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Tm?
Na molo „Grandę Jetee” w porcie wojennym 

Casablanki powiewały kolorowe szale, białe chuste
czki, a wyciągnięte wysoko ponad falochron ręce 
kobiet i mężczyzn żegnały polski szkuner O.R.P. 
..ISKRA odchodzący pod pełnymi żaglami na rejs 
do Las Palmas.

Na szybko oddalającym się od lądu okręcie 
trwał wciąż „alarm do żagli”. Dowódca okrętu, ko
mandor podp. Jerzy Umecki podawał szybkie roz
kazy na ster, aby po wyjściu z basenu, położyć dziób 
na kurs kompasu magnetycznego SW na W, to jest 
„dwa-sześć-zero”. Na sterze, wpatrzony w kreskę 
kursową na róży kompasowej stał wysoki podchorą
ży średniego rocznika, Adam Pilarz, któremu w alar
mie do żagli przypadła rola sternika.

Dla tych co czytali w młodości konradowską 
sagę o „Smudze Cienia”, byłoby łatwiej zrozumieć 
dlaczego dowódca miał podstawę do paru niespo
kojnych spojrzeń w stronę kompasu i wzdętych ża
gli, gdyż szkuner wychodził na pełny Atlantyk z 
załogą, co przybyła na niego zaledwie kilka dni te
mu.

Koło sterowe żaglowca było w ręku Pilarza mo
że po raz pierwszy w jego życiu, chyba że miał 
szansę wypróbowania go na parę chwil podczas je
siennej zaprawy na Bałtyku, na młodszym roczniku, 
w ubiegłym roku.

W logu okrętowym zapisano czas i datę odko- 
twiczenia: 1700/25. 8. 1939. Czas przejścia do LasZY.^.i 
Palmas na Wyspach Kanaryjskich był przewidziany 
na lii dni, a więc wejście do portu Gran Canadi, 
rankiem 5 września.

Animusz wśród załogi był doskonały, zwłaszcza 
wśród młodych podchorążych (połowa rocznika od 
K do Z nazwiskami, to jest od Lecha Kwapiszews
kiego do Kazimierza Żurka), których wiek średni 
nie przekraczał 20 lat.

Zdrowi, opaleni w pełnej formie fizycznej.26- 
dniowy pobyt w Marokku, który był w tym okresie 
perłą francuskich posiadłości w Afryce, dorzucił im 
niezliczone przeżycia tej Wielkiej Przygody, jaką 
był każdy rejs zagraniczny polskich okrętów szkol
nych.

Po pewnym czasie z pokładu Iskry nie można 
już było odróżnić od masy lądu, dominującej nad 
miastem, białej katedry katolickiej przy Avenue Cle
menceau, zatarły się militarną ręką „wyrównane” 
palmy w Alejach im. 4 pułku żuażów, będących glo
rią generała, późniejszego marszałka Lyautey’a, zni
knęło Grandę Jetee, Office Cheriffien, różowe domki 
Mediny z BusTłirem i meczetami na wszgórzach i... 
żegnające ręce.

Po odboju alarmu do żagli wstąpiła wachta krą- 
żownicza, która na „Iskrze” nazywała się po prostu
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„Wachtą morską”. Podch. Pilarza zastąpił wie
cznie uśmiechnięty Wacław Wciślicki, meldując do
wódcy swój „pełny” stopień starszego marynarza- 
podchorążego, oraz regulaminowo powtarzając ob
jęty od poprzednika kurs, który czytał „dwa-pięć- 
osiem”, gdyż szkuner rozpoczął już lekkie popra
wianie drogi zbliżając ją do rumbów południowych.

Na wachcje-przy żaglach i obserwacji na „oku” 
przy dziobakach pozostało tylko 4 podchorążych: 
Czesław Wróblewską Mariusz Oldakowski, An
drzej Ponikiewski i Mieczysław Woźniak. Reszta 
„kandydatów na matów” zeszła na śródokręcie do 
swego pomieszczenia, gdżie 2 marynarzy messo- 
wych przygotowywało im herbatę i lekki posiłek.

Na wskaźniku położenia steru, będącego za ple
cami Wciślickiego, oficer wachtowy por. mar. Mi
chał Różański mógł się przekonać, że niepokój do
wódcy co do sprawności nowej grupy podchorą
żych nie był uzasadniony, gdyż wciąż uśmiechający 
się sternik nie gorzej od Pilarza reagował sterem na 
schodzenie z kursu, mimo że wiatr z N.E. rósł na si
le, co wymagało szybkiego i sprawnego manewrowa
nia sterem, aby utrzymać dziób na nakazanym kursie 
w sposób równomierny, to jest zaledwie po parę sto
pni z obu stron, co pozwalało iść szybciej i zmniejszyć 
margines błędu nawigacyjnego. Była to sztuka ra
czej znana wytrawnym żeglarzom biorących udział 
swego czasu w regatach kliperów na Morzu Chińs
kim, niż do niedawna jeszcze „kanakom” z Kadry 
Floty na Oksywiu.

W istocie rzeczy nowa obsada „Iskry” nie była ani 
mniej ambitna, ani mniej entuzjastyczna od uprzed
niej. Nowo przybyli podchorążowie byli przecież 
wreszcie na morzu i to w dodatku na pokładzie 
romantycznego żaglowca, co było marzeniem nie
jednego młodego Polaka.

Porucznik Różański postanowił zameldować tę 
dobrą augurę komandorowi Umeckiemu, który po 
odboju alarmu zszedł do messy oficerskiej, aby zjeść 
'kolację w towarzystwie swego zastępcy, kapitana 
mar. Romualda Tymińskiego, oraz drugiego kapitana 
marynarki Bolesława Biskupskiego. Ten ostatni był 
oficerem kursowym średniego rocznika morskiego, 
technicznegi i administracyjnego, którzy w liczbie 
33 niedawno przeszli z „Wilii” na „Iskrę”.

Na pomieszczeniu podchorążych rozmowy to
czyły się na temat udanego manewru do żagli i za
let morskich „Iskry” ale myśli rozmówców wybiega
ły wciąż do Wysp Kanaryjskich, a każda nowa wiado 
mość na ich temat (a nie była to łatwa sprawa) była 
przyjmowana z dużym zaciekawieniem. Wszyscy o- 
czywiście wiedzieli, że ten „Szczęśliwy archipelag’ 

jak go nazywali starożytni Grecy i Rzymianie, znaj
duje się około 4000 kilometrów od Gdyni, a więc tyle 
samo co Teheran czy Aden. Ta grupa wysp mniej roz
proszona jak Azory, zajmuje duży szmat oceanu po
między 27° i 30°-tym równoleżnikiem północnym, 
a 13°-tym i 18°-tym południkiem zachodnim, czyli 
znajduje się na wysokości Dolnego Egiptu, czy Flo
rydy. Ktoś kto ślęczał na locją przypomniał kole
gom. że idąc na północ po południku 18° natrafiło 
by się na stały ląd dopiero we wschodniej Islandii. 
Dało to podchorążym „oceaniczny” zawrót głowy.

Nazajutrz po pobudce nowoprzybyli żeglarze 
mieli okazję zażyć „komfortu” porannej gimnasty
ki na spardeku przy łodziach okrętowych, ale jakby 
w kompensacji, poranne słońce cieszyło ich oczy 
pełną gamą kolorów zawieszonych jak emulsja w 
przestrzeni, w której nurzała się od dziobu do rufy. 
Bielutka „Iskra” wyszorowana na zewnątrz i wew
nątrz wyjątkowo starannie (na wyjście z portu) przez 
służbową burtę, ganiającą w pocie czoła na bosaka po 
drewnianych pokładach, na co mat Leon Wolny 
miał raczej „staranne oko”.

Z grotmasztu„Trade Wind” trzepotał wesoło na 
gaflu, a ani wypłowiałą, ani postrzępioną biało- 
czerwoną banderą z orłem w koronie i długim zna
kiem dowódcy, dla podkreślenia „kawalerskich” za
let komandora Umeckiego. ,

Okręt szedł szybko lewym chwytem, przechy
lony do odwietrznej burty, zostawiając za rufą se
ledynowy ślad torowy, nie ścigany przez mewy, 
bo to już ocean a nie Bałtyk czy Morze Północne. W 
zwolnionym rytmie dziób zanurzał się majestatycz
nie w długą, spokojną falę, a na opustoszałym hory
zoncie nie było żadnego śladu lądu czy żeglugi.

Mimo wczesnego ranka było już ciepło.
Niebo na zachodzie było jeszcze ciemno-grana- 

towe i dobre oczy mogły jeszcze zobaczyć bled
nące ostatnie gwiazdy; wschód po lewej burcie był 
skąpany w srebrze i zlocie, a rażące oczy światło 
tej wielkiej „dziennej gwiazdy” osłaniały pracujące 
na rześkim wietrze dziobaki.

Po śniadaniu dowódca polecił z.d o. zbadanie 
przydziałami i czynnościami w rozkładzie ról i a- 
praktyczne, czy podchorążowie zapoznali s;ę z 
larmów na żaglowcu.

W porcie Casablanki była raczej tylko dobra 
kazja do jednej tylko roli: czyszczenia i sprzątania 
okrętu, to jest cegiełkowania i szorowania głó
wnego pokładu i spardeku. Zanim powolniejsi pod
chorążowie zdołali dopić kawy kubku, gwiz
dek i głos w głośniku zarządził zbiórkę na po
kładzie do ćwiczenia ról. Po rolach manewrowych 



NASZE SYGNAŁY 3

obejmujących przygotowanie do opuszczenia i pod
niesienia 5 łodzi „Iskry”, ćwiczono manewry wstę
pne do holowania, przybijania, odbijania, zakotwi
czenia, odkotwiczenia oraz bardziej „ruchome” 
role alarmowe, gdzie wszystko robiło się biegiem, 
skokami i innymi manifestacjami energii dla odtwo
rzenia realizmu sytuacji.

Gdy został zarządzony alarm „człowiek za 
burtą”, Kazik Żurek (znany już nie tylko wśród 
kolegów, ale nawet przez niektórych oficerów jako 
„dzielny kot”) udał się do swego „kociego”, jak to 
nazywał, przydziału przy jolce na rufie. Wszyscy 
żartowali z tego przydziału dla „kota”, jako że tyl
ko on mógł się na takiej „łupince” ratować. Miał 
więc powody aby się jakoś zrewanżować na żarto
wnisiach, a mając chwilowo zasłonięty żaglami wi
dok na ocean za wyjątkiem rufy informował (nie- 
służbowo!) zaaferowanych przy szlupbelkach kole
gów, że widzi złowrogi „trójkąt” rekina co podąża 
na dużej szybkości w śladzie torowym Iskry jakby 
w nadziei, że komuś na pochylonym pokładzie po
ślizgnie się noga... Nieostrożny Tadek Noworól 
mu uwierzył i dla sprawdzenia zluzował lekko ciąg 
klubowy, wdrapał się na poler i wychylił głowę za 
reling. Nieczego tam oczywiście nie zobaczył, ale 
wzamian nabył guza nad uchem przez wirującą na 
wietrze sztagę za składhakiem, którą wypuścił na 
chwilę z ręki podchorąży Andrzej Ponikiewski. Na 
domiar nieszczęścia dostał „soczystą” rugę od ofi
cera wachtowego w osobie porucznika Różańskie
go za „wychylanie się za burtę” podczas alarmu. 
Oczywiście koleżeństwo nie pozwoliło mu powie
dzieć na swoją obronę kto, czy co było istotnym po
wodem jego „niefachowego” odruchu.

Po tym incydencie ćwiczono już z mniejszym 
entuzjazmem rolę alarmu pożarowego, alarmu wod
nego i „pesymistyczną” rolę opuszczenia okrętu. 
Role bojowe zostały dyskretnie pominięte, gdyż je
dynym uzbrojeniem szkunera, było 6 K.B.K. typu 
„Mauser” umocowanych „na sztormowo” na stoja
kach, tuż przed pomieszczeniem oficerskim na ru
fie. Wszystkie te czynności były pod pilną obserwa
cją oficerów, gdyż podchorążowie powinni znać na 
pamięć swoje przydziały bez. zaglądania do kartki, 
którą każdy miał „na wszelki wypadek” w lewej 
kieszonce na piersi ubrania roboczego. Niejeden 
przezorny wykonawca swej roli w alarmie pożaro
wym, zanim obrał kierunek biegu w stronę dziobu 
czy rufy, zerknął szybko na kartkę w „przypadko
wo” otwartej kieszonce na wysokości serca, gdyż 
po przybyciu musiał meldować się komuś z prze
łożonych, że „jest na'stanowisku”, a oficer kursowy 

notował nazwiska tych co się źle stawiali, gdyż ca
łe życie na żaglowcu było w istocie długim egzami
nem konkursowym i eliminacyjnym tych, co się do 
życia na morzu nie nadawali. Tuż przed obiadem, 
dowódca zarządził kulminacyjny „alarm do żagli”. 
Przy (dziobowym) fokmaszcie stanęli podchorą
żowie: Konstanty Okołow-Zubkowski, Zenon Mos
sakowski, Janisław Wańkowski, Mieczysław Wasi
lewski i „sobowtór” tego ostatniego, lózef Reau- 
burg; przy maszcie na śródokręciu aferowali się 
podchorążowie. Stanisław Olszewski, Eugeniusz 
Miodoński, lerzy Pawłowicz. Piotr Surzyn i Hen
ryk Siekierzyński. Przy „ważniejszym” (rufowym) 
grotmaszcie, trzymając białe liny konopne z „naj
lepszych na świecie”, miękkich włoskich konopi, z 
kciukami w kierunku długości, jak nakazywało 
wszystko wiedzące r.s.o. eksponowali dumnie swe 
bicepsy podchorążowie: Franciszek Preisner, Leon 
Żmuda-Trzebiatowski, Kazimierz Szymalski, Zdzi
sław Pleśniak, Adam Suliga i Bogdan Maciejewski. 
Tadek Noworól „dublował Eryka Sopoćkę na ste
rze, niedaleko od nich stali przy nieczynnych repe
tytorach rozkazów do motoru lózef Suchenek- 
Suchecki i Karol Mayer. Na salingi przy tych trzech 
masztach już się szybko wspinali: „Dzielny kot” 
Kazimierz Żurek, Czesław Wróblewski, Gustaw 
Plewako, Wacław Wciślicki, Mieczysław Woźniak, 
Mariusz Ołdakowski i „ekstra kandydat” Zdzisław 
Trapp. Adaś Pilarz (znany jako „Apek” od pier
wszych liter imienia i nazwiska) miał najłatwiejszą 
rolę na „oku”, gdyż mimo ćwiczeń, wachta morska 
musiała czuwać nad tym, co działo się wokół okrę
tu. Wszystko działało sprawnie. Nikt przy refero
waniu żagli nie wpadł do morza, ciągi, fały i brasy 
były obsługiwane bezbłędnie na rejach.

