie pamiętał. Toż to nasz „przy- 
stojniaczek” kursowy. Wszystkie panny (włącznie 
z moją siostrą), która go znała tylko z fotografii) 
w nim się kochały. Wiem, że jakoś tragicznie zgi
nął we wrześniu 1939 r. Ale jakie były tego oko
liczności?

Na to Władzio, jak się okazuje, miał wiado
mość z pierwszego źródła. I do tego — tę przepo
wiednię. .. Słuchałem z niecierpliwością tych szcze
gółów, których nie szczędził Władzio, mówiąc szyb
ko, jak zwykle:

... Co do niego, to mogę ci powtórzyć ostat
nią z nim rozmowę. Szczegółów samej śmierci nie 
mogę gwarantować, bo nie byłem świadkiem. Ale 
posłuchaj.

Tu odsunąwszy swe wspaniałe albumy polskich 
znaczków, jakich nigdy przedtem nie widziałem, 
rozpoczął niniejszą relację.

— Kampania wrześniowa trwała już z dziewięć 
dni, gdy Tadzik przybył do mnie do Obozu Ostro
wskiego po materiały wybuchowe, dla swojej sek
cji niszczeń. Były tam spłonki i lont Bickforda. 
Wspólnie we dwóch wracaliśmy właśnie około 5- 
tej po południu. Tadek był smutny. Oczywiście po
wodów do radości nie było. Niemcy parli na nas 
ze wszystkich stron, z lądu, z morza i powietrza. ..
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Chodziło teraz o zablokowanie wejścia do portu 
gdyńskiego. Do tego został wybrany stojący w por
cie statek „Toruń”. Zadanie zatopienia go otrzy
mał właśnie Tadek z por. mar. Pieńkowskim i ich 
sekcją. I do tego celu właśnie miały służyć moje 
materiały wybuchowe.

... „Wyczuwałem jednak, że było coś więcej 
niż sytuacja wojenna w tym jego smutku. Pytam 
go: — Czegoś taki smutny? On mi na to: „Wiesz. 
Władziu, ja tej wojny nie przeżyję”. Ja na to:
- „Czyś zwariował?” Na to Tadek dalej, jakby 

mnie nie słyszał: — „Wróżka mi to powiedziała 
. .. Ja do Tadka — „To ty w takie głupstwa wie
rzysz?” Okoński jednak ze smutną rezygnacją w 
głosie odparł — „Ona przepowiedziała Kramerowi 
to samo. I on wczoraj zginął”. . .. „Pocieszałem 
go jak mogłem, że to nie zawsze się sprawdza itp. 
Nie widać jednak było skutku. Pożegnaliśmy się. . . 

Dalsze już jego koleje znam od Pieńkowskiego. 
Otóż weszli do wnętrza „Torunia”, podłożyli ła
dunki w maszynowni, otworzyli kingstony, pod
palili lonty i — szybko biegli do trapu . .. Zabra
li przy okazji ryngraf z Matką Boską. Jakoś nie 
mogli zdobyć • się na zostawienie go by poszedł 
wraz ze statkiem na dno. Matka Boska Swarzews- 
ka. Był wybuch. Zadanie było wykonane. Na molo 
Tadek spotkał się z żoną. Teraz miał jechać na 
Hel, a Pieńkowski zostawał w Gdyni. Pieńkowskie
mu Tadek oddał ryngraf, i pojechał. Jak już wiesz, 
gdy wysiadał z motorów w nocy, jakiś wartownik, 
posądzający go o to, że był sabotażystą zastrzelił 
go. Pieńkowski był razem ze mną w obozie 
Prenzlau. Spaliśmy obok siebie jak my z Tobą 
szkole podchorążych. A ryngraf był między na- 
nami. ..”.

...... M. K ad niski
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