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W dniu 26 listopada 1977, w basenie nr 10 Por
tu Wojennego Gdynia, odbyło się uroczyste ostat
nie spuszczenie bandery ORP „Iskra”, przeznaczo
nej na złomowanie.

W uroczystości uczestniczyli podchorążowie 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, liczni ofice
rowie z dowództwa i jednostek mar. woj. oraz by
li członkowie załogi „Iskry”.

Dowódca Mar. Woj., wiceadmirał Ludwik Jan- 
czyszyn, przyjął raport i defiladę oddziałów pod
chorążych. Uroczyście opuszczona bandera i pro
porzec zostały przekazane pocztowi sztandarowe
mu Wyższej Szkoły Mar. Woj.

Odczytano specjalny rozkaz Dowódcy Mar. Woj., 
a ostatni dowódca ORP „Iskra”, kmdr. Ryszard 
Ułamek, wygłosił przemówienie.

Po odmaszerowaniu oddziałów podchorążych 
dawni dowódcy „Iskry”, jej oficerowie i podofice
rowie zostali zaproszeni przez Komendanta 
W.S.M.W. na ORP „Wodnik”, flagowy okręt Gru
py Okrętów Szkolnych. W mesie ORP „Wodnik 
kmdr. rez. Julian Czerwiński, były d.o. wspomniał 
historię Iskry” w następujących słowach:

Jako senior żyjących. byłych dowódców ORP 
„Iskra” przeżywałem ze wzruszeniem ostatnie o

puszczenie bandery i proporca na naszym ukocha
nym okręcie. Defilada oddziałów podchorążych, 
maszerujących w takt dźwięków listopadowej 
„Warszawianki”, przed białymi burtami „Iskry”, 
była ostatnim oddaniem honorów staremu okręto
wi oraz olbrzymiemu trudowi i wysiłkom całych 
pokoleń podchorążych, którzy na tym pokładzie 
poznawali morze i marynarskie rzemiosło.

Załogi okrętów wojennych, cumujących w ba
senie nr 10, stały w zbiórkach na swych pokła
dach, żegnając w milczeniu odchodzącego wetera
na mórz i oceanów.

Okręt, tak jak człowiek, rodzi się, żyje i umie
ra .. . śmierć jest tak nieodłącznym towarzyszem 
życia, że w niczym nie wstrzymuje toczącego się 
obok jego dalszego biegu. Lecz czynne życie i czło
wieka i okrętu wnosi swój nieprzemijający wkład, 
a wkład ten, gdy chodzi o „Iskrę”, był zupełnie 
wyjątkowy. Od 1927 roku, kiedy „Iskra” po raz 
pierwszy przybiła do polskich brzegów minęło 
równe pół wieku szkoleniowej służby okrętu.

Któż mógł przypuszczać, że decyzja nabycia 
żaglowca, powzięta w 1926 r. przez Szefa K.M.W., 
wówczas kmdr. Swirskiego, legnie u podstaw ist
nienia okrętu szkolnego, który będzie pełnił swe 
morskie zadania przez rekordowe 50 lat.
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Ze zrodzeniem się „Iskry” jako szkolnego żag
lowca związane są nazwiska pionierów polskich na 
morzu. To „kapitan kapitanów”, słynny kpt. ż.w. 
Konstanty Maciejewicz razem z gdańszczaninem 
por. mar.. Julianem Laskowskim podnosili banderę 
polską na szkunerze „St. Blanc” i przyprowadzili 
go do kraju w sztormowych dniach stycznia 1927 
roku.

To kmdr. inż. Dominik Maleski, pionier budow
nictwa okrętowego w Polsce, projektował przebu
dowę handlowego szkunera na okręt szkolny. 
Słuszność jego założeń potwierdziło 50 lat służby.

To ówczesny kpt. mar. Henryk Eibel, odbył 
roczny staż pływania na „Lwowie”, aby z odpo
wiednią praktyką żeglarską móc objąć pierwsze 
dowództwo ORP „Iskra”.

To wreszcie generał Mariusz Zaruski, pionier 
polskiego żeglarstwa, służył radami i swym doś
wiadczeniem w organizacji życia okrętowego pod
czas pierwszego pływania w 1928 roku.

Od 1928 do 1939 roku jedenaście roczników 
podchorążych przeszło twardą marynarską szkołę 
na pokładzie „Iskry”.

Spośród pierwszych 18 podchorążych, zaokręto
wanych w 1928 r., sześciu to kawalerowie orderu 
Virtuti Militari, wojenni dowódcy okrętów, ko
mandorowie: Biskupski, Karnicki, Pitułko, Tchó- 
rznicki, Wroński oraz bohaterski dowódca helskiej 
baterii im. Laskowskiego — Przybyszewski.

Za nimi długa lista wielu innych kawalerów 
Virtuti z kolejnych roczników podchorążych, koń
cząca się na por. mar. Karolu Mayer, którego 
rocznik pływał na „Iskrze” w 1939 r. i który to 
rocznik wsławił się 21 odznaczeniami Krzyżem 
Walecznych i 9 medalami morskimi z trzema o- 
kuciami za najdłuższą rzetelną służbę wojenną na 
okrętach.

Po przekazaniu okrętu Royal Navy i wojennej 
służbie pomocniczej jako baza mieszkalna HMS 
„Pigmy”, „Iskra” wraca pod polską banderę.

Ówczesny minister obrony narodowej, marsza
łek Michał Żymierski, rozumiał doniosłość posia
dania okrętu szkolnego przez powstającą marynar
kę, nie szczędził więc osobistych trudów w prze
prowadzeniu nie łatwej wówczas rewindykacji o- 
krętu. Na zlecenie ministra, kmdr. ppor. Tadeusz 
Konarski doprowadził do przeholowania „Iskry" 
z Gibraltaru do Portsmouth w 1947 r. i tam do
kładał wszelkich starań przy nadzorze remontu o- 
krętu.

Zgodnie z osobistym rozkazem marszałka Ży
mierskiego pojechałem razem z kpt. mar. Anto
nim Sobczykiem i nieliczną załogą do Portsmouth 
i tam, po podpisaniu protokołu podnieśliśmy znów 
polską banderę wojenną 23 czerwca 1948 r. Pod
nosił ją tu obecny chor, mar. Bolesław Nowako
wski, rekordzista nieprzerwanej 22-letniej służby 
bosmana okrętowego ORP „Iskra”.

Od lipca 1948 r. rozpoczął się najdłuższy, nie
mal 30-letni, okres służby żaglowca szkolnego w 
marynarce wojennej PRL. Pływały na jego pokła
dzie prawie wszystkie roczniki Oficerskiej — i 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Zaczynał 
rocznik dzisiejszego komendanta W.S.M.W., kontr- 
adm. Witolda Glińskiego. Rocznik ten przeszedł 
dwukrotną praktykę na „Iskrze” w latach 1948 i 
1949, muszę przyznać, że trudno jest mieć tak 
świetnie wyszkoloną załogę na żaglowcu, jaką byli 
podchorążowie 1949 roku.

Podczas pierwszej powojennej wizyty zagranicz
nej (w Leningradzie) zaokrętowano prócz pod
chorążych część kursantów pierwszego rocznika 
OSMW, był wśród nich późniejszy dowódca 
Mar. Woj., wiceadm. Zdzisław Studziński.

Na „Iskrę” kierowano zawsze starannie dobra
ną kadrę oficerów, podoficerów i marynarzy. 
Przedwojenni dowódcy „Iskry”, późniejsi koman
dorowie Eibel, De Walden, Nahorski i Hulewicz 
odznaczyli się jako wojenni dowódcy naszych ni
szczycieli. Spośród zdo „Iskry” kmdr. ppor. Stefan 
Kwiatkowski poległ jako dowódca ORP „Gryfa”, 
a kmdr. Romuald Tymiński odznaczył się dowo
dząc ORP „Ślązakiem” i „Conradem”. Mat Leon 
Wolny, ostatni bosman okrętowy w Gibraltarze, 
odznaczony został francuskim Medaille Militaire 
za ratowanie załogi „Plutona”.

Wśród powojennych dowódców należy wymie
nić nie żyjących już kmdr ppor. Tadeusza Konar
skiego (byłego zdo w roku 1934), kmdr. por. Anto
niego Sobczyka i kmdr. ppor. Stefana Kuchar
skiego. Sobczyk zaczynał swą służbę na „Iskrze” 
od instruktora, był bosmanem okrętowym, a po 
wojnie zdo i do, był to marynarz z krwi i kości, 
oddany bez reszty służbie okrętowej. Kucharski, 
mój niezapomniany następca, pływał na „Iskrze” 
jako podchorąży potem jako oficer, a w latach 
mego ponownego dowodzenia 1957-1961 był zd, 
wyróżniał się odwagą, rozmachem i fantazją, nic 
dziwnego, że ten znakomity marynarz szczęśliwie 
dowodził „Iskrą” w latach 1961-11965.
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„iskra" była naprawdę szczęśliwym okrętem 
prócz poważnego zderzenia z parowcem „Grey 
County” w 1928 r. pływała bezawaryjnie, nie za
bijając ludzi i nie kalecząc ich, jak to się zdarza 
na niejednym żaglowcu. Żeglowała szczęśliwie od 
Bałtyku po wschodnie brzegi Ameryki Północnej, 
od ciepłych wód Morza Alborańskiego, Adriatyc
kiego, Wysp Kanaryjskich i Azorskich po chłodne 
i mgliste fale Morza Barentsa.

Pod koniec służby, w 1974 r„ okręt wziął u- 
dział w Operatiion Sail na trasie Kopenhaga-Gdy- 
nia, uczestnicy tego pięknego spotkania pod żag
lami pamiętają jak honorowany był kmdr. por. 
Ułamek, jako dowódca najstarszego wśród 15 szkol
nych fregat, barków i szkunerów, współzawodni
czących w tej morskiej imprezie.

Tylko ten kto pływał na „Iskrze” wie jak ciężki 
był podchorążowski znój na tym okręcie, wie jak 
smakują nocne alarmy do żagli w złą pogodę, jak 
żmudne może być cegiełkowanie pokładu i utrzy
manie wszystkiego na okręcie w stanie “ship shape 
and Bristol fashion"!

Wie jednak również co znaczy duma ze swego 
okrętu, co znaczy zaszczyt reprezentowania kraju 

dobrze utrzymanym żaglowcem, budzącym po
dziw. Ten kto służył pod żaglami „Iskry” nigdy 
nie zapomni wygwieżdżonych nocy na morzu, gdy 
tylko skrzyp szotów i szmer biegnącej wzdłuż burt 
fali wdzierał się w ciszę. Nie zapomni słonecznych 
dni i rosnących w oczach nieznanych wybrzeży. 
Dlatego te jasne wspomnienia przeważają, złe 
chwile zwątpienia szybko zacierają się w pamięci. 
Pozostaje na zawsze sentyment do okrętu i roman
tyki żagli oraz marynarskie umiejętności, nabyte 
ciężką pracą na żaglowcu.

ORP „Iskra” dobrze zasłużyła się Marynarce 
Wojennej, stanowiła żywy pomost najlepszych tra
dycji, łączących marynarskie pokolenia, udowod
niła, że szkolenie morskie na żaglowcu, nawet w 
dobie nowoczesnej techniki, to nie jest czas stra
cony.

Dziękując za możność udziału w tej pięknej, 
chociaż smutnej, uroczystości pożegnania zasłużo
nego okrętu, chciałem wyrazić życzenie, żeby już 
wkrótce polskie stocznie zbudowały nowy, dzielny 
żaglowiec dla Marynarki Wojennej, aby na jego 
pokładzie pielęgnowano najlepsze tradycje „Iskry”, 
a jego żagle poniosły podchorążych mar. woj. na 
dalekie morza świata.

10 lutego — Oksywie
— odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Zebraliśmy się w kościele Św. Michała Archa
nioła na Oksywiu w symbolicznym dla nas dniu 
10 lutego, aby uczcić pamięć naszych kolegów po
ległych w obronie wybrzeża i okrętów marynarki 
wojennej, zatopionych we wrześniu 1939.

Pamiątkową tablicę łączymy dzisiaj z murami 
kościoła, wzniesionymi w XIII w. przez żukowskie 
Norbertanki. Zręby tego kościoła przetrwały osiem 
wieków. Liczne zmiany dziejów przesunęły się nad 
tym „gniazdem westchnień nadmorskiego ludu”, 
jak określił je Stefan Żeromski, „przeszły nad ni
mi panowania mnisze, krzyżackie, i świeckie, za
bory, wywłaszczenia, księstwa, władztwa, króle
stwa. cesarstwa. Zawsze jednak uparte stróżowały 
nad swym morzem ...”

Historia Gdyni zaczęła się od Oksywia, z nim 
również związała się historia Marynarki Wojennej. 
W lecie 1924 r„ Dowództwo Floty, z kmdr. Świr- 
skim na czele, przeniosło się z Pucka do Gdyni; 

wyrastały wówczas na Oksywiu pierwsze funda
menty koszar, budynków i portu Marynarki Wo
jennej. Od tego czasu kościół Św. Michała stał się 
duchową przystanią Marynarki Wojennej. Tu słu
chali Słowa Bożego dowódcy i marynarze, tu dusz
pasterzy! pierwszy kapelan Marynarki Woj., boha
terski ksiądz Władysław Miegoń, którego pamięć 
głosi piękna tablica wmurowana wewnątrz kościo
ła. Do tego kościółka pomorskiego księcia Święto
pełka biegły myśli i westchnienia naszych kolegów 
z wielu mórz świata w czasie bezlitosnych zmagań 
II Wojny Światowej.

Niech więc wolno mi będzie podziękować w 
imieniu nas wszystkich wielebnemu księdzu pro
boszczowi Edmundowi Makowskiemu za możność 
uczczenia pamięci poległych w 1939 r. właśnie tu, 
w uświęconych murach tej najbardziej morskiej 
świątyni Rzeczypospolitej.

Naszą pamiątkową tablicę odsłaniamy w dniu 
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historycznie związanym z powrotem nad morze 
polskiego żołnierza i marynarza. 58 lat temu, 10 
lutego 1920 r. Dowódca Frontu Pomorskiego, ge
nerał Józef Haller, dokonał pamiętnego aktu za
ślubin Polski z Morzem. Działo się to w Pucku, 
ówczesnym jedynym porcie polskim. Na prawym 
skrzydle oddziałów, rozwiniętych wzdłuż wybrze
ża, stał 1-szy pułk Ułanów Krechowieckich, a da
lej marynarze 1-go Batalionu Morskiego, dowodze
ni przez kpt. mar. Konstantego Jacynicza. Szef 
Departamentu Spraw Morskich, wiceadm. Kazi
mierz Porębski towarzyszył generałowi Hallerowi, 
a ówczesny mat Kazimierz Wiśniewski pierwszy 
podnosił banderę wojenną nad brzegami Bałtyku. 
Odtąd 10 luty stal się dniem Święta Marynarki Wo
jennej.

Dekret Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, 
z dnia 28 listopada 19'18 r. rozkazywał formalnie 
utworzenie „Marynarki Polskiej”, lecz w chwili 
obejmowania wybrzeża nie posiadała ona ani jed
nego okrętu morskiego, jej zalążek tworzyła Skład
nica i Szkoła Marynarzy w Modlinie, Batalion 
Morski i kilka uzbrojonych jednostek rzecznych 
na Wiśle i Prypeci. Okazało się wkrótce że te nie
pozorne siły muSiały stanąć do walki z najeźdźcą ze 
wschodu, zagrażającym niepodległości. W lecie 1920 
r. 2-gi Batahon Morski, dowodzony przez kpt. mar. 
Adama Mohuczego, przeszedł zwycięski chrzest 
bojowy, a jednostki rzeczne, dowodzone przez pcr- 
mar. Jana Giedroycia, wsławiły się w bitwie pod 
Horodyszczami.

Rok 1921, dał właściwe początki nowym for
mom organizacyjnym Marynarki Wojennej i przy
niósł rozdzielenie kompetencji spraw marynarki 
wojennej i handlowej. 1 stycznia 1922 powstało 
Kierownictwo Mar. Woj.

Opatrzność wyznaczyła naszej Marynarce Wo
jennej krótki, zaledwie 18-letni, okres na zorgani
zowanie się i stworzenie z niczego siły zbrojnej na 
morzu. Historia potwierdziła, że czasu tego nie 
zmarnowano, że ogromnym wysiłkiem wyniszczo
nego kraju zbudowano okręty i bazy, że wyszko
lono kadrę, która nie zawiodła w najcięższej po
trzebie.

Dowódcy nasi, administratorzy i wychowawcy, 
tacy jak wiceadm. Jerzy Świrski, wiceadm. Józef 
Unrug, kontradm. Tadeusz Podjazd-Morgenstern, 
kmdr. Witold Zajączkowski i wielu innych, wpoili 
nam wszystkim zamiłowanie do służby i okrętów, 
wzorową dyscyplinę i umiejętność sprawnego po-

Admirał Adam Mohuczy M/U Morska Wola 
w 1946 r.

sługiwania się sprzętem bojowym. Wykształcono 
zwarty korpus oficerski, wspaniałych podoficerów 
i świetnych specjalistów marynarzy, wszystkich łą
czyła wspólna więź, która przetrwała próbę czasu. 
My, tu zebrani, świadczymy dziś o tej więzi, czcząc 
pamięć naszych kolegów.

Odsłaniana w dniu dzisiejszym tablica została 
ufundowana nie z dotacji, lecz wspólnym wysiłkiem 
ludzi dawnej Marynarki Wojennej, żyjącyćh w kra
ju i za granicą.

Nasz kolega, Jan Gosk, rzucił myśl ufundowa
nia tej tablicy i nie ustawał w pracy organizacyj
nej. Koledzy z londyńskiego Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej oraz tu obecni i inni z wielu 
stron kraju, zebrali fundusze umożliwiające jej 
powstanie. Artysta-plastyk, Sławoj Ostrowski, za
projektował formę i nadał tablicy symboliczny ksz
tałt arkusza blachy okrętowego poszycia, rozdar
tego pociskiem. Pracownicy stoczni Marynarki Wo
jennej wykonali odlew, nie licząc żadnych stocznio
wych narzutów. Pan Raszkę z Oksywia zamoco
wał tablicę w starych kamiennych murach i to w 
trudnych warunkach zimowych. Wszystkim projek
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todawcom i fundatorom należą się od nas podzięko
wania.

Tablica, umieszczona na wiekowych świętych 
murach, ma upamiętniać ludzi i okręty, co pierwsi, 
we wrześniu '1939 r. stawili czoła przeważającym 
siłom hitlerowskim. Na tablicy umieszczono sylwet
ki i nazwy okrętów zatopionych w walkach na 
wodach Zatoki Gdańskiej, 39 lat temu. Wymiary 
tablicy nie pozwoliły na umieszczenie nazwisk po
ległych, jak również nazw okrętów pomocniczych 
i tych, które uległy samozatopieniu po kapitulacji 
Helu.

Poległych było wielu i trudno tu wszystkich wy
mienić, chociaż wszystkim składamy jednakowy 
hołd pamięci. Największe straty poniosły załogi 
OORP „Nurka”, „Mazura”, „Mewy", „Gdyni, 
„Gryfu".’ Zginęli na pokładach swoich okrętów do
wódcy: ORP „Gryf” — kmdr. ppor. Stefan Kwiat
kowski, ORP „Gdynia” — por. mar. rez. kpt. ż.w. 
Stanisław Kosko i ORP „Nurek” — chorąży mar. 
Wincenty Tomasiewicz.

Spośród dowódców okrętów i zespołów, wymie
nionych na tablicy, większość nie żyje. Zginął tra
gicznie, d.o. ORP „Gen. Haller” — kmdr. Stani
sław Mieszkowski. Zmarli: d-ca ORP „Wicher” — 

kmdr. Stefan de Walden, d-ca ORP „Mazur” — 
kpt. mar. Tadeusz Rutkowski, d-ca Dywizjonu 
Minowców — kmdr. Zdzisław Boczkowski, dowód
cy trałowców: Jaskółki” — kpt. mar. Tadeusz 
Borysiewicz, „Czapli” — kpt. mar. Eligiusz Cece- 
niowski, „Żurawia” — kpt. mar. Robert Kasper
ski, „Mewy” —■ kpt. mar. Wacław Lipkowski i 
„Rybitwy” — kpt. mar. Kazimierz Miładowski.

Nie ma niestety wśród tu zebranych żyjących 
dowódców OORP „Czajki” i „Pomorzanina”. Nie 
żyją zastępcy dowódców ORP. „Wicher” — kpt. 
mar. Radosław Nowakowski i ORP „Gryf” — kpt. 
mar. Wiktor Łomidze.

Proszę więc pierwszego oficera artylerii ORP 
„Wicher”, komandora Zbigniewa Kowalskiego, któ
ry kierował ostatnim zwycięskm ogniem artylerii 
„Wichra” 3 września 1939, aby zechciał symboli
cznie odsłonić tablicę, głoszącą wieczną chwałę za
topionym okrętom i ich załogom, co na OKSY
WIU — HELU i ZATOCE GDAŃSKIĘJ we 
wrześniu 1939 roku — „MERSIS IN BELLO” — 
Zatonęli w boju.

Przemówienie opracowane i wygłoszone przez 
kmdr. rez. Juliana Czerwińskiego.

tablica pamiątkowa wmurowana na zewnętrznym murze kościoła św. Michała Archanioła na Oksywiu 
na Oksywiu
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B. MARKOWSKI

ZADUSZKI W SIERPNIU W
Wyszedłem na ulice warszawskie w dniu I sierp

nia. Wydały mi się inne niż wczoraj. Jakieś bar
dziej kolorowe, jakieś odświętne. Zacząłem się 
przyglądać. Z wielu okien prywatnych mieszkań 
powiewały flagi biało-czerwone, z wielu ze zna
kiem — symbolem AK. Zdziwiony zapytałem 
miejscowego przyjaciela: „Czy to jakieś święto u- 
rzędowe?” Odparł — „może nie zupełnie urzędowe 
— ale święto". Jakie? „Czy zapomniałeś, że dziś 
jest rocznica Powstania Warszawskiego” — zapy
tał z wyrzutem. Zawstydzony przeprosiłem i za
cząłem dopytywać o szczegóły obchodu. „Pojedz, 
po południu na Powązki, to zobaczysz".

Szybko zmieniłem plan dnia i gdzieś około 4-tej 
po południu wyjechaliśmy wraz z żoną autem ku
zyna na cmentarz powązkowski.

Już przy wyjeździe z centrum Warszawy zauwa
żyłem coraz to więcej samochodów, coraz to więcej 
zapchanych autobusów i tramwajów jadących w 
tym samym kierunku.

— „Czy będziemy gdzieś mogli zaparkować’ za
cząłem się niepokoić — widząc tłumy zdążające w 
kierunku cmentarza.

—„Jest duży park samochodowy przed cmenta
rzem — a zresztą będzie milicja dla regulowania 
ruchu.

Rzeczywiście był duży park dla samochodów 
gdzie każdy sprawnie, mimo wydawałoby się peł
nego parku, ustawił swój samochód. Milicji nie 
było. Nie było też jak zwykle w tłumie żadnego 
nieporządku. Poważnie, chociaż dość szybko do
rośli, młodzi, dzieci i starzy przechodzili przez bra
my cmentarne. Każdy z wchodzących z kwiatami. 
Jedni z dużymi naręczami. Inni z mniejszymi. Nie
którzy z jednym. Naprzeciwko bram cmentarza 
otoczonego wysokim czerwonym murem. znajdu
je się kilka małych budynków, niektóre całe, inne 
do połowy zrujnowane, inne w połowie z zaczętą 
budową. Przed nimi szeregi straganów z . . . kwia
tami gdzie cii, co ich nie mają, szybko kupują kolo
rowe bukiety i wieńce. Poza kwiatami — stragany 
ze . . . świeczkami, które też się kupuje z tą samą 
wprawą i szybkością. Gdy moja żona zajęła się 
kupowaniem — patrzyłem na domki, na kwiaty, 
na grubawe sprzedawczynie, ubrane w dość jaskra
we i dość niedbałe stroje. Zdawało mi się, że oglą
dam jakąś scenę z ... przedmieść Meksyku, chociaż 

niezupełnie, gdyż w Meksyku byłby wrzask, śpiew 
i muzyka, tutaj był . . . smutek i powaga.

Kupiliśmy kwiaty i świeczki (na specjalnych me
talowych podstawach) i wkraczamy przez bramę 
na cmentarz.

Na cmentarzu groby pokryte kwiatami i oś
wietlone płonącymi świeczkami. Chcemy się rozej
rzeć. ale tłumy pociągają nas w stronę najbardziej 
udekorowaną i najbardziej oświetloną. To groby 
poległych podczas Powstania, młodych Polaków, 
leżących jak na ostatniej zbiórce pod brzozami i 
kamiennymi krzyżami. Pod wieloma długimi rzę
dami grobów i pojedyńczych i zbiorowych, widać 
świeżo wystawione, udekorowane barwami naro
dowymi i lampami łuki i bramy, nazwy batalionów 
poległych żołnierzy. Poległych żołnierzy, co w os
tatnim porywie, w walce o wolność oddali swe życie.

Groby tak dokładnie pokryte świeczkami, że do
słownie płoną każdym calem pokrywającej ich zie
mi. Wielkie ilości świeczek, dla których nie można 
było znaleźć miejsca na samych grobach — u- 
mieszczono w długich szeregach przed — i poza 
grobami. Wąskie ścieżki pozostawione tylko dla po
jedyńczych pieszych, odwiedzających, którzy z po
wagą i smutkiem odczytują napisy.

Janek C. pseud. ..Czarny” lat 16. Bronek B. 
pseud. „Gryf” lat 17. Zosia L. pseud. „Magda” lal 
15... i następny, następny... I tak jeden, drugi, 
dziesiąty, setny, tysięczny grób żołnierzy, łączniczek, 
sanitariuszek, gońców od lat 12 do 20. Gdzienie
gdzie wiek starszy —• to tych wyższych dowódców.

Ludzie przechodzą w smutku i ciszy — niekiedy 
przerywanej szlochem nad grobem najbliższych. 
Żadnych głośniejszych słów, tylko czasem pyta
nia, gdzie Batalion „Zośka”, gdzie „Parasol”, gdzie 
ci z Czerniakowa, z Woli, ze śródmieścia? T py
tający idą na prawo czy na lewo na miejsce wska
zane ... by zająć miejsce w szeregach żywych mię
dzy szeregami poległych.

Postanawiamy trzymać się razem, by się nie 
zgubić w tym coraz zwiększającym się tłumie.

Ale gubimy się, gdyż wzrok nasz chwyta znajo
me nazwiska imimo woli przystajemy dłużej, by 
krótką modlitwą, czy tylko westchnieniem oddać 
cześć bohaterskiej młodzieży, naszym braciom, sio
strom, przyjaciołom, kolegom, znajomym — wszyst
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kim tym, co najlepszego i najdroższego oddała War
szawa w pamiętnym sierpniu 1944.

Zgubiony, staję na wolnym miejscu pod drzewem. 
Zaczyna padać drobny deszcz, co przyjmuję na
wet za ulgę, gdyż chłodne krople chłodzą gorące 
łzy żalu — równocześnie jednak przychodzą re
fleksje . . czy ta krwawa ofiara najdroższych dzie
ci była konieczna . . .? Czy została tam, gdzie się 
spodziewano, przyjęta i oceniona? Czy i w jakim 
stopniu wpłynęła na cel dla którego polegli .. .

Nie mam odpowiedzi , ale właściwie nie chcę o 
tym myśleć.

Patrzę po innych sekcjach wojskowego cmenta
rza i widzę miejsca poległych naszego pokolenia 
w innych kampaniach wojskowych. Te inne też 
są naznaczone przez świece i kwiaty. Płoną świece 
na grobach tych, co zginęli w I wojnie światowej, 
i tych co zginęli w zwycięskiej kampanii 1920 ro
ku, tych co zginęli w nieszczęsnym wrześniu 1939 r., 
tyćh co polegli na wszystkich frontach II wojny 
światowej 1939-1945, symboliczny grób tych co 
zostali wymordowani w 'Katyniu . ..

Do tego widoku przychodzą na myśl setki 
miejsc rozsianych po całej stolicy, miejsc „uświę
conych męczeńską krwią Polaków” i tych Polaków 
wymordowanych przez okupanta, miliony ofiar z 
obozów ludobójstwa i zagłady.

Po co? Dlaczego? Dlaczego tyle tortur, cierpień, 
zawodów, śmierci, zapalnych porywów i jeszcze 
większych klęsk. Dlaczego tyle nienawiści od wro
gich sąsiadów i dlaczego tyle złamanych obietnic 
od „sprzymierzonych” przyjaciół?

Jestem wzruszony i przejęty i chociaż wiem, że 
inne narody też poniosły wielkie ofiary — najbar
dziej bo'ą cierpienia mojego narodu.

Zmęczony widokiem grobów, zaczynam się przy
glądać nowemu pokoleniu warszawskiemu, co w 

ten sierpniowy wieczór deszczowy przybyło tutaj, 
by uczcić tych co polegli . . . byśmy my mogli żyć.

Polacy w tłumie nie należą do atrakcyjnej rasy, 
ani tłum ten nie wybija się elegancją gestów, czy 
rozmów.

Na ogół to szara, raczej zabiedzona rasa, smut
na, z twarzami pokrytymi troską, na ogół biednie 
ubrana i mało fizycznie atrakcyjna, inna i biedniej
sza od znanych mi obcych narodowości. Mimowoli 
przychodzi mi do głowy pierwsze wrażenie, że mój 
naród nie wybija się urodą, elegancją czy zacho
waniem.

To pierwsze powierzchowne wzruszenie ustępuje 
szybko, gdy patrzę w oczy tych, co pozostali i co 
przychodzą przez przeszło 30 lat na cmentarz.

Widzę smutek i żałobę, ale widzę też determi
nację przetrwania.

Zdaję sobie sprawę, patrząc na piękną Warsza
wę, na cały zresztą Kraj, że przecież i ta ukochana 
stolica została odbudowana jak cały Kraj, własną 
pracą, własnym wysiłkiem i poświęceniem. I to w 
okresie powojennej nędzy, braku ludzi, narzędzi i 
maszyn. Braku żywności i przy wprost nieludzkich 
warunkach mieszkalnych — i jeszcze — a może 
przede wszystkim w nieludzkiej niepewności jutra.

I przetrwali. Przetrwali w przywiązaniu do bia
ło-czerwonej f'agi i pragną pozostać wiernymi 
swej Piastowskiej spuściźnie i czynią wszystko, co 
możliwe by ją utrzymać, ale i znaleźć należne 
miejsce w międzynarodowej hierarchii.

Żal i. . . politowanie jakie chwilowo mnie opa
nowało zamienia się w dumę z mojego narodu; 
z tym uczuciem dołączam do tego szarego bied
nego tłumu — co wynikami swej pracy, zdolno
ściami, zwyciężaniem przeszkód i umiłowaniem 
Ojczyzny — już należy do najlepszych na świecie.