Nikt nie złamał palca na blokach i klubach, 
ledyny „ranny’ podchorąży to biedny „Lituatis” 
Władek Szukszta, brakujący tu do zespołu : „deku
jący” się w szpitalu w Dowrze, gdzie go odwiozła 
motorówka „Wilii” dwa miesiące temu, gdy biedak 
złamał nogę na śliskim pokładzie transportowca, 
przechylającego się czasem poza granice klinome- 
tru na sztormie na Morzu Północnym.

Po odboju alarmu do żagli, zakończono ćwi
czenia i pod-wachtowi podchorążowie znaleźli się 
znów na pomieszczeniu na śródokręciu. Podczas 
obiadu Gucio Plewako żartował tradycyjnie z „Muł- 
ka” Pawłowicza, a Tadek Noworól miał parę słów 
do powiedzenia Żurkowi i Ponikowskiemu, rozcie
rając wciąż jeszcze obolałe ucho. Wszystko to jed
nak odbywało się z dobrym humorem normalnym 
na żaglowcu zdążającym do ciekawego i wszyst-
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kim nieznanego portu, z młodą i w pełnym zdro
wiu załogą. Po pięciu dniach drogi ORP „Iskra” 
znalazł się w pozycji 32°33,5 N i 9° 19,5 W, obli
czonej metodą St. Hilarego (wg. Dreisenstocka) 
czyli astronomicznej linii pozycyjnej słońca, nanie
sionej na mapę wg. schematu No. 13. Data w logu 
okrętowym: 31 sierpień 1939.

Dyskusje kolacyjne podchorążych były wciąż 
na temat Las Palmas, ale z pewną nutą zniecier
pliwienia. Co z tego, że plaża Las Canteras jest jed
ną z najpiękniejszych na świecie, jeżeli dowódca za
miast korzystać z rufowego wiatru i doprowadzić 
tam okręt przed przewidzianą datą, robi parady na 
wschód i zachód od Hisznańskiej Sahary, zamiast 
iść w dobrym kierunku. Tegoż 31 sierpnia, wieczo
rem, rozmowa toczyła się na temat wiatru „od” czy 
„do” przylądka Bojadora. lózef Konrad Korzenio
wski znał go jako „West African Monsoon”, to jest 
wiatr wiejący przez cały rok od tegoż przylądka aż 
do Bathurst w Gambii. (Adaś Suliga poprawiał „Muł- 
ka”-Pawłowicza, że trzeba go wymawiać „Boha 
dor” jak „bohater”, a „nie „Bojador” jak „bujacz”.

Ktoś również, przypuszczał, że dowódca chce 
skrócić pobyt w kraju „Caudilla”, tak jak obcięto do 
12 godzin pobyt w Salerno w proteście przeciwko 
włoskiej, czytaj faszystowskiej, presji na Polskę, ja
ko że spółka „Benita” z „Adolfem” funkcjonowała 
jeszcze lepiej niż „Adolfa” z „Franciszkiem”. le
żeli jednak dowódca okrętu coś przeczuwał, to 
podchorążowie idący na spokojny sen do hamaków, 
nie mogli przewidzieć, że tejże nocy w odległym o 
tysiące mil morskich Gdańsku, w komorach amuni
cyjnych pancernika Schleswig Holstein palą się bez 
przerwy światła, a cała załoga niemieckiego okrętu 
jest w alarmie bojowym!

Nie mogli przewidzieć, że gdy wstąpi ranna wach
ta od godz. 4-tej do ó-ej to rozpocznie się ona w cza
sach pokojowych, a zakończy w czasie wojny, któ
ra potrwa 5 i pół roku i odmieni oblicze znanego 
im świata. Ani jak wielu z nich, tej wojny nie prze
żyje. . .

O godz. 4.45 pancernik Schleswig-Holstein otwo
rzył ogień do celów na Westerplatte, z dział kalib
ru 280 mm. Nie mieli napastnicy kłopotu z obli
czaniem celownika. Wykorzystując bezwstydnie 
polską kurtuazję weszli do kanału portowego Mart
wej Wisły w Nowym Porcie do rzekomych cele
bracji pogrzebowych poległych w wypadku mary
narzy niemieckich, i cumując się przy molo na
przeciwko wartowni Nól na Westerplatte mogli, 
nie spiesząc się nanieść na mapę namiary i dokład

ny celownik dla swoich 4 dział ciężkiej artylerii. 
Dla celów ruchomych mieli na tym szkolnym o- 
kręcie 10 dział 150 mm i 4 działa 88 mm. Dyspro
porcja sił była przygnębiająca, bo po polskiej stro
na najbliższe działo placówki „Przystań” miało 
zaledwie 75 mm. i w czasach „pokojowych” nie by
ło oczywiście obsadzone. Z zakrętu kanału, przy 
forcie „Wiechselmunde”, pancernik zasypywał 
polskie pozycje ogniem z wszystkich swych dział, 
a jednocześnie ze spichlerzy wszystkich budynków 
na Kanałem po stronie Neufahrwasser kilkadzie
siąt niemieckich karabinów maszynowych otworzy
ło ogień na cały teren Westerplatte. Po piętnastu 
minutach bombardowania i huraganowego ognia 
oddziały „Danziger SS -Heimwehr”, wzmocnione 
przez, „Szupo” (Schutzpolizei) i „Maringersów” 
Kleikampa w sile batalionu, zaokrętowanych po- 
tajemniee na morzu przed wejściem pancernika do 
Gdańska, po wysadzeniu w powietrze bramy kole
jowej, wyrwą w przyległym murze wtargnęły na 
polskie pozycje. Chciano wziąć załogę przez za
skoczenie. Ale ta zdradziecka „pobudka” nie prze
raziła Polaków. Kapral Szumlewski, skierował na
tychmiast patrol w kierunku wyłomu i widząc hor
dy napastników, rozkazał na własną rękę otwar
cie ognia, rzucając w ich centrum pierwszy gra
nat. Ogień patrolu został wkrótce wsparty przez 
placówkę „Prom” — z której dział on, pod do
wództwem porucznika Pająka, zaczął skutecznie 
ostrzeliwać gniazda karabinów maszynowych ze 
spichlerzy, niszcząc jeden po drugim.

Ani nie mogli śpiący w hamaku podchorążow e 
wiedzieć, z jaką energią ppor. Kręgielski, dowódca 
placówki „Przystań” rzucił się na czele swych żoł
nierzy do kontrataku!

Tymczasem, na pokładzie ORP „Iskra”, szyku
jącego się do jeszcze jednego zwrotu na zachód,, 
bosmanmat Ludwik Chwistecki, otrzymał radiową 
depeszę z Gdyni, o niemieckim napadzie na Pols
kę i ataku lotniczym Luftwaffe na Puck. Było w 
niej nawet podane nazwisko poległego w tym na
locie dowódcy M.D. Lot., komandora, por. pilota 
Edwarda Szystowskiego.

Dowódca „Iskry” po krótkiej naradzie oficers
kiej. zarządził zwrot na kontra-kurs, prowadzący 
z powrotem do Casablanki. Wszystkie dalsze de
cyzje komandora Umeckiego były samodzielne, 
gdyż wiedział, że od tej chwili nie mógł liczyć na 
żadne kontakty z Kierownictwem Marynarki Wo
jennej w Warszawie.

(Polski szkuter, idący pod wiatr z szybkością 4 
węzłów, z dala od przyjaznego portu, bez żadne
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go uzbrojenia, mógł tylko liczyć na pomoc O- 
patrzności.

Francja mc była jeszcze w stanie wojny z Niem
cami i mimo, że marynarka francuska znała przy
bliżoną pozycję „Iskry”, nie mogłaby interwen c- 
wać w jej obronie. Ale, co gorsza, tą właśnie po
zycję musiała znać również i marynarka niemiec
ka, dzięki artykułom w prasie marokańskiej i du
żej fotografii żaglowca. Nie może być najmniejszej 
wątpliwości, że wśród tłumu żegnającego „Iskrę”, 
na Grandę Jetee stał na pewno jakiś o „złym oku" 
wysłannik konsulatu niemieckiego, notując i pod
słuchując co mógł.

Dowództwo Kriegsmarine, przewidując bliską 
ewentualność wojny z Anglią i Francją, związanych 
paktem wzajeemnj pomocy z Polski, wysłało już 
5 sierpnia 1939 roku tankowiec „Altmark” (w is
tocie statek zaopatrzeniowy pod zmyloną flagą 
„Reichdienstu”), do Portu Artura w zatoce Meksy
kańskiej, jako ruch przygotowawczy do misji kor
sarskich,

,12 sierpnia wyszedł z Wilhelmshaven pancernik 
kieszonkowy „Graf von Spee” i korzystając ze złej 
widoczności na Morzu Północnym, przeniknął na 
Atlantyk niespostrzeżony. Trzy dni później, drugi 
kieszonkowiec — „Deutchland”, oraz jego sta
tek zaopatrzeniowy, „Westerwald”, znalazły się 
również na tym oceanie.

Między 19 i 29 sierpnia, aż 17 okrętów 
niemieckich typu oceanicznego, to jest VII i VII B, 
o 8 wyrzutniach torpedowych, działo główne 88 
mm i 2 działka 20 mm „Ack-Acku”, zajęły pozy
cje patrolowe na Atlantyku, od Zachodniej Irlandii 
aż do południka 15 W, czyli obejmując wody ar
chipelagu Wysp Kanaryjskich.

Ale to nie było wszystko.
Na Gran Canarii, Teneryfie, Gomerze i Lanza- 

rocie przygotowania niemieckie do przyszłej „Bit
wy o Atlantyk” były już wtedy w pełni!

31 sierpnia, na parę godzin przed niemieckim 
napadem na Polskę, wszedł do port Las Palmas nie
miecki tankowiec „Winnetou”. Był to jeden z 10 
statków, wchodzący w skład nieprzyjacielskiej or
ganizacji zaopatrzeniowej na tym archipelagu go
towej do natychmiastowego użytku w momencie 
wybuchu wojny z Anglią i Francją. Stalin obiecał 
już w marcu 1939 r., w mowie specjalnie transmi
towanej przez radio na „zgniły zachód”, że do 
konfliktu między Hitlerowcami i demokracjami za
chodnimi „nie będzię się mieszał”. Jak zwykle 
traktat handlowy rozpoczął konszachty między 

hitlerowcem, Schnurre i doradcą ambasady sowiec
kiej, Astakowem. ..

W dokach Las Palmas i Santa Cruz na Tenery
fie, zaroiło się w lecie 1939 r. od „robotników” 
mówiących językiem niemieckim, gotowych do a- 
kcji jako 5-ta kolumna. Podobna sytuacja była na 
Maderze i Azorach, ale Wyspy Kanaryjskie były 
najpoważniejszym centrum zaopatrzeniowym a- 
tlantyckich planów Kriegsmarine wobec doskona
łych stosunków z rządem gen. Franco. Nie trudno 
więc odgadnąć, że zagraniczna wizyta polskiego 
okrętu w Las Palmas na początku września, nie 
była widziana miłym okiem w „Operationsabtei- 
lung”, a szczególnie w sekcji okrętów podwodnych, 
którego biuro planowania było pod osobistą egidą 
Karla Denitza i poddanych mu komandora A. 
Schnee i kapitana S. Godta. Musieli oni już 
wcześniej dać instrukcje jednemu przynajmniej z 
OP w tym rejonie (nazwisko tego dowódcy, nieste
ty, nie zostało nigdy wyjawione), żeby w czasie 
patrolu na tych wodach „wyglądał” na trzymasz- 
towy szkuner pod polską banderą w drodze do 
Las Palmas i w razie wojny przerwał „sielankę na 
atlantyckich Hawajach”. Cel taki nie potrzebował
by nawet torpedy; działo 88 mm miało by łatwe 
ćwiczenie. Ale niecna trójka z „OA-der U-Boate”, 
zmazując na razie na mapie „Iskrę” z Atlantyku, 
nie mogła przewidzieć, że komandor Umecki po
krzyżuje te plany, trzymając się blisko brzegu i o 
wiele dłużej niż to było potrzebne, między Maza- 
ganem i Safi, nie dochodząc nawet po 5 dniach 
podróży do trawersu Mogadoru.