B. Markowski
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B. JABŁOŃSKI
XXX +

SPEKULACJE UMYSŁOWE

Idealna sytuacja dla państwa związanego z mo
rzem jest posiadanie dobrze rozwiniętego przemy
słu okrętowego, posiadanie sporej ilości korzystnie 
rozmieszczonych portów i baz, twardej waluty oraz 
na szereg lat określonego budżetu, w ramach któ
rego Marynarka mogłaby rozbudować się tak, aby 
była gotowa do wykonania swego zadania głównie 
wyrażającego się w oklepanym, ale wciąż jak naj
bardziej aktualnym zdaniu: ochronić swoje linie 
komunikacyjne i przeciąć linie komunikacyjne 
wroga. Rzadko kiedy wszystkie te warunki spełnia
ją nawet kraje bogate o wyrobionej tradycji mor
skiej. Odrodzona Polska nie spełniała żadnego z 
tych warunków. Kraj był biedny i. zrujnowany. 
Trzeba było go scalić po ponad 100 letniej niewo
li nie mówiąc już o początkowym wysiłku związa
nym z wojną bolszewicką i powstaniami na Śląsku. 
Stąd od okresu naszej bardzo krótkiej wolności 
należy odliczyć jeszcze dobrych kilka lat. Dopiero 
po tym zaczął się problem morza oraz Marynarki 
Wojennej.

To małe ćwiczenie ma na celu bardzo pobieżnie 
i teoretycznie przeanalizować czy obrany przez nas 
kierunek rozwoju marynarki: i jej użycie było wła
ściwe. Zakładam przy czym jako aksjomat, że nieza
leżnie od tego jaka była nasza marynarka, wojsko 

lotnictwo żadnych widoków powodzenia nie miało 
w pojedyńczej walce z Rzeszą Niemiecką. Dyspro
porcja sił była zbyt duża. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, aby zadać sobie pytanie, czy nasze 
wybrzeże i marynarka wyglądałyby tak samo gdy
by problem był rozpracowany od początku przez 
prawdziwy oddział planowania. Tu muszę dodać 
parę słów wyjaśnienia. Mieliśmy w naszych szta
bach komórki planowania, ale wydaje mi się, że 
one tym, co naprawdę nazywa się „planowaniem 
nie zajmowały, pomimo że mieliśmy pewną ilość 
wyszkolonych oficerów dyplomowanych. Na pyta
nie, kto planował i decydował jakie mamy mieć o- 
kręty, lotnictwo morskie i umocnienia na wybrze
żu nie potrafię odpowiedzieć. Przypuszczam osta
tecznie Szef Kierownictwa Mar. Woj., który wy
tężał swe siły aby wyjednać u Ministra Wojny jak 
najwięcej pieniędzy' na Mar. Woj. Nielada to było 
zadanie z tego, co mi się obiło o uszy, gdyż o je
go powodzeniu decydowało dużo czynników. Re

sztę czasu pochłaniała mu administracja Mar. Woj. 
tak jak Dowódcę Floty wychowanie pokolenia pol
skich marynarzy i wyszkolenie załóg pojedyńczych 
okrętów. O właściwym planowaniu lub prawdzi
wym wysiłku w kierunku operacyjnym i taktycz
nym osobście nie słyszałem.

Na jakie trudności natrafiała praca Szefa KMW 
niech posłużą jako przykład chociażby nasze KT 
budowane we Francji. Miało coś do powiedzenia 
i Ministerstwo Przemysłu i Handlu (co można by
ło zrobić w Kraju, a za co zapłacić eksportem) 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Minister
stwo Finansów i Inspektorzy Armii: i nie wiem je
szcze kto. Dopiero po uzgodnieniu tych, czasem 
rozbieżnych interesów następował obstalunek okrę
tów danego typu w wybranych stoczniach danego 
kraju. Na potwierdzenie mojego twierdzenia mogę 
podać osobiste doświadczenie jako przykład.

Po wyokrętowaniu z ORP „Wilka” w 1936 r. zo
stałem przydzielony do Szkoły Podchorążych w 
charakterze Dowódcy Oddziału Szkolnego. Po kil
ku miesiącach mego pobytu w Toruniu zadzwonił 
do Szkoły oficer Sztabu Inspektora Armii gen. 
Bortnowskiego i zawiadomił, że ten ostatni życzy 
sobie abym u niego się zameldował takiego a ta
kiego dnia o takiej to godzinie. Idę trochę z du
szą na ramieniu, bo do kogoś stojącego na takich 
wyżynach, podświadomie zapytując siebie, o co mo
że chodzić. Punktualnie zostałem przyjęty przez 
generała, który po przywitaniu zadaje mi od razu 
takie pytanie: „Co według pana jest lepiej — czy 
posiadać mniej okrętów podwodnych, ale więk
szych — czy też więcej, ale mniejszych?” Nie po
dał mi ani ew. wroga, ani obszaru operacyjnego 
(przypuszczalnie Bałtyk, ale głównie która jego 
część), ani warunków remontowo-zaopatrzenio- 
wych (zagrożenie naszej jedynej bazy, ani czy bę
dzie przestrzegane prawo międzynarodowe walki 
na morzu itd. itd. Cóż mogłem na to odpowiedzieć? 
Jedynie, że a) o ile chodzi o jak najdłuższe działa
nia w oderwaniu od bazy — to raczej większe na
tomiast b) w oparciu o bazę raczej mniejsze ale 
więcej. Generał podziękował i na tym przesłucha
nie się skończyło w granicach 5-10 minut. Podałem 
ten przykład jedynie po to, by dowieść, że inspek
torowie też mieli coś na temat marynarki do po-
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wiedzenia. Przypominam — rozmowa ta odbyła się 
przed obstalowaniem „Orła" i „Sępa".

Teraz podmalowawszy tło można będzie przejść 
za chwilkę do planowania. Zacznijmy od Polski. 
Otrzymaliśmy mały, piaszczysty odcinek wybrzeża 
z półwyspem Hel połączony korytarzem z właści
wym zapleczem zupełnie jak kwiat na długiej 
cienkiej łodydze, gdzie kwiatem było wybrzeże, ło
dygą —< korytarz, a korzenie tkwiły w zwartym 
obszarze Polski. Aby jeszcze skomplikować sytua
cję za sąsiada w Zatoce mieliśmy Wolne Miasto 
Gdańsk. Między wioskami Gdynia — Oksywie cią
gnęły się rozległe torfowiska. Oczywiście pierw
szym problemem ogólno-polskim do rozwiązania 
było, gdzie zbudować port aby najprędzej unie
zależnić się od wrogiego Gdańska. Ścierały się 
rozmaite projekty i odbywały się dyskusje na szcze
blach rozmaitych ministerstw ostatecznie zdecydo
wano budować port handlowy w Gdyni;, wojenny 
na Oksywiu. Decyzja zdawałoby się słuszna. Nale
ży pamiętać iż wówczas Niemcy były pokonane 
przez Aliantów, a Rosja Sowiecka przez Polaków 
— więc jakiegokolwiek zagrożenia z ich strony 
przez dłuższy czas się nie spodziewano. Poza tym 
budowa portów tam gdzie są teraz, można powie
dzieć zapadła na szczeblu międzyministerialnym (z 
udziałem Marynarki oczywiście) i niejako wybie
ga poza temat który jest planowaniem w ramach 
Mar. Woj. A planowanie takie moim zdaniem, po
winno było się zacząć z chwilą zamiaru rozbudo
wy naszej Marynarki i związanym z tym zagadnie
niem obrony naszego wybrzeża.

Z początku należy wymienić chociażby kilka 
podstawowych elementów, na których można bę
dzie oprzeć późniejsze rozumowanie. W prawdzi
wych rozpracowaniach byłoby ich znacznie więcej.

1. Odległości przybliżone: a) Gdyna-Kronsztad 
po wodzie lub pod wodą około 600 mil. b) Gdynia 
do granicy sowieckiej w linii powietrznej poprzez 
Litwę (wówczas gdy Sowiety nie honorują suweren
ności powietrznej Litwy) około 350 mil, c) Gdynia- 
Kłajpeda (wówczas gdy Sowiety zajmują Litwę) 
około 150 mil; d) Gdynia-Niemcy — odległości są 
tak małe, że są bez znaczenia.

2. 'Morze: a) Bałtyk jest mało słony i w zimie 
zamarza na dłuższy czas w swej środkowej i pół
nocnej części, a gdy zima jest bardzo surowa pra
wie cały z cieśninami Duńskimi włącznie; b) jest 
długi z północnego brzegu do południowego jest 
ok. 800 mT, c) jest wąski — w najszerszym miejscu 
około 200 mil; d) jest płytki, głębokości od 80 m 
i więcej ciągnie się od Helu (za wyjątkiem płycizn) 

do Zatoki Fińskiej do połowy długości, której 
wchodzą b. wąskim pasmem. Poza tym jest obszar 
o promieniu około 30 mil morskich o głębokości 
około 80 metr, na wschód ii północny wschód od 
Bornholmu oraz wąski pas zaczynający się na pół
noc od ławicy Słupskiej w odległości z grubsza 
30 mil morskich od południowego brzegu Bałtyku, 
który ciągnie się na wschód i zlewa z najgłębszym 
obszarem Bałtyku Hel — zatoka Fińska. Cała za
chodnia część Bałtyku jest bardzo płytka, dwadzie
ścia kilka metrów lub jeszcze mniej (czyli obszar 
wodny przylegający do wybrzeży Rzeszy Niemiec
kiej). Uwaga. Rozpisuję się o głębokościach ponie
waż dla okrętu podwodnego głębokość dla jego 
bezpieczeństwa jest tak samo ważna jak wysokość 
dla lotnika. Nasze francuskie OP mogły się zanu
rzać do 80 metrów. Zasięgi oraz szybkość samo
lotów jak również odległości są podane w milach 
lądowych.

3. Zakładam, że skład Mar. Woj. Sowietów i Rze
szy jest znany jak również ich przytłaczający sto
sunek liczbowy w stosunku do naszej.

4. Lotnictwo (liczby przybliżone) Niemieckie a) 
Henkel (He 111 H-6) średni bombowiec. Maksy
malny zasięg 1740 mil. Szybkość 258 mil/godz.; 
b) Junkers (JU87D-1) Bombowiec nurkujący. Za
sięg normalny 620 mil. Szybkość 255 mil/godz.; 
c) Dornier (Do 17z-2). Średni bombowiec i rozpo
znawczy. Maksymalny zasięg 1860 mil (nie obcią
żony). Maksymalna szybkość 263 mil/godz.; d) 
Messerschmitt (Bf 109G-10) myśliwski. Normalny 
zasięg 350 mil. Maksymalna szybkość 328 mil/godz.

Sowieckie, a) Ilyushin - 4. Średni bombowiec da
lekiego zasięgu. Maksymalny zasięg 2500 mil. Mak
symalna szybkość 265 mil/godz.; b) Lavochkin 
(La66-3) Myśliwiec i bombowiec myśliwski. Nor
malny zasięg 404 mil. Szybkość maksymalna 348 
mil/godz.; c) Petlykov (Pe-2) Bombowiec, jedno
cześnie rozpoznawczy i współpracy z wojsk:em. 
Normalny zasięg 1200 mil. Maksymalna szybkość 
335 mil/godz.; d) Petlyakov (Pe-8). Ciężki bom
bowiec. Maksymalny zas'ęg 2320 mil. Maksymalna 
szybkość 274 mil/godz.; e) Tupolev (SB-2). Śred
ni bombowiec. Maksymalny zasięg 1430 mil. Mak
symalna szybkość 280 mil/godz.; f) Yakovlev 
(YAK 9). Myśliwiec. Normalny zasięg 576 mil. 
Szybkość 363 mil/godz.

Uwaga. Wybrano tylko kilka charakterystycz
nych typów samolotów lotnictwa niemieckiego i 
sowieckiego. Podane samoloty sowieckie zaczęły 
wchodzić do służby dopiero w 1941 r. i później 
jako grubo ulepszone typy. W 1939 r. poziom lot
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nictwa sowieckiego był znacznie niższy. Danych 
tych jednak autor książki „Aircraft of War II” 
Kenneth Munson nie podaje.

5. Położenie geograficzne: a) w stosunku do So
wietów — korzystne (na przecięciu linii komuni
kacyjnych); b) w stosunku do Niemiec — złe, albo 
wręcz beznadziejne.

6. W wypadku wojny Polski na Bałtyku Rząd 
na pewno zarządziłby przestrzeganie prawa mię
dzynarodowego — co ogromnie utrudniłoby akcję 
naszych okrętów sprowadzając cele do okrętów 
woj. npla lub konwojowych transportów wojska 
lub sprzętu wojennego. O tym będzie jeszcze tro
chę później.

Baza. Baza jest miejscem, gdzie okręt może zna
leźć schronienie, przeprowadzić reperacje, dać wy
poczynek załodze jak również ją uzupełnić, zao
patrzyć się w paliwo, uzupełnić uzbrojenie itd. itd. 
Bez bazy żadna marynarka istnieć nie może. Po
siadanie niewielu baz jest już czynnikiem ujemnym, 
posiadanie tylko jednej szczególnie takiej jak na
sza (korytarz, Oksywie, Hel) stwarzała sytuację nie
zmiernie trudną, a w niektórych wypadkach wprost 
beznadziejną. Stąd oczywiście potrzeba dokładne
go rozpatrzenia co naszej bazie mogło grozić i jak 
należało ją jak najlepiej zabezpieczyć od strony 
morza, powietrza i lądu aby mogła spełnić swoje 
zadanie.

Po odzyskaniu niepodległości żyliśmy z początku 
w cieniu możliwości wojny z Sowietami, a z chwi
lą powstania nazizmu i dozbrojeń Rzeszy Niemiec
kiej z Niemcami. W tej samej kolejności rozpatrz
my co groziło naszej bazie ze strony Sowietów, a 
później Niemiec. Dla uproszczenia omówmy tylko 
niektóre warianty. Pominiemy również wpływ roz
maitych odcieni ew. neutralności Niemiec lub So
wietów.

Sowiety: Wariant A. Sowiety nie zajmują państw 
Bałtyckich i szanują ich suwerenność powietrza. 
Założymy również że od strony lądu inwazja na
szej bazie nie grozi.

a) Ze strony morza (wówczas gdy Bałtyk jest 
wolny od lodów), 1) groźba ostrzeliwania z cięż
kiej artylerii okrętowej. 2) zagony szybkich okrę
tów lekkich ii minowanie. 3) Okręty podwodne i 
minowanie.

B. Z powietrza. Oksywie-Hel są w zasięgu lot
nictwa rozpoznawczego oraz bombowego. Zasięg 
tych ostatnich nawej w -1939 r. prawdopodobnie 
dostateczny na przelot tam i z powrotem. Brak 
myśliwców.

Wariant B. Sowiety nie szanują suwerenności 
powietrznej np. Litwy a) zagrożenie ze strony mo
rza bez zmian, b) ze strony powietrza — bombar
dowanie bardziej intensywne, rozpoznanie lotnicze 
znaczne, szczegółowsze. Brak myśliwców.

Wariant C. Sowiety np. zajmują Litwę, a więc 
i Kłajpedę; a) groźba z morza — jak wyżej jednak 
znacznie wzmożona, b) naloty lotnictwa mogą być 
bardzo intensywne i prawie nieustanne. Naloty bom
bowców pod ochroną myśliwców.

Środki zaradcze. 1) Poza baterią Laskowskiego 
bateria artylerii ciężkiej (np. 2 wieże po 2 działa), 
oraz więcej artylerii przeciwlotniczej dla ochrony 
Gdyni-Oksywie jak również Helu. 2) Co najmniej 
jedna eskadra nowoczesnych samolotów myśliw
skich oraz jedna rozpoznawczo-bombowych. c) 
Zaminowanie zatoki i dostępu do Helu z barek. 
Gryf zbędny.

Wojna z Niemcami. Rozpatrzmy też 3 warian
ty A, B i C, które nazwijmy wariantem optymis
tycznym, umiarkowanym i pesymistycznym.

A. O wariancie optymistycznym usłyszałem po 
raz pierwszy, gdy jeszcze byłem w OSMW w 
1923 r. z ust płk. dypl. Tomme, późniejszego słyn
nego generała dywizji. Wg. niego polegał on na 
tym, że z wybrzuszenia Poznańskiego Polska prze
prowadza uderzenie w kierunku na Szczecin, a bo
dajże spod Mławy na Królewiec. Nie można tej 
koncepcji się dziwić. Niemcy były pokonane przez 
Aliantów, Sowiety przez Polskę. Odrodzona Pol
ska w chwale zwycięstwa i odzyskania niepodległo
ści czuła się mocna. Koncepcja ta o ile się nie my
lę, przetrwała do pierwszych lat 30-tych, ponieważ 
wspomina bodajże o niej w swojej książce nasz 
ostatni szef sztabu gen. Stachiewicz.

B. Jako ten wariant można przyjąć, że Alianci 
wykonują swe zobowiązania co nie wyklucza, że 
wybrzeże może być odcięte przez czas pewien, na
wet dłuższy od zaplecza. Wówczas Gdynia, Oksy
wie i Hel są zagrożone z morza, powietrza i lądu. 
Wreszcie wariant C mógł być takim, jakim się oka
zał w roku 11939 tj., gdy Hel stał się samotnym 
półwyspem. Jak w wypadku B tak i C należało 
się liczyć z możliwością utraty Gdyni Oksywia.

Środki zaradcze: Właściwie takie same jak w wy
padku zajęcia przez Sowiety Kłajpedy, jednak z na- 
c:skiem na znacznie rozbudowane i uzupełnione 
obrony bunkrami i fortyfikacjami a mianowicie: 
umocnienia i artyleria różnego rodzaju na przed
polach Gdynia, Oksywie, więcej wojsk lądowych 
dla obrony wybrzeża, rozrzucone i dobrze żaka- 
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muflowane lotnictwo morskie jak wyżej z tym, że 
część maszyn znajduje się w schronach na Helu, 
który posiada bieżnię. Szczególnie mocne powinny 
być fortyfikacje u nasady Helu. Zaminowanie za
toki przed samą wojną też z barek — o ile czas na 
to pozwoli1 i odpowiedni rozkaz. Gryf, jak wspom
niałem moim zdaniem w ogóle był niepotrzebny. 
Ale samotny półwysep powinien był nie tylko móc 
jak najdłużej się bronić. Powinien był pomimo nie
ustannego bombardowania z powietrza, lądu i mo
rza spełniać swą rolę bazy dla okrętów, które mo
głyby szkodzić nieprzyjacielowi. Inaczej mówiąc 
być nowoczesną twierdzą z odpowiednimi schrona
mi, o których będzie mowa za chwilkę i możli
wie bez ludności cywilnej. Twierdza ta powinna- 
by posiadać bogate zapasy pocisków rozmaitych 
kalibrów, żywności, paliwa, torped i bomb głębi
nowych. min, zaopatrzenie sanitarne, mundurowe 
b. rozbudowaną łączność, warsztaty itd. Spróbujmy 
sobie wyobrazić jak to możnaby było osiągnąć, ale 
z początku zastanówmy się jakie okręty w ramach 
naszych możliwości powinna była mieć nasza Mar. 
Woj. Niewątpliwie trochę traulerów (minowanie 
przez npla i utrzymywanie własnych przejść) kilka 
szybkich okrętów patrolowych z silnym uzbroje
niem pl. bombami głębinowymi oraz aparatami 
podsłuchowymi przeciwko OOPP takimi, jakimi by
ły wówczas — najnowsze, choć wciąż prymitywne, 
kilka szybkich okrętów o tonażu około 750 ton o 
silnym uzbrojeniu pl. możliwością stawiania min 
i b. dobrych zaletach morskich, ścigacze wszystkich 
rodzaji (art. torp. i minowe) i wreszcie najbardziej 
ofenzywne okręty (szczególnie słabszego) a miano
wicie okręty podwodne. Część z nich b. mała po
wiedzmy m.w. 100 tonowa (przydatne dla wojny 
z Rzeszą na niewielkich głębokościach) i druga 
część około 500 t. (mogących również stawiać mi
ny) w wypadku wojny czy to z Sowietami czy też 
z Rzeszą na odpowiednich głębokościach Bałtyku. 
O potrzebie posiadania okrętów nawodnych o to
nażu m.w. 750 ton będzie jeszcze mowa później.

Wracamy jednak teraz do zagadnień — schro
nów. W sytuacji oblężonej twierdzy widoki na 
dłuższe przetrzymanie miałyby tylko te okręty, 
które byłyby zabezpieczone w schronach. Wszyst
kie inne pomimo najbardziej przemyślnych kamu- 
flarzy prawdopodobnie byłyby zatopione w pierw
szej fazie oblężenia. Powinien więc być przynaj
mniej jeden schron dla OOPP 500 t., z którego 
korzystałyby okręty wracające z patroli lub potrze
bujące remontu, drugi dla małych OOPP. trzeci dla 
ścigaczy oraz czwarty dla niektórych pozostałych 

jednostek (np. patrolowców. Resztę należałoby 
wysłać zawczasu, tak jak nasze KT do W.B. Pro
blem schronów na pewno potrafiłby rozwiązać nie
odżałowanej pamięci mjr. Kruszewski ze swą ekipą 
ze schronami dla dowództwa, załóg i rannych 
włącznie. Schrony mogłyby być aktualne również 
w wypadku „C” wojny z Sowietami. Zachodzi jed
nak pytanie, skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

W sierpniu 1939 r. mieliśmy 4 KT, Gryfa, 5 OOPP, 
4 traulery, barki i holowniki.

Tych 10 większych okrętów kosztowało około 
100 milionów złotych. A ileby kosztowała nasza 
wyrozumowana Mar. Woj? 4 okręty nawodne po 
750 ton m.w. 20 milionów, 5 OOPP po 100 ton 
m.w. JO milionów, 4 OOPP po 500 ton m.w. 20 
milionów, 12 ścigaczy m.w. il milion, 4 patrolowce 
m.w. 4 miliony (mogły by być budowane w Pol
sce). Razem 55 milionów. Inaczej mówiąc na lot
nictwo, uzbrojenie, fortyfikacje, schrony i inne po
trzeby byłoby do dyspozycji około 45 milionów. 
Podana ilość okrętów nie jest oczywiście sztywna. 
Gdyby nie całe 45 milionów zostały pochłonięte 
przez dodatkowe uzbrojenie i konstrukcje — ilość 
ta mogłaby się powiększyć. Dodać muszę, że koszt 
w.w. okrętów nie jest oparty na żadnych realnych 
podstawach. Są to jedynie koszty, które wydają mi 
się możliwe.

Wojna z Sowietami — działania zaczepne. Uwa
ga: W 1939 r. sowieckie wybrzeże było jeszcze 
krótsze od polskiego. Okolice Leningradu skupia
ła znaczna część przemysłu sowieckiego, szczegól
nie okrętowego około 40%. Przypuszczać więc na
leży, że droga morska przez Bałtyk do zatoki Fiń
skiej byłaby im nadal potrzebna. W stosunku do 
Bałtyckich sowieckich dróg wodnych, jak już zda- 
je się wspominałem, Gdynia geograficznie znajdu
je się w korzystnym miejscu bo niejako te drogi 
może przeciąć. Oczywiście droga ta z wszelkimi 
przypuszczalnymi wariantami z powodu wojny po
winna byłaby być dobrze znana już przed wojną 
(to samo dotyczy linii komunikacyjnych Rzeszy). 
Większe okręty nawodne w wypadkach sprzyja
jących mogłyby napadać na słabsze konwoje lub 
okręty, lub sprawdzać i topić statki z materiałem 
wojennym (ew. współdziałające z lotnictwem i in
nymi okrętami). Poza tym nie zapominajmy, że 
musi.ałyby być użyte do ochrony statków handlo
wych podążających do Gdyni. Rola OOPP zdawa
łaby się nie wymagać wyjaśnień. Małe czatowały
by na nieprzyjaciela raczej w płytszej zachodniej 
części Bałtyku a większe w punktach węzłowych 
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głębokiego Bałtyku. Patrolowce trochę jako „Mad- 
chen fur alles” do patrolowania przedpola zagród 
minowych, patrolowania przeciwko OOPP n-la 
oraz w celach zwiadowczych, a nawet konwojo
wych. To samo da się powiedzieć o ścigaczach, któ
re przeciwko OOPP musiałyby być wyposażone w 
bomby głębinowe. Rolę lotnictwa morskiego okre
śla już sama nazwa samolotów — rozpoznawcze 
bombardujące i myśliwskie. Można byłoby również 
uprawiać minowanie z okrętów lub samolotów tam 
gdzie wg. naszego dowództwa, minowanie takie by
łoby wskazane i dozwolone prawem międzynarodo
wym.

Wojna z Rzeszą — działania zaczepne. W od
różnieniu od wojny z Sowietami położenie geogra
ficzne Gdynia-Oksywie-Hel w razie wojny z Niem
cami było b. trudne, a nawet rozpaczliwe. Gorsze 
od Malty w najgorszym dla niej okresie szczegól
nie w wypadku „C” ponieważ nasi nie mogli się 
spodziewać żadnej pomocy. Stąd wniosek, że tylko 
okręty posiadające schrony na Helu miały widoki 
do działań zaczepno-odpornych. Reszta byłaby zni
szczona — w pierwszej fazie walk. Mam na myśli 
również umocnienia dokoła Gdyni - Oksywie oraz 
Lotnictwo Morskie. Tych kilka samolotów na He
lu też długo by nie wytrzymało. Tylko tyle, że 
przedtem mogłoby zestrzelić sporą ilość maszyn 
niemieckich. Zakładam więc, że okręty nie posia
dające schronów zostałyby wysłane do W.B., a Hel 
miałby do dyspozycji tylko okręty posiadające 
schrony. Umiejętnie użyte mogłyby stworzyć po
ważne kłopoty Mar. Woj. Niemiec i wyrządzić nie 
jedną poważną szkodę. Tak jak było w 1939 roku, 
można powiedzieć, że szkody zadane nieprzyjacie
lowi przez polską Mar. Woj. były znikome.

Spojrzenie wstecz. Nic prostszego jak z odległo
ści 39 lat analizować minione wypadki*.  Zacznijmy 
od działalności Sztabów, która moim zdaniem, nie 
była na wysokości zadania. Ale co mówić o nas, 
gdy przed I wojną światową nawet W.B., która 
była wówczas królową mórz za Boga nie chciała 
posiadać Sztabu (adm. Ficher). Dopiero Churchill 
jako 1-szy Lord Admiralicji przeforsował organi
zację Sztabu w 1942 r. i to raczej na papierze. 
Naprawdę powstał on dopiero w 1918 r. A my? 
Nasze małe gospodarstwo przecież można było po
liczyć na palcach. Poza tym na pewno nie było 
ciągłości finansowej sprzyjającej długofalowemu 
planowaniu. Adm. Świrski niewątpliwie musiał ar
gumentować, a umiał to świetnie np. „dostanę tyle 
ą tyle pieniędzy — to będzie nowy KT, który jest 

potrzebny z takiego a takiego powodu”. A jeszcze 
w Ministerstwie pewno na to: „Panie Admirale 
(komandorze)! — przecież za to można sformować 
dywizję piechoty, a gdy pomimo to udało mu się 
pieniądze dostać, musiał je jak najszybciej zaanga
żować. Zresztą kto jego tam teraz wie. Może za
kupienie KT lub OP przemawiało do Min. Wojny, 
a wydatki na ew. fortyfikacje nie. Stąd trochę gos
podarka od przypadku do przypadku. Wreszcie jak 
tak często się zdarza wybitniejsze jednostki otacza
ją się często dość miernymi i nie lubią sprzeciwów. 
Może więc być i tak. Niezależnie jednak od tych 
możliwości można stwierdzić co było robione we 
właściwym kierunku, a co było zaniedbane lub nie 
istniało wcale.

Właściwe kierunki: 1. Tworzenie umocnionego 
Rejonu Hel. 2. Obstalowanie baterii 2 ciężkich 
dział w wieży we Włoszech (nie doszło do skutku 
z powodu wojny). Gdyby była, nie hulałby wówczas 
Schleswig-Holstein tak jak mu się podobało, ani 
Gdańszczanie, 3. Obstalowanie ścigaczy w WB (nie 
doszło do skutku z powodu wojny). 4. Obstalowa
nie samolotów we Włoszech. Czy właściwy typ — 
to inna sprawa. Doleciał tylko jeden, który został 
zniszczony już w Polsce, a nie na wybrzeżu.

Stan faktyczny l niedociągnięcia. 1. Wysłanie 3 
KT na zachód przez Szefa KMW było pociągnię
ciem genialnym. 2. Wyszkolenie pojedyńczych o- 
krętów b. dobre — załogi wzorowe. 3. Koncepcje 
operacyjne i taktyka (o strategii szkoda nawet 
wspominać) przez Sztab przed wojną, moim zda
niem nigdy nie były poważnie opracowywane i wy- 
próbowywane w praktyce (manewry). 4. Ustawie
nie naszych OOPP w sektorach dookoła He'u było 
wyjątkowo nieszczęśliwie. Ciążyło nad nami widmo 
desantu. Skąd sję wzięło — nie wiem, ale wciąż 
było i to chyba jako największa groźba. Jedynie 
ćwiczenia, które przynajmniej ja sobie przypomi
nam w skali naszej Marynarki też były desantowe. 
Desanty są jedną z najbardziej ryzykownych i 
skomplikowanych operacji morsko-lądowych. Po 
co Niemcom był desant z chwilą gdy mieli znacz
nie mniej ryzykowny dostęp z lądu. 5. Łączność 
kulała jak również praca Sztabów na stopie wojen
nej. Według wspomnień ś.p. kmdr. S. de Waldena 
dowódcy Wichra był on w idealnej pozycji do za
atakowania niemieckiego KT (w stosunku do po
światy księżyca). Tego jednak nie mógł zrobić bo 
była nakazana głęboka cisza. Wicher był na swej 
pozycji celem osłony Gryfa, który miał stawiać mi- 
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trzymaniu Gryfa Wicher nie wiedział. Gdy mogło 
to się stać, gdy było tylko dwa większe okręty — 
jakby wyglądało dowodzenie gdyby było ich wię
cej. 6. Gdy nas na okrętach podwodnych np. wy
słano na kilka tygodniowe pływanie bez zachodze
nia do portów (ale z (pozwoleniem zakotwiczenia) 
wszystko było z góry ułożone — co, gdzie, kiedy 
i jak. Nie było tak naturalnych odbiorów rozka
zów przez radio szyfrem z D-twa Floty o ustalo
nych godzinach, nie było np. kwadratów i zmiany 
kwadratów do patrolowania i obserwacji ruchu 
okrętów wojennych lub statków handlowych. Sło
wem w warunkach bardziej wojennych Nie wiem 
czy były stosowane podsłuchy rozmów przez ra
dio ew. np-la oraz gonio namiary. Coś się projek
towało. Najlepiej mógłby o tym nas poinformować 
kmdr. Namieśniowski. 8. Nie przypominam sobie 
ćwiczeń ochrony konwoju przeciwko OOPP i lot
nictwa. Również nie przypominam ćwiczeń naszych 
OOPP z naszym lotnictwem morskim — chociaż
by wykrywanie OiP oraz stwierdzenie do jakiej głę
bokości lotnik je widzi w zanurzeniu. 9. Kto dbał 
o hałasy mechanizmów OP pod wodą. Znany był 
żart, że gdy OP (przynajmniej budowy francus
kiej) ćwiczyły w zatoce — wszystkie ryby z flądra- 
mi! włącznie uciekały w popłochu na pełne morze. 
10. Nie przypominam sobie ćwiczenia przychwy
cenia jakiegoś statku, lub okrętu lub pozorowane
go zagonu i stawiania min.

Przytoczyć takich przykładów możnaby bez liku 
— przypuszczam, że te jednak wystarczą.

Reasumując wojna na Bałtyku byłaby dla nas 
zawsze niezmiernie trudna, nawet będąc do niej 
jak najlepiej przygotowanym a to dzięki groźbie 
lotnictwa. Każde zatrzymanie statku celem spraw
dzenia jego ładunku byłoby połączone z prawdo
podobieństwem zaskoczenia iprzez lotnictwo npla 
wezwanego na pomoc przez statek handlowy przez 
radio. Inaczej mówiąc działalność zaczepna pol
skich okrętów musiałaby siłą rzeczy ograniczyć się 
do okrętów wojennych npla albo wyraźnie statków 
załadowanych materiałem wojennym lub transpor
tów wojska przeważnie konwojowych. A takie ce
le są rzadkie i trudne w ograniczonych przestrze
niach wodnych.

Jeszcze jedna uwaga. Nasza starszyzna stanow
czo wciąż była pod urokiem tonażu — niezależnie 
od szczupłości naszych załóg i kadry oraz ich nie
przystosowania. Stąd pomysł objęcia starego pan
cernika francuskiego w W.B. i uzyskanie starych, 
lekkich krążowników Dragona, a później Konrada 
poczytywano jako wielki sukces.

Aby postawić kropkę nad spojrzeniem wstecz 
można powiedzieć, że poziom wyszkolenia poszcze
gólnych okrętów był wysoki, a praca sztabu, tak
tyka i operacja na bardzo słabym poziomie — o 
ile w ogóle istniały na poziomie, który zasługuje 
na tą nazwę.

B. Jabłoński
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Bohdan MAŃKOWSKI

POUR LE MERITE

Jaskrawy reflektor oświetlał trap minowca „Pe
likan”, po którym wdrapywali się oficerowie ma
rynarki, opuszczając w nocy z drugiego na trze
ciego października, pamiętnego roku 1939, ostatni 
skrawek ojczyzny na Bałtyku, kuter rybacki Hel 
117 pod polską banderą.

Kiedy stanąłem na pokładzie hitlerowskiego o- 
krętu, wszedłem w smugę cienia, która trwała dla 
mnie ponad pięć lat.

Do dużej sali koszar w Piławie, gdzie oczekiwa
liśmy na przetransportowanie nas do któryś ze 
„śmietników wojny”, wszedł podoficer Wehrmachtu 
i zapytał, czy jest między nami oficer artylerii He
lu? Kiedy odpowiedziałem twierdząco, zapytał mnie 
o nazwisko i odszedł. Byliśmy tym bardzo zdziwie
ni, a ja oczekiwałem na najgorsze.

Następnego dnia zostałem zaprowadzony do 
kancelarii komendanta twierdzy Piława. Był to dłu
gi pokój, którego ściany, zastawione regałami, zia
ły nudą biurowych kartotek. Po środku ściany na
przeciw wejścia stało ciężkie biurko komendanta, 
pod oprawnym w złocone ramy portretem Hitle
ra. Zobaczyłem przed nim smukłego oficera ma
rynarki niemieckiej w galowym surducie, ze złoco
nym kordzikiem. Powyżej trzech galonów na ręka
wie wyszyta była złota laska Eskulapa — był to 
więc lekarz — „Stabartzt” — który wyprostowany 
na baczność powitał mnie skinieniem głowy i za
pytał, czy to jedna z naszych baterii ostrzeliwała 
w dniu 18 września dywizjon minowców? Na 
twierdzącą odpowiedź, powiedział, że nasz pocisk 
trafił w działo flagowego okrętu, na którym on 
udzielał pierwszej pomocy szesnastu rannym kano- 
nierom. W głosie lekarza nie było wrogiego akcen
tu — odwrotnie, głos był uprzejmy o prawie ko
leżeńskim brzmieniu.

Zdziwiło mnie zachowanie tego lekarza mary
narki niemieckiej — stał przecież przede mną czło
wiek, który opatrywał zadane przez nas rany, ktoś 

kto widział zmasakrowane ciała i słyszał rozpaczli
we jęki.

Na Helu nie myśleliśmy o tym. Cieszyliśmy się 
z każdego pocisku wybuchającego w celu. Czułem 
dumę fachowca z dobrze wykonanego zadania.

Teraz staliśmy naprzeciwko siebie, oceniając 
wzajemnie zmienne losy ludzi morza.

Dla lekarza byli to zapewne pierwsi zmasakro
wani pacjenci, ofiary szaleńczej manii Hitlera, dla 
mnie, szare sylwetki wrogich okrętów zaroiły się 
w myśli marynarzami, wykonującymi automaty
cznie rozkazy dowódcy.

I oto człowiek ten uśmiechał się wyrażając jak
by uznanie — wzajemny szacunek fachowców, na
wet w wypadku zadawania śmierci; i bólu.

Uśmiechnąłem się również. Mój rozmówca na
gle zesztywniał i powiedział urzędowym tonem, że 
przyszedł tu z polecenia dowódcy swojego dywi
zjonu aby wręczyć oficerowi artylerii Helu małą 
pamiątkę, w dowód uznania sprawności.

IByło to czerwone pudełko z wytłoczonym na 
wierzchu gotyckim napisem “Pour le merite”. We
wnątrz, na safianowej białej podkładce, z wgłębie
niem w kształcie maltańskiego krzyża, leżał wy
strzępiony odłamek granatu.

To z pańskiego pocisku — panie kapitanie — 
rzekł Stabartzt. Zamiast dyplomu wręczył mi bilet 
wizytowy swojego dowódcy, na którym widniały 
słowa: „Zur Erinnerung an Ihren Erfolg — 118 Sep- 
tember 1939” (na pamiątkę pana sukcesu).

Po chwili, kłopotliwego milczenia, lekarz mary
narki włożył czapkę, wyprężył się, zasalutował i 
energicznym krokiem opuścił kancelarię dowódz
twa.

Zostałem sam, ze skłębionymi myślami, trzyma
jąc w ręku to symboliczne odznaczenie.

Bohdan Mańkowski

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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ŚP. KOMANDOR

WITOLD ZAJĄCZKOWSKI
Mrs. J. Curtis
196, Lawrence Ave East
Toronto Ontario M4N 4T1 CANADA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej
REDAKCJA „Nasze Sygnały”
14, Cołlingham Gardens
London S.W.5
ENGLAND

Szanowny Panie Redaktorze,
Uprzejmie proszę Pana o umieszczenie załączo

nego wspomnienia pośmiertnego w następnym wy
daniu „Naszych Sygnałów”, mającym się ukazać, 
o moim ojcu ś.p. Komandorze Witoldzie Zającz
kowskim, który zmarł nagle na serce w Toronto 
19-go grudnia 11977 roku.

Gdyby Pan uważał, że należy moje opracowanie 
skorygować, proszę uprzejmie wprowadzić popra
wki.

Bardzo również Pana proszę o zawiadomienie 
mnie o wysokości kosztów umieszczenia powyższe
go wspomnienia, a także o nadesłanie 2 egzempla
rzy je zawierających, za zwrotem kosztów przeze 
mnie niezwłocznie,

Mój ojciec bardzo cenił „Nasze Sygnały” i spra
wiało mu dużą przyjemność czytanie każdego ko
lejnego numeru tego interesującego wydawnictwa.

Komandor Witold Zajączkowski

Fotografia jest załączona do wspomnienia.
Łączę podziękowania, jak również wyrazy sza

cunku.
Janina Curtis

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O KOMANDORZE WITOLDZIE

Ś.P. Komandor Witold Zajączkowski zmarł 19-go 
grudnia 1977 roku w Toronto w Kanadzie.

Urodzony 4 7-go marca 1892 roku w Symferopolu 
(Rosja) ukończył Korpus Morski w Petersburgu w 
1913 roku. Pierwsza wojna światowa zastała go w 
służbie marynarki rosyjskiej od 119:13-19117 roku w 
eskadrze torpedowców na morzu Bałtyckim w 
Finlandii i w Estonii.

W 1918 roku wstępuje jako ochotnik w służbę 
marynarki estońskiej w wojnie o niepodległość te
go kraju, którą odbywał aż do zakończenia kam
panii wojennej.

W 1920 roku przybywa do wyzwolonej Polski, 
gdzie z powodu narastającej groźby wojennej nie
zwłocznie wstępuje do wojska jako ochotnik. Od 
1920 roku w Polskiej Marynarce Wojennej zajmu
je kolejne stanowiska: Dowódcy Dywizjonu Tor
pedowców, Dyrektora Nauk Szkoły Podchorążych 
w Toruniu, Dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku.

W wojnie ‘1939 roku po sześciotygodniowych 
walkach, wydostaje się z okrążenia niemieckiego 
i po wielu niebezpieczeństwach udaje mu się ujść 
do Anglii, dokąd dociera w 1940 roku.

W Anglii w ciągu drugiej wojny światowej w 
służbie Polskiej Marynarki Wojennej zajmuje na 
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stępujące stanowiska: Komendanta Szkoły Podcho
rążych, Dowódcy O.R.P. „Gdynia”, Członka Ko
misji Rekrutacyjnej Polskiej Marynarki Wojennej w 
Kanadzie, Szefa Biura Studiów Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej, Komendanta Morskiego Połu
dnie oraz 2-go Dywizjonu Kontrtorpedowców.

W 1947 roku wyjeżdża do Kanady na emigrację. 
W okresie czasu, gdy mieszka w Kanadzie w 
Keswick pomaga wielu nowoprzybywającym Pola
kom z Anglii i Europy radą i pomocą. Jest dla 
wielu pierwszą pomocną dłonią w nowym, rozpo
czynającym się na emigracji życiu, pierwszym miej
scem zatrzymania się w obcym kraju.

W następnym okresie życia w Toronto, pracował 
zawsze społecznie, spieszył z pomocą wszystkim, 
którzy go potrzebowali, wspierał i pomagał. Do 
ostatniej chwili swego życia brał czynny udział w 
pracach Partii Konserwatywnej Kanady. Żył lat 85. 
Zawiszę gotów służyć i spieszący na pomoc potrze
bom ludzkim.

Zdobył liczne odznaczenia, ą to: Order „Polonia 
Restituta”, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Medal za Wojnę 191'8-211, Medal 10-lecia 
Odrodzonej Polski, Brązowy Medal za Długole
tnią Służbę, Legion D’honneur. Defence Medal & 
War Medal 1939-45.

Odprowadzony był na miejsce spoczynku i żeg
nany przez niepocieszoną rodzinę, Kolegów z To
ronto i licznych osobistych przyjaciół.

I— > . J, fuailS
Do przebiegu służby Komandora Zajączkow

skiego przysłanego nam. uprzejmie wraz z fotogra
fią przez Jego córkę Panią Curtis chciałbym do
dać słów parę.

Zdaję sobie sprawę, że nie bardzo jestem do 
lego powołany, ale jest nas już tak mało przypo
minających sobie Komandora z czasów Jego służ
by w Mar. Woj. Właściwie prawie wcale. Dlatego 
zebrałem się na odwagę, by o Nim coś napisać 
nie tylko ze względu na szacunek, ale i sentyment.

Właściwie z Komandorem, byliśmy spowinowa
ceni ponieważ Jego przyrodni brat inżynier, który 
zginął w Katyniu (wraz z moim rodzonym i dwo
ma ciotecznymi) był mężem mojej ciotecznej sio
stry. Tym niemniej chociaż mogę powiedzieć, że 
Komandora ujrzałem po raz pierwszy w 1920 r. 
gdy byłem marynarzem ochotnikiem w pułku 
Morskim — miałem bezpośrednio z Nim b. mało 
do czynienia. Dlatego siłą rzeczy moje wspomnie

nia w dużej mierze będą się opierały na pogłos
kach dochodzących do nas z Pińska na Flotę, a 
pogłoski nawet przyjęte z rezerwą mogą nie za
wsze odpowiadać ścisłym faktom. Oczywiście naj
bardziej miałem z Komandorem do czynienia (a 
raczej on z nami) gdy był dyrektorem nauk Ofi
cerskiej Szkoły Mar. Woj. i jednocześnie wykłado
wcą wiedzy okrętowej. Wykładowcą był świetnym. 
Spokojnym, równym głosem wtajemniczał nas w 
arkana wiedzy okrętowej, popierając to, co mówił 
rysunkami na tablicy. Wiedzę lę, mówiąc dosadnie, 
wkładał nam wprost łopatą do głowy. Nawet naj
bardziej tępy z nas chyba nie mógł tych wykładów 
nie zrozumieć. Ten okres życia Komandora uwień
czyła b. dobrze napisana książka, jeden z pierw
szych podręczników fachowych pod tytułem „Wie
dza Okrętowa". Jak już wspomniałem w tym sa
mym czasie Komandor był Dyrektorem Nauk. 
Nielada to musiał być Dyrektor Nauk z chwilą 
gdy potrafił pomimo braku podręczników i jakie
gokolwiek sprzętu, jak również braku rutynowa
nych wykładowców (często dojeżdżających) pod
ciągnąć wyszkolenie do poziomu, na którym nasz 
kurs się znajdował.

Potem, po mojej nominacji, nasze drogi się ro
zeszły. Moim udziałem była zwykła kariera ofice
ra marynarki tj. rozmaite kursy specjalizujące we 
Francji. Okręty przeważnie podwodne we Francji 
i Polsce i liczne przydziały do Szkoły Podchorą
żych Mar. Woj. na rozmaite stanowiska.

W tym czasie Komandor Zajączkowski został 
Dowódcą Flotylli Pińskiej. Zaczęły do nas docho
dzić pogłoski, że ujął Flotyllę w karby żelaznej 
dyscypliny. Miał ciężką rękę; głosiła pogłoska, że 
wzbudzał strach w podwładnych. Że mógł być 
trochę ze skłonnościami autokraty z natury — w 
to wierzę. Nie darmo nazywano go „Księciem na 
Pinie”, Ale te narzekania moim zdaniem, miały 
zupełnie inne podłoże. Komandor jako jednostka 
wybitna i obdarzona ogromną miarą zdrowego 
rozsądku nie znosił głupoty i nonsensów. Wyma
gał od podległych maksimum wydajności. Wyma
gał szybkich i prawidłowych decyzji w niespodzie
wanych sytuacjach, wymagał inicjatywy. Pragnął 
swoją Flotyllę i materiał ludzki, którym dyspono
wał doprowadzić do perfekcji. A materiał ten by
wał bardzo rozmaity. Nic więc dziwnego, że opie
szali lub niezdolni narażali się na Jego gniew. Tu 
należy wspomnieć ile pomysłowości wykazał Ko
mandor na swoim stanowisku czy to w budowie 
i dostosowaniu jednostek do warunków miejsco
wych, czy też w wyszukiwaniu dotychczas niezna
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nych przejść dla swoich jednostek, czy wreszcie w 
opracowaniu taktyki współpracy z wojskiem. Na to 
ostatnie szczególnie kładł największy nacisk. Nie na 
wyprasowane spodnie, błyszczące pokłady i wyma
lowane okręty, ale właśnie na wyszkolenie bojowe. 
Na ile czasem wybiegał myślą w przyszłość wy
starczy ndmienić, że nam, aspirantom, już w 
1923 r. mówił, że śruba okrętowa jest czymś prze
starzałym. 1 trzeba było kilkudziesięciu lat aby do
czekać się częściowego spełnienia Jego przepowie
dni. Mam na myśli poduszkowce (hovercrafty) i 
ślizgowce (hydrofoile). Wyobrażam sobie zadowo
lenie i radość Komandora, gdy przecierał jeszcze 
nieznane przejścia na rzeczkach i moczarach Pole
sia obrośniętych szuwarami i pełnymi najrozmait
szego dzikiego ptactwa. Bo muszę tu dodać, że 
kmdr. Zajączkowski był poza tym jeszcze wielbi
cielem natury i zawołanym myśliwym.

Niestety, tak jak to się stało również z wieloma 
innymi wyższymi dowódcami, wysiłki Jego i praca 
poszły na marne na skutek wyjątkowego lata, wy
jątkowej suszy i wyjątkowo niskiego poziomu wód. 
I pod tym względem nie miała Polska szczęścia w 
1939 roku. Ale ta „vis maior” nie pomniejsza wcale 
zasług kmdr. Zajączkowskiego i jestem przekonany 
że w bardziej sprzyjających i normalnych warunkach 
Flotylla Pińska odegrałaby bardzo poważną rolę.

Na zakończenie, w moim przekonaniu mieliśmy 
3 starszych przełożonych przerastających innych o 
głowę. Każdy z nich był zupełnie inny w swoim 
rodzaju. Admirał Świrski — administrator i maszy
na do myślenia, komputer w ludzkiej postaci. Ad
mirał Unrug — wychowawca polskiego pokolenia 
marynarzy i Komandor Zajączkowski twórca bo
jowej Flotylli Pińskiej.

Długie lata wygnania spędził w Kanadzie. Za
wsze należał do naszej organizacji jako członek 
SMW, a wśród kolegów w Kanadzie z wieku i 
urzędu był szanowaną i łubianą głową tamtejszego 
marynarskiego klanu.

W swym testamencie zapisał Stowarzyszeniu 
$ 1000.00 oraz piękny marynistyczny obraz, zdo
biący teraz ścianę naszej kancelarii.

Pamięć o Nim będzie długo żyła wśród nas, a 
nawet gdy już nas nie stanie nie tylko dzięki Hi
storii Mar. Woj. pisanej tu. w Londynie, ale może 
również dzięki tym moim nieudolnym wspomnie
niom, gdy będą je wertowały przyszłe pokolenia.

B. Jabłoński

Kanada, styczeń 1978

Zawiadamiam, że komandor W. Zajączkowski 
zmarł przed świętami Bożego Narodzenia 1977. Ma
łe grono kolegów i znajomych odprowadziło go na 
cmentarz w Toronto. Niech Mu ziemia kanadyjska 
będzie lekka. Śmierć jego wstrząsnęła mną i je
szcze dziś nie jestem uspokojony. Wielka to strata 
dla mnie. Znaliśmy się 47 lat, rozumieliśmy wza
jemnie, był dla mnie dowódcą, nauczycielem, i 
szczerym kolegą, razem pracowaliśmy, budowali
śmy Flotyllę Rzeczną M.W. Wiele nocy spędzali
śmy nad rozważaniem różnych projektów. Wysy
łał mnie na różne kursy abym zdobył jak najwię
cej wiedzy wojskowej, starał się ulepić mnie na 
wzór jaki sobie życzył. Zawdzięczam mu bardzo 
wiele. Wyrobił we mnie wiarę w siebie, poczucie 
odpowiedzialności i dyscyplinę tak wewnętrzną jak 
i zewnętrzną. Był dumny ze mnie, jego starania 
i chęć przelał na mnie. Miał umysł wielki, inte- 
lektualność b. wysoką, znał się na ludziach i umiał 
podejść do każdego. Nie znosił leni i pustosłowów. 
Miał wjzje i myśli naprzód, stale twierdził, że przy
szła wojna będzie rozstrzygnięta lotnictwem i ru
chem. Przy rozbudowie Flotylli stale zwracał uwa
gę, alby była wyposażona z p-lot i możliwie małe 
i szybkię jednostki, naturalnie nie zawsze można 
było to wprowadzać w życie z powodu skromnego 
budżetu. Miał wielką wiedzę zawodową i ogólną. 
Umiał nosić swą godność na poziomie. Nazywano 
Go Księciem Polesia. Wywierał wielki wpływ nie 
tylko w porcie wojennym lecz i w społeczeństwie. 
Nie lubił polityki, przez to czasem nie był zrozu
miany. Odszedł człowiek wielki;, pamięć o nim po
zostanie u tych wszystkich, którzy go znali.. .

Zima u nas straszna, śniegi, stormy, niska tem
peratura. Byłem parę razy zasypany. Sąsiad trakto
rem odkopywał moją drogę od domu do ulicy.

Z utęsknieniem czekam na wiosnę, będę musiał 
sprzedać swą posiadłość i kupić coś małego, bo siły 
powoli opuszczają. Rozpocząłem pisać historię i 
rozwój łodzi podwodnych. Nie wiem czy uda się 
skończyć bo pragnę dać dzieło kompletne. Mate
riał zbierałem ponad 5 lat. Przestudiowałem wszy
stko co można było dostać, sprowadzałem z róż
nych państw, wiele materiału uzyskałem z United 
States Naval Institute, ponieważ jestem członkiem 
tego Instytutu przez wiele lat.

Kończę i proszę przekazać Kolegom moje naj
lepsze ipozdrowiienia.

P. Podkowicz



18 NASZE SYGNAŁY

Kanada, grudzień 1977

Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia te
lefonował do mnie pan komandor Zajączkowski. 
Mówił mi, że powrócił ze szpitala po operacji i ze 
plastykowe rurki wstawione w miejsce żył w nogach 
robią mu kłopot — ciało puchnie.

W dzień wigilijny zatelefonowałem do państwa 
Z. chcąc się dowiedzieć jak zdrowie?

Cichym zmęczonym głosem pani Komandorowa 
odpowiedziała mi: „Nip pan nie wie? Mój mąż nie 
żyje”.

Bardzo mnie to zaszokowało —■ zaniemówiłem.
Odszedł jeden z najstarszych, wybitnie zasłużo

nych marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej. 
Człowiek zacny, kochany, który wyszkolił całe za
stępy ludzi w Mar. Woj. Człowiek o tak wspania
łym podejściu do problemów życiowych, dający 
wiele praktycznych i cennych rad.

Złożyłem wyrazy głębokiego współczucia na co 
usłyszałem „szkoda, że pan się dowiedział przed 
śiwiętami, będzie pan miał smutne święta”.

Zaczęły wynurzać się wspomnienia przeszłości . . . 
Farma ś.p. kmdr. Zajączkowskiego w Keswick, te 
zjazdy — zawsze „Pożegnanie Łata” na farmie 5-6 
aut, 15-20 osób, ś.p. kmdr. Hulewicz z żoną, wielu, 
wielu przyjaciół i nas 3-ch co to służyliśmy pod 
rozkazami naszego Kochanego Wodza we Flotylli 

tj. motorzysta ze sztabowej motorówki ś.p. Antoś 
Kowalczyk, drugi Warseniuk, a trzeci ja, byłem 
na monitorze „Warszawa”.

Na farmie przeżywaliśmy naprawdę słoneczne 
dni radości, wesela i wspomnień z Flotylli, co było 
50 lat temu (w tym czasie 35 lat temu).

Było kilka pokoi, nocowaliśmy. Co dobre i ipiękne 
zbyt prędko przemija.

Kiedy zmustrowałem z ostatniego statku, szwe
dzki, chłodnia M/S „Antarctic Ocean” i przyby
łem do Toronto poznając wielu naszych ludzi z 
Mar. Woj. bardzo zachęcałem do utworzenia koła 
Mar. Woj. Toronto. Ale jakoś nie udało się. Ani 
góra ani doły nie zdradzały do tego chęci. Było 
wtedy więcej jak 20 osób bo mieliśmy marynarzy 
ze zbuntowanego traulera, którzy zamknąwszy ofi
cerów skierowali trauler do poł. Szwecji i tam uzy
skali prawo azylu.

Wspomnień o ś.p. kmdr. Zajączkowskim mam 
wiele. Zimą wpadałem na farmę do Keswick autem, 
nikogo nie było — malowałem, tapetowałem, a 
wieczorami przy kieliszku słyszałem wiele bardzo 
ciekawych rzeczy. Szkoda tylko, że te opowiada
nia nie znalazły się w1 Naszych Sygnałach.

Kończąc ten list życzę całej naszej niestety top
niejącej Rodzinie Marynarskiej, pomyślności, spo
koju ducha i radości życia.

Ignacy Zembaty-Nowacki
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ŚP. KOMANDOR POR. **

FRANCISZEK PITUŁKO

PODZIĘKOWANIE

Pragnę, jak najserdeczniej podziękować przyja
ciołom i współtowarzyszom broni mego śp. męża 
Franciszka Pitułko za udział w uroczystościach po
grzebowych.

Panu Komandorowi Bohdanowi Wrońskiemu za 
czułe słowa pożegnania wyrażone w imieniu swo
im i kolegów.

Za uczczenie pamięci Mszą św. w kościele św. 
Michała na Oksywiu kolegom z Toruńskiej Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej i przyjaciołom 
w Polsce serdecznie dziękuję. Również Panu Jerze
mu Pertkowi za. umieszczenie pośmiertnego 
wspomnienia w prasie w Polsce.

Z głębi serca wyrażam moją wdzięczność tym 
wszystkim, którzy w tych bardzo licznych listach 
i telegramach w niezwykle serdecznych i wzrusza
jących słowach przesłali mi dowody prawdziwego 
współczucia i żalu.

W szczególności byłym marynarzom z „Burzy” 
z Koła Francja i Glasgow, zawsze tak bliskim i 
drogim sercu mojego śp. męża, składam serdeczne 
Bóg zapłać!

Godnie Panów reprezentował pan Roman Kasia 
b. maszynista z „Burzy”, służąc do Mszy św. re- 
kwialnej.

Z głębi serca wszystkim Bóg zapłać.

Felicja Maria Pitułko____________________________________________

DOWODZIŁ

1 oficer artylerii niszczyciela „Grom” w począt
kowym okresie wojny, dowódca transportowca 
„Batory", podczas ewakuacji ostatnich polskich od
działów z kapitulującej w czerwcu 1940 r. Francji, 
zastępca dowódcy niszczyciela „Piorun’ w okresie 
jego słynnej akcji przeciwko hitlerowskiemu super- 
pancernikowi „Bismarck" w maju 1941, dowódca 
niszczyciela „Burza” — podczas działalności eskorto
wej tego okrętu na północnym Atlantyku od jesie
ni 1942 do wiosny 1943 r„ wreszcie zastępca do
wódcy pancernika „Conrad” w końcowym okresie 
II wojny światowej — to w dużym skrócie prze-

„BURZĄ"

bieg bojowej służby jednego z najwybitniejszych 
oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, komando
ra porucznika Franciszka Pitułki, kawalera Orderu 
Virtuti Militari V kl., który zmarł nagle w Lon
dynie 17 lutego br. Zbiegiem okoliczności nastą
piło to na kilka dni przed 35 rocznicą największe
go sukcesu, jaki dowodzona przez ówczesnego ka
pitana Pitułkę „Burza’ odniosła w obronie atlan
tyckich konwojów, niszcząc w nocy 22 na 23 lutego 
1943 r„ hitlerowski okręt podwodny „U-606.

Jedenaście lat temu kmdr Pitułko odwiedził Pol
skę i został powitany w Gdyni na pokładzie „Bu
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rzy”, zamienionej na okręt-muzeum, masowo od
wiedzanej przez społeczeństwo, a zwłaszcza przez 
młodzież. Ujęty troskliwym pielęgnowaniem i po
pularyzowaniem w kraju tradycji bojowych pol
skiego oręża przekazał później swój galowy mun
dur jako eksponat do zbiorów Muzeum Marynar

ki Wojennej w Gdyni. W ten sposób znalazła się 
tam cenna pamiątka po oficerze, który walnie 
przyczynił się do rozsławienia biało-czerwonej ban
dery na morzach świata w latach 1939-1945.

Jerzy Pertek

Kmdr. por. F. Pitułko urodził się we Lwowie 
w 1907 r. Dzieciństwo upłynęło mu w twardych 
okolicznościach życiowych.

Zdawałoby się, że ten trudny okres najmłodszych 
jego lat wytworzy w jego charakterze zgorzkniałość 
i pewną rezerwę w stosunku do otoczenia. Tym
czasem reakcja nastąpiła wręcz przeciwna, co się 
w późniejszym okresie jego życia będzie ciągle oka
zywało.

Franka poznałem w lipcu 1927 r. w Toruniu 
przy zdawaniu egzaminów konkursowych do Szko
ły Podchorążych Mar. Woj. Po tygodniowym 
przeszkoleniu rekruckim i po krótkim kandydac
kim pływaniu na okrętach w Gdyni powróciliśmy 
do Torunia by rozpocząć teoretyczną naukę wo- 
jenno-morską na szkolnej ławie. Nastąpił wówczas 
okres gruntowniejszego zapoznawania się różno
barwnej grupy młodych aspirantów morskich po
chodzących ze 'wszystkich zakątków Polski.,

Po bardzo krótkim czasie nić sympatii i przyja
źni zawiązała się między Frankiem i mną. Kilku 
innych kolegów równie szybko polubiło go i z nim 
się zaprzyjaźniło. W czasie jednego z urlopów je
szcze w czasach podchorążowskich Franek zapro
sił mnie do przyjazdu na kilka dni do Lwowa, w 
którym ukończył gimnazjum i gdzie jeden rok stu
diował na Politechnice. W czasie mego tam poby
tu ujawniła się już wówczas dla mnie jedna z do
minujących cech jego charakteru — szczera goś
cinność.

Po pierwszym roku kursu teoretycznego w To
runiu zaokrętowano nas na ORP „Iskra”, by ugrun
tować naszą zdobytą wiedzę książkową praktycz
nymi zajęciami na okręcie żaglowym.

Do Franka wszyscy koledzy przywiązują się co
raz mocniej i coraz więcej nabierają do niego za
ufania. Wybieramy go jako naszego powiernika do 
dysponowania specjalnym funduszem, który Szkoła 
Podchorążych MW przydzieliła do pokrycia wy
datków na uzupełnienie wyżywienia podchorążych 
w czasie zaokrętowania na „Iskrze”, z czego wy
wiązuje się b. dobrze.

W lipcu 1930 r. po zdaniu końcowych egzami
nów i ostatnim pływaniu jako podchorążowie zo- 
stajemy mianowani podporucznikami' Marynarki 
Wojennej. Po kilkutygodniowym urlopie przydzie
lono nas do Kadry Marynarki Wojennej w Świeciu 
Aad Wisłą.

W pokoju wynajętym prywatnie na mieście spę
dzamy wolny od służby czas. Zbieramy się często 
u Franka, który z umiejętnością i zaprawą dobre
go gospodarza potrafi organizować te zebrania ko
leżeńskie i stwarzać serdeczną i bezpośrednią atmo
sferę.

Wówczas już z niedużej przecież pensji podpo
rucznika Franek pomaga będącemu bez pracy 
starszemu bratu, oraz opiekuje się bratem młod
szym w korpusie kadetów. Ta dobroć, bezintere
sowna chęć niesienia pomocy bliskim czy kolegom, 
ta nawet szczodrobliwość, to szczególne rysy cha- 
rakteru Franka, które wraz z wiarą w uczciwość 
i wierność ludzką szły za n'im do końca życia.

Po skończonym okresie w Kadrze Mar. Woj. 
przenoszą nas wszystkich do Gdyni, gdzie zostaje- 
my zaokrętowani na ORP „Bałtyk” znów w cha
rakterze uczniów.

Zdecydowano pogłębić naszą wiedzę fachowo- 
morską na 6-miesięcznym KAP-ie (Kurs Aplika- 
cyjny Podporuczników).

Po KAP-ie nastąpiły przydziały na okręty w 
kompanii w charakterze oficerów wachtowych.

Franek trafił na ORP „Wilia”. Ja na jeden z b. 
niemieckich torpedowców. Utrzymujemy nadal ści
sły kontakt koleżeński.

Port jest mały, kasyno oficerskie pod bokiem, ła
two więc o spotkanie i o wypicie wódki. Na moim 
okręcie wyłaniają się kłopotliwe dla mnie od czasu 
do czasu sytuacje. Dowódca zaprasza często nie
oczekiwanie gości na okręt w późnych nocnych 
godzinach. Trzeba ich przyjąć a tymczasem ani 
jednej kropli wódki w butelce. Franek z tych ta
rapatów mnie wyciągał, „Wilia” bowiem zawsze by
ła obficie zaopatrzona w różnorakie wyskokowe 
napoje bo często wysyłano ją do Francji po sprzęt 
wojenny.
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Budziłem więc Franka . . . niejednokrotnie po 
północy wołając zrozpaczony „Franek pomóż mi, 
mamy gości na okręcie”. Nie było takiego wypad
ku, by mi on nie pomógł w tych nagłych i za
straszających mnie niespodziankach. Przeciwnie 
cieszył się, że może pomóc koledze w kłopotliwym 
położeniu.