W czasie, gdy 1-go września, po otrzymaniu de
peszy w Gdyni, „Iskra” zawróciła na północ i szła 
na motorze i zwiniętych pośpiesznie żaglach do 
Casablanki, w dalekiej Polsce tylko imaginacja za
łogi żaglowca, stojąca na stanowiskach ze ściśnię
tymi sercami i goryczą w gardle, pozwoliła by im 
zobaczyć jak major Sucharski, po odparciu pierw
szych niemieckich ataków na Westerplatte, cho
wał swych poległych z rozbitej setkami bomb 
wartowni No 5, po ataku 40 samolotów typu „Stu
ka”, i mimo nękającego ognia ze Schleswiga Hol- 
steina, wzmacniał stanowiska obronne, co, mimo 
rozkazów „Fuhrera” zatrzymało całą furię ata
ków nieprzyjacielskich przez dalsze 7 dni, aż do 
wyczerpania amunicji i tym przeszedł do historii. 
Wiedziano jednak na „Iskrze”, że Puck był pod 
silnym bombardowaniem z powietrza, jak również 
baza marynarki wojennej na Oksywiu. Nie wie
dziano oczywiście, że siły lądowe nieprzyjaciela (głó
wnie z Gdańska), zajęły już część Orłowa i przenika-
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ją do Kartuz. Ani, że w ramach „Operacji Pekin” OR 
„Burza”, „Grom” i „Błyskawica” idą na pełnej szyb
kości w szyku torowym przez wody Kattegatu i Ska- 
gerraku z kursem wykreślonym na Rosyth w Szkocji, 
w myśl tajnej umowy ze swym sojusznikiem, prze
widującym daleko-fazowy kontratak przy udziale 
obu marynarek. Ani, jak okręty podwodne, po o- 
trzymaniu kryptonimu „Worek”, wchodziły na 
przewidziane sektory patrolowe i stawiania min 
(„Wilk” i „Żbik” postawiły 20 min, a „Ryś” 10) i 
znalazły się pod atakami bomb głębinowych z 
niemieckich patrolowców i wodnosamolotów, nie 
dającym im chwili wytchnienia. Nie znany był im 
również plan „Rurka” i wspaniałe akcje „Wichra” i 
„Gryfa”, pozostałych „dużych” okrętów do obro
ny wybrzeża ORP „Wicher”, w momencie ataku na 
Gdynię, stał na redzie, a „Gryf” przy molo. „Gryf’, 
„Orzeł” i „Wilk” wyszły z portu na czas na te o- 
peracje, gdyż nalot samolotów nurkowych na port 
wojenny, spowodował zatopienie „Mazura” i „Nur
ka”, które zajęły miejsca postoju idących na misje 
„Wilka” i „Orła”. Operacja „Rurka” miała za za
danie zaminowanie zatoki Puckiej, wykonawca 
ORP „Gryf”, osłona •— „Wicher”. Wszystko to 
odbywało się pod rosnącymi na sile atakami z po
wietrza, którego nie uniknęła i bateria Helska, gdy 
,Jskra”, dnia 2 wrzejnia weszła do Casablanki i 
stanęła burta w burtę z „Wilią”, w odległej Gdy
ni, na Helu, obrona była już jako tako zorgani
zowana, i ponowny atak lotnictwa nie wyrządził 
większych szkód, zestrzelono nawet ich „pierw
szy” samolot nieprzyjacielski.

Ale marynarka niemiecka niepokoiła się wciąż 
reakcją W. Brytanii. Dywizjon krążowników prze
widziany na złamanie polskiego oporu, pod do
wództwem admirała Denscha, to jest „Nurnberg”, 
„Leipzig” i „Koln” odszedł na Morze Północne, 
aby wraz z innymi okrętami Kriegsmarine zająć 
stanowiska przeciw ewentualnej natychmiastowej 
interwencji przez Royal Navy, a do kontynuacji 
niszczenia polskich sił nawodnych i podwodnych 
na Bałtyku (lotnictwo morskie już nie istniało), wy
znaczono późniejszego dowódcę „Bismarcka”, ad
mirała Lutjena.

Następnego ranka, 3 września, W. Brytania (o 
godz. 0900) i Francja (o godz. 17) wypowiedziały 
wojnę Niemcom.

Przyjaźnie nastawione do Polski „Radio Maroc” 
podało natychmiast tę wiadomość, co przez głośni
ki „Wilii i „Iskry przenikało od razu do świado
mości obu załóg. Te ostatnie stały się ipso facto 
oddziałami alianckimi i dość pokaźna ilość zdol

nych do boju marynarzy za granicą, stała teraz 
do dyspozycji szefa KMW. Była już mowa o prze
darciu się przez Rumunię, sprzymierzoną paktem 
z Polską na pomoc do kraju.
Nazajutrz, 4 kwietnia, przyszła wiadomość z 
innego obszaru o storpedowaniu statku pasażers
kiego „Athenii” (13,500 T. bruttoo), z 1400 pasa
żerami na pokładzie, w tym dużej ilości kobiet i 
dzieci.

O tym, że była to akcja U 30 na Północnym A- 
tlantyku w pozycji 56 44 N i 14 05 W, odpowie 
dzialność ponosił Oberleutnant zur See, Fritz 
Lemp, który po małej „rudze” i zatuszowaniu 
sprawy przez Donitza w FD-U (bo atak był 
przed datą 26 września 1939, pozwalającą w myśl 
„weisungów” Fiihrera ataki na brytyjskie statki 
handlowe), otrzymał bez skrupułów nową misję, 
ale na innym U-boacie (!) — można było się dowie
dzieć dopiero po wojnie.

Gdy w r. 1946 autor tego artykułu studiował 
na Gower Street w Londynie aspekty prawa mię
dzynarodowego, miał o tym incydencie nieliczne 
dane, bo książka Karla Donitza „Dziesięć lat i 20 
dni,,, omawiająca obszernie to wydarzenie, dosta
ła się na rynek księgarski dobiero w roku 1959.

W sali bibliotecznej, podczas tej pierwszej „poko
jowej” jesieni, przyszły mu wspomnienia o dniu 5. 
września 1939, gdy przez głośniki radiowe (w tym 
c.zasie na jego okręcie), obok bolesnych wiadomości 
o sukcesach niemieckich w Polsce, przyszła tragi
komiczna wiadomość o zatopieniu ORP „Iskry” na 
Atlantyku, złośliwie wymyślona „kaczka” popa- 
gandy Goebelsa.

Nie trudno odgadnąć dlaczego w tym okres e 
histeryczna propaganda hitlerowska musiała poda
wać do wiadomości publicznej tylko sukcesy. W 
istocie, nikt z. Fd-U nie odważyłby się zameldo
wać „Fuhrerowi”, że w dodatku do incydentu U 
30, jeszcze dalej na oceanie, jakiś nieszczęsny 
dowódca U-boata, pozwolił na wymknięcie się i 
bezpieczny powrót do Casablanki polskiemu o- 
krętowi szkolnemu, o czym musiał jednak natych
miast zameldować do Seekriegsfuhrung w Berlinie 
wystraszony konsul niemiecki w Maroku.

Ale jeżeli sam „Grossadmiral” Roeder uzna, że 
lepiej przemilczeć przed swym obecnym szefem, 
co chociaż źle wykonywał swe obowiązki jako ka
pral w armii niemieckiej w I wojnie świato
wej, miał wielki sentyment do armii niemieckiej, 
ale marynarzy ani nie rozumiał, ani im nie ufał, to 
pewno dlatego, że sam myślał, że wobec ogromu 
zagadnień, była to sprawa małego znaczenia. Być 
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może, że zmienił by nieco zdanie, gdyby mógł już 
wtedy wiedzieć, że o całych losach wojny zadecy
duje właśnie Bitwa o Atlantyk, i jaką rolę w niej 
odegra polska marynarka wojenna, a w niej ofi
cerowie, załoga i podchorążowie z „Iskry”. Jakby 
w zapowiedzi przyszłych czynów, już 13 września 
w akcji ratowania francuskiego stawiacza min, 
„Plutona”, (który podczas czynności wybuchnął w 
porcie Casablanki na jednej ze swych 290 min, 
mających chronić port przed atakiem od morza 
przed uprzednio wspomnianymi „Grafem von Spee” 
i „Deutschlandem”, które już prawie od mie
siąca grasowały na Atlantyku), bosakowy moto
rówki „Iskry”, podchorąży Mieczysław Woźniak 
zdobywa pierwsze odznaczenie swego rocznika i 
to nie byle jakie, bo francuskią Legię Honorową! 
W 5 tygodni później, załogi „Iskry” i „Wilii’ są 
znów na oceanie, w Zatoce Biskajskiej zostawiw
szy w Port Layautey osierocone okręty, bez olino
wania i innych morskich przyległości. 24 paździer
nika zarekwirowany przez marynarkę francus
ką pasażer M.V. „Marrakesch”, eskortowany przez 
kontrtorpedowiec T62, typu „Sirokko”, wchodzi na 
wody Girondy, którą tak pięknie opisywał Stefan Że
romski w „Zamieci” i przycumowuje się do mola 
w Bordeaux. „Detaszowany Oddział” polskiej 
marynarki wojennej jest witany z honorami przez 
jakiegoś francuskiego generała, który „kropnął” na
wet krótką, ale „bojową” mowę, choć na szczęście 
nikogo nie całował. Potem autokarami na dworzec 
kolejowy poprzez miasto pełne dużych parków, gdzie 
pożółkłe liście drzew przypomniały wszystkim, 
że są już w Europie i że nadeszła jesień. Dworzec 
pod szklaną kopulą, na której bębniły grube krop- 
drodze do bretońskiego Landernnau, gdzie w Cou- 
le „oceanicznego” deszczu, żegnał Polaków w 
vent du Calvarie (nazwa odpowiadała istocie), spę
dzili prawie miesiąc, zanim 22 listopada znaleźli 
się znów na morzu, na pokładzie S/S „Paris”, i- 
dącego z Cherbourga do Southampton.

Przybyli do Anglii w zmniejszonym składzie, 
gdyż podczas pobytu w Landernau odeszło do świe
żo sformowanego oddziału armii polskiej we Fran
cji ośmiu podchorążych (z „Isikrowców” Morańs- 
ki Mieszkowski) — z których powrócił do mary
narki Stach „hrabia” Krasicki, a o reszcie słuch za
ginął, choć było później wiadomo, że Jan Bielecki 
poległ w boju „somewhere in France”, na wiosnę 
1940 roku.

Z Southampton, podchorążowie z „Iskry”, zmie
szani z. tymi z „Wilii”, przyjechali pociągiem do 
Plymouth i po „historycznym” obiedzie w Royal 

Naval Barraks, spędzili swą pierwszą noc na 
Wyspie, na ORP „Gdynia”. Kursy teoretyczne na 
„Gdyni” w Dovonporcie, z braku wykładowców 
były za bardzo może „urozmaicone” skrobaniem 
rdzy z pokładów ex „Kościuszki”, co nawet spowo
dowało „Caine Mutiny” w święto podchorążych, 
29 listopada. . . Biedny „Apek” Pilarz wziął na swe 
barki ciężar odpowiedzialności odmowy tegoż skro
bania Bogu ducha winnemu porucznikowi, Wacła
wowi Farze, a za nim w myśl świętego, koleżeńs
kiego obowiązku, do najwyższego wzrostem Adasia, 
cały rocznik, wykonujący posłusznie takie rozka
zy jak „dwa kroki naprzód” i „dwa kroki w tył”, 
aby oficer kursowy mógł osobiście usłyszeć od każ
dego podchorążego stanowcze „nie”. . . W kilka ty
godni później, 19 grudnia, ku wielkiej radości „bun- 
towszczyków” zostali oni odesłani na praktykę na 
ORP „Burza”, „Błyskawica” i „Grom”, biorąc u- 
dział w rolach okrętowych załóg w patrolach na 
Morzu Północnym. Zostali tam aż do wiosny 1940, 
gdy skończyła się „wojna na niby” i brali częścio
wo udział w kampanii norweskiej. Gdy powrócili na 
dobrze zorganizowane wykłady na ORP „Gdynia” 
nie zagrzali tam za długo miejsca. Po kilku dniach, 
oficer kursowy zapytał podchorążych, który 
nich chciaiby pójść na ochotnika na ORP „Orzeł” — 
wszystkie ręce podniosły się jednocześnie. .. Trze
ba było losować wybrańców. Tylko trzech wyciąg
nęło kartkę z napisem „Orzeł” — między nimi 
„Iskrowiec” — Eryk Sopoćko. Ale wkrótce przy
szła nowa okazja wyrwania się od ławy szkolnej na 
morze. Upadła Francja i przyszło zagrożenie, kry
ptonimowo znane jako „Seeloewe”, czyli inwazja 
W. Brytanii. W pierwszej linii obronnej wychodzi
ło na morze 12 okrętów, oznaczonych kryptoni
mowo PL do PI 2, w-zystkie pod polską banderą. 
Czas patrolu od zmroku do świtu.

1 teraz było za dużo ochotników, gdy zapyta
no kto ma chęć zostać z.d.o. na tych kutrach ry
backich, wypierających 20 ton brutto (po obiedzie 
załogi) oraz uzbrojonych w jednego „Lewis’a” i 
wyrzutnię rakiet ostrzegawczych w razie zauwa
żenia barek inwazyjnych.

Kryterium wyboru była znajomość języka an
gielskiego i wszyscy udawali, że znają ten język le
piej od Szekspira! Oficer kursowy miał więc am
baras kogo po kolei wysłać na morze i niejeden 
z „Iskrowców ’ się za bardzo „zasiedział" w 
Darthmouth, aż go trzeba było „za kołnierz" na 
ławę szkolną z powrotem ściągnąć. Wreszcie, na 
wiosnę 1941, przerwano wszystkim studia teore
tyczne i języka angielskiego, niezbędnego na staż 
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w Royal Navy. Podchorążowie zostali „rozparcelo
wać” na HMS „Suffolka”, ,Exetera”, „Rodney’a”, 
„IFaoda”, „Jerzego V-tego” i innych dużych okrę
tach R.N. — tym razem teatr wojny morskiej objął 
już pół globu ziemskiego — od bieguna do biegu
na, od Morza Karaibskiego, aż po granice Pacyfi
ku. Pod koniec roku 1941 byli podchorążowie z 
„Iskry” i ,«Wilii” zostali mianowani podporuczni
kami (niektórzy zaocznie, jak ci z KMS „Exeter”, 
wracając do Plymouth z Indii, dookoła Afryki, za
trzymując się w Kapsztadzie). Byli to już morscy spe- 
cjaliścf, przysposobieni do wojny na oceanach, co 
przeszli niejeden chrzest bojowy, których reklamo
wała. natychmiast osłabiona stratami Royal Navy i 
rosnąca szybko Polska Marynarka Wojenna. Przy
szli oni w dobrym momencie, aby objąć, mimo mło
dego wieku, odpowiedzialne stanowiska na eskorte- 
rtich. których liczba była wciąż za mała, a na któ
rych spoczywał ciężar delikatnego balansu między 
zwycięstwem, a porażką w tej bezwzględnej, krwa
wej, ciągnącej się latami, największej bitwie w his
terii ludzkości, jaką była Bitwa o Atlantyk.

* * *

W roku 194.6 biblioteka londyńska była jeszcze 
obłożona workami z piaskiem i cementem (mający
mi ją chronić od podmuchu rakiet V2, gdyż w 
trwałojć świeżo zawartego pokoju nie bardzo 
ja'coś wierzono. Zbyt długo trwała ta straszna woj
na. zbyt ciężkie były straty, zbyt bolesne ofiary. . . 
Ufłynęty zaledwie nieliczne miesiące od opusz
czenia bander na „Krakowiaku”, „Ślązaku”, „Pio
run ie”, „Burzy”, „Wilku” i „Konradzie” oraz 
na sześciu ścigaczach. Jeszcze nie przegryzła głę
boko <>tona woda kadłubów okrętów, co zasiały 
dna obcych mórz i oceanów: naszego wspaniałego 
„Orła”. „Groma”, „Orkana”, „Kujawiaka”, „Ja- 
s'rzębia”, „Dragona” i innych na długiej liście sła
wy. . .

Na stole bibliotecznym, przed piszącym ten arty
kuł studentem, leżą pomieszane w bratnim nie
ładzie Kodeksy Justiniana, Prize Regulations,, róż
ne polskie zapiski i pamiętniki pisane w górskiej 
Wiśle:, na narciarskiej wycieczce, 5 stycznia 1937.. . 
a więc przedmaturalne, młodzieńcze marzenia, 
rozkaz Oficera B.P. Floty, por. Węglarza, na te
mat wykładów kpt. mar. Łątkiewicza o „Zasadach 
termodynamiki na H.M.S. „Defiance”, potwierdze
nie rachunku komisarza C.W.S.F. za koszta prze
jazdu st. bosmana Lewickiego z Brighton do Port- 
sinouth, oraz już wtedy wzruszający rozkaz-mo- 
dlitwa na trzech stronach maszynopisu, noszący 

numer 51, napisany przez Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, przez admirała Jerzego Świr- 
skiego w Londynie, dnia 19 września 1946, kończą
cy się słowami: „Niech Bóg sprawiedliwy ma was 
wszystk ich w swojej opiece, oszczędza nam cier
pień i rozczarowań i do wolnej Polski nas zapro
wadzi. , .” Angielski tekst konwencji Genewskiej z 
r. 1929 z późniejszymi licznymi poprawkami i re
gulamin Haski z roku 1907 (!). który wciąż obo
wiązywał w czasie wybuchu 2 wojny świato
wej, dla złagodzenia okrucieństw wojennych na 
morzu i lądzie (o powietrzu nie było tam jeszcze 
oczywiście mowy). Te konwencje były zagwaran
towane podpisami rządów krajów, uważających się 
za „cywilizowane”. I znów myśli biegną do 1 wrze- 
śn.a. 1939, do ORP „Iskra” na Oceanie Atlantyc
kim w programie zniszczenia tego okrętu przez 
jak iś nieznany niemiecki O.P, Możliwości różne: in
ternowanie na wyspach kanaryjskich i ile prawo 
prę zowe byłoby zastosowane, ale w stosunku do 
okrętu pod polską banderą wojenną nie obowiązy
wać one Kriegsmarine, a więc śmierć większości 
załogi i ewentualna niewola dla tych co by prze
żyli atak, przeokrętowanie na jakiś statek zaopa
trzę niowy, na przykład będącego w pobliżu Alt- 
m?rka ... I jakie prawa mieliby ci polscy więźnio
wie w cza.ie długiego transportu na morzu?

I lie ma chyba lepszej odpowiedzi, jak osobiste 
wspomnienia kapitana Williama B. Starra, wydru- 
ko' nne tuż po wojnie, których tłumaczenie na je
żyk polski znalazło się również na bibliotecznym 
stole z uwagami na marginesie o Protokole Lon- 
dyrirkm z roku 1936 i o naciskach jakie „dobry 
Nien ec”, adm. Roeder, robił na przerażonego woj
ną morską z W. Brytanią „Fuhrera” (obiecywał 
przecież swoim zaufanym gagatkom, że wszystko 
zrobi, aby po rozbiciu Polski, do wojny z Anglią 
od razu nie przystąpić), bo dopiero 30 września 
1939, podpisał „Weisung No 9”, pozwalające o- 
kręt.om niemieckim otwarcie ognia do statków han
dlowych angielskich (Francuzów kazał jeszcze o- 
szczędzać), o ile tamte, zatrzymane przez Niem
ców, będą wołały radiem o pomoc. A więc o ile 
wojna bez pardonu rozpoczęła się z Polską już 
1 września 1939, to zaledwie w 30 dni później An
glia na morzu miała zakosztować tego samego lo
su! Do końca 1939 roku 114 statków alianckich po
szło na dno z ręki U-boatów, a 15 zostało zatopio
nych przez korsarzy, głównie „Grafa von Spee” 
„Deutschlanda”, „Scharnhorsta” i „Gneissena”. 10 
zostało zniszczonych przez samoloty i 79 (!) przez 
miny.
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Więc chociaż spokój i cisza były na lądzie i w 
powietrzu podczas okresu „Wojny na niby”, to na 
morzu śmierć i zniszczenie były już na porządku 
dziennym i nie była to jakaś „phoney war”, ale 
prawdziwa „wojna na całego”. Kapitan Starr był 
dowódcą S/S „Tairoa” i po zatopieniu tego stat
ku przez „Grafa von Spee”, dostał się do niewoli na 
„Altmarka” w listopadzie 1939 i do swego uwol
nienia na wodach terytorialnych norweskich spę
dził u Niemców przeszło 2 i pół miesiąca w „pie
kielnym statku” na oceanie, co chyba jest cięższą 
niewolą niż zamknięcie w jakiejś prymitywnej celi 
na lądzie „Graf von Spee” miał wyraźne instrukcje 
unikania atakowania osłanianych konwojów i ja
kiejkolwiek akcji z Royal Navy, jego ofiary*  to by 
ly samotnie idące statki handlowe, a więc bez ry
zyka dla siebie. To co spotkało załogę „Tairoa” w 
najlepszym wypadku spotkało by i „Iskrę”, choć 
strzelałby do nich oceaniczny okręt podwodny, a 
nie pancernik.

* * *

LOSY SS. „TAIROA”

Wracaliśmy z Australii — rozpoczął swe opo
wiadanie kpt. B. Starr — w moim drugim z kolei rej
sie wojennym z Kapsztadu do Glasgowa. Ocean był 
gładki, koloru jasno niebieskiego, horyzont nieco 
zamglony, jak zawsze w dobrą pogodę na tych sze
rokościach. Przechodziliśmy bowiem przez cie
płe wody prądu Benguela, to wielkie pustkowie mor
skie. gdzie na zachód od kontynentu afrykańskie
go nie było żadnego lądu, za wyjątkiem odległej 
o 500 mil morskich na północny-zachód samot
nej wyspy Św. Heleny. Podwójne uderzenie dzwo
nu wachtowego na godzinę pierwszą dźwięczało 
mi jeszcze w uszach, gdy na pomost wbiegł sygna
lista z meldunkiem od oficera radiowego, który 
podłapał na krótkiej fali rozpaczliwe wołanie o 
o pomoc brytyjskiego statku. Transmisja o mocnym 
nasileniu, a więc gdzieś bardzo blisko naszej „Tai- 
roy”. Drugi, krótki i zapewnie tragicznie przerwa
ny meldunek zmieszany z serią S.O.S., podał naz
wę zagrożonego statku jako „Doric Star” i jego 
pozycję 19° 15’ S,O5 °O5’E, którą z pomocą oficera 
naniosłem natychmiast na mapę.

„Doris Star” był nowoczesnym drobnicowcem- 
lodówką, specjalnie dostosowanym do przewozu 
zamrożonego mięsa. Ten wartościowy statek był je
dnym z pierwszych 'Co otrzymał uzbrojenie w 
działko 120 m/m (The 4, 7”), pozwalające mu sta

wiać czoło oceanicznym U-boatom VII-B mają
cym popularne u Niemców 88 m/m (Acht-komma- 
acht), dla nas lepiej znanych jako trzy i pól calów
ki.

„Tairoa” nie była zupełnie uzbrojona, a kolejka 
na jakiekolwiek działko dla takiego statku jak mój, 
była bardzo długa.

Natychmiast po usłyszeniu tego bliskiego S.O.S. 
kazałem zwiększyć szybkość. Była to niełatwa de
cyzja, gdyż mogliśmy uzyskać tylko dodatkowych 
kilka węzłów, a mocniejsze dymienie z komina 
powodowało, że jeszcze łatwiej było nas można 
z daleka zauważyć. Ale ponieważ niebezpieczeńs
two nam groziło z wszystkich rumbów, trzeba by
ło z obecnej pozycji jak najszybciej się oddalić. Po
zostały mi właściwie dwie alternatywy, obie ryzy
kowne. Pierwsza — to zwrot do brzegów afry
kańskich — bylijmy na trasie portu Walvis Bay — 
aby w razie zatopienia statku liczyć na przybycie 
ratunku z tego portu. Druga, to próbowanie uniku 
na zachód na maksymalnej szybkości, licząc, że 
korsarz nie będzie się oddalał sam od szlaków że
glugi dookoła Czarnego Kontynentu. ,

Wybrałem tę ostatnią nie wiedząc, że miałem na
przeciwko sietoie nowoczesny okręt liniowy, teo
retycznie 10.000, a praktycznie 13.000 ton, wyposa
żony w samolot rozpoznawczy i że szpiedzy hi
tlerowscy, od których roiło się w Afryce Południo
wej, meldowali radiem do Berlina, każde wyjście 
alianckiego statku z Durbanu czy Kapsztadu.

Już po zmianie kursu na zachód otrzymałem 
również niepokojącą informację, że o 50 mil na po
łudnie idzie moim kursem duży pasażer „Sterling 
Castle”. ze sporą ilością kobiet i dzieci na pokła
dzie, wracających go Wielkiej Brytanii oraz ważny 
transportowiec wojskowy ,jCeramic”.

Data w logu na pomoście została mi na całe ży
cie w pamięci 2 grudzień 1939

O czwartej nad ranem, już 3 grudnia, obser
wator na skrzydle pomostu zauważył wynurzają
cy się z porannej mgły niemiecki pancernik, robią
cy zwrot, aby iść nam wprost na przecięcie kursu. 
Piana na dziobie wskazywała, że szedł już pełną 
szybkością, a stałość zamiaru wyglądała, jakby miał 
zamiar staranowania mego statku. Zbiegłem do 
kabiny nawigacyjnej, aby zanotować ostatnią po
zycję „Tairoa” ze zliczenia; gdy wspiąłem się 
szybko z powrotem na pomost, korsarz był już 
bardzo blisko i wyglądał groźnie.

Nie było chwili do stracenia. Fred Cummings, o- 
ficer radiowy, który tak samo jak ja nie spał całą 
noc, czuwając zupełnie ubrany w kabinie radiowej, 



10 NASZi-E SYGNAŁY

byt gotów do nadawania meldunku. Kazałem mu 
wysłać sygnał tej treści: „S/S „Tairoa” w drodze z 
Sydney do Glasgow, jestem atakowany przez okręt 
nieprzyjacielski w pozycji 20° 20’ S, 03° O5’E”.

Cummings był weteranem 1 wojny światowej, 
pochodząc z Liverpoolu, jak wielu mieszkańców 
tego miasta szukał innego życia niż za ladą skle
pową, poświęcając się całkowicie marynarce han
dlowej. Zapłacił za to drogo, bo był 6-krotnie 
torpedowany przez U-boaty Kaisera. 2 statki na 
których służył wyskoczyły na minach niemieckich. 
Nie zraziło go to jednak do morza i gdy kraj je
go znalazł się znowu zagrożony, zgłosił się na 
ochotnika na „Tairoę”, jak na prawdziwego ma
rynarza przystało, przybywając na statek na czas 
na rejs do Australii. Przez chwilę byłem w nie
pewności, czy mój oficer radiowy, wiedząc więcej i 
lepiej niż ktokolwiek inny, czym to grozi naszemu 
statkowi, wykona mój rozkaz. Los Anglii, a w tym 
momencie wolnego świata, był w rękach takich ludzi 
jak właśnie Cummings. Przez otwarte drzwi kabiny 
radiowej po chwili ciszy, usłyszałem stukanie kluczy
ka na aparacie nadawczym sygnałów morsem.

Nagle z innego kierunku usłyszałem bliskie deto
nacje, potem świst pocisków, brzękot rozdzieranej 
stali i trzaski jakby jakiś olbrzym łamał w ogrom
nych łapach duże belki drzewa. Były to trafienia w 
pomost. Z tak bliskiej odległości okręt nieprzyjaciels
ki, mając działa precyzyjne, zgrane i gotowe do o- 
twarcia ognia, mógł otrzymać nakrycie z pierw
szej salwy.