Po pewnym okresie pływania na okrętach jako 
oficerowie wachtowi musieliśmy się zdecydować 
na wybór specjalności.

Franek upodobał sobie specjalność artyleryjską. 
Ukończył KO AM (Kurs Oficerów Artylerii Mor
skiej) i krótkie przeszkolenie artyleryjskie we 
Francji wTulonie.

W roku 1936 wyokrętowano go i przydzielono 
do Komendy Portu w Gdyni.

Ja w tym samym czasie znalazłem się tak samo 
na suchym lądzie.

Trzeba było gdzieś mieszkać. Znaleźliśmy przy 
ulicy Świętojańskiej duży znośnie umeblowany po- 
kó, dwa łóżka, kuchnia i łazienka. Razem więc 
mieszkaliśmy, „kuchcili” i razem robili wyprawy do 
miasta na udeptany grunt.

Stosunki między nami ułożyły się głęboko kole
żeńskie i niezwykle harmonijne. Te miłe nad wy
raz wspólne kawalerskie czasy jeszcze nawet wspo
minaliśmy będąc na zabawie Stowarzyszenia Mar. 
Woj. 11 -go lutego roku bieżącego.

Ożeniłem się w lutym 1937 roku i nasza kole
żeńska symbioza skończyła się.

Franek jednak nie popasał długo w samotności. 
Po kilku miesiącach od naszej rozłąki w czerwcu 
tegoż roku ożenił się również. Znalazł sobie o wiel
kich zaletach charakteru żonę Lusię, z którą żył 
bardzo szczęśliwie. Żony nasze szybko zaprzyjaź
niły się ze sobą.

Chodziliśmy w każdą niedzielę na mszę do tego 
samego kościoła. Spacerowaliśmy razem, wspólne 
urządzaliśmy wycieczki, wzajemnie zapraszaliśmy 
się na kolacje i grali razem w bridża.

Słowem, przyjaźń, gościnność i serdeczność Fran
ka i jego żony jeszcze bardziej ugruntowały i po
głębiły wzajemną między nami sympatię.

Nadszedł nieszczęsny rok 1939. „Błyskawica’, 
„Grom" i „Burza’ 30 sierpnia opuszczają Gdynię i 
rozpoczynają podróż do W. Brytanii dokąd przy
były 1-go września.

Franek jest 1-szym oficerem artylerii na „Gromie' 
i pełni tę funkcję do lutego 1940. Z „Gromu” prze- 
okrętowano go na ORP „Gdynia”, gdzie niecierpli
wie czeka na przydział na okręt w kampanii.

Następuje upadek Francji w czerwcu 1940 r.
Admiralicja Brytyjska zarządza wysłanie pasa

żerskiego statku „Batory” do portów płd. Francji 
celem ewakuacji personelu Polskich Sił Zbrojnych. 
„Batory” stał na redzie w Plymouth i technicznie 
był gotowy do podróży.

Załoga tymczasem zbuntowała się i nie chciała 
wyjść na morze.

Admiralicja Brytyjska prosi wówczas o inter
wencję Polską Marynarkę Wojenną.

Dowódca ORP „Gdynia’ poszukuje starszego 
stopniem oficera ochotnika, który by objął dowódz
two „Batorego” na okres zamierzonego rejsu ewa
kuacyjnego.

Franek bezzwłocznie zgłasza się by objąć obowią
zki Komendanta Wojskowego „Batorego”.

Kpt. mar. inż. W. Trzebiński, por. mar. J. Soko
łowski oraz drużyna uzbrojonych marynarzy o- 
chotniczo tworzą oddział do dyspozycji Komen
danta —• kpt. mar. F. Pitułko.

W krótkim czasie po zorganizowaniu się uzbro
jony oddział wchodzi na pokład „Batorego”.

Franek zawiadamia kapitana statku o celu swe
go przybycia i zarządza zbiórkę całej załogi.

Próbuje perswazji, które żadnego nie odnoszą 
skutku.

Następnie po kolei każdego marynarza zapytuje 
czy wyjdzie na morze czy nie. Tych którzy powie
dzieli „nie” każę aresztować, ulokować w magazy
nach na dnie statku pod kluczem pod nadzorem 
uzbrojonych marynarzy. Dostateczna jednak ilość 
zdecydowała się wyjść na morze, widząc stanow
cze stanowisko i determinację młodego kapitana 
Marynarki Wojennej.

Statek opuścił więc port by wykonać swoje za
danie.

Tymczasem aresztowani marynarze zaczynają 
obawiać się konsekwencji swego postępowania po 
powrocie do W. Brytanii. „Rura im mięknie”, pro
szą o zwolnienie z aresztu i przyrzekają posłu
szeństwo.

Franek im naturalnie pr^bacza i już ze skom
pletowaną załogą przybywa do portu w południo
wej Francji St. Jean de Luz.

Stamtąd wśród częstokroć bolesnych scen, zabie
ra na statek kilka tysięcy głównie polskich żołnie
rzy, jak również innych narodowości oraz osoby 
cywilne.

„Batory” szczęśliwie powrócił do Anglii, a Fra
nek ponownie znalazł się na ORP „Gdynia”.

Kpt. mar. F. Pitułko wykonał trudne i odpo
wiedzialne zadanie — dobrze, za co otrzymuje 
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między innymi podziękowanie i oficjalną pochwa
łę od Commander in Chief Western Approaches 
admirała Dunbar-Nasmith’a.

W sierpniu 1940 r. zostaje wyznaczony na sta
nowisko pierwszego oficera artylerii na „Błyskawi
cy’, w październiku tegoż roku obejmuje obo
wiązki z-cy dowódcy kontrtorpedowca frncuskie- 
go „Ouragan". Od maja 1941 roku pełni na ORP 
„Piorun” obowiązki z-cy dowódcy okrętu.

Okręt wyśledza w nocy niemiecki pancernik 
„Bismarck”, do którego otwiera ogień. Ten moment 
był dla niego jednym z najpiękniejszych i naj
głębszych przeżyć. Często o nim z dumą wspomi
nał, że osobiślcie brał udział w tak nieprawdopo
dobnej akcji morskiej — największej w tej wojnie 
na wodach Atlantyckich.

Tym samym spełniły się jego młodzieńcze ma
rzenia.

W sierpniu 1942 r. zostaje wyznaczony dowódcą 
ORP „Burza’.

Uporał się szybko z różnorakimi kłopotami i 
doprowadził okręt do stanu gotowości bojowej.

Załoga szybko go plubiła i nabrała do niego 
pełnego zaufania i respektu.

Okręt zostaje przydzielony do Grupy Eskorto
wej B.3, składającej się z 2 polskich („Burza’ i 
,,Gar'and), kilku angielskich i kilku francuskich 
okrętów.

Eskorta przemierza północny Ocean Atlantycki 
w jedną i drugą stronę, ochraniając konwoje i bro
niąc ich przed atakami niemieckich okrętów pod
wodnych.

Dziwnym zrządzeniem losu, Franek na „Burzy’, 
ja na „Gadandzie” współpracujemy ze sobą na wo
dach i w okolicznościach, o których nam się w ży
ciu nawet śnić nie mogło.

Z samym okrętem miał Franek bardzo trudne 
do rozwiązania problemy.

„Burza źle trzymała się na fali oceanicznej, 
zwłaszcza przy złej pogodzie, która nawet w okre
sie lata nawiedza Północny Atlantyk.

Najgorzej przedstawiała się sprawa zapasu ropy. 
Nie wystarczło jej zazwyczaj by przejść przez 
cały Atlantyk bez dodatkowego pobrania ze spec
jalnego ropowca, którego zadaniem było uzupełnie
nie na oceanie paliwa okrętów ekorty.

Niejednokrotnie po sztormowej pogodzie cały 
konwój jak również i eskorta rozpraszały się a na
wet w ogóle znikały za horyzontem. Trzeba było 
jednak jakoś dojść do Nowej Funlandii, tego naj
bliższego źródła zaopatrzenia okrętów.

Franek regulował wówczas szybkość do najbar
dziej ekonomicznej, redukował dopływ pary do 
koniecznego minimum do mechanizmów pomocni
czych, wyłączał całkowicie ogrzewanie w zimie dla 
pomieszczeń załogi i kabin oficerskich.

Odnosiły zamierzony cel te wszystkie jego dras
tyczne zarządzenia. Dzięki jego determinacji i du
mie, że jest dowódcą polskiego okrętu.

Może on się poszczycić dużymi sukcesami w 
swej naprawdę mozolnej pracy eskortowej.

Zatapia niemiecki okręt podwodny, wyławia roz
bitków, ratuje załogę z tonącego amerykańskiego 
patrolowca przybrzeżnego.

Po powrocie okrętów eskorty z tych wypraw 
konwojowych do portu w Szkocji w Greenock — 
który był bazą grupy B3 — mieliśmy zazwyczaj 
parę dni wypoczynku.

Zarzucani byliśmy wówczas zaproszeniami z an
gielskich i francuskich okrętów na party w połu
dnie lub wieczorem.

Prawie wszysfcy oficerowie byli po prostu prze
syceni alkoholem a nawet znużeni i znudzeni do 
tego stopnia, że bywały trudności w znalezieniu 
amatorów na te towarzyskie wyprawy.

Dowódca jednak z urzędu chcąc nie chcąc mu- 
siał brać w nich udział.

Oczywistą jest rzeczą, że musieliśmy się rewan
żować i zapraszać naszych współtowarzyszy wy
praw atlantyckich na swoje okręty.

Ja zamierzałem wysłać zaproszenia na „Garlan- 
da”, a Franek upierał się, by „party” odbyło się 
raczej na „Burzy”, bo to czystej wody polski okręt, 
mesa dcy na „Burzy” jest ładniejsza i bardziej przy
tulna niż na „Garlandzie”, jego stołowi są doskonale 
wyszkoleni, no i wreszcie jego kucharz jest mis
trzem pierwszej klasy (kanapki).

Ten ostatni jego argument, że jego kucharz jest 
najlepszy rożbrajał mnie całkowicie. Kapitulowa
łem. Goście będą zaproszeni na „Burzę”. Zastrzega
łem sobie jednak wyraźnie, że połowę kosztów ja 
bezapelacjynie pokryję.

Wszyscy skwapliwie przyjmowali nasze zaprosze
nie, bo znali naszą szczerą i serdeczną gościnność 
i zawsze bardzo dobrze czuli się na polskim okręcie.

Ten drobny szczegół wspomniałem by znowu po
kazać Franka jako zawsze gościnnego, o szerokim 
geście gospodarza.

A teraz krótka dygresja.
Upłynęło kilkadziesiąt lat od „Bitwy o Atlantyk”. 

W roku 1977 kontradmirał — attache morski nrzv 
ambasadzie Zachodnich Niemiec w Londynie, do
wiaduje się, że dowódca polskiego kontrtorpedo- 
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wca „Burza” z czasów wojny — mieszka w Londy
nie. Nawiązuje on z Frankiem kontakt i zaprasza 
go oficjalnie do siebie, by mu osobiście podzięko
wać za uratowanie mu życia.

On był właśnie jednym z młodych oficerów wy
łowionych z wody z zatopionego przez „Burzę” nie
mieckiego okrętu podwodnego.

W czerwcu 1944 r.,po przejściu „Burzy” do rezer
wy, wyznaczony zostaje na kierownika referatu 
organizacyjno-wyszkoleniowego w KMW w Lon
dynie. W lipcu 1945 r. obejmuje obowiązki z.d.o. 
ORP „Conrad”, które pełni do sierpnia 1946 r.

Następnie do chwili rozwiązania Polskich Sił 
Zbrojnych jest dowódcą „Grupy Wydzielonej M4” 
w Szkocji, w skład której wchodziło kilkadziesiąt 
okrętów brytyjskich postawionych do rezerwy, a 
które były pod opieką i konserwacją polskich załóg.

W tym czasie dołącza do niego jego żona z syn
kiem — rodzina — którą pozostawił w Polsce w 
1939 r. Frankowie zamieszkali w Szkocji, bo tam 
nastąpiła ostateczna demobilizacja personelu któ
rym on dowodził.

Ja tymczasem zakorzeniłem się w okolicach Lon
dynu z żoną, która przyjechała z Polski do Anglii 
w 1946 r.

Przyjaźń i serdeczność szybko między nami zo
stały odnowione i odświeżone. Robiliśmy wypady 
do Szkocji, gdzie Frankowie jak najserdeczniej nas 
witali i gościli.

Trzeba było pomyśleć o zawodzie w życiu cy
wilnym,

Franek zdecydował pływać na statkach brytyj
skiej marynarki handlowej. W krótkim czasie po 
uzyskaniu brytyjskich dyplomów objął stanowisko 
kapitana statku w znanej szkockiej firmie żeglugo
wej.

Początkowo Szkoci nie mogli wyjść z podziwu 
jak on daje sobie radę z załogą statku. Mieli oni 
przedtem ustawiczne kłopoty z niezdyscyplinowa
nymi marynarzami. Po każdym rejsie zapytywali 
czy wszystko u niego jest w porządku. Nie mogli 
po prostu zrozumieć jak cudzoziemiec potrafi nie
sfornych marynarzy utrzymać w karbach.

Franek oczywiście mając tak ogromne doświad
czenie wiedział jak sobie z nimi poradzić.

Szybko również dyrekcja firmy oceniła jego wy
sokie walory jako wybitnego kapitana.

Żegnano go więc z prawdziwym żalem, gdy skoń
czył pływanie po 18-tu latach.

Dla okazania mu uznania i wdzięczności za jego 
wydajną służbę firma urządziła w hotelu bankiet 
pożegnalny i dała w prezencie dywan perski. W 
prasie miejscowej zamieszczono o tym obszerny 
artykuł, w którym podkreślono zasługi jakie odniósł 
w czasie wojny.

W 1966 r. państwo Pitulkowie osiedlają się w 
Londynie.

Franek niestrudzony pracownik o wysokim po
czuciu koleżeńskim ochotniczo wchodzi zawsze w 
skład zarządu głównego Stowarzyszenia Mar. Woj.

Oddał się przede wszystkim pracy niesienia po
mocy kolegom i ich rodzinom będącym w trud
nych warunkach materialnych. Daje mu to ogro
mne i zasłużone zadowlenie własne a Stwarzy- 
szeniu dużą pomoc w kontynuowaniu akcji Ko
misji Opieki. Odwiedza chorych kolegów, pamię
tając zawsze aby małym prezentem okazać im swo
je szczere uczucie.

Koszta tych prezentów pokrywał z własnych 
pieniędzy. Sekundowała mu w tych jego szlachet
nych akcjach jego nieodłączna towarzyszka życia, 
która jak Franek tymi samymi była owiana inten
cjami i ideałami.

17-go lutego 1978 r. odszedł od nas nagle i przed
wcześnie ten szlachetny człowiek, dobry kolega, 
wierny przyjaciel, gorący patriota i wybitny oficer 
Mar. Woj.

Pływał na okrętach w czasie wojny prawie bez 
przerwy.

Świadectwem tego jest jego odznaczenie Meda
lem Morskim z 3 okuciami za przepływanie na 
okrętach w różnych akcjach operacyjnych ponad 
4 lata.

Za jego rzetelną i odważną służbę, którą wyko
nywał z entuzjazmem i poświęceniem otrzymał 
wysokie polskie odznaczenia jak również brytyj
skie.

Pozostawił w Anglii żonę i syna z rodziną w 
Kanadzie.

Franka nam będzie zawsze brakowało.
Droga Lusiu! Niech ta dobra pamięć i zasługi, 

które po sobie zostawił będą d'a Ciebie pociechą 
i moralną podporą w dalszym Twoim życiu.

B. Biskupski
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MARIAN K A DULSKI

HISTORIA JEDNEJ METODY
Krytycznego czytelnika historii udziału polskiej 

floty w kampanii wrześniowej uderza od razu brak 
pozytywnych rezultatów ze strony naszej flotylli 
okrętów podwodnych (skrót: op).

'Ten rzetelny historyk, Jerzy Pertek, mimo całej 
życzliwości w stosunku do swych bohaterów, zrea
sumował to już we wstępie swej książki „Wielkie 
Dni Małej Floty” (str. 15, wyd. 1972) w słowach: 
.. . „Działalność polskich okrętów podwodnych w 
czasie kampanii wrześniowej nie przysporzyła im 
niestety żadnych sukcesów” (podkreślenie moje, 
gdyż to słowo w tamtym tekście jest mocno zna
czące).

Jakże to pogodzić z tą niezaprzeczalnie pewną 
siebie —। mało, wręcz butną — postawą „podwod- 
ników” w przededniu wojny? Z tą postawą z takim 
sukcesem kultywowaną przez pierwszego dcę dyo- 
nu oopp, kmdr. Pławskiego (typowego, czarującego 
Public Relation Man’a) i jego alter ego kmdr. 
Kleczkowskiego, który znów w tak charakterysty
cznie arogancki sposób dawał stale jasno do zrozu
mienia, że poza flotą podwodną nic innego się nie 
liczy?

Zastanówmy się. Jeśli nawet laik mógł rozumieć 
wówczas, że w wypadku wojny nasze jednostki 
nawodne znajdą się w obliczu miażdżącej przewa
gi floty niemieckiej, nie mówiąc już o stałym „na
kryciu” przez wrogie siły powietrzne, to kto jak 
kto, ale oopp były w stanie ukryć się przed obser
wacją wroga w falach Bałtyku — aby odszukać 
czułe miejsca npla i użyć swego żądła — torpedy, 
tak groźnej nawet dla największego pancernika...

Gdyby nie późniejsza tallińska brawura „Jasia” 
Grudzińskiego na „Orle” i niemniej odważne prze
darcie się Krawczyka na „Wilku” przez cieśniny 
duńskie do Anglii (obaj dowódcy poparci przez 
swe dzielne załogi, co na wojnie dużo znaczy) — 
wyczyny które, choć raczej bierne, uratowały ho
nor floty podwodnej; gdyby nie późniejsze świet
ne wyczyny dców oopp i ich załóg pod kierowni
ctwem admiralicji brytyjskiej, to musiała by się brać 
podwodna (a z nią i autor, który do niej należał 
przed wojną) chyba czerwienić, gdy mowa o wkła
dzie naszej floty do wojny . . .

Jak mogło dojść do tego? Czy było to nieunik
nione? Czyż ani jeden cel nie podszedł pod kreskę 
wizjera naszych peryskopów owego września?

Czas już dziś może, gdy cztery dziesiątki lat się 
przewaliło od owych dni, powiedzieć sobie praw
dę, przynajmniej w gronie braci marynarskiej, tak 
bardzo już zmniejszonej przez Starca z Kosą. 
Ukrywanie pewnych smutnych faktów mogło by 
mieć cel przed tą ostatnią wojną, gdy nie mieliśmy 
innej morskiej historii niż . . . Bitwę Oliwską (tak 
ciężką pracującą w naszej ówczesnej literaturze I) 
można by argumentować milczenie. Ale nie po la
tach 1939-45, gdzie tyle załóg i tyle ofiar wyczy
nami swymi zapisało szereg bogatych kart histo
rii. Wprost od zera

Historia — ta prawdziwa, bez tajnych schow
ków — ma przecież uczyć.

Przyczynek historyczny, który następuje, wyka- 
że, jak to się stało, że niezaprzeczone bohaterstwo 
załóg i dców oopp owego września poszło na mar
ne m.in. dzięki zlekceważeniu przez dowództwo 
pewnych solidnie opracowanych sugestii o użyciu 
torpedy. I to, jak często się zdarza, spowodowa
ne przez: 1) obecność w zespole jednego, ale nie
stety silnego negatywnego osobnika na kluczowym 
stanowisku; 2) obecność w tymże czasie na od
powiedzialnych dtwach słabych charakterów; ta
kich, co znów nie mieli odwagi zająć stanowiska 
przeciwnego temu, co było forsowane przez owego 
bidly boy.

Na zakończenie pozwolę sobie postarać się zna
leźć odpowiedź na pytanie, czy również i pod in
nymi względami, niż metoda strzału torpedowego, 
musieliśmy wejść do wojny z oopp tak nieprzygo
towanymi do warunków bojowych jak te, które za
skoczyły go I września.

Uwagi poniższe odnośnie metod użycia torpedy 
to nie „mądrość po fakcie”, lub gołosłowne twier
dzenie. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 
piszący te słowa ma przed sobą kopię własnego 
memorandum — na 57 stronic z rysunkami i 
wykresami — które przedstawił jako oficer torpe
dowy „Rysia”, drogą sużbową, w górę. Tytuł tego 
opracowania, „METODA NAJDOGODNIEJSZEJ 
SALWY”, był celowo taktowny ... Bowiem roz
ważania tamże zawarte nie tylko wskazywały pew
ne konkretne sugestie odnośnie użycia torpedy w 
salwach, ale też wykazywały, że właściwie dcy 
oopp nie mieli wówczas żadnych praktycznych i 
konkretnych wytycznych po ile torped używać za
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leżnie od celu i od warunków strzału (tak zmien
nych i różnorakich!). Ponadto, wykazywało się, że 
ćwiczenia w czasie pokoju, same w sobie dostate
cznie często, robiło się w warunkach sztucznych, 
bardzo dalekich od tych, które nawet nie-weteran 
wojenny (jak autor) mógł ocenić jako nieprawdo
podobne w wypadku D-day. Co ważniejsze, me
morandum sugerowało jak łatwo można było te
mu zaradzić.

Na ostatniej jego stronie widnieje podpis autora 
z wiele mówiącą datą: Gdynia, 25 października 
1938 . . .

Tę kopię mego opracowania wręczyłem, odcho
dząc z floty do Warszawy w kwietniu 1939, ów
czesnemu kpt. Krawczykowi, dcy „Wilka”, prosząc 
go aby w interesie floty nie pozwolił aby te suge
stie były pozostawione lekceważąco w szufladach 
dcy dyonu, (bo wszystko właśnie już wtedy na to 
wskazywało).

Jakże zdziwilibyśmy się obydwaj, gdyby nam 
powiedziano wtedy, że ta broszura będzie mi od
dana w 6 lat później w ... Pymouth! No, i że odbie
rający ją — Krawczyk— będzie już wtedy w Krai
nie Cieniów .. .

TA ZMARNOWANA OKAZJA

Jest 2-gi września 1939 i wojna przeto trwa już 
dwa dni. „Sęp” z jego dcą kmdr. Salamonem, 
jest na patrolu na zewnątrz Półwyspu Helskiego. 
Jak pisze Pertek (z którego wszystkie dane kon
kretne odnośnie akcji, a też i techniczne, będę 
czerpał) przed południem tegoż dnia udało się 
Salamonowi dojść do pozycji strzału, po paru go
dzinach manewrów .. . „Wreszcie — ciągnie — o 
godz. 12.38 z odległości 400 metrów „Sęp” odpalił 
z aparatu rufowego torpedę, która jednak nie tra
fiła”. Chybiony cel — niemiecki kontrtorpedowiec.

Oczywiście nie pierwsza to torpeda, co chybiła 
w historii tej trzyćwierci wieku mającej broni. 
Ani ostatnia, na pewno. I w różnych marynarkach 
się nie trafiało. W czym przeto leży ta „Stracona 
Okazja”?

W tym, że „Sęp” strzelił tylko jedną torpedę!
Dlaczego tylko jedną? Nie trudno nam, co by

liśmy świadkami ataków ćwiczebnych torpedowych 
w czasie pokoju, stojąc obok dców w kiosku i co 
w ogóle „żyliśmy” tymi torpedami na dyonie oopp, 
odtworzyć owe powody. Bez ryzyka błędów mo
żemy sprowadzić je dó tych punktów:

1) Nigdy przedtem nie miał okazji ów dowódca (i 
inni też) strzelać więcej niż właśnie jedną torpedę.

Nie biorę tego z dokumentów, i jestem pewien 
(b. mały!) procent niepewności w mym twierdze
niu, ale w czasie swego trzyletniego pobytu na 
oopp nie słyszałem, aby inne oopp strzelały więcej 
niż jedną „rybkę”. A „Ryś”, na którym byłem, z 
całą pewnością też nigdy. Ergo: taki dca op musi 
mieć pewien „kompleks nieśmiałości” odnośnie u- 
życia ich więcej. Czy zaś do pomyślenia jest aby 
w wojsku lądowym ćwiczono obsługi ikm-ów poz
walając im „d'a oszczędności” strzelać tylko po 
jednym naboju? A, jak podwodnicy wiedzą, strzał 
kilkutorpedowy pociąga za sobą większe zaburze
nia w stateczności op, gdyż szasuje się kilka razy 
więcej objętości, i tyleż więcej wody wlewa się w 
miejsce torped.

2) Istniała wtedy na naszych oopp, (wyczuwało 
się) nigdzie otwarcie nie wypowiedziana, i tym 
mniej zapisana, teoria, że na cele takie jak kontr- 
torpedowce (Salamon miał właśnie taki w perys
kopie) „szkoda więcej torped”. Ciekawe! Wszak 
samych torped kt typowy nosił wówczas co naj
mniej pół tuzina, nie mówiąc o dwusetce ludzi i 
kosztownym samym okręcie poza tym ...!

3) Na koniec, co najważniejsze dla naszych roz
ważań, jest to, że po prostu nikt nigdy nie wyło
żył Salamonowi, i nawet nie było instrukcji pisem
nej, która by informowała go, iż STRZELANIE 
JEDNEJ TORPEDY DO CELU W RUCHU W 
WARUNKACH BOJOWYCH TO NIE TYLKO 
MARNOWANIE JEJ — BO TAK MAŁE SZAN
SE — ALE PONADTO DAJE W WYNIKU 
ZDR ADZENIE POZYCJI OP . . .

Natomiast gdyby Salamonowi dano przedtem 
do przeczytania choćby tylko konkluzje owej bro
szury, którą dca dyonu, Aleksander Mohuczy, 
trzymał w swym biurku, strzelilibyśmy „na wszelki 
wypadek” ze dwie lub trzy.

Gdyby zaś mu dano sugerowane tablice, baje
cznie proste w użyciu, które by jego oficer torpe
dowy miał na jednej drewnianej tabliczce, nasze 
oopp miałyby wtedy prawie na pewno choć jeden 
poważny sukces ... A „Sęp” by nie zawiózł 19-tu 
torped do . .. Szwecji, internując się.

Bo, choć tego nie mógł oczywiście wtedy wie
dzieć Salamon, była to właściwie jedyna okazja, 
kiedy torpedy naszych oopp mogły być racjonal
nie użyte owego smutnego września. Co prawda, 
strzeli i „Ryś” (dwie) torpedy pewnej nocy, ale w 
warunkach tak wątpliwych, iż w ogóle należy 
wątpić czy w ogóle decyzja strzału była słuszna. 
Pertek, cytujący słowa samego dcy, wspomina „nie
rozpoznaną sylwetkę” i że „mógł to być okręt pod



26 NASZE SYGNAŁY

wodny” (kursywa moja). Jak można ocenić kurs 
i szybkość celu w takich warunkach, elementy ab
solutnie niezbędne dla salwy torpedowej, która by 
miała jaki taki sens?

Ponieważ jednak „Ryś” przeżył był, już wtedy 
b. silne bombardowanie samolotów i okrętów na
wodnych niemieckich (bombami głębinowymi), a 
nawet był nieco uszkodzony, i morale dcy było 
mocno nadwyrężone (depesza: „Jestem osaczony. 
Na ipomoc”, nadana en clair. Któż mógł mu po
móc? Ze skuteczności tej salwy, a raczej jej kom
pletnego braku, lepiej wniosków nie wyciągać.

Że według brytyjskich metod nie żałowało się 
torped na tak „mizerne” cele jak kt, dał najlepszy 
dowód później kpt. Karnicki na naszym „SOKO
LE” w swym wyczynie pod Navarino. Mimo u- 
przedniego zaplątania się w sieć u wejścia do por
tu, duch dicy i załogi nie ucierpiał... „Sokół” czy
hał przed portem na cel. Wyszedł wtedy włoski 
kt. i „Sokołowi” udało się dojść do pozycji ataku. 
Strzela. Ile torped? TRZY TORPEDY. Czy udzie
lono mu nagany za marnowanie torped? Bynaj
mniej. Dostał D.S.O. Bo trafił. Pamiętam jedną 
okazję, z raportów poufnych podawanych nam pe
riodycznie do wiadomości przez Admiralicję, gdy 
dca brytyjskiego op operujący w 1940 r. w Zatoce 
Helgolandzkiej strzelił aż cztery torpedy do kt. 
Trafił i — też dostał odznaczenie.

Tak jak do kaczki w locie nie ma co strzelać 
jedną kulką tak i jedna torpeda (ówczesnego typu, 
co nie „szuka” celu, akustycznie na przykład) nie 
ma szans (porównanie o kaczkach jak zobaczymy, 
nam się przyda).

NA OOPP PRZED WOJNĄ

Przydzielony byłem na oopp po kursie torpe
dowym w r. 1936. Po okresie przejściowym (of. 
wachtowy) i po „Kursie Podwodnego Pływania” 
w pierwszej połowie 1937 (na której taktykę wy
kładał kmdr. Kłoczkowski) zostałem oficerem tor
pedowym na „Rysiu”. Nie byłem przeto „podwod- 
nikiem” pierwszego pokolenia. W moim czasie 
dyon oopp miał bazę swą na starym, wybrakowa
nym handlowcu ss „Czerwiński” przycumowanym 
do molo na stałe. Dyon wtedy cieszył się ciągle 
jeszcze — dzięki względnej nowości i technicznej 
niedostępności okrętów podwodnych, pewnym nim
bem romantyzmu. Ileż w tym było nadziei zwią
zanych z tą mało znaną bronią w wypadku wojny! 
Załogi stanowiły pewnego rodzaju dumny klan, 
któremu przewodniczył pierwszy dca dyonu, kmdr. 

„Żeńka” Pławski. Lubiany przez załogi i oficerów 
dzięki swej ludzkiej naturze, uczynności i — do
dajmy — tej rzadkiej, cennej, ale trudno uchwytnej 
właściwości zwanej obecnie „charisma”, potrafił on 
przy wspólnych obiadach w mesie na „Czerwiń
skim” zabawiać wszystkich niewyczerpaną masą 
anegdotek. Ich temat: jego przeżycia w wojnie 
1914-118 (flota rosyjska) lub lata szkolenia się, przed 
odbiorem oopp polskich, we Francji. Że go nie
ubłagany dowcipniś, „Bob” Karnicki, po serii pow
tórzeń mógł chwytać na sprzecznościach; lub że 
mogli go inni wręcz chytrze prowokować do opo
wiadania „założonych” przez spryciarza anegdo
tek — nie psuło to ducha dyonu, a tylko wprowa
dzało element humoru.

Nie trzeba było jednak być długo na dyonie, aby 
się zorientować, że o taktyce, o wyekwipowaniu i 
wyszkoleniu oopp decydował nie dca dyonu no
minalny.

Tym, co nadawał ton, był kmdr Kłoczkowski. 
Osobiście nie miałem właściwie kontaktów z nim, 
gdyż warunki służby się tak ułożyły. On był na 
„Żbiku” dcą, ja młodszym oficerem na „Rysiu”. 
Nie miałem, podkreślę, powodu być do niego u- 
przedzonym, jakby to może czytelnicy sądzili z te
go co wkrótce opiszę. Słyszało się raczej pozytyw
ne rzeczy o jego fachowości. Pamiętam jak dziś 
jak, w czasie wykładów taktyki, imponował nam 
wszystkim kursantom stanowczym potępieniem 
wahania się niemieckiego dtwa morskiego w woj
nie 11914-18 odnośnie użycia „bezwzględnego” oopp 
niemieckich. Potępiał bowiem pierwszą fazę woj
ny, w której kazano d-com oopp wynurzać się i 
ostrzegać kapitanów statków przed torpedowaniem. 
Doskonale mam w pamięci jego słowa: „Gdybym 
ja otrzymał takie rozkazy, nie usłuchałbym ich”, 
... (jakżeż to w harmonii z tym, co uczynił we 
wrześniu! Ale tylko ta część —■ nieusłuchania .. .!) 
Kłoczkowski był antytezą Pławskiego. Jak dca dy
onu był łubiany, to ten drugi był, najwyżej szano
wany za swe wiadomości techniczne. Był uważany 
za dobrego „speca”. Jak Pławski był bardzo towa
rzyski i good public relation man, Kłoczkowski 
był raczej zamknięty. „Żeńka” miał wiadomości 
pobieżne, i o żadne „teorie” by kopii nie kruszył. 
Kłoczkowski nie pozwalał swym zachowaniem w 
ogóle dopuszczać myśli iż jego zdanie może być 
błędne. Do tego stopnia, iż brutalnie potrafił po
wiedzieć w oczy, iż każdy inny pogląd to po pros
tu nonsens.

Na nieszczęście naszej marynarki to czego się 
on (i Pławski) nauczył odnośnie taktyki użycia 



NASZE SYGNAŁY 27

oopp było już nieaktualne w latach, gdy on szkolił 
nasze załogi. Ponieważ nasze oopp przybyły do Gdy
ni na początku lat trzydziestych, były zakłada
ne na stoczniach francuskich na kilka lat przed
tem. A nawet jeszcze wcześniej (nie mam ścisłych 
danych przed sobą) musieli już się szkolić nasi dcy 
na stażach we flocie francuskiej. Ergo: zaledwie 
dziesięć lat po ukończeniu uprzedniej wojny, gdy 
taktyka, dzięki tak ludzkiej inercji psychicznej i w 
okresie, gdy nikt nie wierzył w bliskość następnej 
wojny, pozostała w punkcie martwym. No i np. 
elektronika była jeszcze w powijakach. Jak zoba
czymy. nie jest to twierdzenie gołosłowne. Nigdy 
może przedtem nie pasowały słowa, ogólnie cy
towane w historii wojen, iż: „Wojny zaczyna się 
metodami wojen ubiegłych” . ..

STRZELANIE „NA OKO”

świeżo po kursie torpedowym (choć już po bar
dzo mglistych wykładach odnośnie użycia torpedy 
na oopp), i pomagając swemu dcy (na „Rysiu") 
w atakach torpedowych zgodnie z moją funkcją, 
szybko zorientowałem się z tego, jak nieżyciowe by
ło podejście do przygotowań dców do warunków 
wojennych. (Bo czy szkolenie w czasie pokoju nie 
to właśnie ma na celu?) Oto co pisałem w r. 1938: 
...... Wszystkie dotychczasowe strzelania odbywały 
się w warunkach, które nie tylko rzadko powtórzą 
się na wojnie, lecz które w ogóle mogły być spraw
dzianem obecnej metody w bardzo tylko szczu
płych granicach warunków strzału: 1) szybkości 
celu („Kujawiak”) nie przekraczały 12-16 węzłów; 
wynikiem: długi okres czasu do dyspozycji by ob
liczyć element celu w czasie ataku; w praktyce 
zaś się w ogóle nie liczyło, gdyż strzelano zawsze 
tymi samymi elementami ... 2) granice dyspono
wanych szybkości „Kujawiaka” były strzelającym 
doskonale znane — stąd ogromne zmniejszenie 
szans pomyłek; 3) długość celu była z góry wia
doma i zawsze stała ... co pozbawiało strzał torpe
dowy tego czynnika wyszkolenia jakim jest wyko
rzystanie zmiennych długości sylwetek od 60 m do 
250 m (lotniskowce). A wszak strzelanie torpedo
we opiera się właśnie na wykorzystaniu długości 
celu . ..

W innym zaś miejscu (wstęp) podkreśliłem, że 
„strzelano z reguły jedną torpedą. . . czego „nie 
można uważać w żadnym wypadku za wypróbowa
nie metody”.

Dla nie wtajemniczonych warto dodać że strzał 
torpedowy w ogóle, a ówczesnej torpedy (co mu- 
siała „stuknąć" o kadłub by wybuchnąć, nie jak 
obecne) szczególnie, wymagał możliwie najlepsze
go ocenienia elementów strzału: kursu celu, jego 
szybkości, odległości a też rozpoznania sylwetki, 
(gdyż długość decydowała o wyborze tego punktu 
na celu, lub nawet przed celem, który — docho
dząc do linii wizjera w peryskopie — decydował 
o momencie dramatycznym: PAL!).

Ćwiczenie dców oopp przed wojną obejmowało 
(jako tako) manewrowanie okrętem celem podej
ścia do pozycji strzału — i to właściwie wszystko. 
Bo cóż warta była reszta, o ile się stale powtarzały 
te ćwiczenia dowódców i ich oficerów torpedo- 
te same warunki, ten „Kujawiak” — wolniutki? 
Gdzie te ćwiczenia dców i ich oficerów torpedo
wych w możliwie bezbłędnych decyzjach we wszel
kich prawdopodobnych kombinacjach: długości ce
lu, jego szybkości, odległości kursu, punktów celo
wania i—wyboru salwy torpedowej i jej rozłożenia?

Gdyż, nawet pobieżne rozważania wskazywały 
każdemu, co chciał wiedzieć, że kombinacje błędów 
zawsze istniejących w praktyce czyniły strzelanie 
kilku torped absolutną koniecznością, tak jak i dla 
artylerzysty jest „musem” strzelać salwami, a nie 
pojedyńczymi strzałami, o ile ma mieć nadzieję 
trafić cel.

Ci czytelnicy, którzy z tą przedwojenną sprawą 
się nie zetknęli wprost chyba nie uwierzą piszące- 
mu, ale właśnie tego logicznego „zakończenia” 
ataku nie ćwiczono w ogóle. Jak zaraz wspomnę, 
wszystko pozostawiono dcy do decyzji w ostatniej 
chwili, nie dając mu niczego jako wskazówkę prócz 
paru . . . wzorków pamięciowych . . . Dziś każdy 
np. pilot, zanim mu się powierzy samolot, prze
chodzi trening na symulatorze, który odtwarza ab
solutnie wszelkie możliwe kombinacje warunków 
istotnych, z którymi musi się w przyszłości uporać 
kandydat. Jak znaleźliśmy się w W. Brytanii, ćwi
czyliśmy się — my, wtedy na kktt — jak atakować 
oopp mając do pomocy Asdyk •— też na symula
torze! Tam nie zadawalano się ... instrukcjami pi
semnymi i zaleceniami. Obsługi artylerii p-lot. ćwi
czono tam też z tak bardzo realistycznie skon
struowanymi (amerykańskimi) symulatorami, że 
wskazywały one nawet czy strzelający „trafiał” 
dzięki dobremu celowaniu, czy nie . . .

A nasza ówczesna metoda cała „do wierzenia 
podana", której autorem był Kłoczkowski („ Tak
tyka użycia torpedy na Ł.P.”), polecała dcom do 
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użycia w czasie ataku! — wzorki na punkty celo
wania . ..

Jak w ogóle nieżyciowe było podejście, niech 
posłuży ten jedyny konkretny przykład salwy po
dany w owej „Taktyce” użytej przeciw pancerni
kowi (!) Deutschland”. Trzy tylko torpedy... 
(Chciałbym wiedzieć, czy np. Karnicki, operując 
na Morzu Śródziemnym żałowałby tej czwartej tor
pedy na tak wspaniały cel!) Ponadto, omawiając 
rozkład tej salwy, Kłoczkowski w swej „TAKTY
CE” omawia szanse trafienia dla różnych warun
ków, wciąż nie podając ani gotowych tablic, ani 
reguł konkretych do tego stopnia, że pisałem w 
swej krytyce. . . „nie sądzimy aby autor dopuszczał 
możliwość takiej analizy i wyliczeń w kiosku w 
czasie ... ataku” . .. Jakże zgodziliby się ze mną 
sądzę, wszyscy dcy naszych oopp (za wyj. oczy
wiście dcy „Orła”), gdyby im pokazano -ten pasaż 
moich wywodów ■— PO WRZEŚNIU!

„METODA NAJDOGODNIEJSZEJ SALWY”

Już na początku 1938 r. miałem stopniowo co
raz wyraźniej klarujące się w głowie linie wytycz
ne reform mających na celu zaradzenie brakom, 
czyniąc strzał torpedowy zarówno bardziej ra
cjonalnie obliczonym we wszystkich warunkach bo
jowych, jak też i jak najprostszym w użyciu w kio
sku. Niezaprzeczalny wpływ na mnie miały „wia
try” reformy strzelania torped, wiatry, które 
już wcześnie wiały na diwizjonie kktt (niestety, 
dzięki polityce Pławskiego i Kleczkowskiego od
dzielonym tak hermetycznie od oopp w podobnych 
sprawach). Tam, popierany przez eks of. torp. 
Łuszczkiewicza — człowieka, którego inteligencja 
błyskotliwa była połączona z brakiem owej mało
stkowej zawiści zawartej w powiedzeniu: „Jak nie 
moje, to tego nie przepuszczę” — ówczesny por. 
Czerwiński wypracował matematycznie taktykę 
strzału salwami na typie kt „Wicher” — w wa
runkach iście bojowych. Jego naukowe konkluzje 
poddano próbom strzelając — nawet w warunkach 
nocnych! — aż po sześć torped. 1 sprzęt też był 
do tej metody „strzału wachtowego” odpowiednio 
dostosowany. Tezą było, że nasze kktt miały wła
ściwie tylko szanse — przeci.w niemieckiej flocie — 
w spotkaniach nocnych, nagłych, i że w takich wa
runkach ten, co szybciej i celniej odpali — ten 
zwycięża (inaczej mówiąc trafi).

Ciekawe, że gdy już rozważałem przygotowanie 
praktycznych tablic i spotkałem się na przełomie 

1937/38 pewnego dnia z Jasiem Grudzińskim 
(późniejszym bohaterem „Orła”) odkryłem, że on 
też rozumował podobnie. Wyciągnął z kieszeni 
własne szkice punktów celowania zależnie od ty
pu okrętów... Ja poszedłem jednak dalej. Moje 
tablice, które obliczałem całe lato 1938, wychodzi
ły z założenia, że chcemy trafić dany cel konkre
tną ilością „pewnych” torped. I od tego, licząc 
wstecz, zależnie od różnych warunków — i bio- 
rąc pod uwagę przeciętne możliwe błędy różnych 
elementów -— zestawiałem w krótkich a praktycz
nych tablicach e'ementy strzału: ile torped, ich 
rozsiew żyroskopu i punkty celowania zależnie od 
rodzaju celów.

Jak pisałem później we wstępie do swego memo
randum „pierwsze myśli nowej metody rzuciłem 
na zjeździe oficerów broni podwodnej U kwietnia 
1938 r. ... Pamiętam jak dziś. Przewodniczył kmdr. 
Pławski, już wtedy w Warszawie specjalnie przy
były na zjazd.

Pokrótce zasady wyjaśniłem z rysunkami ad hoc 
na tablicy.

Czy wykazał przewodniczący potem — on, sam 
podwodnik! —- jakieś zainteresowanie tą sprawą? 
Czy jakieś otrzymałem propozycje przedstawienia 
na piśmie nowych propozycji? Nic. Absolutnie nikt 
się tym nie zainteresował. A wojna już szła: 11 
marca tego roku Hitler połknął Austrię, Czechy 
były — jak było jasne — następne na rozkładzie.

Smutno dodać, że mój dca op (żyje, więc wolę 
nazwiska nie wymieniać) mimo że mnie widział 
pracującego wiele dni nad tymi tablicami; mimo 
że miałem je już wcześniej gotowe nalepione na 
dyktowych deseczkach do szybkiego użycia w cza
sie jego własnych ataków ćwiczebnych — zerknął 
na to wszystko i ... ani słowem nie zdradził zacie
kawienia metodą. Jakże inaczej by się zachował 
„Jaś” Łuszczkiewicz!

Gdy miałem już całość gotową, wiedziałem że 
jedyną szansą było przedstawienie metody drogą 
służbową. Do „PRZEGLĄDU MORSKIEGO” — 
jako artykuł — nie nadawało się, gdyż była to 
sprawa o tajnej charakterystyce (krytyka ówcześ
nie obowiązującej „metody . . .)

Z końcem października 1938 r. byłem gotów. 
Kompletny egzemplarz wręczyłem dcy dyonu, 
ikmdrowi A. Mohuczemu. Przyjął mnie dość przy
jaźnie, wysłuchał moich ad hoc komentarzy, wziął 
broszurę — i nic się nie działo ciągle, jak daw
niej. Ani słuchu ani dychu o mojej proponowanej 
komisji orzekającej, która by miała zbadać moje 



NASZE S YGNAŁY 29

rozważania i obliczenia, a potem poddać je pró
bom praktycznym w strzelaniach. Zrozumiałem, że 
duch tego (nieobecnego nawet) bully boy, Klecz
kowskiego, (odbierał „Orła- w Holandii) zastrasza 
nawet na odległość .. .

„Z KONŻUGATOREM NA KACZKI”

W zimie 193'8/3'9 byłem tymczasowo przydzielo
ny do szkolenia rekrutów w Kadrze, w Gdyni, ale 
sprawą się ciągle interesowałem. Czechy już pa- 
dły, i — jak mi po tym w Anglii moi dawni rekru
ci przypominali — im mówiłem, już wtedy że „idzie 
wojna”.

Jak tylko „Orzeł” znalazł się w Gdyni, postano
wiłem ćhwycić byka za rogi. Byłem młody. .Nie 
znałem „sposobów” ominięcia drogi służbowej ce
lem trafienia „wyżej”. (Nie jestem też pewien czy 
na tle konstelacji wyższych dców ówczesnych to 
by dało lepsze rezultaty). Więc postanowiłem sam 
osobiście zainteresować metodą tego kto ISTOT
NIE DECYDOWAŁ o wszystkim co tyczyło oopp 
— Kłoczkowskiego. On akurat wrócił wtedy z 
Holandii, i pewnego dnia spotkałem go przecho
dzącego obok torpedowni (pamiętam okoliczności, 
i słowa jego...) Taktownie, zwróciłem się do nie
go podając do wiadomości, że mój memoriał jest 
u dcy dyonu i że może by go zainteresował ... 
On mi natychmiast szorstko przerwał. (Miałem 
zresztą wrażenie że już o nim wiedział. Może na
wet przerzucił jego kartki). I te słowa, tak Cha
rakterystyczne nie tylko dla owego człowieka ale 
i dla stosunków naszych ówczesnych (że mogły one 
wystarczyć aby przeciąć sprawę modyfikacji tak
tyki bez dyskusji pro i contra . . .!) mam wyryte 
w pamięci: — „Ja na polowanie na kaczki nie 
wybieram się z konżugatorem”! Wprost brutalnie 
mi przeciął i musiałem odejść.. . Najwidoczniej, 
chybienie na wojnie torpedami dla niego to tyle 
ważne było, co chybienie na polowaniu. (Wiedzie
liśmy na dyonie, że jego pasją było chodzenie na 
polowania z notablami gdyńskimi . . . Ba! Nawet 
pośród swych wcale obszernych bagaży, które za
bierał na wojnę na „Orła”, jak mi opowiadano, by
ła jego dubeltówka!)

Był to kwiecień 1939 r. Mnie nagle przydzielo
no na kurs do Warszawy, i wiedziałem już że ozna
cza to przydział zagraniczny. Odchodząc przeto z 
floty, odwiedziłem na „Wilku’ jego nowego dcę 
Krawczyka, i — jak wspomniałem już — wręczy
łem mu swoją kopię mej „Metody”. Coś mi dziś 

mówi, że gdyby on miał okazję co się trafiła Sala
monowi, to by pamiętał moje konkluzje (nawet o 
ile nie czytał wywodów) i wypaliłby kilka torped 
a nie jedną . . .

„U NAS ZWYCIĘŻYŁA MŁODA SZKOŁA”

Przyszła wojna. Przysłowie o „krowie co dużo 
ryczy a mało m'eka daje’ znalazło smutną ilustra
cję. „Orzeł” był najnowszym okrętem i, nie jak 
„Sęp” siostrzany, był też wykończony. Sektor je
go okazał się najspokojniejszy. Inne oopp. nie mo
gąc pokazywać wiele peryskopów na skutek gładzi 
(pogoda!) i stałych samolotów, a całkowicie głuche 
nie mając żadnych aparatów podsłuchowych (o 
czym później) były nieraz strasznie maltretowane. 
„Ryś” wytrzymał aż 55 bomb i był nawet nadwy
rężony. Jednak wszystkie wytrzymały na stanowis
kach nakazanych do połowy września. A dca 
„Orla”, okrętu w pobliżu którego spadła raz tylko 
salwa (10 bomb), zdecydował już 4-go września (!) 
wycofać się na bezpieczne gotlandzkie wody . .. 
Dość wyraźnie daje to do zrozumienia Pertek, że 
tak te intencje musiał zrozumieć Krawczyk, gdy 
w nocy tej daty rozmawia! z Kleczkowskim sto
jąc krótko burta w burtę dla wymiany wrażeń. I 
istotnie, następnego dnia „Orzeł” opuścił swój sek
tor wojenny bez zezwolenia — co już samo kwa
lifikowało się pod sąd wojenny, nie mówiąc o tym, 
że nawet nie fatygował się powiadomić dtwo o 
tej zmianie pozycji, tak istotnej. Po tym, gdy na 
tle swej „choroby” (różne rzeczy się o tym słysza
ło) wziął kurs na Tallin i jego oficerowie błagali 
go, aby wystarczyło im go wysadzić poprostu na 
brzeg łodzią, aby okręt mógł wrócić do akcji, nie 
zgodził się. Wiemy, że przeciągnął, jakby umyślnie, 
postój w neutralnym porcie, powodując internowa
nie najlepszej naszej jednostki podwodnej. Jakże 
to zachowanie się kontrastuje z tym np. kmdra 
Szystowskiego, który padając śmiertelnie trafiony 
bombą, pamiętał jeszcze krzyknąć do podoficera: 
„Zdaje dtwo kptnowi Szalewiczowi!” ...

Ja sam znalazłem się w W. Brytanii już w gru
dniu 1939 i na wiosnę 1940 r. jako of. torp. 
„Błyskawicy” spotkałem koltgę Francuza z czasów 
kursu na „Jeanne d’Arc” (1932-33). Mimo, że 
młodszy od naszego rocznika Polaków, tamże, był 
już dcą op. Rozmawiałem z nim na bazie oopp 
„Jules Verne”. Jak mu opowiadałem o mych pery
petiach na tle metody strzałów salwami przemyś- 
lonymi to on na to: —■ „My też mieliśmy walkę 
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ze starą szkołą. Ale młoda zwyciężyła”. I pokazał 
mi typowe dane wszystkich wypadków strzału do 
jednego tylko typu celu: była to cała broszura! 
A jeśli idzie o Niemców? Jeden z ich dców, co 
schronił się ze swym op w Argentynie z zakończe
niem wojny, w książce z dumą pisał, że mu wystar
czyło raz tylko wystawić peryskop i ocenić dane 
celu. Resztę po tym robił .. . kanżugator, do tego 
stopnia automatycznie, iż mimo własnych mane
wrów był on w stanie wypalić torpedy na aparat 
podsłuchowy w każdej chwili... Nie wzorki pa
mięciowe na punkt celowania, i nie pozostawianie 
zmęczonemu dcy decyzji ile i jak rozłożonych 
torped wypalić w różnych wypadkach .. .

Ogólne nieprzygotowanie do wojny

Jak się czyta przeżycia naszych oopp owego 
września to jedno ogólne wrażenie pozostaje, takie 
zaskakujące i przygnębiające jak koszmar. Ci nasi 
podwodnicy, tak pewni siebie w czasie pokoju i z 
którymi tyle nadziei było połączonych jako jedy
nym narzędziem agresywnym w stosunku do po- 
tencjalnęgo przeciwnika — z godziną wybuchu 
wojny, jakby po rzuceniu na nich czaru złego, 
zmienili się — by użyć angielskiego powiedzenia 
— „z myśliwych w zwierzynę”. Zamiast aby oni 
mieli buszować pod wodą ukryci przed ogólnie 
przeważającą wrażą siłą, byli oni przez niemal ca
ły czas gnębieni przez ścigacze i kontrtorpedowce, 
nie mówiąc już o samolotach, które w owe zbyt 
niestety słoneczne dnie września, mając do tego 
stosunkowo mały obszar do nadzorowania, nie 
pozwalały wiele pokazywać peryskopu. Mając 
b. blisko bazy, samoloty mogły wisieć w powie
trzu przez cały dzień.

Jak to mogło się stać? Odnośnie co do samolo
tów i pogody, nikt i nic nie mogło poradzić, ani 
wtedy, ani przed wojną. Był jednak jeden czynnik, 
jeden straszny brak w przygotowaniu naszych 
oopp, i taki co uczynił je tak kompletnie bezbron
nymi.

Był to brak zupełnie aparatów podsłuchowych 
(ponieważ nie wiem czy nowiutkie wtedy „Orzeł” 
i „Sęp” je miały zainstalowane i funkcjonujące, 
uwagi moje dalsze stosują się do reszty oopp, w 
wypadku pozytywnym). O ile wyekwipowanie o- 
krętów i — co idzie z tym nieodzownie — wy
szkolenie jest jednoznaczne z przygotowaniem do 
wojny — a tak, zgodzimy się, musi być — to 
myśmy do wojny weszli nieprzygotowani. Czas 

powiedzieć sobie prawdę dziś. Co gorsze, jest jasne 
że Niemcy nas nie zaskoczyli jakimś cudownym 
wynalazkiem (najwyżej stopniem doskonałości 
swych aparatów), tak jak Anglicy zaskoczyli ich 
samych swymi Azdykami. Kto śledził prasę facho
wą zagraniczną (znając języki ja to czyniłem, więc 
wiem o czym piszę teraz) ten wiedział, że oopp 
w latach trzydziestych (tych bliższych „czterdzies
tych”) to nie owe z wojny uprzedniej, ani nawet 
z lat, gdy Pławski i Kłoczkowski szkolili się we 
Francji. Czy nie pamiętamy, że elęktronika dopie
ro właśnie wtedy pozwoliła na radiofonię, na fil
my dźwiękowe itp. cuda? Czy było to tajemnicą 
wojennych marynarek, że aparaty podsłuchowe już 
istniały i — wcale skuteczne? Może tajemnicą, ale 
dla tych co, jak Kłoczkowski, więcej się już inte
resowali polowaniami niż postępem. Na dowód 
cytuję znów z własnego memorandum, (mimo iż, 
z powodu tematu jego, chodziło tam o możliwo
ści manewru uniknięcia torped przez cel). .. „Wia
domą jest rzeczą iż dla obecnych aparatów pod
słuchowych strzał torpedowy op jest słyszany b. 
wyraźnie nawet z odległości kilku tysięcy metrów. 
Wiadomości z prasy z okazji kampanii na wodach 
hiszpańskich w r. 1937 potwierdzają te przypusz
czenia o organizacji podsłuchu, a w szczególności 
incydent „Łeipzig’a”.. . Ponadto pisałem (1938 r.l) 
. . . „Cenne wiadomości zdobyte przez por. mar. 
Koziołkowskiego podczas stażu w r. 1937 są je
szcze konkretniejsze. .. Na okrętach francuskich 
jest na pomoście gośnik mikrofonu „de securite’, 
dzięki któremu personel wachtowy słyszeć może 
wszelkie większe zaburzenia głosowe w wodzie”. ..

Czy nie było u nas nikogo, kto by się tymi rze
czami interesował i pomyślał o ich wpływie na 
użycie naszych własnych oopp? Najwidoczniej — 
tak właśnie stały sprawy. A przecież pamiętam, że 
nawet widziałem wtedy film amerykański, który 
mnie utkwił w pamięci, bo odtworzył odpalanie sal
wy torpedowej na amerykańskiej op. Ta salwa tor
ped poszła oddana na aparat podsłuchowy, i jak 
dziś pamiętam tego podoficera co naciskał guziki 
„FIRE!” raz po raz (i twarz artysty też pamiętam 
co jego grał. ..).

Wiadomo, że przemysł prywatny zawsze sprzeda 
wszystko, za wyjątkiem może najnowszych udos
konaleń, zwykle zarezerwowanych ustawowo dla 
własnych sił zbrojnych. Pamiętając stosunki co do 
tajemnic —। tak „lax” w USA zawsze, a przed 
Pearl Harbor jeszcze więcej — możemy być pew
ni, że gdybyśmy chcieli zakupić aparaty takie w 
USA to byśmy je mieli we wrześniu. Cóż, kiedy 
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od Kleczkowskiego nie poszło orzeczenie w tym 
sensie. . .

Wiele by można było osiągnąć przy dobrej woli 
i duchu kooperacji wszystkich oficerów i podofi
cerów, bez względu na stopień i wiek. Przy odro
binie imaginacji doszło by się może i do pomysłu 
oswajania załóg z tym niezaprzeczenie łamiącym 
morale efektem wybuchów bomb głębinowych, mi
mo że są one istotnie groźne ty'ko gdy b. blisko 
wybuchają.

Również, mając aparaty podsłuchowe, usuwało 
by się w czasie pokoju źródła hałasu (zbyt głośne 
motory itp.) na oopp, przez które Niemcy we 
wrześniu mieli łatwiejsze zadanie w odkrywaniu na
szych okrętów. 1 nie trzeba by było zapewne za
trzymywać żyrokompasów, co pozbawiało oopp 
orientacji pod wodą. I z pewnością wiele innych 
udoskonaleń.

DLACZEGO TAK BYŁO JAK BYŁO?

Odpowiedź na ten temat, z pewnością niekom
pletna o ile bym tylko ja sam jeden ją starał się 
dać, wymagałaby wiele stron. Nie miejsce tu na 
to. O ile bym musiał jednak sprowadzić to do paru 
już najbardziej istotnych powodów, to orzekłbym 
że, oprócz „młodości” i małego rozmiaru naszych 
sit morskich, głównym powodem było obsadzenie 
najwyższych stanowisk niewłaściwymi oficerami, 
tzn. bez kwalifikacji na te stanowiska. A jeszcze 
więcej, pozostawianie ich na nich żbyt długo. Ob
serwując życie widzi się, że każdy osobnik gdy 
znajdzie się w nowych warunkach (posada, a no
we mieszkanie nawet) wykazuje dużo inicjatywy; 
widzi wiele tych niedoskonałości, których poprze
dnik nie widział lub niedoceniał. Bo poprzednik 
wpadł już w (tak ludzką) rutynę.

Rozumiejąc to, takie stare marynarki jak brytyj
ska, czy USA, zmieniają admirałów najwyższych 
co trzy-cztery lata.

Pamiętam tak charakterystyczne zdarzenie z 
czasów wojny. Opowiadał mi jeden z wojennych 
flagowych adm. Świrskiego. jak on sam ze swym 

przełożonym brali udział w śniadaniu wydanym 
na cześć polskiego szefa mar. woj. W czasie roz
mowy brytyjski First Sea Lord of the Admiralty 
miał się wyrazić, Że „jemu nie pozwolą więcej niż 
parę lat pozostać na tym stanowisku”. Na to miał 
Świrski dobrodusznie się śmiejąc zauważyć. — „A 
ja już jestem szefem polskiej marynarki od kilku
nastu lat!" Ciągnął mój rozmówca, (flagowy) w 
ten sposób: — Zrobiło mi się głupio, jak zobaczy
łem cichą wymianę spojrzeń brytyjskich admira
łów. Taktownie First Sea Lord dorzucił: — U nas 
się uważa że lepiej for the Service gdy się robi 
zmiany periodyczne" . . .

— Może się mylę. Z wysokimi stopniami przed woj
ną nie miałem kontaktów. Ale z tego co słyszało 
się z różnych źródeł, odniosło się wrażenie, że mo
że Świrski sobie mocno „pomagał" usuwając po
tencjalnych konkurentów na swe własne stanowi
sko i też na to następne — dcy floty. Wiele wska
zywało na to, że gdyby w swoim czasie dopuszczo
no Morgensterna czy Zajączkowskiego na admi
ralskie etaty marynarka by nasza inaczej weszła do 
wojny. Przed nominacją na oficera byłem na Flo
tylli Pińskiej jeden miesiąc. Był to okres inspekcji 
dcy flotylli (maj 1931 r.) Jakże tam dcy mocno się 
przygotowywali do niej! Ale nie tyle pod względem 
malowania okrętów czy przyciągnięcia bandery do 
końca masztu (jak dla adm. Unruga). ale z punktu 
widzenia wszelkich możliwych aspektów akcji bo
jowej! Mój dca („Horodyszcza”) radził mi nau
czyć się na pamięć odległości taktycznych do róż
nych miejscowości wzdłuż Prypeci, a nawet do — 
Kijowa!

Czas zakończyć, Tych kolegów, którzy by mieli 
zastrzeżenia ciągle czy właściwym jest odsłanianie 
tego wstydliwego rąbka naszej historii (pogląd 
który, nawet z nim się zgadzając, szanuję) odsyłam 
do mych wstępnych uwag. Ponadto zacytuję znany 
wiersz biskupa Krasickiego (wiek XVIII, czasy na
szego króla Stanisława Augusta), w którym zmie
nię tylko pierwsze słowo:

„Historia prawdę mówi, względów się wyrzeka. 
Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka".
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GODZIWE ZABAWY PRZED WYJŚCIEM W SINĄ DAL

Grudzień 1940 rok. Na zachodnich brzegach 
Walii (hrabstwo Lancashire) leży port Barrow in 
Furress. Tam są potężne zakłady przemysłowe 
Vickers Armstrong i stocznia.

Na niej dobiega końca budowa okrętu podwod
nego przeznaczonego dla Polskiej Marynarki Wo
jennej.

Miasto szare. Budowle z czerwonej cegły, albo 
z kamienia szarego zczemiałego od deszczów i wia
trów.

Ludzie szarzy. Chodzą zawsze w płaszczach nie
przemakalnych też szarych. Spokojnie, powoli idą 
rano do pracy. Prawie każdy ma gazetę w ręku: 
Times, Daily Express. Daily Telegraph, People. Od 
czasu do czasu rzeknie po niektóry: „Bloody 
Jerries” (przeklęte Niemcy). Wielkie zakłady lotni
cze w Coventry nocą zbombardowane znalazły się 
w gruzach. W parku pałacu królewskiego Bucking
ham spadła bomba 500 kg. Miasta przemysłowe i 
porty w płomiieniach. Na drzwiach rozwalonego 
bombą sklepu napis: „Business as usual” (interes 
jak zwykle). Zimą deszcz ze śniegiem siecze po 
twarzy, a latem leje albo pada.

Załoga polska już przyjechała w komplecie. Roz
mieszczona po małych hotelikach: oficerowie, po
doficerowie, marynarze. Jest dowódca okrętu, sta
ry podwodnik. Oczy i paszcza rekina. Wszystko 
zobaczy i pożre. Polski dżentelmen, pełen humo
ru, przystojny, syn generała.