Prawie w tej samej chwili pomost, moja kabina o- 
sobista i radiostacja stanęły w ogniu. Ale Cummings, 
którego podmuch pocisku 5-cio calowego co prze
leciał nie wybuchając w pobliżu zrzucił z krzeseł
ka, wdrapał się na nie ponownie i powtarzał odważ
nie nakazany meldunek, dodając od siebie ważną 
informację „jesteśmy ostrzeliwani przez nieprzyja
cielski krążownik — S.O.S. — pozycja taka i taka 
— S.O.S. . . . S-O.S. — i znów pozycja — jesteśmy 
wciąż pod ogniem, duże pożary — S.O.S. . . .S.O.S. 
„Ten rozpaczliwy sygnał zdawał się tylko podnie
cać furię napastnika. Pancernik zasypywał Taorię 
ogniem ze wszystkich swych dział. Jeden z pocis
ków rozbił po chwili zaporę z worków z cemen
tem, otaczającą kabinę radiową. Te, spadając na 
aparat nadawczy zniszczyły go kompletnie. Sam 
Cummings cudem uniknął śmierci. Na pokładzie, 
wśród lawiny śmiercionośnej stali pławili się we wła
snej krwi czterej marynarze z porannej wachty. Aby 
uratować resztę załogi, zarządziłem opuszczenie 
statku. Na ten rozkaz mój trzeci oficer podbiegł do 

drzewca rufowego i opuścił banderę marynarki han
dlowej w nadziei, że w czasie ewakuacji, nieprzy
jaciel zaprzestanie ognia. Było to na próżno.

Pancernik, choć musiał widzieć ruch przy ło
dziach, strzelał dalej salwami, jakby w zemście za 
nasze uprzednie uporczywe nadawanie sygnałów, 
choć radio już od dawna zamilkło.

Zaczęto opuszczać w pośpiechu łodzie pod ra
czej słabą osłoną nadbudówek, ale był to manewr 
raczej delikatny, gdyż grad pocisków, który i tam 
przeniknął, uszkodził wiele lin i zastrzałów, choć 
łańcuszki na szcęście trzymały się jeszcze. Załoga, 
mimo, że wielu z nich było lżej lub ciężej 
rannych, nie okazywała żadnej paniki. Tak, jakby 
to wszystko, co się działo, było normalne. Po chwi
li dwie łodzie odbiły od „Tairoy”, w których cię
żej ranni dostali pierwszeństwo. Na statku pozostali 
oficerowie, starsi podoficerowie ochotnicy, nie tra
fieni jeszcze przez odłamki oraz tak ciężko ran
ni, że niebezpiecznie ich było ruszać. Widziałem 
sceny bohaterstwa. Mój marynarz messowy oddał 
swój pas ratunkowy, ciężko rannemu palaczowi z 
Glasgowa, leżącemu na pokładzie z bladą jak pa
pier twarzą, przy wejściu do kotłowni.

Tymczasem z szumem motorów przybyły jedno
cześnie z dziobu i rufy 2 motorówki desantowe. 
Chociaż pancernik przestał strzelać, aby n'e razić 
swoich, groza sytuacji nie ustawała, gdyż przybysze 
otworzyli ogień z karabinów maszynowych do o- 
puszczającej statek załogi. Plamy krwi pokryły du
żą część pokładu. Łodzie z rannymi były już w pew
nej odległości od statku, gdy Niemcy je zauważyli i 
jedna z motorówek puściła się za nimi w pościg. 
Oficer desantowy stał na dziobie i mierzył rewol
werem w stronę wioślarzy. Wyglądało, że będzie 
dobijał tych nieszczęśliwców. Ale warknął im tylko 
rozkaz po niemiecku i angielsku „Zuriick! Back to 
the ship!” („Z powrotem na statek”). Jak się później 
dowiedziałem, w pierwotnym planie dowódcy Gra
fa von Spee, było wzięcie „Tairoy” do niewoli, ja
ko statek pryzowy. Po konferencji ze swym zastęp
cą, kipt. Kay, d. o. pancernika Langsdorf zmienił 
zdanie, gdyż dokładne podanie pozycji przez jego 
ostatnią ofiarę oraz niedawne zatopienie „Dork 
Star” musiało spowodować żywą reakcję 
Royal Navy i natychmiastowe wysłanie sił morskich 
na te wody z dość bliskiej bazy w Simontown. Po
wolna „Tairoa” byłaby im „kulą u nogi”. Podczas 
tej konferencji „Langsdorf” zapomniał dać rozkaz 
zaprzestania ognia —- stąd taka obfita doza ognia 
głównej artylerii. Pierwszy oficer artylerii narze

kał na marnowanie amunicji, choć „Langsdorff” się 
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nie bardzo tym martwił, wiedząc, że na „Altmarku”, 
z którym miał wkrótce przewidziane rendez-vouz 
było wszelkiej amunicji wbród. Aby jednak uspoko
ić swojego artylerzystę, dał rozkaz zatopienia „Tai- 
roy” torpedą. Załoga mego statku została „humani
tarnie” przeokrętowana na „Spee’a”, w większości 
wprost do szpitala pancernika i na stoły operacyjne 
— a mnie przypadł smutny spektakl agonii dymią
cego od dziobu do rufy statku, do którego uśmiech- 
chnięci torpedyści strzelali swoją drugą „bojową” 
torpedę. Pobyt na pancerniku nie trwał długo. Trze
ba przyznać, że traktowano nas po ludzku, tak pra
wie jakbyśmy byli u nich w gościnie. Pomoc lekarska 
jak dla swoich, dobre wyżywienie. Tym marynarzom 
niemieckim na morzu nic nie brakowało, nie wyłą
czając „sznapsa”. Nastrój wśród nich był doskona
ły. Niektórzy oficerowie „Spee’a” mówili doskonale 
po angielsku. Jakimś cudem wszyscy ranni „Tairoy” 
zupełnie wyzdrowieli. Nawet nie było potrzeby am
putować. Po spotkaniu z „Altmarkiem”, zostaliśmy 
przewiezieni na statek zaopatrzeniowy, który w 
istocie był dużym tankowcem, pod flagą „Reichs 
Dienst”, aby uniknąć rejestracjiJane’s Fighting Shiip, 
i tym samym zmylić czujność admiralicji brytyj
skiej, gdy już przed wojną wymykał się na Atlantyk 
przez kanał. W kontraście do „Spee’a”, atmosfera 
na tankowcu była ponura. Wszystko na statku czy 
okręcie zależy od dowódcy. Teraz nie dowodził tu 
„pistolet” Langsdorff, ale hitlerowiec, Heinrich Dau. 
Na „Altmarku” były ńe-które załogi zatopionych 
przez „Spea” statków: „Newton Beech, „Ashlea”, 
„Hunstman”, „Trevanion”, „Africa Schell” i świeżo 
przybyli razem z „tairoyczykami”, marynarze z 
„Doric Star”. Byli oni umieszczeni w rufowym i 
dziobowych kałach, bez światła i wody. Zaimprowi
zowano im jednak jedną żarówkę na pomieszcze
nie, a wodę przynoszono im codziennie w bańkach 
z kuchni okrętowej. Mnie, ze względu na wiek, po
zwolono dzielić kabinę z kapitanem „Huntsmana”, 
.1. Brownem, którego „Spee” zatopił na początku pa
ździernika. Innych kapitanów statków z S/S „ele
ment”, Spee zatrzymał ze sobą, za wyjątkiem ka
pitana Harrisa, którego Langsdorff wysłał do Euro
py na neutralnym greckim statku.

Kabina na śródokręciu była od tej chwili więzie
niem dla mnie i Browna i miałem szczęście znosić 
niewolę w towarzystwie tego spokojnego, pełnego 
zalet towarzyskich, kolegi. Mimo to, jednak trud
no opisać cierpienia moralne tych 2 i pół miesię
cy na morzu. Czas jakby się zatrzymał. Wartownik, 
stojący przed drzwiami kabiny dniem i nocą nie 
dal nam ani na chwilę zapomnieć, że byliśmy więź

niami, chronionymi co prawda przez konwencje 
międzynarodowe, ale właściwie nie znaliśmy włas
nych praw. Ten sam problem na pewno przeżywał 
Heinrich Dau, nie wiedząc dokładnie jak ma trakto
wać swych więźniów. Z późniejszych źródeł wyni
kło, że pewne wyciągi posiadał w ogólnych instruk
cjach, które wszystko lub prawie wszystko przewidu
jące Marineamt przekazało do aktów statku zaopa
trzeniowego, wysłanego do służby korsarskiej na wo
dach zagranicznych, zwłaszcza oparte na Regulami
nie Haskim z 1907, i Konwencji Genewskiej z 1929. 
Było tam powiedziane, że „jeńcy wojenni są pod o- 
pieką „Groiss Reichu” a nie oddziałów, okrętów 
lub osób, które ich wzięły do niewoli”. Że należy się 
z nimi obchodzić po ludzku, tj. karmić, odziewać 
dać pomieszczenie. Że nie wolno jeńcom odbierać 
własności prywatnej, za wyjątkiem broni i doku
mentów natury wojskowej, które mogą być skonfis
kowane. Że jeńcy nie w randze oficerskiej mogą 
być używani do prac za opłatą według stawek obo
wiązujących w Rzeszy. Że ucieczki mogą być suro
wo karane, ale jednorazowo. Tym co się udało przy
łączyć do własnych sił zbrojnych i dostaną się po
nownie do niewoli, nie można wymierzać kary za 
przeszłość. Ja znalem tylko pobieżnie te przepisy, 
i to, że były również dalsze humanitarne poprawki 
precyzujące prawo i czas do spacerów, prawo jeń
ców do korespodencji (pod cenzurą), obowiązek re
jestracji, który obok niezbędnej kontroli przez „nie
przyjacielskich opiekunów” pozwalał na zawiado
mienie rodzin, że jeniec jest przy życiu, co było 
również obowiązkiem stron wojujących. Były to je
dnak sprawy sporne, różnie interpretowane i bę
dące obiektem jałowych dyskusji w Lidze Narodów, 
z której zresztą Niemcy Hitlerowskie wystąpiły.

Gdy po wielu tygodniach (mówię „wielu”, bo za
częliśmy jakoś tracić rachubę czasu), pancernik nie 
pokazał się na horyzoncie po swoją porcję pocis
ków, (które miały razić nasze własne statki) i ropy 
niektórzy jeńcy próbowali zasięgnąć języka pod
czas krótkich chwil na pokładzie u kucharza lub 
bardziej przyjaznych wartowników, którzy nie ba
li się z nimi rozmawiać. Wszyscy jeńcy mieli na
dzieję, że tego opancerzonego ich kata spotkało ja
kieś nieszczęście, ale mimo zakłopotanych min 
Niemców, nie potrafiono nic od nich wyciągnąć.

„Spacery genewskie”, ten luksus wchłaniania tle
nu. przewidujący 45 minut na świeżym powietrzu, 
skracaliśmy sobie dobrowolnie, aby zejść na wizy
tę do kal, gdzie nasi marynarze zaimprowizowali 
coś w rodzaju pomieszczeń, przedzielając prze
strzeń pomiędzy załogami różnych statków, gru



12 NiASZIlE SYGNAŁY

pą załóg maszynowych, podoficerami, młodszymi 
i starszymi oficerami, przy pomocy dywanów z S/S 
„Hunstmana”. Wszędzie grano wesoło w karty, a 
tu i ówdzie tajnie palono papierosy, kupione na 
czarnym rynku od wartowników czy od kucharzy. 
Palenie było dozwolone tylko podczas spacerów na 
pokładzie, gdzie mogli ich obserwować wartowni
cy, których Lengsdorff wydelegował ze „Spee’a i bę
dących w stanie użyć szybko broni. Na spacery wy
chodzono sekcjami, więc zawsze ktoś był pod po
kładem. A byli nawet tacy, co woleli „rżnąć” w wis
ta bez. ustanku, zamiast oglądać Niemców i pusty 
horyzont. Najbardziej cierpieli nałogowi palacze, 
gdyż szybko wyzbyli się własnych racji, a pieniądze 
i cenne obiekty nie wystarczyły im na długo. Po
kładali jednak nadzieję w szybkie uwolnienie. Pod
czas jednej z takich wizyt u swoich wtajemniczono 
nas w plan, który omal nie zakończył się tragicznie 
dla jego organizatorów. Kiedy „Altmark” opuścił 
Niemcy, cyniczne uwagi Roedera, że „cel wojenny 
uświęca środki”, że „żadna akcja” nie powinna być 
skrępowana jakimiś „międzynarodowymi konwen
cjami”, nie były jeszcze znajome dowódcy. Ale hi
tlerowiec Dau nienawidził Anglików („Fuhrer” 
ich mieszał z błotem nie gorzej od Polaków w 
„Mein Kampfie”); wkrótce mieliśmy okazję się o 
tym dowiedzieć.