Zastępca dowódcy okrętu małego wzrostu, ale 
ptłen energii żywy, wszędzie go pełno. W Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej na żbiórce stał 
na końcu i kręcił się. Szef kursu uspokajał: hej 
tam konusy, spokój, spokój.

Jest oficer mechanik: Kędzierzawe włosy, nie
bieskie oczy, twarz zawsze pogodnie uśmiechnięta. 
Radcunio pospolicie zwany. On wszystko wie. Tu 
panie wzór i formułka mówią. Na okręcie pod
wodnym „Wilk” zabrakło ropy przy przedzieraniu 
się z Bałtyku do Szkocji we wrześniu. Czerpał oli
wę zapasową i używał ją jako paliwo do Diesli i 
okręt doszedł.

Są młodzi oficerowie przeznaczeni do poszcze
gólnych działów: nawigacyjny, torpedowy, sygna
łowy: Młodzi ludzie pełni zapału i poświęcenia. 
Radcunio nazwał ich „maściwe chłopaki” i rzeki, 

że z nich będą podwodniaki. Co Radcunio powie
dział to było uznane nawet przez dowódcę.

Stocznia dała do dyspozycji biuro, gdzie dowód
ca wydawał dyspozycje a zastępca przyjmował 
korespondencję dotyczącą budowy okrętu. Przy
chodziły koperty czasem „secret” (tajne). Na ko
percie napis Job X. A co to za za-job, otwierając 
mówił zastępca. Na obiady (lunch) chodzili wszy
scy do restauracji stoczni. Duża sala i stół zarezer
wowany specjalnie dla oficerów polskich. Idąc na 
obiad Radcunio pomrukiwał: i znowu w pięknym 
porcelanowym talerzu dwie łyżki burej zupy nie
wiadomo co, i znowu kapusta gotowana, a obok 
kawał wygotowanej baraniny oblany sosem mięto
wym. Na deser , pudding (rodzaj zsiadłego mleka 
posypanego cynamonem) a po tym w ślicznych fi- 
liżanecżkach porcelanowych kawa bez smaku peł
na fusów. Ach Panie, to nie to co u nas: zupa 
pomidorowa z grzankami, pieczeń wieprzowa z 
polędwicy, do tego ziemniaczki z koperkiem i sa
łatka zielona, a po tym kompocik ze śliwek su
chych. To było jedzenie. Człowiek jak zjadł to 
wiedział że żyje i patrzył na świat różowo

Dowódca miał wielkie zdolności i zalety dyplo
matyczne. Docierał do wysoko postawionych oso
bistości i otrzymywał zawsze to, co było związane 
z okrętem. Z uśmiechem i humorem jemu właści
wym od dyrektorów zakładów, magnata przemy
słowego, otrzymał do dyspozycji duży piękny dom 
w parku starannie utrzymanym niedaleko jego 
zamku. Dowódca i oficerowie zamieszkali w tym 
domu nazwy „Dunlop House”. Kucharz okrętowy 
z mesoWymi przyprawiali posiłki na sposób polski. 
Tu już rodzina podwodniaków mieszkała razem. 
Duży salon (sitting room) z dywanami puszys
tymi na podłodze i fotelami. Ogromna sala jadal
na (dining room) na górze sypialnie i łazienki. 
Szczególnie łazienki, korzystać jak najwięcej, bo 
tego po tym zabrakło.

Dowódca po Bogu pierwsza osoba. Musiał wszy
stko znać i wiedzieć, nawet historię kraju. W nie
dzielę zebrał swoich oficerów i zaprowadził nie
daleko za parkan na miejsce gdzie jeszcze stały 
ruiny murów obrośnięte bluszczem i zarosłem, na 
ziemi walały się figury z kamienia różowego, róż
nych świętych. Proszę panów tak zaczął wykład. 
Tu ongiś stało potężne opactwo. Od wieków mnisi 
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modlili się, pisali księgi, warzyli zioła, opiekował 
się chorymi. Wszystko dobrze szło, dopóki na tron 
nie wstąpił król Henryk Sinobrody znany kat na 
kobiety. Z jedną żoną chciał się rozwieść i papież 
nie dał pozwolenia. Rozzłościł się, zerwał stosunki 
ze stolicą apostolską i stworzył swój kościół. Roz
kazał zrywać dachy (z miedzi i ołowiu) z kościo
łów katolickich a te rozwalały się same pod de
szczem i wiatrem. Oto są skutki, rzekł dowódca, 
pokazując na ruiny.

Nadszedł okres świąt Bożego Narodzenia. Do
wódca, który umiał czarować kobiety mężatki i 
panny, młode i stare, żonie dyrektora dał do zro
zumienia, że po sąsiedzku wypada spędzić wigilię 
razem. Yes, of course, together, it will be very 
nice, rzekła lady Craven.

Dowódca zebrał oficerów i powiedział: proszę 
panów na wigilię jesteśmy zaproszeni do dyrektora 
stoczni, trzymać fason, bo możemy być zaproszeni 
na Nowy Rok.

Zaczęło się czyszczenie mundurów, pranie i pra
sowanie bielizny. Wszystko na kant. Zastępca mó
wił: Jesteśmy przedstawicielami polskiej Marynar
ki Wojennej i w ogóle Polski. Trzymać się sztywno, 
równo i czarować.

Nadszedł wieczór wigilijny, niepodobny do tego 
w Polsce. Gwiazd nie było widać na niebie, bo 
ciężkie chmury przewalały się po nim. Śniegu też 
nie było, ale za to padał deszcz, i mroźne wietrzy- 
sko wiało. Dowódca na czele, a reszta gęsiego zna
leźli się przed drzwiami, dużego zamczyska. Bra
kowało tylko rogu, żeby zadąć i oznajmić przyby
cie. Lokaj otworzył drzwi. W holu pani domu 
uśmiechem rzekła: Very nice, you are welcome 
gentlemen. Duży hol. przez małe szybki w ołowiu 
przebijało się skromne światło. Wzdłuż ścian stały 
żelazne zbroice dawnych rycerzy, na ścianach za
wieszone pałasze i miecze. "Come on”—zaprasza
ła do salonu pani domu.

Maściwe chłopaki szeptali: miła pani tylko sucha, 
wysoka i ta szyja podobna do szyi indyczej. W 
salonie pełno gości. Panie w sukniach wieczoro
wych, panowie w ciemnych ubraniach. Miejscowe 
„high life”. Z uśmiechem i miękkim głosem przed
stawiała towarzystwu każdego podwodniaka. Tylko 
z tymi nazwiskami polskimi nie mogła sobie dać 
rady i wymawiała je w dziwaczny sposób: Roma- 
nuski, Klopuski. Bernas, Riduski itd. Pan domu wy
soki i chudy jak szczapa zapraszał na kieliszek. 
„Wou'd you like to have nice little drink” — 
uprzejmie proponował. Przy ścianie stał duży stół 
a na nim olbrzymie butelki whisky, ginu, soków 

cytrynowych, papierosy, cygara i jakieś dziwne 
przekąski w rodzaju sucharków. Za stołem kelner 
obsługujący. Zastępca szepnął swoim: panowie to 
chomik co nalewa do dzbana, uważajcie żeby nie 
za dużo pić, bo zwali z nóg i cała reprezentacja 
weźmie w łeb. Po przepłukaniu gardła pani domu 
poprosiła do jadalni do stołu. Duża sala, ściany 
pokryte drzewem dębowym, po środku olbrzymi 
stół dębowy, ciężkie krzesła z wysoką poręczą. Na 
stole prześliczne koronkowe serwetki a na nich 
piękne porcelanowe talerze i srebrne nakrycia. W 
rogu sali stała szkocka orkiestra. Muzykanci ubra
ni w szkockie kilty, w- zielonych marynarkach z 
torebką futrzaną zawieszoną na pasie i spadającą 
do kolan, kraciaste pończochy i białe getry. Każdy 
trzymał kobzę, składającą się ze skórzanego miesz
ka pod pachą i trzy dutki połączone piękną kra
ciastą wstęgą. Oczywiście orkiestra zagrała marsza 
szkockiego. Rytmiczne, rzewne i piskliwe tony za
lały salę, ale tempo było marszu. Goście zasiedli 
do stołu. Lokaje we frakach i białych pończochach 
nalewali do przepięknych talerzy trochę jakiegoś 
burego płynu. To miała być zupa. Pani domu ob
wieściła: ladies and gentlemen would you like some 
soup (proszę czy panie i panowie życzą trochę zu
py). Podwodniaki sztywno, równo, elegancko trzy
mali srebrne łyżki i powolutku łykali bury płyn 
(zupa nic — tak rzekł zastępca). Przyszło drugie 
danie złożone z olbrzymiego wspaniałego upieczo
nego indyka i z borówek. Po twarzach polskich 
podwodników przeleciał łakomy uśmiech. Każdy 
pomyślał w duchu wreszcie coś dobrego wrzucę do 
żołądka. Już mniej zwracali uwagę na ceremonię 
i łakomie pałaszowali indyka. Orkiestra nie prze- 
staje grać rzewne szkockie melodie. Wreszcie po
dano sławny angielski Christmas pudding. Pani do
mu krajała olbrzymie złoto-brązowe ciężkie ciasto 
z suszonymi śliwkami i upieczone wyłącznie na 
tłuszczu baranim, i nakładała duże pajdy na cie
niutkie fajansowe talerze. Lokaje roznosili je dla 
gości. Przyjemny i apetyczny zapach rozchodził się 
z talerzy. Tu dowódca, który o wszystkim pamięta! 
zapomniał uprzedzić, że w cieście są małe srebrne 
monety (six pence). Wiara wbiła zęby w kąski cięż
kiego ciasta. Na twarzach poniektórych zdumienie. 
Palcami wyciągali z gęby monety. It is good luck 
(to szczęście) oznajmiła Pani domu.

Skończył się wieczór wigilijny. Goście wstali od 
stołu i poszli do salonu na kawę podaną w malut
kich fajansowych filiżaneczkach pełno fusów na 
dnie. Popijając kawę wiara szepnęła między sobą 
wspanałe jedzenie, jak to człowiek wie że żyje.
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W salonie rozmowy, miłe uśmiechy, opowiadanie 
anegdotek.

O północy goście zaczęli rozchodzić się. Pani do
mu każdego żegnała z miłym uśmiechem a dowódcy 
rzekła: You are charming man, I hope we shall 
spend together New Year. W domu dowódca rzekł 
swoim, proszę panów zrobiliśmy bardzo dobre wra
żenie i jesteśmy zaproszeni na Nowy Rok.

Budowa okrętu dobiegała końca. Załoga już do
brze obznajomiła się z okrętem. W tym okresie 
św:ątecznym dowódca już był mniej wymagający. 
Przyszedł Sylwester.

Dowódca ze swoją gromadką znowu zjawił się 
przed zamczyskiem. Zapukali kołatką i weszli.

Wnętrze zalane światłem. Olbrzymia sala bufe
towa. Na stole pełno trunków i zimne jedzenie. Sa
la taneczna, gdzie orkiestra wygrywała foxtroty, 
tanga, slow foxy. Panie w balowych sukniach, pa
nienki w ślicznych koronkowych sukienkach do 
łydek i białych pantofelkach.

Muzyka, tańce, uśmiechy, rozmowy — atmosfera 
gdzie nie mówi się o okrucieństwach wojny.

Polska wiara zawsze była skora do tańca. Puścili 
się w tany: dowódca, zastępca i maściwe chłopaki. 
Panie uroczo uśmiechały się. Zabawa trwała do 
świtu.

„Takie to były zabawy w one lata, kiedy reszta 
świata we krwi i we łzach tonęła” tu przypomnia
ły mi się słowa poety Adama Mickiewicza.

Goście zmęczeni zaczęli rozchodzić się. Brać 
podwodna trochę słaniając się na nogach wróciła 
do domu i legła snem zabitych. Maściwe chłopaki 
jednak nie stracili czasu. Zawarli znajomości, zapi
sali adresy i już następnej soboty i niedzieli poszli 
z wizytą.

Budowa okrętu skończyła się. Załoga wyszkoliła 
się. Okręt gotowy do pierwszych prób na morzu. 
Nastąpiło poświęcenie okrętu. Matką chrzestną 
pani Craven. Przyjechali: szef polskiego rządu ge
nerał Sikorski, admirał Świrski, angielski dowódca 
floty podwodnej admirał Max Horton. Goście stali 
na molo. Orkiestra stoczni odegrała hymny naro
dowe angielski i polski, matka chrzestna przecięła 
wstęgę, butelka szampana rozbiła się o burtę, szam
pan rozlał się po burcie. Dowódca zwrócił się do 
generała: „Pan Generał pozwoli na bigos myśliwski 
i na strzemiennego”.

Do gości angielskich zwrócił się z czarującym 
uśmiechem i. zapraszał: “Ladies and gentlemen 
would you like to have nice little drink please”. 
W „Dunlop House’ — kwaterze podwodniaków 

wszystko było przygotowane. Mesowi z kucharzem 
zastawili stół zakąskami i trunkami. Dowódca po
prosił do stołu. Pierwsze kielichy rozwiązały gęby. 
Zaczęły się rozmowy, życzenia sukcesów bojowych 
i powrotu w chwale do Polski. Skończyło się przy
jęcie. Zacni i szanowni goście rozjechali się. Do
wódca orzekł: „Wszystko wypadło dobrze, zostało 
newiele czasu do wyjścia na morze’. Zgodził się 
jeszcze na pożegnalne „party” z sympatiami i mat
kami chrzestnymi, jako że sam był skory i chętny 
do zabaw i wesela. Pod komendą zastępcy mesowi 
przygotowali stół obficie jadłem i trunkami zasta
wiony, maściwe chłopaki przygotowali muzykę.

Pierwszymi sympatykami polskich podwodników 
byli mieszkańcy Dundee w Szkocji. Tam żyła za
można rodzina szkocka, państwo Crystal. Pani do
mu, przemiła p. Jeane, krągła buzia, niebieskie oczę
ta, blond włosy, zawsze wesoła zapraszała polskich 
marynarzy. Największe wzięcie miał Borys. Tam 
wysłuchiwał muzyki szkockiej, polegającej na prze
skakiwaniu nad dwoma skrzyżowanymi pałaszami 
oczywiście w kiltach szkockich w takt rzewnej i 
monotonnej muzyki wygrywanej na kobzach. Po
żegnanie zaczęło się od tej muzyki i tańca. Nie 
było pałaszy więc zastępca dowódcy kazał skrzy
żować dwie miotły, nie było kobzistów więc młodzi 
oficerowie nastawiali płyty z muzyką, nie było kil- 
tów więc brać podwodna wyciągała koszule ze 
spodni podkasanych i tak po wielu kieliszkach za
częła odstawiać tańce, przypominające tańce bojo
we murzyńskie. Od czasu do czasu odezwał się 
głos: „chomik dalej do dzbana”. Tańce bojowe brać 
odstawiała jeszcze z większą werwą. Matki chrzest
ne i sympatie śmiały się do rozpuku. Nie zapom
niano także polskiego tanga jak „Tango Milonga”, 
„Jesienne róże” Paloma”. Tańce i zabawy odcho
dziły na całego. Nadchodził świt. Panie legły w fo
telach, panowie słaniali się na nogach.

Zaczęły się pożegnania i odprowadzanie pań do 
domów. Panie szeptały: Wonderful party, lovely, 
see you later, all the best, good luck.

Całe szczęście, że niedziela. Dzień wolny od za
jęć. Panowie wrócili do domu i legli w łóżkach.

Nazajutrz przygotowanie okrętu do wyjścia na 
morze. Ładowanie torped, amunicji, pobieranie ro
py, zaopatrzenie w prowiant, mapy nawigacyjne 
itd. Zastępca dowódcy uwijał się, dwoił się i troił. 
Wszystko gotowe.

W kiosku na pomoście widać postać dowódcy 
z oficerem wachtowym i sygnalistami. Na dziobie 
zastępca z grupką marynarzy, na rufie oficer tor- 
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pędowy z bosmanem okrętowym też z grupką ma
rynarzy. Z przedziału motorów elektrycznych przez 
tubę głosów przyszedł meldunek: „Motory elektry
czne gotowe".

Dowódca dał rozkaz „cumy rzuć”, „wolna na
przód’. Śruby okrętowe zaczęły powoli obracać 
się. Okręt drgnął i powoli wychodził z basenu. Po 
wyjściu za załamacz fal nabierał szybkości, pruł fa
le, lekka piana przed dziobem. Ludzie zeszli z po
kładu do wnętrza okrętu. W kiosku rysowały się 
sylwetki oficera wachtowego i dwóch sygnalistów. 
Z wnętrza okrętu dochodził głos kucharza: „Hej 
tam na pomoście —• nie chodzić po oranym — 
mnie garnki i rondle spadają z płyty — nie mogę 
zagotować zupy pomidorowej — a dziś wielki dzień 
— idziemy po sławę. W sinej dali zginęła sylwetka 

ORP „Sokół’. Dzieje jego i wyczyny bojowe zosta
ły zapisane w historii Polskiej Marynarki Wojennej.

Minęło półtora roku. W Dundee (Szkocja) na 
progu domu stała pani Jeane i z przemiłym uśmie
chem witała: “You are welcome Franki, come on 
have a little drink. I am so sorry, your ship „Ku
jawiak” is sunk, it was terrible with the Malta’s 
convoy”. W salonie na ścianie w gablotce na tle 
granatowym wisiały dwa krzyże. Pierwszy polski 
srebrny krzyż Yirtuti Militari, drugi angielski Dis- 
tinguished Service Order. Ten pierwszy to generał 
Sikorski swój własny krzyż zawiesił na piersi do
wódcy „Sokoła" a drugi to krzyż jakim go deko
rował naczelny dowódca floty brytyjskiej.

F. Rydzewski

ii ■ ■ । ii । ------- —■
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Z KOLEGAMI
Kalifornia, 21 kwietnia 1978

Kochane „Sygnały”
Poczta przyniosła mi dziś 138 numer „Naszych 

Sygnałów”, wysłanych z Londynu 22 lutego, czyli 
że przesyłka ta szła równo dwa miesiące! Nawet 
w okresie ośmio-węzłowych konwojów przez At
lantyk w czasie wojny listy szły szybciej. No cóż, 
postęp. Historyk Dudley Pope zauważa w swym 
dziele “The Great Gamble — Nelson at Copen- 
hagen"; że gdy przed wyprawą duńską słynny ad
mirał stał ze swą eskadrą w Plymouth listy jego 
do Lady Hamilton w Londynie szły pocztą dyli
żansową dwa dni. Dziś list lotniczy z Plymouth 
do Londynu wędruje trzy dni . . .

Z dużym wzruszeniem przeczytałem w „Syg
nałach” sprawozdanie Borysa Karnickiego i Bohda
na Mańkowskiego o dzwonie z ORP Sokół. Ro
dzina moja i ja jesteśmy z tym dzwonem wyjąt
kowo blisko związani. Otóż w marcu 1945 roku, 
kiedy byłem ZDO na Sokole i okręt bazował w 
Dundee, córka moja Krystyna była ochrzczona na 
okręcie, a dzwon Sokoła służył za chrzcielnicę. 
Rodzicami chrzestnymi byli: ówczesny D-ca Gru
py OOP kmdr. ppor. Bolesław Romanowski i ciot
ka moja Jadwiga Święcicka. O wydarzeniu tym 
wspomina wraz z zamieszczeniem fotografii z tej 
uroczystości Jerzy Pertek w swej broszurze „(Mi
niatury Morskie — Okręty Podwodne Sokół i 
Dzik". Nie wiem czy był jakiś inny dzwon okrę
towy. który doznał zaszczytu służenia zia „naczynie 
religijne”. Prosiłbym o poinformowanie zarówno 
Borysa Karnickiego jak i George’a Taylora o tym 
przyczynku do historii dzwonu z Sokoła. Być może 
że i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ze- 
chciałoby fakt ten odnotować. „Gwiazda” tej uro
czystości, córka moja Krystyna jest dziś panią 
Crawford, mieszka w Bradford w Pensylwanii i 
jest matką czterech' córek. Fotografii z samego 
aktu Chrztu, który odbył się w mesie oficerskiej, 
niestety nie ma. Zamówiony z miasta fotograf nie

PO ŚWIECIE
przyniósł ze sobą „flashy” i mógł tylko robić zdję
cia na pokładzie.

Mówiąc o okrętach podwodnych, chciałbym 
zwrócić uwagę kolegów podwodników i niekonie
cznie podwodników na interesującą książkę włos
kiego historyka morskiego Erminio Bagnasco. Ta 
bogato ilustrowana książka ukazała się po angiel
sku nakładem U.S. Naval Institute, Annapolis, 
Maryland i zawiera historyczny rys ponad 2 ty
sięcy okrętów podwodnych wszystkich państw bio- 
rących udział w drugiej wojnie światowej. Tytuł 
książki: „Submarines of World War Two”. Pol
skim okrętom podwodnym poświęca autor szereg 
uwag zarówno przy omawianiu operacji brytyj
skich okrętów podwodnych jak i w rozdziale po
święconym Polsce (jedna strona, dwie fotografie: 
„Żbik” internowany w Szwecji i „Orzeł” na próbach 
odbiorczych u brzegów holenderskich). Pozwalam 
sobie zacytować w całości trzy paragrafy wstępne, 
poświęcone polskim okrętom podwodnym:

„On I September 1939, the Polish Navy had five 
submarines belonging ti the WILK and ORZEŁ 
Classes: respectively of Frenoh and Dutch con- 
struction, these boats, intended for use in the Bal- 
tic. were all fitted with minelaying eąuipment. An 
order had been placed in France for two morę 
boats. but subseąuent events prevented their buil- 
dmg.

After the Polish defeat, ORZEŁ and WILK 
escaped from the Baltic and madę their way to 
Britain in October: RIJA (sic), ŻBIK and SEP 
sought refuge in Sweden where they were interned 
until 1945.

Operating from bases in Britain, ORZEŁ and 
WILK continued the fight against Germany, under 
the control of the Royal Navy. ORZEŁ, which 
distinguished herself attacking German shipping 
during the landings in Norway, was lost in June 
1940.

During the war, Great Britain ceded several 
boats to the Polish Navy, which operated under 
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orders from the govemment in exile in London: 
JASTRZĄB, exx-P. 551, ex-S. 25, an old boat of 
the American S. 1 Class, ceded to the Royal Navy 
in '1941, and then ceded by them to Poland in the 
same year; SOKOL, ex-URCHIlN, ex-P. 39 and 
DZIK, ex-P 52, both British U Class, ceded res- 
pectively in 1940 and 1943 (sic: 1941 and 1942). 
JASTRZĄB was lost in a collision (sic) in the 
Arctic in May 1942: the other two boats operated 
with particular success in the Mediterranean and 
the North Sea and were returned to Great Britain 
after the war”.

Bagnasco w swej książce podaje losy wszystkich 
okrętów podwodnych Drugiej Wojny. W rozdzia
le, oczywiście bardzo obszernym, poświęconym 
okrętom włoskim, nie zaznacza jednak, że dwa z 
nich poddały się Sokołowi pod Brindisi we wrześ
niu 1943 roku. Byłem na tym patrolu jako ZDO 
zmieniając chorego Tadzika Bernasa. Pamiętam, że 
jeden z tych okrętów nazywał się YITTOR PISA
NI. Wsadziliśmy Ryszarda Fritza i dwóch maryna
rzy jako załogę pryzową by poprowadzili okręt do 
Taranto. Tego samego wieczora poddał się nam 
drugi włoski OP, którego nazwy ani rusz nie mogę 
sobie przypomnieć. Może ktoś z kolegów pamięta? 
Nie wsadziliśmy już na niego załogi pryzowej, bo 
nie było z kogo. DO Jurek Koziołkowski i Łączni
kowy George Taylor byli na lądzie w Brindisi, 
przyjmując poddanie się portu i bazy, z oficerów 
został się tylko Oskar Gliński i ja, pamiętam, że 
wsadziłem b.o. bosmana Domicza na oficerską 
wachtę na pomoście. Po powrocie DO i łączniko
wego z Brindisi George Taylor został „mianowa
ny” oficerem wachtowym. Do dziś dnia pamiętam 
jak wymawiał słowo „Zanurzenie”. Dawne to dzie
je, prawie 35 lat temul

A tymczasem dziesięć miesięcy temu przeszedłem 
na wymaganą przepisami Amerykańskiej Służby 
Dyplomatycznej emeryturę, jako że ukończyłem 
lat przeróżnych 60. Ostatnią moją placówką był 
Paryż, gdzie byłem Pierwszym Sekretarzem Amba
sady od spraw informacji i prasy. W ostatnim mo
im liście do „Sygnałów” z Paryża donosiłem, iż 
zamierzam się osiedlić w Albuquerque, w stanie 
Nowy Meksyk. Sprawy ułożyły się nieco inaczej 
i po dwóch miesiącach w Ałbuquerque przenieśli
śmy się do Monterey w Kalifornii. Pewne, „muro
wane” obietnice interesującego stanowiska w miej
scowej wyższej uczelni na razie nie dochodzą do 
skutku. Miewam tymczasem dorywcze wykłady tak 
w Instytucie Studiów Zagranicznych jak i w Naval 
Postgraduate School po francusku lub po angiel

sku, ale nie wypełnia mi to całego wolnego czasu, 
maluję więc trochę oraz usiłuję pisać. Zeszłego la
ta odbyliśmy fantastyczną podróż samochodem 
przez całe Stany z Waszyngtonu poprzez północ
ną Pensylwanię (gdzie mieszka nasza zamężna 
córka) do Nowego Meksyku i wreszcie do Kali
fornii. Po drodze zatrzymaliśmy się na dwa dni 
u też świeżo upieczonego emeryta — Jurka Tuma- 
niszwili, gdy mieszkali jeszcze w Missouri. Miesz
kają obecnie w Oregonie, stosunkowo niedaleko 
od nas, jakieś pięćset mil, często sobie telefonuje
my, by pogwarzyć o tym i owym. Ostatnio po
większyła się nam rodzina, jako że najstarszy z na
szych czterech synów — Jurek — ożenił się z cza
rującą panną z Południowych Stanów. Mieszkają 
w Albuquerque, Jurek jest adwokatem. Żona moja 
Dorota wróciła do poważnej pracy na fortepianie, 
dała już jeden bardzo udany recital szopenowski.

Czas kończyć, łączę serdeczne pozdrowienia dla 
wszystkich kolegów w Anglii i rozsianych po całym 
święcie.

A ndrzej G uzowski

Poniższy list kmdr. Januszewskiego jest odpowie
dzią na list kmdr. Wrońskiego. Aczkolwiek jest to 
list prywatny — ale ponieważ wyraża on senty
ment autora: do Mar. Woj. za zgodą adresata uwa
żamy za stosowne umieścić go w „Naszych Syg
nałach”.

Redakcja.

Naprawdę Pański list zrobił mi wielką uciechę. 
Ale jeśli w moim liście Pan znalazł jakąś „przemi- 
łość”, to Pański list jest pełen arcyprzemiłości. 1 to 
pomimo widomości o śmierci komandorów Za
jączkowskiego i Pitułko. O śmierci kmdr. Z. dowie
działem się na święcie Ułanów Krechowieckich 
(tutejszego ich Koła jestem honorowym członkiem). 
Powiadomił mnie płk. Grabowski najstarszy z tutej
szych Krechowiaków, płk dyplomowany, bardzo i 
stale zajmujący się sprawami wojennymi i wojna
mi. Wiadomość o śmierci ś.p. kmdr. Zajączkow
skiego zrobiła na mnie wrażenie na długi czas, mo
cno przygnębiające. On był moim wykładowcą w 
Osmarwoju i dowódcą na ORP Mazur, którego by
łem „synem” tzn. „słuchawką” (jak nas uczniów 
Osmarwoju nazywano. Z „syna” Mazura stałem 
się później jego „ojcem” i nawet „przechrzciłem” 
go na „udoskonalony” (przeze mnie) jednokomino- 
wy okręt. Był on (ORP Mazur) pierwszą ofiarą 
wojny. Kto wie czy nie szkoda, że nie podzieliłem 
Jego losu. U kmdra Pitułko byłem zaokrętowany 
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na stażu na ORP „Burza”, na której w Cherbourgu 
byłem jakiś czas w roli z.d.o, a później jako oficer 
art. Z komandorem, niestety śp., w Tobermory nie
raz popijaliśmy dżin z „lajmem" (limę gin). Bardzo 
mile wspominałem zawsze te czasy. A to tu raptem 
tak przytłaczająca wiadomość. Boże! aż mi się robi 
jakoś nielekko na sumieniu, że może ja „niepraw- 
wnie" przeżywam tych co odchodzą. Czy Oni nie 
byliby raczej w „prawie” zostać tu na moim miej
scu. Czasy Bofors’owskie zawsze wspominam z roz
czuleniem. Zawsze żałowałem że Pan tam był tak 
krótko.

Był tam kiedyś też Mroczkowski — co z nim 
się dzieje? Gdzie on jest i jak żyje? Jego żona by
ła zapaloną „yachfwoman".

Wczoraj odbył się pogrzeb Pitułki, co mi cią
gle brzmi w głowie. No, cóż, lada dzień, czy chwi
la, i ja podążę za nim, za kmdr. Z. za męczenni
kiem zatorturowanym Adamem Mohuczym (mój 
komendant Osmarwoju) za. Pitułką, jeśli mnie w 
ogóle przyj mą do towarzystwa.

„Najpiękniejsze marzenia to te niespełnione” . . . 
Owszem, i takich to się ma najwięcej.

Co do caballeros, to to już też raczej marzenia 
a senioritas —< to i owszem, są takowe, ale nie dla 
82 letnich pryków.

No, już czas zakończyć te bazgroły.
Przesyłam moc, moc serdeczności dla Pana Ko

mandora i całej Braci Morskiej, ich rodzin i po
tomków (przeciż są tacy).

Serdecznie ściskam dłoń.
Walery Januszewski

Anglia, marzec 1978

Nie będąc w stanie przybyć na tegoroczny Wal
ny Zjazd, w załączeniu przesyłam upoważnienie 
swego głosu, życząc pomyślnych obrad.

O sobie pragnę nadmienić, że dnia 20.1. ule
głem poważnemu wypadkowi — na skutek śliskiej 
drogi w tym dniu — złamanie prawej nogi powy
żej kostki. Przebywałem 20 dni w szpitalu, w ty
dzień później zabrano mnie jako „Outpatient” ce
lem skrócenia gipsu a za 3 dni znów tam będę 
na dalszy zabieg. Staram się znosić swoje czasowe 
kalectwo cierpliwie, chociaż jest ogromnie uciążli
we. Postaram się ojezwać po wyleczeniu.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla całego Za
rządu.

B. Karczewski

USA, luty 1978

Od paru dni jestem na emeryturze. To dojeżdża
nie do pracy (70 mil) dało mi się we znaki w cza
sie ostatnich 4|lat i rad jestem teraz odsapnąć 
nieco zwłaszcza, że mieliśmy tu ostatnio coś dwie 
stopy śniegu pod kołami.

Łączę pozdrowienia dla wszystkich.
A.L. Sitko

Argentyna, luty 1978

Przede wszystkim, choć nieco późno, z okazji 
Naszego Święta 10.2. składam na ręce Pana Koman
dora wyrazy stałej łączności1 ideowej i uczuciowej, 
w stosunku do naszej Mar. Woj. i jej resztek przed
stawicieli, rozsianych po świecie. Dla nich wszyst
kich zawsze moc najserdeczniejszych pozdrowień.

Rozumiem doskonale ile pracy miał Pan Ko
mandor przed Świętami — dlatego też i specjalnie 
dziękuję SMW i Panu Komandorowi za tak miłą 
pamięć i przesłane życzenia.

U nas okres wakacyjny ii nikogo z naszych nie
licznych resztek nie widuję. Nawet i kmdr. Janu
szewskiego dawno nie widziałem', postaram się w 
najbliższym czasie go spotkać. Innych nie widuję 
i kontakty niestety urywają się.

No i na zakończtnie pogoda: unaslatoniestety 
upalne, natomiast półkula północna, zwłaszcza USA 
i Kanada przeżywa atak silnych mrozów. A jak 
w U.K.?

Kończąc tych parę słów przesyłam dla wszyst
kich moc serdeczności.

M. Serafin

USA 19 grudnia 1977

U mnie właściwie nic nowego nie słychać. Pra
cuję nadal dla US Navy (już 21 lat). Główną mo
ją rozrywką jest moja 10-letnia kłótnia z Marynar
ką. Cały czas im próbuję wytłumaczyć, że budo
wanie 7600 do U 000 tonowych pływających ho
teli z dwoma 5-calowymi działami nie ma sensu. 
Wobec tego przez ostatnie 110 lat ja swoje, a USA 
swoje zdanie mamy. Z początku to mnie przejmo
wało (włącznie z innymi amerykańskimi idiotyzma
mi) więc się rozchorowałem. Ale w ostatnich dwóch 
latach trochę rozumu nabrałem i pomimo, że nadal 
się kłócę to jednak brakiem zrozumienia się wię
cej nie przejmuję.
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Poza tym ja się także starzeję bo już mi1 dobrze 
po 50-tce, a dzieci rosną. Starszy chłopiec ma już 
11 lat a młodszy 9. Wobec tego wygląda, że chcąc 
nie chcąc będę musiał jeszcze pracować jakieś 12 
lat zanim będę mógł pójść na emeryturę. Gdyby 
nie dzieci mógłbym to zrobić za 4 lata.

Łodzie mam dwie, jedna jest szybka (około 40 
węzłów) ale mała — 16 stóp. Druga jest 34 stopo
wa, ale wolniejsza. Niestety tak mam dużo pracy 
w pracy i w domu, że w ostatnim roku tylko uży
waliśmy małej łodzi i to tylko 5 razy.

Nas hyło tutaj przed tym 5-ciu. Był Lutyk, Ce
dro, Guzowski, Suliga i ja. Lutyk i Cedro umarli, 
Suliga we wrześniu poszedł na emeryturę i wyje
chał do Argentyny (na stałe) bo jego żona jest 
Argentynką. Guzowskiego widziałem jakieś 5-6 lat 
temu. Ja od czasu do czasu jestem wysyłany za
granicę, ale mnie do Europy posłać nie chcą, cho
ciaż za każdym razem jak jest okazja to próbuję 
ich namówić żeby mnie posłali.

Życie tutaj jest dosyć dziwne, z jednej strony 
jest duży dobrobyt, ale tylko dla tych, którzy pra
cują, bo bezrobocie jest duże. Waszyngton jest pra
wie cały czarny (murzyni) i nędza, wobec czego 
rabunki, morderstwa itd. są na porządku dziennym. 
Kto może sobie na to pozwolić to wynosi się jak 
najdalej od miasta i im dalej tym lepiej. My miesz
kamy 32 mile od Waszyngtonu. Do pracy dojeż
dżam samochodem bo żadnej innej publicznej ko
munikacji nie ma. Dojazd nie zabiera mii dużo cza
su (pół godziny), bo droga jest szybka i z naszej 
strony przynajmniej jeszcze nie jest zatłoczona sa
mochodami. Nile wiem jak ta sytuacja długo wy
trzyma w ten sposób bo nowe domy cały czas bu
dują. Domy są coraz droższe i każdy kto moż< 
spekuluje na nich. 12 lat temu kupiliśmy pierwszj 
dom za 26.700 doi. po 7 latach sprzedaliśmy go 
za 38.000 doi. i kupiliśmy inny za 42.000 doi, któ 
ry żeśmy sprzedali za 68.000 doi. i kupiliśmy obe 
cny dom za 82.000 doi., który obecnie (po 2 la
tach) jest wart 130.000 doi. Poza tym w całym kra
ju bałagan i bezprawie, wszystko jest tłumaczone 
zagmatwaną logiką i słabą psychologią. Poziom w 
szkołach jest beznadziejny, mój starszy chłopiec, 
który jest w 6-ej klasie szkoły powszechnej ledwo 
czyta i pisze, dopiero w 5-ej klasie miał tabliczkę 
mnożenia, a teraz dopiero uczy się ułamków. Dzie
ci kończą gimnazjum i pisać i czytać nie umieją 
Dyscypliny także żadnej nie ma. Z tego co sam 
zaobserwowałem i moi przyjaciele i koledzy mi 
mówią wygląda, że rfie tylko Stany Zjednoczone 
zeszły na psy, ale również cały zachód.

To mnie często martwi, bo bym nie chciał żeby 
moje dzieci skończyły tak jak ja (my) na stronie, 
która straciła. No ale dosyć tego narzekania .. .

Jeśli Pan Komandor znajdzie czas to proszę mi 
napisać co się dzieje w Samopomocy i z naszymi 
znajomymi. Może kiedyś w końcu czas mi pozwoli 
żeby do Anglii przyjechać i wszystkich zobaczyć.

Załączam serdeczne pozdrowienia.
S. Gawlik

Kanada, listopad 1977

Serdeczne dzięki Tobie, Bogdanowi i Kolegom 
za tyle dowodów Waszej życzliwości. Ta karta z 
obiadu 112 listopada dobiła mię do reszty. Trudno 
mi wyrazić w słowach moje dla Was uczucia bo 
mógłbym się zupełnie rozkleić. Zechciej być moim 
rzecznikiem i przekaż moje najgłębsze wyrazy 
wdzięczności za tyle doznanych gestów serdecznej 
przyjaźni wszystkim Kolegom. Przyjmij też dla sie
bie i Twojej Pani naj'epsze życzenia. Powiedz tak
że pani Halinie i p. Cieszkowskiej, że o nch za
wsze pamętam. Ciebie ściskam serdecznie.

Namieśniowski

USA, grudzień 1977

Nareszcie, po 23 latach w Instytucie jestem 
„Profesor Emeritus”.

Uroczyście i b. przyjemnie mnie pożegnano. Ale 
na drugi dzień podpisałem kontrakt na dalszy ciąg 
pracy na 6 miesięcy aby „wykończyć” studentów, 
którzy robią pode mną swoje tezy magisterskie 
(robią podmną. . ,?) Zdrowie, Bogu dzięki dopisu
je, -to znaczy mam rozmaite dolegliwości, ale „pod 
kontrolą”. Wskutek diety ubyło mi 30 funtów w 
4-£ miesięcy i musiałem sobie kupić całą nową 
„wardrobe”.

Życzę Wam wszystkim szczęśliwego Nowego Ro
ku! Boże błogosław!

Jerzy Lubelfeld

17 luty 1978

Wielkanoc jest tak wcześnie w tym roku, że za
ledwie załatwiłem sprawy Boże-Narodzeniowe, już 
trzeba się zająć Wielkanocnymi.

Załączam moją ofiarę na Fundusz Opieki, na po
moc — jej potrzebującym — z wyrazami uznania, 
dla Kolegów, którzy się tą akcją z poświęceniem 
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od wielu lat zajmują. Mam nadzieję, krótki karna
wał minął przyjemnie w Londynie i ożywił stosun
ki towarzyskie tradycyjnymi balami, które dla mnie 
są tylko odległymi wspomnieniami, bezpowrotnie 
minionej przeszłości.

W tym roku zima amerykańska jest surowa i da
je się poważnie we znaki, 'przerywając komunika
cję, pocztę, dostawy żywności i imprezy sportowe, 
no i właśnie te bale, gdyż w prasie ciągle są anon- 
sy o odwołanie, lub przełożenie balów z powodu 
śniegu, lodu etc. Siły natury bezceremonialnie uję
ły w swe ręce i pokazały jak dalece zmechanizo
wane życie jest bezradne wobec zwykłej zimy, w 
całej okazałości. Szczęśliwie jesteśmy w dorocznym 
remoncie w stoczni, więc okręt jest bezpieczny — 
na pewno wynikną opóźnienia robót, lecz w mię- 
dzyczas:e najgorszy okres minie. Ja jeszcze trzy
mam się starego Bowditcha, lecz obecnie mam dro
gę na emeryturę otwartą i mogę zejść na ląd, gdy 
uznam to za stosowne, lecz pocieszam się, że mo
że wrócimy do Europy i będę jeszcze miał okazję 
stary Albion lub Hiszpanię odwiedzić.

Przy nadchodzących świętach Wielkanocy prze
syłam najlepsze życzenia Panu Komandorowi, Ko
legom i sympatykom morskim naszego Stowarzy
szenia, z nadzieją na odwiedzenie Londynu.

K. Hoss

Gdynia. 8.10.1977

W lecie br. odwiedził mnie kolega Leon Wolny 
z Plymouth. Był w Polsce na urlopie, ma tu w 
Gdyni krewnego więc bawił także w Gdyni. Od 
znajomego otrzymał mój adress i pewnego popo
łudnia zjawił się u mnie. Było to bardzo przyje
mne spotkanie po wielu latach bo poprzednio wi
dzieliśmy się w Plymouth w 1949 r. Korespon
dencji nie utrzymywaliśmy bo ja wyjechałem w 
1950 r. do Londynu, po tym w późniejszym cza
sie do Polski, no ale teraz także do niego będę 
pisał.

W początku br. ukazała się w sprzedaży książka 
pt. „Grom n'e wraca z Fiordów”, autor Zbigniew 
Damski, wydawnictwo MON. Autor jest redakto
rem w tym wydawnictwie. Wydał już poprzednio 
książkę pt. „Ostatnia Wachta Gryfa” w której 
przedstawił b. krytycznie kapitana Łomidze, jako 
dowódcę ORP , Gryfa”, po śmierci komandora 
Kwiatkowskiego, książka „Grom nie wraca z 
Fiordów” jest małego formatu, 126 stron. Została 

szybko wykupiona, tak że w tej chwili nie mo
żna jej kupić.

Redaktor Damski zbierał materiał do tej książki 
w 1976 r. Był wtedy jak mi wiadomo na Wybrze
żu, odwiedzał kilku b. marynarzy, głównie tych, 
którzy służyli w Polskiej Mar. Woj. pod dowódz
twem brytyjskim, a szczególnie na ORP „Grom”, 
ale u mnie się nie zjawił. Później telefonował do 
mnie z Warszawy, powiedział że nie zdążył mnie 
odwiedzić bo dopiero w ostatnim dniu pobytu w 
Gdyni dowiedział się o mnie, otrzymał mój adres 
i nr telefonu i wyjaśnił o co mu chodzi i z kim 
rozmawiał o mnie. Prosił o podanie osobistych da
nych odnośnie mej służby w Mar. Woj. Podałem 
kilka szczegółów odnośnie mej służby, do czasu za
topienia okrętu i mego wyratowania się.

Ja żadnego pamiętnika ze służby na okrętach 
nie prowadziłem i mało interesowałem się historią 
czy sprawami innych ludzi. Piszę to dlatego ponie
waż kilka informacji zawartych w tej książce to 
dla mnie nowość, o czym nie słyszałem poprzednio. 
Ja osobiście podałem autorowi tylko fakty prze
biegu mej służby, a odnośnie ORP Grom — to
nięcie okrętu ii ratowanie się oraz udzielenia w tym 
czasie pomocy Karolowi Wiznerowi moje infor
macje skończyły się stwierdzeniem, że angielskie 
okręty wyłowiły nas z wody.

Oczywiście nie jest to książka w rodzaju mono
grafii czy dokumentacji, raczej typu powieści. Au
tor ma podobno na wybrzeżu wielu znajomych i 
krewnych i zna trochę zawód marynarski więc na
pisał dość interesującą opowieść, oczywiście są w 
niej może pewne niedokładności, ale jak sam po
dobno powiedział, otrzymywał od swych informa
torów różniące się w treści opisy poszczególnych 
faktów wydarzeń.

Czytałem kiedyś artykuł napisany przez Pana 
Komandora pt. Cyklon, wspaniały to artykuł opi
sujący Jego służbę na ORP Iskra, kiedy to ten 
okręt w swej podróży przez Atlantyk znalazł się 
w Oku Cyklonu. Dobra stara Tskra, przeszła w 
br. na b. zasłużoną emeryturę. Była na ten temat 
wiadomość w gazecie że ORP Tskra została wyco
fana ze służy czynnej, nie podano jak na razie 
co zrobią z tym okrętem, ale słyszałem, że była 
propozycja aby zostawić okręt jako muzeum w 
porcie Szczecin, czy też Gdańsk bo wszystkim wia
domo w Gdyni mieliśmy jako muzeum ORP Bu
rza, a obecnifc miejsce jej zajęła ORP Błyskawica.

W lecie ub. roku brat podwiózł mnie taksówką 
na molo i pomógł mi zwiedzić okręt. Byłem na 
pomieszczeniu dziobowym (tam gdzie była messa
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oficerska), przeszedłem pokład główny, a na rufie 
zeszedłem pod pokład aby zwiedzać okrętowe mu
zeum pamiątek-eksponatów wojennych i morskich 
Mar. Woj. Rufowe pomieszczenia zostały przebu
dowane - połączone tak, że jest tam miejsce na 
umieszczenie tych eksponatów.

Była to dla mnie cężka „wycieczka" bo szczudeł 
odłożyć nie mogłem, a chodzić na okręcie za po
mocą szczudeł to męczące, ale brat mnie podtrzy
mywał, co kilkanaście minut przysiadałem sobie 
gdz'e się tylko dało i jakoś przetrwałem, no bo się 
przecież uparłem, że Błyskawicę zwiedzę.

W obecnej chwili tego wyczynu nie dałbym ra
dy dokonać. Nie opuszczam mieszkania od lipca, 
ale teraz znowu się otrząsnę — przemogę — za
jęczę i wyjdę. Obecnie dużo pomaga mi telefon. 
Ponieważ brat ma telefon, koledzy również więc 
można porozmawiać no i oczywiście w razie po
trzeby telefonować do lekarza czy cokolwiek sobie 
załatwić. W moich warunkach życiowych jest to 
bardzo ważne.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia i pozdro
wienia dla Pana Komandora Zarządu i Komitetu 
Opieki.

J.D.

Wyjątek z listu kmdr. T. Jakiela
USA, kwiecień 1978

Być w Samopomocy w Londynie, to nie wizyta, 
lo jest po prostu specjalne przeżycie, o którym 
się długo pamięta. Nie zostało się wielu. Każdy po
szedł w swoją stronę „dla chleba" czy innych wy
nagrodzeń, każdy się urządził, wielu zupełnie za
pomniało, trochę przy różnych okazjach myśli o 
tym czym i kim byliśmy, a tylko właśnie Zarząd 
Samopomocy Mar. Woj. został tym jedynym, praw
dziwym symbolem, na pewno kosztem wielu po
święceń. Dlatego zawsze, pierwsza moja wizyta w 
Londynie to właśnie w Mar. Woj. jak to się tu 
mówi. To tylko jedyny znak głębokiej wdzięczności 
i szacunku za to co robicie i, dla tych co to robią. 
Może teraz, kiedy moje życie jest już o wiele bar
dziej w moich własnych rękach, będę mógł częściej 
być w Londynie i1 tak jak pisałem do dr Limonien- 
ko. czuć się o wiele lat młodszym.

Jeżeli z tymi wszystkimi dolegliwościami, które 
wiedza medyczna we mnie znalazła, potrafiłem tak 
żyć jak właśnie żyłem, to widzę z tego że umrę 
„na stojąco”, i jedyne zastrzeżenie jakie mam, to 
żeby nie było to zbyt-daleko od Samopomocy Mar. 
Woj,

USA, grudzień 1977

Dzisiaj Boże Narodzenie, pracować nie wypada 
więc po dobrym obiedzie w Holiday Inn, zabraliśmy 
się wraz z Czesią do korespondencji.

Pracować nie wypada, może to śmiesznie brzmi, 
ale na naszym gospodarstwie campingowym zawsze 
coś znajdzie się do roboty. Całe gospodarstwo 
składa się z dużego Motor Hornu, małego samo
chodu japońskiego, który ciągniemy ze sobą „spa- 
ce” w parku z własnym trawnikiem, wodociągiem, 
kanalizacją i elektrycznością wycięciem w tropikal
nej dżungli małego miejsca na platformę betonową 
ze stołem i dwoma ławkami oraz paleniskiem.

Zawsze coś się znajdzie do roboty jak podszo- 
rować. pomalować, wyczyścić, wytrzepać, ptzamia- 
tać. okna wymyć, wyprawić się w dżunglę po drze
wo na ognisko itp.

Nie mówjąc już o wizytach towarzyskich do są
siadów i wycieczkach samochodem czy to po za
kupy czy też krajoznawcze. Przy klimacie podtro- 
pikalnym pogodę mamy wspaniałą przy północ
nych kanadyjskich wiatrach 60° F — 70° F a 
przy południowych najczęstszych 75° F — 90° F. 
Susza, przeciętnie 22 dni deszczu na rok. Rośliny 
i drzewa południowe, nieraz ostatnie b. duże ale 
zawsze o małych Liściach przez cały rok. Oswo
jone żebraczki bażanty i zielone sójki prócz tego 
czasami pstrokate meksykańskie ptaszki podobne 
do papug zawsze czatują czy nie zacznie ktoś jeść 
przy stole na zewnątrz. Na niebie b. dużo jastrzę
bi, codziennie po południu zjawiają się nad par
kiem. Czesię denerwuje hukanie południowych 
sów a Jolę ujadanie kojotów.

Piękne stanowe parki mają jedną wadę, „tylko 
na dwa tygodnie". Więc stałe wędrówki od jednego 
do drugiego a ilch jest b. dużo. W każdym razie 
nie można się „zasiedzieć”. Biedny nasz listonosz 
stale zmienia adresy — przeadresowuje naszą po
cztę, Poza tym jest tutaj mnóstwo prywatnych 
campingów od 50-ciu miejsc do przeszło 600, nie
które całe miasteczka. Ceny są dzienne 5 doi. ty
godniowe 25 doi. miesięczne 50-70 doi. i roczne 
360 doi.

Nie plącąc za ogrzewanie, światło, gaz itp. w 
domu, wyjazdy na południe na zimę spłacają się 
same.

Poza tym może 10% do 20% emerytów mieszka 
w olbrzymich campingach na stałe — nie płacąc 
żadnych podatków. Jedni się nie ruszają, a inni 
wraz z gęsiami dwa razy do roku zmieniają swoje 
miejsca.
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Antoś Pikuziński został kapitanem na S.O. (Mo
bil 0:4) na dużym tankowcu. Ucieszył się pierw
szymi Sygnałami. Ma projekt sprowadzenia dwóch 
siostrzenic z Kraju na lato do Maine oraz marzy 
o emeryturze.

Oboje czujemy się nieźle, mimo że atretyzm jest 
raczej nieodłącznym moim towarzyszem. Jola to 
14-letnia nasza suczka, jest w dalszym ciągu sprę
żysta i czasami głośna. Nie znosi południowej kłu- 
jącej trawy. Do domu planujemy powrócić w 
kwietniu. Zakończając długie „story” zasyłam moc 
pozdrowień.

5. Pohorecki

Dnia 10 lutego 1978 odprawiona została Msza 
Żałobna w kościele św. Michała Archanioła na 
Oksywiu za dusze wice-admirała Józefa Unruga 
oraz poległych w II wojnie światowej pod bande
rą polskiej Marynarki Wojennej. Msza była zamó
wiona przez byłych podwładnych i kolegów z Ma
rynarki Wojennej.

Pani Solska, wdowa po byłym Szefie Sztabu 
D twa Floty kmdr. Solskim jest niestety w tego 
rodzaju stanie zdrowia, że nie może nam osobi
ście podziękować za życzenia i pamięć o niej. W 
jej imieniu odpowiedział jej krewny ipan Cotrot. 
Do podziękowania i życzeń została dołączona fo
tografia kmdr. Solskiego w otoczeniu francuskich 
oficerów marynarki.

W maju 1977 na grobowcu rodzinnym 
Mokrskich w Lublinie została odsłonięta tablica 
pamiątkowa poświęcona pamięci por. mar. Maria
na Mokrskiego. Tablica została ufundowana przez 
władze państwowe. Wiadomość od siostrzenicy pa
ni Ewy Barczyńskiej.

21-go listopada w Warszawie odbyła się uroczy
stość przekazania do zbiorów muzeum Wojska 
Polskiego dzwonu z ORP Sokół. Jego ofiarodaw
cą był były angielski oficer łącznikowy na ORP 
Sokół Lt.G. Taylor z Londynu, który gościł w 
Polsce wraz z b. pierwszym dowódcą okrętu kmdr. 
Borysem Karnickim.

Pani Iza Kamińska w Australii jest równie czyn
na i energiczna jak była tutaj w W. Brytanii. Obe
cnie jej energię najwięcej pochłania czynny udział 
w pracach Czerwonego Krzyża. Kariera jej syna 
komandora Królewskiej Australijskiej Marynarki 
rozwija się pomyślnie, od stycznia br. jest przydzie
lony do sztabu Admirała i wobec tego będzie 
przez pewien czas na lądzie.

Z okazji Święta Marynarki Wojennej 10 lutego 
1978 dostaliśmy serdeczne życzenia od kolegów 
znajdujących się w Polsce. Życzenia podpisało 14 
kolegów.

Na placu Gronfu w Narwiku ma być wystawio
ny pomnik kosztem obecnego reżymu w Polsce. 
Tak już reżym raz zrobił wystawiając pomnik w 
Paryżu tym co zginęli w wojnie światowej na za
chodzie. Wiadomość z gazety norweskiej Tremo- 
ver z 7 marca b.r.

Od gen. Jerzego Wołkowickiego z którym je
steśmy w stałej łączności otrzymaliśmy podzięko
wania za złożone mu życzenia urodzinowe jak 
również życzenia w dniu Święta Marynarki Wojen
nej oraz wyrazy współczucia z powodu nagłej 
śmierci kmdr. Pitułko.

Kol. Stanisław Uniechowski przysłał nam w 
grudniu 1977 swój nowy adres.

Prezes Koła Plymouth kol. T.Z. Sroka przysłał 
do Stowarzyszenia wyrazy głębokiego żalu i wy
razy współczucia rodzinie w związku ze śmiercią 
kmdr. F. Pitułko.

Pani Kasztelanowa w swej pocztówce z 2 sier
pnia powiadomiła nas, że w 35 rocznicę zamordo
wania jej męża w kościele w jego miejscowości ro
dzinnej została wmurowana tablica ku czci jego 
pamięci.

Pan Józef Grzonka syn ś.p. chorążego, który 
zginął na Orkanie, nadal utrzymuje z nami kon
takt korespondencyjny. Przeważnie na tematy 
związane z tym okrętem.

Z nadesłanego przez Kolegów z Chicago Dzien
nika Związkowego z 5 lipca 1977 dowiedzieliśmy 
się, że po raz pierwszy w Chicago Koło Wetera
nów Polskiej Mar. Woj. zorganizowało bardzo uda
ne „Święto Morza”. Program uroczystości był wy
drukowany na błękitnym papierze zawierającym 
sylwetki okrętów. Przemawiał przezes Koła Wete
ranów Mar. Woj. dr Stanisław Korzeniowski, który 
również na zakończenie podziękował za poparcie 
polskim organizacjom. Dziennikowi Związkowe
mu, polskim 'programom radiowym, harcerstwu, 
członkom Komitetu Wykonawczego oraz gościom 
za tak liczne przybycie i donacje. Całkowity do
chód z tej imprezy został przeznaczony na pomoc 
inwalidom Polskiej Mar. Woj. Gościem honoro
wym na tej uroczystości był gen. Wincenty Ko
walski.

W swym liście z 9 października kol. Klamt nas 
informuje, że zdrowie mu służy i pracuje w Slough 
jako mechanik (fitter). Jego córka wraz z mężem 
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przebywają teraz w Austrii, gdzie wykładają języ
ka angielskiego.

Dnia 16 czerwca kol. Wroński wysłał podzięko
wania p. L. Gruszczyńskiemu za model Groma w 
imieniu Stowarzyszenia Marynarki jak i Instytutu 
Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego. Model Gro
mu został bowiem ofiarowany Muzeum i zdobi 
morską ścianę w sali sztandarowej tej instytucji. 
Trudno było znaleźć lepsze miejsce dla tej pa
miątki.

Pani Wanda Gawrońska w krótkiej notatce bez 
daty powiadomiła, że kol. Edward Krutol przeszedł 
na emeryturę i wrócił do kraju do Warszawy.

Prezes Koła Glasgow w swym liście z 12 sierpnia 
poinformował nas, że członkiem honorowym Ko
ła został Balie D. Hodge Prowost Glasgowa za 
pomoc Kołu przez blisko 3 lata. W tym samym 
liście donosi, że do Koła Glasgow zapisał się kol. 
J. Czajło 8.8.1977.

W liście z dnia 14 sierpnia 1977 poprosił nas 
o wysłanie zapomogi koledze w Polsce, który po
noć jest chory i w trudnej sytuacji materialnej. 
Otrzymaliśmy bardzo piękne podziękowanie, a 
szczęśliwie pogłoski o chorobie i trudnej sytuacji 
okazały się mylne. W tym samym liście donosi, że 
p. A. Stankiewicz zapisał się do Koła w charakte
rze członka wspierającego.

Dnia 30 lipca 1977 otrzymaliśmy list od kol. 
Zygmunta Kraszewskiego z Australii, który jest 
zastępcą sekretarza generalnego Zarządu Krajowe
go SPK w Australii. Do listu dołączył ulotkę ze 
zdjęciem Katyń Memoriał w Adelaide przed Do
mem Polskim. Na tym na razie nasza korespon
dencja z kol. Kraszewskm się urwała. W swym 
liście opisał swe przeżycia bojowe na Flotylli Piń
skiej.

Pani W. Patyna siostra ś.p. mar. Michalskiego, 
który zginął na Orkanie utrzymuje z nami kon
takt korespondencyjny. Doniosła, że spotkało ją 
wielkie nieszczęście bo zmarła jej ukochana matka.

Pani Irena Rowińska wdowa po ś.p. kpt. mar. 
Stanisławie Rowińskim przesłała bardzo serdeczne 

podziękowania za nadesłane kondolencje i kwia
ty przesłane na pogrzeb jej męża, przez Stowarzy
szenie.

Kol. kpt. mar. Wiktor Pstruszeński serdecznie 
dziękuje „za tradycyjny i tak wzruszający gest 
dzielenia się opłatkiem” z kolegami z SMW.

Pani Pietrzak nadesłała do Stowarzyszenia ser
deczne podziękowania za przesłane na jej ręce kon
dolencje po zgonie jej męża Wacława Pietrzaka. 
Był on jednym z naszych najstarszych kolegów z 
okrętów podwodnych. Osiedlił się po wojnie na 
stałe we Francji.

Koleżanka Zofia Proszek z Kanady powiadomi
ła nas o ślubie swojej córki Iwony Jolanty z pa
nem Thomas Alexander Kennedy.

W grudniu 1977 otrzymaliśmy list od kol. S. 
Piaskowskiego w którym donosi że miał okazję 
spotkać się z kol. K. Mayerem kmdr. P. Żelaznym 
i kmdr. K. Namieśniowskim. Kawernińskiego i Do- 
rodzickiego nie widział ponieważ gdzieś wyjecha
li. Pracuje nadal z podziwu godną energią nad pra
cą o Marynarce Wojennej zbierając o niej bardzo 
liczne materiały.

Kol. K. Malawski przesyłając życzenia świąte
czne powiadomił nas że przeszedł na emeryturę.

W jednym z pism wychodzących w Polsce uka
zał się wywiad Stefana Henela z prof. dr. Donal
dem Steyerem o jego ojcu, którego opisał w jak 
najbardziej wdzięczny sposób.

Kol. Zofia Wisznicka Pinto Pereira z okazji świę
ta Marynarki Wojennej jak również Walnego Zja
zdu przesłała nam swoje najserdeczniejsze życzenia.

Z Dziennika Bałtyckiego z dnia 8 grudnia 1977 
dowiadujemy się, że nasz kolega kmdr. Wieńczy
sław Kon przeszedł na emeryturę.

Poza tym pisali do nas ostatnio kil. kol. J. Wań- 
kowski, J. Bartlewicz, Karol Brożek, Teodor Far- 
bisz, Oskar Gliński, Feliks Jasłowski, Mieczysław 
Kob:erzycki, Henryk Kozłowski i Jerzy Pieńko- 
wsk oraz z rodziny marynarskiej pani Wanda Pa
tyna i pan J. Grzonka.
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Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 22-go stycznia 1978 zmarł nagle w Keston, 
Kent, kpt. mar. dr Stanisław Drozdowski. Pocho
wany został na cmentarzu w Chislehurst.

Dnia 4-go lutego 1978 zmarł w Alencon we 
Francji st. bsm. Wacław Pietrzak.

Dnia 17-go lutego '1978 zmarł nagle w Londynie 
kmdr por. Franciszek Pitułko.

Dnia 17 lutego 1978 zmarł w Glasgow st. mar. 
Wilhelm Gerhard.

Dnia 17 marca 1978 zmarł w Glasgow kol. J. 
Teleśnicki.

Dnia 19 marca 1978 zmarł w Londynie mar. Jó
zef Antonowicz.

Dnia 24 marca zmarł w Kanadzie w Toronto 
kmdr ppor. Jerzy Milisiewicz.

Dnia 4 kwietnia 1978 zmarł w Londynie por. 
mar. Zdzisław Pleśniak. Nabożeństwo żałobne i 
spopielenie zwłok odbyło się w Bognor Regis.

Dnia 4 kwietnia 1978 zmarł w Polsce w Łodzi 
kpt. mar. Mieczysław Pachociński.

Dnia 9 kwietnia zmarł w Londynie kpt. mar. 
Florian Hubicki. Pochowany został na cmentarzu 
Chiswick New Cemetry.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
ODWIEDZILI SMW

Ostatnio odwiedzili nasze Stowarzyszenie Kole
dzy: T. Farbisz ze Szwecji, T. Tumaniszwili z USA.

NOWI CZŁONKOWIE

W kwietniu 1978 zapisała się na członka SMW 
pani Felicja Maria Pitułko.

Wpłacił składkę członkostwa dożywotniego: 
kol. M. Kobierzycki £30.-

E. Liber,
606 Hanworth Rd. Hounslow. Middx.
1,12.1977

Szanowny Prezesie,
Do sprawozdania zarządu SMW za działalność 

w roku 1977/8, załączam skrót obrad w Zjedno
czeniu Polskim w W.B.

Daleko posuniętym w stanie organizacyjnym jest 
Kongres Światowy Polaków na obczyźnie. W wyni
ku wymiany wypracowanych tez formułujących 
obraz polski i stanowiska większych ugrupowań 
jak inicjatorzy w Kanadzie, USA, Frncji, W. Bryta
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nii itd. Już w 1975 odbyła się konferencja w Wa
szyngtonie, która zsumowała i uwypukliła najbar
dziej wspólne stanowiska, oraz podtrzymała rozpęd 
przygotowawczy na „Polonię 1978” w Toronto.