Nadmienię, że i my i nasi chwilowi „władcy” wie
dzieliśmy doskonale, że jedna sprawa to przepisy, a 
druga to wolna interpretacja przez wołający hitle
ryzm „co jest słuszne, a co nie słuszne”. Sprawę sta
tutu jeńców wojennych rozstrzygnął sam Lansg- 
dorff, dając po prostu rozkaz niższemu stopniem 
Heinrichowi Dau’owi, że ma ich w ten sposób trakto
wać, „gdyż ci marynarze zostali wzięci do niewoli 
podczas akcji na morzu i przez to stali się 'pso fac
to jeńcami w sensie Regulaminu Haskiego. Dau pró
bował oponować, że to są „zwykli cywile”, ale Langs- 
dorff przerwał dyskusję udając, że się śpieszy. Zało
gi wojujących stron, dzielące obecnie małą prze
strzeń na „Altmarku” obserwowały sę wzajemnie z 
ciekawością, choć Dau zabraniał (zupełnie zresztą nic 
nie ryzykując) aby nie było żadnego „fraternizowa- 
nia”, bo naszym chłopcom tego nie potrzeba było 
nawet mówić. Podczas jednak krótkich konfronta
cji, to co dziwiło najbardziej Niemców (z podsłucha
nej rozmowy), to fakt, że Brytyjczycy nie okazywa
li żadnego zewnętrznego objawu przygnębienia.. 
Oni spodziewali się „wyrywania włosów i zgrzyta
nia zębami”, a tu załogi każdego z zatopionych stat
ków przychodziły na „Altmarka” w tej samej „for
mie”; spokojni, zrównoważeni, szanujący swych 

zwierzchników, zamiast fraternizowania udawali do 
prostu, że swych nieprzyjaciół nie widzą. Jedyne 
kontakty, to szmugiel papierosów, ale i tu to raczej 
Niemcy zgłaszali się pierwsi do utworzenia czarne
go rynku. Kapitan Brown, który jadł podczas swej 
długiej kariery na morzu chleb z niejdnego pieca, 
uznał (podczas jednej z wieczornych rozmów w 
naszej maleńkiej kabinie), że „gest” Langsdorfa nie 
był taki wspaniały, jakby się wydawało i że mary
narka niemiecka łamie prawo międzynarodowe, 
gdyż oni nie powinni być więzieni, ale w myśl 
prawa pryzowego odstawieni natychmiast do ne
utralnego portu przed sąd pryzowy, po czym zwol
nieni i ewentualnie internowani w w neutralnym kra
ju do którego „Altmark” miał obowiązek zajść i 
sprawę zadeklarować. W obecnej sytuacji są oni nie
legalnie uprowadzeni do niemieckiej niewoli. A co 
do otwierania ognia do bezbronnych statków wzy
wających radiem o pomoc, to już zupełne bezprawie, 
za które, miał nadzieję, królewska marynarka tym 
,,hunom” wkrótce dobrze zapłaci. Ale tu właśnie 
wyłonił się dylemat. W razie kontaktu z okrętami 
Royal Navy, „Altmark” ryzykował oczywiście zato
pienie. Żaden brytyjski podwodny okręt nie zawahał
by się posłać torpedy, a własny krążownik na pa
trolu w obecności uciekającego od niego podejrzane
go tankowca użyłby na pewno całej swej artylerii. 
Było by ironią losu, po wyleczeniu się z ran zada
nych przez Spee’a zginąć od pocisków z bratnich ok
rętów. Po zastanowieniu się zdaliśmy sobie sprawę 
że byliśmy w gorszej sytuacji od żołnierzy wziętych 
do niewoli, gdyż dla nich wojna się praktycznie koń
czyła, a dla nas ryzyko życia wciąż istniało i dopiero 
„w najlepszym wypadku” mogliśmy liczyć a niewo
lę.

Może było i dobrze, że Dau nigdy z nami nie roz
mawiał, ani zapraszał do swej kabiny, jak Langsdorff, 
na drinka. Jedyne okazje zobaczenia tego fanatyka, 
były podczas raportów karnych brytyjskich maryna
rzy i „ideowych” konferencji, czy raczej propa
gandowych tyrad, na które dowódca okrętu wzywał 
całą załogę nie wyłączając więźniów.

Pierwsze przesilenie miało miejsce, gdy „Graf von 
Spee” przeładował dużą ilość brytyjskich marynarzy 
na „Altmarka”, w przewidywaniu rajdu pod wybrze
ża Ameryki Południowej. Oficer „opiekun” więźniów 
podczas apelu został otoczony przez blisko 300 ob
cojęzycznych marynarzy, którzy w grupie poczu
li się silni i nie omieszkali mu powiedzieć co o nim 
myślą, nazywając go otwarcie „Nazi bastard”. Ten
że oficer, najwyraźniej przestraszony, pobiegł na
tychmiast z meldunkiem do D.O., przesadzając, że 
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jest szczęśliwy, że „uszedł z życiem”. To dało o- 
kazję Dau’owi do jeszcze jednej ogólno-załogowej 
konferencji na pokładzie, tym razem mieszając ję
zyk niemiecki z „hamburskim angielskim”, nie tylko 
obiecując różne niemiłe sankcje w razie recydywy, 
ale i obiecując im „ostateczną nauczkę”, gdy Niem
cy wygrają wojnę, a to już „tak pewne jak to, że ja 
tu stoję przed wami!”. Na widok ironicznych uśmie
chów Brytyjczyków, i co gorsza stłumionych ko
cich miauczeń i innych szyderczych dźwięków z 
tylnych szeregów, Dau spojrzał na chwilę w stronę 
Brown’a i mnie ale oboje instynktownie patrzyliśmy 
w odległy horyzont, udając że nic nie zauważamy 
czy słyszymy, chociaż nie było nam łatwo samym 
stłumić śmiech. Jakże mógł on przypuszczać, że bę
dziemy interweniowali po jego stronie, przeciw na
szym własnym marynarzom! Od tej rozprawy upły
nęło parę tygodni i właśnie wtedy zapoznano nas 
w kali rufowej o planie zaalarmowania królewskiej 
marynarki butelką z meldunkiem podającym naszą 
pozycję. Wszyscy jeńcy brali udział w tej konspira
cji. Najwięcej czasu zajęło kluczowe zagadnienie o- 
kreślenia własnej pozycji na oceanie. Było to bez 
cienia znaczenia, że sekstanty im skonfiskowano 
(za pokwitowaniem) gdyż i tak sie mogliby brać po
miarów nie zwracając uwagi wszędobylskich warto
wników, ale o ile z długością geograficzną nie było 
dużego kłopotu — mieliśmy pewną ilość oficerów 
nawigatorów, których dobrze chodzące szwajcarskie 
zegarki zastąpiły nienajgorszy chronometr, ale szero
kość można było tylko uzyskać z „podsłuchu” roz
mów oficerów niemieckich na pokładzie (paru me
chaników z Hunstmana znało nieźle język niemiec 
ki) i usłyszeli, że jesteśmy na południe od Kapsztadu. 
To pozwoliło dość dokładnie określić naszą obecną 
pozycję. Sam meldunek został napisany kradzionym 
atramentem drukowanymi literami, poczem owinię
ty w cynfolię z pustych pudełek Playersów. Ku o- 
gólnej radości jakiś marynarz przyniósł ze swego 
worka maleńką flagę brytyjską, którą przymocowa
no na patyku do puszki od konserw, uszczelnio
nej nierozpuszczalnym klejem i tak ustawionej, aby 
flaga była z daleka widoczna nad wodą. Oczywiś
cie najlepiej było by rzucić ją w nocy, ale żaden wię
zień nie miał prawa być na pokładzie po zachodzie 
słońca.

Nolens volens trzeba było spławić naszą puszkę 
z meldunkiem jak najdyskretniej podczas rannego 
spaceru w nadziei, że obserwacja będzie mniej czuj
na podczas śniadania oficerów. Kiedy nadszedł „D” 
day, napięcie wśród nas było tak duże, że sie mo
gliśmy przełknąć racjonowanych sucharów i zbożo

wej kawy na nasze skromne śniadanie. Nagle, w po
łowie czasu spacerowego, maszyny „Altmarka” 
zatrzymały się. Pech chcial, że tegoż ranka oficer me
chanik „Altmarka" zameldował swemu dowódcy o 
defekcie dieslów i konferencja oficerska co do konie
czności ewentualnego zatrzymania „Altmarka” na 
morską reperację odbywała się na pomoście. Wielu 
z nich, włącznie z dowódcą, zauważyli prawie, że 
jednocześnie dziwny obiekt z flagą brytyjską pod
skakujący wesoło na fali w śladzie torowym okrę
tu. Dau jak ranny tur rzucił się na telegraf maszyno
wy i nastawił obie rączki na „stop”. Opuszczono 
łódź i wyłowiono pośpiesznie puszkę. Hitlerowski 
dowódca „Altmarka” czytał ze zgrozą:

S.O.S. S.O.S. 18.12.1939.
300 marynarzy brytyjskich ze statków zatopio
nych przez pancernik „Graf von Spee” na stat
ku zaopatrzeniowym „Altmark” w drodze do 
Hamburga. Przybliżona pozycja 45° S 25° W. Jes
teśmy rozmieszczeni w kałach na dziobie i rufie. 
Wkrótce będziemy w drodze do Niemiec, aie do
kładna data nieznana. „Altmark” ma wystar
czający zapas paliwa i żywności na tę podróż”.

Nie trudno sobie było wyobrazić wściekłości z ja
ką „Knitty Whiskers” („Terowany bokobrodziarz”, 
przezywany tak przez naszych chłopców), wymy
ślał i groził zebranym natychmiast na pokładzie 
jeńcom. Ten. co puszkę rzucił będzie rozstrzela
ny. Reszta z nich najpierw głodówka, a potem na 
stałe zmniejszone racje żywności. Wszystko to prze
platane epitetami, gdzie słowo wieprze i świnie i 
podobne „chlewne komplementy” były rzucane 
przez „bokobrodziarza” z pianą na ustach. Jede- 
den z młodszych oficerów z „Doric Star" mruknął 
do pobliskich kolegów „przy najmniejszej okazji 
zabiję tego Szwaba”. Ale ktoś inny, z typowo na
szą przesadą do „fair play” bronił ich ciemiężcę: 
„Może on ma trochę racji, musi przecież dbać o bez
pieczeństwo swego okrętu”. Ale. gdy przyszło do 
indagnacji przez oficera więziennego „kto rzucił 
puszkę”, nikt nie wydał kolegi, choć wszyscy dob
rze wiedzieli kto wylosował tę misję.

Od tej chwili zaczęła się ciągnąca się pozornie w 
nieskończoność gehenna jeńców na „Altmarku”. O- 
kręt wkrótce zatrzymał na parę tygodni maszyny 
na reperacje. Jeńcy, obecnie niedożywiani, słabli z 
każdym dniem, kołysanie okrętu stojącego bezwład
nie na fali było bardzo ciężkie do znoszenia. Pod
słuchano jakąś rozmowę, że „Graf von Spee” jest in
ternowany w Montevideo, ale nic więcej nie można 
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się dowiedzieć. Na pewno było by im raźniej, gdyby 
wiedzieli prawdę co się stało 13 grudnia 1939. Tego 
dnia korsarz miał już 9 brytyjskich statków na su
mieniu (ponad 50.000 ton brutto) i Łangsdorf wie
dział, że czas było wracać do Niemiec na remont. 
Jego częste kontakty z kapitanami zatopionych 
statków i ich godna postawa, były dia niego źród
łem podziwu i zaambarasowania. Jakże mało 
chwalebne dla tak potężnego okrętu, jakim dowo
dził, było atakowanie znienacka małego statku. Po
trzeba mu więc było jakiegoś większego sukcesu, 
aby mógł z podniesioną głową wrócić do Wilhelms- 
haven. Na przykład zniszczenie całego konwoju 
gdzieś u brzegów La Platy! Jakby odgadując jego 
myśl komandor Harwood po usłyszeniu o zatopie
niu „Doric Star”, obliczył, że teraz korsarz podej
dzie do Ameryki Południowej, gdzieś pomiędzy 
Argentyną a Brazylią, czyli w stronę Urugwaju i 
rzeki La Plata. I tam właśnie postanowił skoncen
trować swoje, niestety niewielkie, siły (jeden ciężki 
krążownik HMS „Exeter” i dwa lekkie HMS „A- 
chilles” i „Ajax”) i czekać na miejscu na rozbój
nika. Potem, te dramatyczne, pełne napięcia fazy 
pierwszej bitwy morskiej między nami i Kriegsma- 
rine , z którymi mnie zapoznano dopiero po po
wrocie do kraju, w której sceną był tak dobrze mi 
znany południowy Atlantyk, na początku zimy je
szcze leniwie falujący i zawsze sprawom ludz
kim obojętny ocean, gdzie aktorzy obu stron wal
czących przeżywali tego ranka najważniejsze go
dziny swego życia. . .

„Graf von Sjiee” idzie wprost na eskortę domnie
manego konwoju, obserwacja na pomoście melduje 
dowódcy — błędnie — „Mały krążownik w towa
rzystwie 2 kontrtorpedowców”. Langsdorff źle in
terpretuje meldunek i myśli, że rozprawa z nimi 
będzie „drobiazgiem” dla jego pancernika.

Ale „mały krążownik” rośnie w oczach i mimo 
przestarzałej sylwetki wygląda zupełnie bojowo z 
nelsońskim sygnałem trójkątnych kolorowych pe- 
nantów na rejowych falach „Nieprzyjaciel widocz
ny” („Enemy in sight”) i dużymi jak na gali ban
derami, powiewającymi wyzywająco z obu masz
tów.

Za nim, ale w znacznie większej odległości dużo 
już zwiększone sylwetki jego towarzyszy.

Langsdorff, mimo sprzeciwu swego z.d.o. pozos- 
taje na kursie. Niemiecki okręt nie uchyla się od 
walki, nie uchylają się od niej i oni. H.M.S. „Exe- 
ter” jest jeszcze za daleko, aby mógł strzelać. Bez 
żadnych wskazówek' admirała Harwooda na Ajaxie 
dowódca okrętu, komandor Bell, nakazuje maksy

malną szybkość i poprawkę kursu na przecięcie 
drogi nieprzyjaciela tak, aby mu uniemożliwić unik 
na otwarty ocean i zmusić do wejścia na płytkie, 
przybrzeżne wody Urugwaju.

Po chwili celownik dla obu przeciwników jest 
26.000 metrów. „Spee” ma już w zasięgu Exetera” 
i oficer artylerii prosi dowódcę o pozwolenie o- 
twarcia ognia. Milczący Langsdorff z lornetką 
wciąż przy oczach pożerających przeciwnika i szu
kających za nimi „Dużego konwoju” skinął głową.

Pierwsza salwa z 11-calówek wstrząsa pancer
nikiem. Druga jest hydraulicznie ładowana do 
zamków. Wysokie kaskady wody wznoszą się w 
świadectwie poważnego kalibru dział „Spee’a”.

„Exeter” mimo swej pełnej szybkości jest jesz
cze za daleko, aby mu warto było strzelać. Dalmie- 
rzyści podają co 200 yardów zmniejszający się ce
lownik artyleryjski. Brytyjski krążownik starej da
ty w odróżnieniu od „Spee’a” nie ma radaru. Ko
mandor Bell ma więc czas na przejście na rufową 
część pomostu, aby rzucić okiem gdzie jest jego 
dowódca zespołu.

„Ajax” i „Achilles” są doskonale widoczne za 
rufą — oba okręty idą na maksymalnej szybkości, 
którą można ocenić z dziobowych rozprysków błę
kitnego morza, maszty udekorowane „enemy in 
sight” penantami, a na ich tle, pokrywając gafie i 
reje na znak rozpoczętej batalii. „Union lacki” 
trzepoczą pokrzepiająco na silnej, porannej bry
zie.

Bell wraca na swoje miejsce prowadzenia walki 
do dziobowej faszburty na prawo od kompasu i 
obserwuje dalsze błyski salw na pancerniku i co
raz bliższe, a niektóre niewiarygodnie blisko u- 
padki ciężkich pocisków nieprzyjaciela.

Celownik 19.000 yardów. 8-calówki „Exetera” 
odpaliły pierwszą odwetową salwę. Upadki blisko 
korsarza, ale za krótkie i za bardzo na lewo..

Poprawki elementów i następna salwa brytyjska. 
Dobra w kierunku, ale wciąż za krótka. Celownik 
400 yardów więcej PAL! Po chwili pierwsze tra
fienie na korsarzu. Uff! Nareszcie! Na pomoście 
krążownika entuzjazm, ale krótka radość. „Exeter” 
otrzymuje dwa trafienia w krótkich odstępach. Ję
ki rannych. Dalsze trafienia w „Exetera”. Działo 
No. 1 uszkodzone. Działo No. 2 całkiem zniszczo
ne, jego obsada zabita . Strzela już tylko ostatnie, 
owe działo „Exetera” i . .. trafia pancernik w śród
okręcie tuż ponad linią wodną.

Ale natychmiast potem pociski „Spee’a” trafiają 
w pomost krążownika, niszcząc go doszczętnie. 
Dowódca, szczęśliwie ranny tylko w twarz, ale 
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reszta obsady ciężko ranna lub zabita, włącznie 
ze sternikiem. Kompas rozbity, ster nie działa. Te
legraf maszynowy cudem nie tknięty, nastawiony 
na „cała naprzód” i do maksymalnej ilości obro
tów. Bell nie może zmienić tego rozkazu, bo tuby 
głosowe do maszyn znikły bez śladu. Dowódca 
musi więc przeskakiwać przez rannych i zabitych, 
parzyć ręce na rozgrzanych do czerwoności od 
pożaru poręcznych schodni, aby przejść do nowe
go stanowiska kierowania okrętem na rufie. Tam e- 
kipa ratunkowa pod egidą z.d.o. organizowała rę
czne manewrowanie sterem i sztafetę głosową z 
pokładu aż do sterówki. Bell przy pomocy prze
nośnej tuby mógł znowu wydawać rozkazy. Wkró
tce jednak po nowych trafieniach ostatnie działo 
„Exetera” zamilkło. Dym, płomienie, nieustanne 
kaskady wody dookoła nieszczęsnego krążownika. 
Bell zarządza zwrot do strzelania torped. Odpala 
druga ekipa — pierwt za już poległa. Pancernik robi 
skuteczny unik i zbliża się coraz bardziej. Bell 
przez zaciśnięte zęby mówi do swego z.d.o. kapi
tana mar. Grahama: , Maszyny są jeszcze w do
brym stanie, jak mi on da najmniejszą szansę, to 
staranuję tego hycla”. Ale , Exeter nie jest już w 
stanie nikogo taranować. Lawina stali pokrywa go 
prawie całkowicie. Pewna ilość trafień na linii wod
nej powoduje przechył, który się wciąż powiększa. 
Płomienie są widoczne we wszystkich częściach o- 
krętu. Sekcja ratunkowa jest obezwładniona ogro
mem zniszczeń. Brak sanitariuszy do znoszenia 
rannych pod pokład. Zabitych zostawia się tam, 
gdzie padli. Zaczyna wybuchać amunicja działek 
przeciwlotniczych z parków amunicyjnych liza
nych przez wszędobylskie języki płomieni. Wyglą
da na koniec.

Ale nagle kaskady wody znikają, trafienia w o- 
kręt ustają i Bell słyszy głuche dudnienie odległych 
salw nie pochodzących od „Spee’a”. Rozumiejąc 
skąd one pochodzą wymienia radosne spojrzenie 
ze stojącym w pobliżu Grahamem. Ofiara jego okrę
tu nie poszła na marne. Korzystając z całkowite
go zaabsorbowania pancernika walką z „Exeterem”, 
2 lekkie krążowniki doszły prawie nie molestowa
ne w zasięg własnych dział do nieprzyjaciela. Pra
wie. że natychmiast celna salwa z ,,Ajaxa” rozbi
ła wieżę dalocelownika na „Spee’u”. Było to bar
dzo skuteczne uderzenie, gdyż od tej chwili pan
cernik mógł już tylko prowadzić ogień indywidualny, 
a więc o wiele mniej precyzyjny. „Spee” widocznie 
zaskoczony tą odważną interwencją przerwał o- 
gień do „Exetera” i zaczął uchodzić na pełnej szyb
kości, pod osłoną dymu. Ale okręty brytyjskie we

szły śmiało w ten dym i zaczęły „okładać” go salwa
mi o częstej kadencji idąc z obu stron korsarza, 
niby ogary na polowaniu na niedźwiedzia.

Wkrótce jedna z salw 150-tek zespołu trafiła w 
wieżę artyleryjską pancernika, zabijając całą jej ob
sadę. Langsdorff nie miał wtedy żadnych wątpli- 
wojci, że nie docenił siły bojowej swoich przeciw
ników, ale na wymknięcie się od dalszej akcji było 
już za późno. Co gorsza, pół-dywizjon krążowni
ków zaczął również stawiać zasłonę dymną od stro
ny otwartego oceanu, w którą ze względu na tor
pedy przeciwnika byłoby mu „niezdrowo” wcho
dzić. Z niesmakiem Langsdorff decyduje się szukać 
24-godzinnego schronienia w neutralnym porcie. 
(Ordynacja prawa morskiego znana już w roku 
1584 podczas wojen kaperskich). Tam będzie mógł 
wykonać niezbędne naprawy i „odetchnąć” po tak 
zażartej bitwie. Pancernik kładzie się na kurs na 
Montevideo, wciąż pod osłoną dymu. Ale Harwood 
zdeterminowany utrzymywać kontakt z nieprzy
jacielem i uważając „że za mało jeszcze mu dał bo
bu” wprowadził ponownie w tą zasłonę swój dy
wizjon, aby mu „dołożyć” jeszcze parę trafień ze 
swoich '150-tek. Bała to sytuacja tragikomiczna, ale 
również niebezpieczna dla obu stron. W krótkim 
czasie główna artyleria Spee’a wymacała w rzedną
cym dymie „Ajaxa, rozbijając całkowicie wieże obu 
dział rufowych. Ale nienaruszony jak dotychczas 
„Achille”, osiągnął „odwetowe” nakrycie, wybijając 
w prawej burcie „Spee’a” dziurę o wielkości 6-ciu 
stóp kwadratowych. Przez telefon podano Langs- 
dorffowi całość uszkodzeń na masztach, pomoście, 
burtach, działach i nawet wewnętrzne, uniemożli
wiające manewrowanie dźwigów amunicyjnych. 60 
marynarzy niemieckich było rannych, z tego 40 
z nich ciężko; 36 zabitych ułożono na pokładzie 
i przykryto banderą ze swastyką. Dumny „Graf 
von Spee” zaczął wyraźnie uciekać, ścigany przez 
zażartych Brytyjczyków. Strach ma wielkie oczy. 
W porcie Montevideo, Langsdorff uległ sugestii 
„kaczki” wywiadu brytyjskiego, że na zewnątrz 
portu czekają gotowe do walki „wielkie siły mors
kie” i mimo, że mu przedłużono na dalsze 48 go
dzin prawo do pobytu w neutralnym porcie (no
wa intryga angielsko-francuska) decyduje się na wy
sadzenie swego pancernika w powietrze, zwalnia 
wszystkich angielskich jeńców z zatopionych nie
dawno statków, żegna się ze skazaną na interno
wanie załogą i popełnia samobójstwo, nie spodzie
wając się po tych posunięciach niczego dobrego od 
swego „Fuhrera”.
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W istocie, te „wielkie siły morskie” na zewnątrz 
Morza La Platy, to były te same krążowniki Har- 
wooda: „Ajax” z jedną tylko wieżą 150-tek zdolną 
do walki (coś jak niemiecki K.T. klasy Leberecnt 
Maas) i „Achilles” nieco mniej uszkodzony, ale 
który zużył cały swój zapas amunicji, włącznie z 
ćwiczebną i mogący tylko w razie co symulować a- 
taki torpedowe. . .).

„H.M.S. „Exeter” trafiony setki razy, gasił wciąż 
swe pożary, wyrównywał przechył, idąc wolno na 
Falklandy, aby dokonać pilnych operacji, wyokrę- 
tować rannych.

Poległych pochowano na morzu.

* * *

Tymczasem na „Altmarku” trwały wciąż repre
sje dieslów i marazm przechodzący w apatię wśród 
nieszczęsnych więźniów. O podnoszącym ducha 
pięknym boju pod Srebrną Rzeką marynarze bry
tyjscy oczywiście nie mogli się dowiedzieć.

Na Wigilię Bożego Narodzenia, ko ogólnemu 
zdziwieniu, więźniowie otrzymali lepszy posiłek i 
mogli odczytać wywieszony w tym dniu w każdej 
skali maszynopis ogłaszający, że „rodziny załóg 
wszystkich statków zatopionych przez „Speela” 
zostały zawiadomione przed świętami, że bliscy 
zostali uratowani”.

Ale euforia trwała krótko. Przychodziły niepo
kojące wiadomojci o chorobach. Jeden z Hindusów 
u Hunstmana zachorował na zakaźny trąd i był i- 
zolowany od jeńców i załogi „Altmarka”. Dopie
ro w połowie stycznia jeńcy usłyszeli rytmiczny 
ruch śrub. Maszyny MAN zostały wreszcie zre- 
perowane. Wkrótce później „Altmark” rozpoczął 
swoją długą podróż na północ, unikając szlaków 
konwojowych od wód niedalekich Antarktydy aż 
pod Islandię, a więc przez prawie pół globu ziem
skiego.

Ci co pisali pamiętniki i zaprzestali z braku 
wiadomości, mogli znów się zabrać do notatek. 
Coś się wreszcie działo. Więźniowie zrozumieli, 
że od tej chwili mogą pokładać nadzieję tylko w 
czujności Królewskiej Marynarki, patrolującej w Za
toce Duńskiej i na Morzu Północnym.

Ale „Altmark”, po wielu skutecznych unikach i 
„near miss’ach” spotkania z Brytyjczykami na 
Środkowym i Północnym Atlantyku nie miał za
miaru ryzykować przejścia na wody między Pół
nocną Islandią, a Grenlandią, spodziewając się tam 
— i zupełnie słusznie — rewizji przez brytyjski 
krążownik z „Norh Patrolu”. Dau wiedział, że 

po zatopieniu „Spee’a” w kanale portu Montevideo, 
jego własny okręt będzie z kolei „oczekiwany” 
przez Marynarkę Królewską i był raczej dumny 
z tej dystynkcji. Zbliżywszy się do Islandii manewro
wał raczej na południe od niej, drżąc przed każ
dym masztem meldowanym przez obserwację na 
pomoście za dnia, kładąc „Altmarka” natychmiast 
na kurs unikowy. Gorzej było w nocy, gdyż okrę
ty alianckie były zaciemnione i dla niego niewi
doczne, a na wodach islandzkich jego okręt był 
moco oświetlany przez Zorzę Polarną.

Tej zorzy jeńcy, poza mną i kapitanem, nie mo
gli zobaczyć. Tylko przez przypadek pewnej 
nocy, podczas zmiany wartowników w naszej ka
binie przez otwarte na chwilę drzwi zobaczyliśmy 
jasno oświetlony pokład i nadbudówki i strzęp nie
ba, na którym jarzyło się to niesamowite i piękne 
zjawisko ziemskie.

Gwałtownie zmiany szybkości praktykowane 
przez „Altmarka” szczególnie w nocy, były źród
łem wielkich niewygód dla jeńców.

Wartownicy wchodzili do pomieszczenia Brytyj 
czyków z bronią gotową do użytku, w hełmach 
i nawet nosząc maski gazowe. Nie omieszkali oni 
upewnić milczących mieszkańców mrocznych kał, 
że ich marynarka jest dlatego „królewska”, bo jest 
uśpiona jak „Królewna Śnieżka” i gdy się obudzą 
pewnego ranka, to będzie już w Hamburgu.