„Polonia 1978” zatwierdzi cel i urzeczywistnienie 
prac i dyskusji przygotowawczych w kierunku sta
łej Rady Kongresu Polaków umiejscowionej w 
USA oraz stałego sekretariatu w Kanadzie. Te in
stytucje będą scalały wysiłek osiągnięcia kultury 
i charakteru Polaków, działając poprzez tworzące 
je i popierające je organizacje reprezentujące Pola
ków, gdziekolwiek na świecie. Książka polska, mło
dzież, myśl polska, reprezentacja Polaków, religia 
i cokolwiek jest nam cenne.

Zjednoczenie Polaków w W.B., które reprezen
tuje nas, bierze niezmiernie czynny udział, z wy
różniającym się organizatorem kol. inż. Żabą z 
Manchester przy sterze.

Na specjalne zaproszenie nas, poprzez organiza
torów z Kanady na „Polonię 1978” prosimy kol. Na- 
mieśniowskiego o reprezentowanie.

Cel i rozmach jest chyba najważniejszym wyda
rzeniem społecznym od czasu wojny i zasługuje na 
największe zainteresowanie.

Liber

Dnia, 4 maja 1978 r. 
Szanowni Panowie,

W imieniu Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
Gen Sikorskiego spieszę wyrazić wiele serdecznych 
słów wdzęczności Zarządowi Głównemu Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej za hojny dar £ 500.- 
przeznaczony na wydanie drugiego tomu „Polskich 
Sił Zbrojnych w 2-ej wojnie światowej", w którym 
jest mowa o Marynarce Wojennej.

Niech mi będzie wolno podkreślić, przy tej oka
zji, że Stowarzyszenie Panów było pierwszym ze 
Stowarzyszeń Kombatanckich, które zapoczątko
wało chwalebną tradycję pomocy w wydawaniu 
dzieła Polskie Siły Zbrojne w 2-ej wojnie światowej.

Pamiętam też, że co roku wpisujemy Stów. Ma
rynarki Wojennej do ZŁOTEJ KSIĘGI Instytutu 
— jako wyraz naszej wdzięczności dla stałej i hoj
nej pomocy Panów dla naszej Instytucji.

I ten dar zostanie wpisany również do ZŁOTEJ 
KSIĘGI.

Jeszcze raz dziękując Stowarzyszeniu Marynar
ki Wojennej za tak przyjazny i chwalebny stosu
nek do Instytutu.

Łączę wyrazy szacunku
Edward Raczyński 

Wiceprzewodniczący Rady Instytutu

Z życia Stowarzyszenia

8 stycznia 1978 nasza rodzina marynarska ze
brała się na sali 1 -go piętra Stowarzyszenia Lot
ników celem podzielenia się opłatkiem i złożenia 
sobie nawzajem życzeń świątecznych. Był kieliszek 
sherry oraz kawa, herbata i ciastka. Udział w ze
braniu wzięło 41 osób i spędzono parę godzin w 
miłym nastroju.

1111 lutego odbył się tradycyjny Dinner-Dance w 
Ognisku Polskim z okazji Święta Marynarki Wo
jennej. Udział w tej wieczorynce wzięło stosunko
wo mało osób. Widocznie wiek robi swoje. W 
związku z tym może w przyszłości trzeba będzie 
obmyśłeć jakąś inną formę obchodu tego dla nas 
uroczystego dnia. Udział w Dimner Dance’ie wzię
ło tylko 42 osoby, ale tym niemniej bawiono się 
wyśmienicie.

19 marca odbył się doroczny Walny Zjazd Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej. Przewodniczył 
zebraniu kol. Krzyżanowski, sekretarzował kol. 
Alfred Piechowiak. Szczegóły o przebiegu zebra
nia i uchwałach otrzymają koledzy w protokóle ze 
Zjazdu

SPROSTOWANIE

W ostatnim numerze „Naszych Sygnałów 
(numer 138), w rubryce „Dary na Komisję Opie
ki i „Nasze Sygnały, zaszły pomyłki. Dary na Ko
misję Opieki umieszczone zostały w darach na Na
sze Sygnały, za co Kolegów przepraszamy. W na
szych książkach buchalteryjnych sumy te są wpisa
ne prawidłowo.

Należy jednak sprostować błędnie podane sumy:

Na Komisję Opieki

C. Przybyliński 10.00
C. Yorke 2.00
K. Miszewski 6.00
Koło Manchester 5.00
M. Hrynkiewicz-

Moczulski 5.00

Opuszczeni zostali:

T. Lesisz 2.50
J. Pieńkowski 19.75
P. Symington L00

Zamiast R. Kalicki — Koło Francja na Nasze 
Sygnały £ Ul .04.
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K O MI S J A O P I 13 K i

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna
łów następujące dary wpłynęły na Fundusz Komi
sji Opieki:

C. Zielonka 6.00
K. Szalewicz 24.51
T. Bernas 10.00
M. Serafin 5.00
W. Januszewski 3.00
Liga Morska Oddział No. 10 25.29
M. Kobierzycki 20.00
K. Domański 10.00
K. Hess 15.25

Mrs. E.A. Crawford £5.00 zamiast kwiatów na 
grób ś.p. kpt. mar. F. Hubickiego.

Zamiast kwiatów na grób kmdr. F. Pitułko 
złożyli na cele Komisji Opieki:

A. Cieszkowska 5.00
J. Rekner 5.00
Mr. & Mrs. D.A. Thornhill 10.00
pp. Zajączkowscy i Ścigalscy 5.00
H. Wójcik 5.00
J. Busiakiewiczowie 10.00
M. Chaszczewska 5.00
B. Biskupscy 5.00
Współpracownicy z British Raił Shipping

& International Division 10.00
S. Wojewódzka 4.00
Z. Morgenstern 5.00
M. Korytowska-Precope 10.00
W. i Z. Bilińscy 3.00
A. Wacięgowie 5.00
B. Wrońscy 3.00
K. Zubkowscy 5.00
F. Minkiewicz 5.00
A. Górscy 3.00
M. i M. Hrynkiewicz-Moczulscy 5.00
T. Kutek 10.00
Koło SMW Glasgow 5.00
E. Nowak 2.00
B. Zarzycka 3.00
Dla uczczenia ś.p. dr. S. Drozdowskiego i kmdr. 
F. Pitułko — J. Anczykowscy £10.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Dar na S.M.W. •

Zapis w testamencie ś.p. kmdr. W. Zajączkow
skiego na cele SMW — £463.04.

Gdynia, grudzień 1977
Ze wzruszeniem pragnę podziękować bardzo ser

decznie za prezent. Łączę miłe pozdrowienia.

B.W.

Wrzeszcz, grudzień 1977
Jak najserdeczniej dziękuję za opłatek i za dar 

gwiazdkowy, który otrzymałem 8 b.m. Dużo poz- 
drowień i serdeczności.

H.P.

Gdynia, grudzień 1977
Uprzejmie donoszę o otrzymaniu prezentu świą

tecznego, który jest dla mnie i mojej rodziny wiel
ką i miłą niespodzianką i za który z całego serca 
dziękuję.

L.D.

Koźle, grudzień 1977
Zasyłam najserdeczniejsze podziękowania dla 

wszystkich, którzy się mną opiekują. Otrzymalm 
list z życzeniami i opłatkiem a także dar pieniężny. 
Wzruszył mnie bardzo fakt, że wciąż Panowie pa
miętają o mnie. Przysłanym opłatkiem przełamię 
się z Wami, przyjaciele syna mego w ten święty 
wieczór wigilijny.

A.B.

Gdynia, grudzień 1977

Drodzy Przyjaciele, dziękuję gorąco za podaru
nek gwiazdkowy. Do łez rozczula mnie, że są lu
dzie na świecie o tak dużym sercu. Dziś się nie spo
tyka już takich ludzi, każdy zapatrzony tylko w 
siebie. Materializm wziął górę nad ludźmi. Jeszcze 
raz dziękuję za udzielenie mi pomocy materialnej.

Zawsze wdzięczna M.S.

Łomża, grudzień 1977
Szanowni Koledzy, serdecznie dziękuję za na

prawdę tak miły prezent świąteczny, który otrzyma
łem przez Polską Kasę Opieki z Wrszawy. Ten 
prezent świąteczny sprawił mi dużo radości i zdro
wia, bo dla mnie to duża pomoc ze strony kolegów.

O.E.
Social Worker
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Warszawa, grudzień 1977

Szanownemu Panu Sekretarzowi i całemu Zes
połowi serdecznie dziękuję za okazaną mi pomoc 
i pamięć o mnie, dzięki której mogłam zasilić swój 
skromny budżet i zaspokoić pilne wydatki.

K.K.

Londyn, grudzień 1977

Serdeczne podziękowanie za pamięć o mnie. 
Przesyłam całemu Stowarzyszeniu świąteczne i no
woroczne najserdeczniejsze życzenia.

Szczerze oddana 
E.C.

Katowice, grudzień 1977 Brighton, grudzień 1977

Dziękuję serdecznie za otrzymaną zapomogę pie
niężną oraz za życzenia świąteczne i noworoczne. 
Łamię się z Wami opłatkiem i zasyłam Zarządo 
wi i Kolegom najszczersze życzenia Wesołych 
Świąt oraz zdrowia, pomyślności i szczęścia w No
wym Roku.

M.F.

Plymouth, December 1977
Dear Friends, Thank you very very much for 

your remembrance, and gift, to my husband at 
Christmas. He is unable to thank you himself — 
his hands cannot control a pen — but please belive 
we join together in very grateful thanks to all 
your members. May we both wish you all a very 
happy, peaceful and successful New Year.

Sincerely IV.K.

Plymouth, grudzień 1977

Serdecznie dziękuję za pamięć o nas, okazaną 
w formie życzeń świątecznych i noworocznych a 
także pomocy finansowej. Mój mąż i ja składamy 
Zarządowi Stowarzyszenia Mr. Woj. i znajomym 
kolegom życzenia wesołych Świąt i Nowego Roku.

J.A.

Pragnę wyrazić podziękowanie za otrzymany pre
zent w formie czeku. Jestem pełna uznania za akty
wność i troskę Komisji Opieki.

Łączę wyrazy szacunku 
B.W.

Londyn, grudzień 1977

Najserdeczniej dziękuję za życzenia i pamięć, 
specjalne podziękowania przesyłam Komisji za 
przesiany mi czek. Jednocześnie przesyłam serde
czne i najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne 
dla całej Komisji.

H.Ż.

Grudzień 1977

Przesyłam dla Zarządu i wszystkich kolegów- 
marynarzy najserdeczniejsze i najlepsze życzenia 
przyjemnych i obfitych Świąt Bożego Narodzenia 
i pomyślnego Nowego Roku 1978.

Wszystkim życzę zdrowia i Błogosławieństwa Bo
żego, a dla Komisji Opieki podziękowania za stałą 
opiekę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem pewnie najstarszy 
marynarz.

J.W.

Londyn, grudzień 1977 Fundusz „Naszych Sygnałów
Drodzy Państwo. Dziękuję za życzenia i pamięć 

oraz cenną „gwiazdkę” tak zawsze pomocną.

B.I.

Long Grove Hospital, Bpsom, Surrey, 1977

Uprzejmie dziękuję za czek na sumę £(15.- na 
cel charytatywny polskich marynarzy. W związku 
ze ubliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i 
nadchodzącym Nowym Rokiem proszę przyjąć jak 
najserdeczniejsze życzenia.

Mrs. I. Pazowska

Od wydania ostatniego Numeru Naszych Sygna
łów następujące dary wpłynęły na Fundusz Na
szych Sygnałów:

C. Zielonka 4.00
W. Morgan 5.00
H. Kozłowski 2.00
J. Bednarz 2.00
Z. Xiężopolski 4.73
T. Paczkowski 2.00
Koło Manchester 15.00
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ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ KOŁO BRIGHTON-HOYE
W tym roku Święto Marynarki Wojennej odby

ło się 12 lutego b. uroczyście. Rozpoczęło się Mszą 
św. w kościele św. Marii Magdaleny, celebrowaną 
przez ks. dziekana T. Wojtasa. Ołtarz udekorowany 
był banderą wojenną i proporcami SMW oraz bukie
tami biało-czerwonych goździków. Reprezentacje 
wszystkich organizacji terenu Brighton-Hove za
siadły w ławkach z prezesem SPK kol. Z. Wiś
niewski. POSK reprezentowali kapitan J. Czopik, 
Szkołę Sobotnią kol. S. Podsiadła, Komitet Kościel
ny i chór koledzy Budzyński i Tylingo, a maryna
rzy cały skład zarządu z prezesem Cz. Iwińskim 
i z. b. prezesem kol. T. Zabłockim i kol. H. Ada
miakiem.

Lekcje odczytała kol. S. Podsiadła. Ks. Dziekan 
T. Wojtas w swoim kazaniu poświęcił wiele słów 
działalności Polskiej Marynarki Wojennej na wszy
stkich morzach i oceanach, oraz odprawił modły 
za marynarzy, którzy oddali życie za Ojczyznę. W 
czasie Mszy św. śpiewał chór a na organach grał 
kol. F. Budzyński.

Tego samego dnia w sali Christ Church Hall o 
godz. 16.30 odbył się wieczorek towarzyski z lote
rią i niespodziankami. Stoły ładnie udekorowane 
uginały się pod ciężarem wspaniałych kanapek, 
ciast oraz słodyczy. Całą ceremonię rozpoczął pre
zes Cz. Iwiński witając Ks. Dziekana T. Wojtasa, 
wszystkie organizacje i gości. Ks. Dziekan T. Woj
tas rozpoczął modlitwę a następnie prezes Iwiński 
wygłosił przemówienie rozpoczynając od zaślubin 
morza a kończąc na walkach w Gdyni, Oksywiu 
i Helu. Mówił o naszyćh zwycięstwach i stratach 
na morzach świata, a następnie apelował do wszy
stkich organizacji o jedność i współpracę. Kapitan 
J. Czopik zabrał głos, podkreślając wysiłki obecne
go zarządu Koła Brighton i powiedział, że jeszcze 
nie jest za późno, aby na terenie Brighton powstał 
polski ośrodek. Prezes SPK kol. Z. Wiśniewski nasz 
długoletni kolega prosi, aby w przyszłości wszyst
kie organizacje kombatanckie więcej i ściślej ze so
bą współpracowały. Następnie przemówił kol. Ka- 
caba w języku angielskim ze względu na obecność 
naszych przyjaciół Anglików. Mówił o przyjaźni 
tutejszego narodu, a przemówienie zakończył żar
cikami.

Kol. F. Maleńczak został udekorowany Brązo
wym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Dekoracji do
konali kol. B. Bąkowski w asyście kol. T. Zabło
ckiego i prezesa Cz. Iwińskiego. Tegoroczny ob
chód wyglądał wspaniale nie tylko dzięki pracy 

włożonej przez Zarząd Koła, ale dzięki pomocy 
tych przyjaciół i kolegów, którym idea Polski Mor
skiej leży na sercu. Jako skarbnik Koła i częściowo 
organizator tej Imprezy składam serdeczne podzię
kowania za Zarząd tym wszystkim, którzy przy
czynili się do uczczenia święta a więc p. Maleń- 
czakowej, p. Iwińskiej i p. Adamiakowej oraz tym 
wszystkim, którzy wzbogacili naszą loterię: kol. 
Feisela, Mączce, Wiśniewskiemu, Iwińskiemu. Le
wickiemu. Nie można pominąć tych, którzy po
magali w bufecie i na sali.

Kończąc opis naszej uroczystości nadmieniam, 
że Koło Brighton istnieje nie tylko ewidencyjnie, 
ale jest aktywną częścią Koła SMW na terenie 
Brighton-Hove. Pozwolę sobie w tym miejscu za
apelować do tych marynarzy, którzy mieszkają w 
tutejszej okolicy a jest ich dość dużo, a którzy 
całkowicie stwardnieli dla naszych spraw mary
narskich, niech więc ponownie się Skupią pod na
szą Polską Banderą, za którą walczyliśmy i umie
rali, aby można było więcej pomagać tym, którzy 
stracili zdrowie i są w trudnych warunkach. W tej 
sprawie proszę się zwracać: Polish Naval Associa- 
ton, 36 Bonchurch Rd., Brighton, albo 7 Shirley 
Rd, Hove.

Nowi członkowie są zawsze mile widziani i nigdy 
nie jest za późno na wstąpienie. jy. Oczkowski
XXX X XXXXXX XX/X XXXXX\\\ X \\\\x\\\xxxx\xxxxxx\x\xx\\xxxxxx\\xxx

Następujący koledzy z Koła Brighton wpłacili na 
Fundusz Naszych Sygnałów:

T. Feisel 2.00
H. Adamiak 1.00
B. Bąkowski 1.00
W. Burko 1.00
C. Iwiński 1.00
B. Konstanty 1.00
K. Lewicki 1.00
S. Nowicki 1.00
J. Mączka 1.00
F. Maleńczak 1.00
W. Kocaba 1.00
B. Wieczorkiewiczowa 1.00
E. Gach 0.50
A. Ignasiak 0.50
P. Kaczmarek 0.50
S. Podsiadła 0.50
N. Żółkiewka 0.50

Razem £15.50
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Od Redakcji. Po bardzo wielu latach nawiązali
śmy kontakt z jednym z naszych kolegów jeszcze 
sprzed wojny wrześniowej. Przy tej okazji przysłał 
on mnie jak to się wyraził, swoje curriculum 
vitae. Oczywiście po to abyśmy wiedzieli co się z 
nim mniej więcej działo pomiędzy rokiem 1939 a 
teraz. Zakończył go słowami: „ten referat pewno 
jest za długi i mało ciekawy a'e takie jest życie”. 
Osobiście z oceną mego przyjaciela się nie godzę. 
Że dobry los ochronił go przed przeżyciami nada
jącymi się do dreszczowców a które były udziałem 
zbyt wielu Polaków — to chwała Bogu. Nie zna
czy to jednak by życie jego było nie ciekawe. 
Wręcz odwrotnie, wszystko o czym pisze i do cze

go i jak doszedł jest ciekawe, bo wszystko zawdzię
cza jedynie swej inicjatywie, energii, pracowitości, 
rozumowi i hartowi ducha. Dzięki tym zaletom zna
lazł w końcu dla siebie miejsce na świecie i mam 
wrażenie, nie najgorsze. Moim zdaniem historia 
naszego przyjaciela jest właśnie ciekawa dlatego, że 
jest w pewnym stopniu wzorcem chociaż warian
tów była niezliczona ilość. Kończyło s:ę w większo
ści wypadków tym samym. Kolega X czy Y dzięki 
zaletom wymienionym powyżej zdobywł w końcu 
sobie miejsce na świecie i szacunek obcych. A to 
o naszej Mar. Woj. świadczy b. ładnie. Opowiada
niu Kolegi nadałem tytuł „Historia — jedna z wie
lu”.

M. KOBIERZYCKI

HISTORIA JEDNA Z WIELU

Dla informacji podaję moje curriculum vitae za 
okres 1939-1977. W końcu sierpnia 1939 zostałem 
przeniesiony z Dywizjonu Okrętów Podwodnych 
do Dowództwa Floty jako oficer sygnałowy. Je
dynym moim godnym uwagi wyczynem było za
wiadomieni statków handlowych aby udały się do 
najbliższego neutralnego portu. Niestety, nie wszy
stkie statki posiadały obowiązujący szyfr i wielu 
kapitanów nie wiedziało co z tą pilną i tajną de
peszą zrobić. Potem kiedy zaczęło robić się w oko
licach Gdyni gorąco przeniosłem się do Babiego 
Dołu, gdzie zakończyły się działania wojenne. 
Stamtąd zacząłem marsz na „odsiecz” Warszawy, 
który skończył się pod Bydgoszczą, gdzie Niemcy 
mnie złapali i tak zacząłem 5-letnią niewolę. 2 
lata przesiedziałem w Arnswailde a pozostałe w 
Woldenbergu, obecnym Dobiegn:ewie. Teraz mie
ści się tam Państwowa Hodowla Świń. W styczniu 
1945 r., kiedy Sowieci zajęli Chojnice, Niemcy roz
poczęli ewakuację obozu za Odrę. 6000 jeńców 
zostało podzielonych na dwie grupy, które opuściły 
obóz w odstępie 6 godzin. Zostali tylko ciężko 
chorzy. Maszerowaliśmy piechotą bocznymi dro
gami aby nie blokować głównych dróg. Trzeciego 
dnia, niedaleko Kostrzynia dopadła nas na postoju 
pancerna szpica sowiecka i niewola się skończyła. 
Dostaliśmy polecenie „udiraj damoj” czego nie by
ło nam trzeba powtarzać dwukrotnie. Kilkudziesię
ciu nas natychmiast rozpoczęło indywidualny marsz 
powrotny, większość zaś wracała w szyku zwar

tym. Zatrzymaliśmy się pod Berlinkiem na niemiec
kim gospodarstwie, gdzie byli polscy robotnicy z 
Kościny. Gospodarze wywiali wcześniej. Spędzi
liśmy tam około tygodnia, dojąc (!) 40 krów i od
wożąc mleko do mleczarni w mieście. Raz jeszcze 
spotkałem się z kompanią niemiecką, która też 
przedzierała się za Odrę. Wreszcie wraz z naszymi 
pracownikami rolnymi wozem zaprzężonym w wy
pasione konie ruszyliśmy na Wschód. Po drodze 
Sowieci wymieniali konie co 10 km na gorsze, aż 
zostaliśmy zatrzymani przez policję wojskową i za
aresztowani jako amerykańscy „szpiony”. Nosiliś
my amerykańskie mundury dostarczone do obozu 
przez Czerwony Krzyż. Zamknięto nas w piwnicy 
szkoły razem z niemieckimi lotnikami z Poznania. 
Udzieliliśmy im dobrych rad co jeniec powinien 
mieć z niezbędnych rzeczy, ale zaprotestowaliśmy 
że nas trzymają z Niemcami. Przeniesiono nas do 
aresztu sowieckiego, co okazało się zamianą na 
gorsze bo wytrzymać z pijanymi bojcami było bar
dzo trudno. Wojenny komendant skorzystał z na
szych znajomości języków obcych i musieliśmy tłu
maczyć mu zdania francuskich i holenderskich ro
botników, chcący aby ich odesłano do ich wyzwo
lonych już krajów. Rusek sobie bardzo chwalił na
sze umiejętności, sprawa szpiegostwa została za
pomniana, i choć bardzo namawiał nas byśmy zos
tali z nim jako tłumacze (choć żaden z nas nie mówił 
po rosyjsku), ale wytłumaczyliśmy mu, że musimy 
wracać do Polski,. Wsadził nas na ciężarówkę u- 
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ti zymująca kontakt z centrum zaopatrzenia w 
Gnieźnie i tak dojechaliśmy do Strzelna pod Ino
wrocławiem, już na terenach Polski. Tam zatrzy
mano nas jako „Delegatów rządu do ochrony mie
nia poniemieckiego”. Było to użeranie się z Sowie
tami, którzy wszystko wysyłali do Rosji. Ale w 
Strzelnie wojennym komendantem był Grisza, by- 
w.szy moriak z czarnomorskiej floty, który bardzo 
mnie jako morskiego kolegę polubił i dużo dało 
się z nim pozytywnie załatwić przy szklaneczce 
spirytusu i kiszonym ogórku. Płaca była w naturze 
- pół barana na tydzień. Tam się ożeniłem i spę

dziłem „barani miesiąc”. Następnie wyjechałem do 
Łodzi, gdzie mieszkali rodzice mojej żony; praco
wałem jako technik w wydziale projektów „kino- 
fikacji”. Po iroku postanowiłem spędzić urlop na 
Wybrzeżu. Tam spotkałem paru kolegów maryna
rzy, którzy namówili mnie abym został. Kpt. Wy
socki był dyrektorem Urzędu Morskiego i dzięki 
niemu rozpocząłem karierę morską jako pilot w 
Gdańsku. Był to najtrudniejszy okres mojej pracy. 
Port w gruzach, nie pogłębiany od lat, gdzienie
gdzie jeszcze ne odminowany, brak organizacji 
ładunkowej, kulejący transport, pretensje kapita
nów za kiepską obsługę, praca po nocy, wszystko 
to razem stwarzało atmosferę ciągłego zdenerwo
wania. Wreszcie przypadkowo kiedy starałem się 
o uznanie mojej służby w Mar. Woj. w ramach 
marynarki Handlowej kpt. Meissner ułatwił prze
niesienie na statki GAL'u. Zostałem uznany jako 
kpt. małej żeglugi z prawem pływania na statkach 
oceanicznych. Pierwszy mój rejś trwał 6 miesięcy. 
Zacząłem jako trzeci, ale po rejsie na „Bałtyku” 
(8000 ton) zostałem przeniesiony na „Kilińskiego 
(ex-Victory”) na linię argentyńską. Kapitanem był 
Mikszta. W przerwach pływałem z ziemniakami do 
Londynu (1947), gdzie spotkałem Iwaszkiewicza 
Minkiewicza. Sytuacja w Polsce była kiepska. Za
częło się panowanie UB i byłem szczęśliwy, że 
mnie w kraju nie ma. Żona była kierowniczką ba
zy filmowej i redaktorką kroniki filmowej Wybrze
ża. Udawało nam się pracować bez wstępowania 
do PPR'u. A'e pewnego dnia gdy wróciłem z rejsu 
zostałem aresztowany, ponieważ jeden z pracow
ników Kroniki Filmowej, Wilnianin został areszto
wany za współpracę z AK. Przesiedziehśmy tydzień 
w więzieniu w Gdańsku i wypuszczeni z uwagą, 
że się jeszcze zobaczymy. To zdecydowało że po
stanowiliśmy wywiać na Zachód. Ja zdecydowałem 
wysiąść w Argentynie, gdzie jeden ze starych emi
grantów przyrzekł pomóc mi w pierwszych kro
kach, żona zaś starała dostać się na ,,'blinda” do 

Szwecji, jako najbliższego neutralnego kraju. Tuż 
przed Bożym Narodzeniem, na morzu dostałem od 
Męczyńskiego depeszę, że córka mu się urodziła 
co oznaczało, że żona jest już w Szwecji.

Mój znajomy Argentyńczyk w Buenos Aires wy
niósł moją walizkę ze statku, ja napisałem do 
GAL’u list tłumaczący powody mojego nielegalne
go zerwania kontraktu i wyszedłem po raz ostatni 
na ląd. Pracowałem przez parę miesięcy jako to
karz w małym warsztacie metalurgicznym, potem 
jako elektryk-monter w Fundacji Ewy Peron, aż 
pewnego dnia odwiedził mnie Zygmunt Kiciński i 
zaproponował pracę w Electrodinie. Bardzo Mu 
jestem wdzięczny, że wprowadził mnie w zawodo
wą pracę, której szczeble przeszedłem od dołu do 
góry i zawsze miałem w Nim wspaniałego przeło
żonego i kolegę. Niech Mu Pan Bóg da niebo. Ży
cie było bardzo urozmaicone choć raczej biedne. 
Jak zwykle pensja nie nadążała za stałą inflacją. 
Przeprowadzałem się przez te 6 lat aż 17 razy i 
mieszkaliśmy właściwie w walizkach. Żona „doszlu- 
sowała” po dwóch latach spędzonych w Szwecji ja
ko posługaczka szpitalna albo jako służąca. W 
1955 siostra mojej żony z Rodezji zaproponowała 
przeniesienie się do Rodezji, gdzie mógłbym do
stać pracę, gdyż zaczynała się budowa Kariby. 
Podziękowałem za pracę Zygmuntowi i po sprze
daniu całego dobytku, za który kupiliśmy dwa bi
lety do Cape Town przeniosłem się do Salisbury, 
gdzie rzeczywiście bez trudu dostałem pracę w 
Consulting Engineers przy projektowaniu i budo
wie 1440 km linii elektrycznych. Po roku mieliśmy 
dom i samochód. Dom co prawda za pożyczkę, ale 
samochód za gotówkę. Po skończeniu Kariby fir
ma przeniosła mnie do Johannesburga w 1962.

W 1964 żona miała poważną operację rakową, 
która się szczęśliwie udała, a w 1966 ja dostałem 
stroku, w rezultacie czego kuleję i mam niedowład 
prawej ręki. Ale na szczęście nie mam żadnych 
zaburzeń mózgowych i w dalszym ciągu pracuję w 
tej samej firmie i cieszę się dobrą opinią, czego 
dowodem, że mimo 68 lat nie idę na „zieloną traw
kę”. Mimo że znajomi z Europy ostrzegają nas, że 
żyjemy na wulkanie, to muśimy przyznać, że żyje- 
my bardzo wygodnie. To byłaby historia moich lat.

Na tym kończę ten referat pewno za długi i ma
ło ćekawy, ale takie jest życie.

Panu Komandorowi i wszystkim kolegom zasy
łam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i nowo
roczne. I niech nam Pan Bóg da zdrowie.
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* *

Dnja 18 listopada br. przypada 60-ta rocznica 
odtworzenia Polskiej Marynarki Wojennej i po
nownego polskiego morzowania. Jako uczestnik i 
świadek prawie od 'początku, tego okresu, napisa
łem to kronikarskie zwierszowanie pt. „Wszakże...” 
Słowo to jest historycznym z ust admirała Unruga. 
Używał go przy podkreślaniu jakiejś ważności. 
„Wszakże mniej nas uczono, a więcej umieliśmy”.

„WSZAKŻE . .

Na Pucko-Gdyńskich obejściach przymorza 
Ponownie wzeszła przeszłościowa zorza, 
Świecąca króla Władysława (IV) troską 
O zbrojne ramię nad wolnością morską.

Zjechały chłopy aż spod trzech zaborców.
Za prawne w cudach okrętowych harców
1 chociaż mieli językowe trudy
„Wszakże” działali, rozmiękczając grudy.

Do nich narybek sunął się dość liczny;
Już im nie wadził obcy słup graniczny.
Najpierw z Hallerem czcili zaślubiny (z morzem) 
Potem w połowę poszli kuloczyny. (W batalionach 

morskich przeciw bolszewikom — 1920).
O ORP-ery nie było tak łatwo,
Choć „Pomorzanin” kupiono dość gładko, —- 
Dwie osobliwe nadto kanonierki (z Finlandii) 
I po-niemieckie cztery traulerki (od Duńczyków) 
I topedowce — dziwy tamtych chwili —

*

Sześć po-niemieckich. Mozolnie przybyli 
(pobłądzili, na holu)

Z angielskich zatok do swych kotwicowisk, 
Podobnych raczej do kaszubskich łowisk.

Portu nie było — Puck czy Hel za mały, 
Gdańsk zaś urządzał dotkliwe kawały.
Dopiero w Gdyni! portowe budowy 
Rozładowały z bólów nasze głowy.

Wtedy wpływały, prawie niezawodne, 
Kontrtorpedowce, okręty podwodne, 
Duży minowiec, swoje traulerki — 
Uzupełnienie morskiej szwolcżerkL

W wojnie błysnęły zażartą wymową — 
Wyszkoleniową jako i bojową, 
Tak na Bałtyku czy dalekich morzach 
Poumieszczali czyny swoje w zorzach!

Jakież ich nazwy i inne szczegóły? —- 
Sięgnij odnośnych sprawozdań bibuły!
Cościk z legendy — ku trwałej pamięci — 
Niech twoja pamięć także Ich uświęci!

Dziś choć wybrzeże wielce przedłużone 
Gdańskiem, Szczecinem uwielokrotnione — 
Nie czujesz pełnej wolności rozkoszy — 
Piętno „Politruk” nad nią się panoszy.

Na emigracji w Szwecji. Pod wiosnę 1978 r.

T. Farbisz b. st. bosman
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