W drugim tygodniu lutego Dau zdecydował się 
zbliżyć powoli do brzegów neutralnej Norwegii. Jeń
cy zdali sobie natychmiast sprawę ze zmiany sytua
cji, gdyż zmniejszyła się fala i okręt szedł o wiele spo
kojniej. Przez szpary w górnej części kali mogli na
wet zobaczyć ośnieżone szczyty górskie gdzieś na 
stałym lądzie. A więc nie był to Hamburg i nadzieja 
szybkiego odzyskania wolności szybko wzrastała.

„Eksperci” z załóg pokładowych wkrótce orzek
li, że są w pobliżu Norwegii. Posłyszano nawet jak 
niemiecki wachtowy sygnalizuje latarnię morską Hal- 
ten, która była znana marynarzom brytyjskim jako 
będącą przy wejściu do Trondheim. Wkrótce nie
miecki tankowiec wszedł na norweskie wody 
terytorialne i położył się na kurs południowy. Przed 
dojściem na wysokość ufortyfikowanej bazy w Ber
gen „Altmark” został zatrzymany przez lekkie 
siły marynarki norweskiej. Na pokład tankowca 
przybył wkrótce oficer komplementacyjny kró
lewskiej marynarki norweskiej, żądając wyjaś
nień. Dau podpisał deklarację, że jego okręt 
jest „nieuzbrojonym statkiem” i że nie ma na po
kładzie żadnych jeńców, po czym zażądał i ...o- 
trzymał pilota.
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Oba doświadczenia były oczywistym kłamstwem, 
z którego musieli sobie szybko zdać sprawę Nor
wedzy, ale obawa Norwegii przed najazdem hi
tlerowskim była tam tak wielka, że nawet marynar
ka wojenna nie działała z energią, jakiej można by 
się spodziewać po potomkach Vikingów!

Jeńcy, orientując się, że zatrzymanie „Altmarka” 
i szum motorów nieznanej motorówki jest dowo
dem obecności na tankowcu norweskiego oficera, 
zaczęli szybko zaimprowizowanymi narzędziami 
stukać w burty i pokłady krzycząc i gwiżdżąc, aby 
zwrócić na siebie uwagę. Wszystko na próżno. Dau 
polecił przerwać prąd do pomieszczeń Anglików, 
a strażnicy „Spee’a” wprowadzili tam hydranty 
i lali na nie lodowatą wodę. Dla stłumienia hałasu 
uruchomiono wszystkie windy kotwiczne niby to 
dla „ogrzania pomieszczeń załogi Altmarka”. Po 
odejściu Norwegów, tankowiec szedł pozornie nie- 
molestowany, utrzymując uprzednią szybkość w 
swoim marszu do Niemiec”.

Jakiś głos z ciemności powiedział: „Nasza ma
rynarka uwolni nas gdziebyśmy nie byli”, ale to 
brzmiało zbyt ufnie.

Nastroje zmieniały się szybko od przesadnego 
optymizmu do zupełnej rezygnacji. Szpary na po
kładzie na rozkaz Dau’a wartownicy przykryli 
brezentem, uniemożliwiając jeńcom jakąkolwiek 
obserwację. Kiedy po długim okresie spokojnej po
dróży „Altmark zwolnił i wreszcie zatrzymał się 
na dłużej, ktoś powiedział „jestejmy już w Kilonii”. 
— „Ale oni mówili, że jedziemy do Hamburga” — 
podtrzymał jakiś małoduszny rozmówca. Większość 
zaczęła podzielać zdanie, że zostali oni w Anglii 
zapomniani.

Ale nie byli oni zapomniani.
Mimo, że propaganda Goebbelsa rozpowszech

niała w Niemczech zmyśloną wiadomość, która zo
stała powtórzona przez całą nazistowską prasę, że 
„Altmark” powrócił do niemieckiej bazy 2-giego 
lutego 4 940 — admiralicja brytyjska nie była tak 
łatwo wprowadzona w błąd.

Po wejściu na wody neutralnego kraju Dau po
czuł się bezpieczny i przerywając utrzymywaną 
dotychczas ciszę radiową, zarządał instrukcji z 
Wilhelmshaven. Użycie „enigmy” doszło do brytyj
skiej stacji odszyfrowującej w Blechtley, która cho
ciaż w lutym nie była wstanie czytać tego tekstu, po
wiadomiła admiralicję, że niemiecki okręt jest ną 
wodach norweskich. Resztę zrobił wywiad brytyjski 
w Norwegii. Pozycja „Altmarka” meldowanego 
„gdzieś kolo Trondheim”, nie była wystarczająco 
dokładna, aby Royal Navy mogła istotnie przeciąć 

mu drogę do Niemiec. Wysłano jednak natychmiast 
na patrol w tym kierunku cztery okręty: krążow
nik H.M.S. „Arethusa” i niszczyciele H.M.S. „Cos- 
sack”, „Interpid” i „Ivanhoe”. Była to duża siła 
na jeden tankowiec, ale liczono się z ewentualną 
interwencją protekcyjną Kriegsmarine. Odnalezie
nie „Altmarka” przypadło w roli porucznikowi 
R.A.F,’u — Mac Neillowi, Kanadyjczykowi mimo 
szkockiego nazwiska — który na Hudsonie, z li
terą „K”, jak „kra”, został wysłany z hrabstwa Yor
ku. z bazy w Thornaby, na rozpoznanie wód nor
weskich.

McNeill otrzymał rozkaz wysłania ewentualnego 
meldunku o zauważeniu „Altmarka” tajnym ko
dem. Kierownik bazy lotniczej w Tees Bay, pod
czas „bićfingu” nalegał specjalnie na tę ostrożność.

Ale pod sam koniec patrolu, gdy benzyny zaczę
ło już brakować i było blisko zachodu słońca Mc
Neill zauważył w końcu „Altmarka”, idącego z 
szybkością 8 węzłów, w pozycji 58° 17 N. i 06° 
05 E„ sprawa wyglądała groźnie. Wykonanie pole
cenia z „briefingu” równało się pozwoleniu wy
mknięcia się temu „pływającemu więzieniu” do 
Niemiec. Zanim pozycja tankowca zostałaby prze
kazana przez normalne kanały służbowe, stacje 
dekodowania i łącznikowe pomiędzy lotnictwem i 
marynarką, byłaby na pewno późna noc, a więc 
kontakt rozpoznawczy przez własne siły morskie 
niemożliwy. Biorąc na siebie ciężką odpowiedzial
ność za niewykonanie rozkazu, polecił nadać swe
mu radzikowi w „self-evident” kodzie, pozycję 
„Altmarka”, jego kurs i zybkość. Szczęśliwie, sy
gnał McNeilFa został natychmiast przyłapany na 
okrętach grupy Viana. H.M.S. „Cossack” był dalej 
na południe, patrolując wejście do Skagerraku, ale 
krążownik „Arethusa” i dwa kontrtorpedowce zna
lazły się szybko w zasięgu wzrokowym „Altmar
ka”. Krążownik zaczął nadawać morsem do tan
kowca, używając lampy Aidisa: „Steruj na zachód” 
.. .„Steruj na zachód”. „Altmark” nie odpowiadał. 
„Intrepid” i ,,Tvanhoe” przybliżały się do aborda
żu. Wystraszony Dau skierował się do brzegu nor
weskiego i wszedł do wnętrza fiordu Jossing. Wej
ście do fiordu zatarasowały okręty norweskie. 
„Arethusa” i kontrtorpedowce nie mogły prowadzić 
pościgu i zostały wezwane do opuszczenia wód te
rytorialnych. Wktrótce później komandor Philip 
Vian na „Cossacku” przybył na pełnej szybkości 
do wejścia do fiordu Jossing. Obecność „królews
kiej norweskiej marynarki” nie robiła na nim żad
nego wrażenia. Polecił sekcji desantowej przygoto
wać się do akcji i widząc, że zbyt szybkie działa
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nie może spowodować incydent międzynarodowy, 
zażądał radiem instrukcji od admiralicji.

Nie czekał długo. Wiadomo kto był w tam cza- 
się pierwszym lordem Witehallu. Winston Chur
chill nie marnował słów. Ani nie bawił się w drogę 
służbową. Pomijając Dowództwo Floty i hierarchię, 
polecił nadać sygnał adresowany wprost do dowód
cy H.M.S. „Cossack” tej treści:

„Znaleźć go — zmusić do wyjścia na otwarte 
morze — wziąć abordażem”. W chwilę później 
„Cossack” wszedł do fiordu wymijając zdumionych 
Norwegów. Ci ostatni, po ochłonięciu, wysłali ofi
cera łącznikowego motorówką na „Cossacka”, o- 
świadczając Vianowi, że mają rozkaz stawiania mu 
oporu. Brytyjski dowódca spojrzał niedwuznacznie 
na norweską kanonierkę jakby chcąc zażartować: „O- 
pierać się? . . . tym gratem!” po czym nakazał gnie
wnym głosem obcemu oficerowi zejść z jego okrę
tu. Czekająca przy sztormowym trapie motorów
ka odwiozła bardzo niezadowolonego gościa na 
jego kanonierkę, co raczej miała wymiary dużego 
ścigacza. Obserwacja na pomoście bojowym meldo
wała, że po powrocie swego oficera na okręt, Nor
wedzy skierowali jednorurowy aparat torpedowy 
na „Cossacka”. Vian w swoim drugim raporcie ra
diowym do Londynu zawiadomił admiralicję, że 
„Altmark zakotwiczył w głębi fiordu i że Norwedzy 
zajęli pozycję obronną.

Drugi sygnał pierwszego Lorda Admiralicji, był 
szczegółowy i tak jasny jak jakikolwiek sygnał mo
że być!

„O ile Norwedzy nie zgodzą się na odprowadze
nie „Altmarka” do Bergen pod wspólną eskortą an- 
glo-tnorweską, wziąć „Altmarka” abordażem, igno
rując Norwegów. O ile kanonierka otworzy ogień 
— nie odpowiadać. O ile atak ogniowy poważny — 
odpowiedzieć własnym ogniem bez nadmiernego 
użycia Siły i przerwać natychmiast strzelanie, gdy 
okręt norweski 'ulegnie”. Vianowi, który już rozma
wiał z Norwegami nie trzeba było tego sygnału dwa 
razy powtarzać. Wkrótce padły rozkazy:

„Obie maszyny pół naprzód! Sekcja desantowa na 
pokład do abordażu! Ster prawo piętnaście”!

„Cossack” drgnął, zaczął nabierać szybkości prze
chylając się lekko na zwrocie. „Wróć na zero!” 
Dziób „Cossacka” mierzył teraz w „Altmarka”.

„Tak trzymać”.
Okręt brytyjski zbliżał się do tankowca. Norwe

dzy zostali bezczynni.
Dowódcą desantu był porucznik marynarki Tur

ner — noszący to samo nazwisko, co słynny malarz 
mistycznych krajobrazów angielskich. Ale Brad- 

well Turner R.N. nie miał w sobie nic „mistyczne
go”, gdy nakładał pośpiesznie swoje „abordażowe” 
gietry, potem pas z pistoletem, w który wpuścił je
dną kulę do zamka i zapiął pod brodą skórzany pa
sek płaskiego hełmu.

Gdy zebrał na pokładzie sekcję desantową, 
wzmocnioną przez pożyczkę „piratów z Arethusy” 
zapytał, czy są jakieś pytania. Nie było żadnych. 
Ci potomkowie korsarzy Francisza Drake’a wie
dzieli doskonale co mieli robić, bez ^briefingu”.

Dau na „Altmarku” widząc zbliżającego się „Cos
sacka” kazał nytychmiast odkotwiczyć i położył 
ster na małą cyrkulację w nadziei zepchnięcia Bry
tyjczyków na skały. Vian od razu odgadł tę sztu
czkę, uniknął poważniejszego zderzenia i doszedł 
do tankowca z przeciwnej burty, nie bez chwilo
wego „musknięcia” się z „Altmarkiem”. Te parę 
sekund burta w burtę, przy pierwszym kontakcie 
wystarczyły Turnerowi, by rzucić część sekcji de
santowej na nieprzyjaciela, skacząc a pokład „Alt
marka”, jako pierwszy, dając rozkaz „Rozpocząć 
desant!” —■ dodając na widok wahania: „Na co 
do diabła czekacie”. Ten potężny głos Turnera ka
pitanowie Starr i Brown usłyszeli w ich więzien
nej kabinie.

Dau, myśląc, że ma do czynienia z małym de
santem polecił swojemu zastępcy „zlikwidować” 
małą grupkę brytyjskich marynarzy, co skoczyli za 
Turnereem. Na pierwsze strzały niemieckie, odpo
wiedział spontanicznie grad kul brytyjskich. Do 
pierwszej grupy dołączyła się szybko druga, więk
sza, decydująca. W naszej kabinie, gdzie więziono 
mnie z Brownem wstawiono od czasu wejścia na 
wody neutralne uzbrojonego strażnika ze specjal
nie wydelegowanej załogi „Spee’a”. Na głos strze
laniny Niemiec zaczął się trząść jak w febrze. Rzu
ciłem okiem na siedzącego spokojnie na koi kapita
na „Huntsmana”, który pozornie rozwiązywał ła
migłówkę, udając, że niby nie wiedział co się dzia
ło, ale w istocie obserwował on ze zdumieniem te
go uzbrojonego „nad człowieka”, raczej zdolnego 
do łez niż do jakiejś bojowej akcji. Ale i dla nie
go nie było łatwo słuchać tuż na zewnątrz odgło
sów walki wręcz o naszą wolność. Ale nie trwało 
to długo. Po chwili ciszy wszystkie komendy i krzy
ki były tylko w jednym języku: języku angielskim. 
Nagle drzwi do naszej kabiny otwarły się na roz- 
cież i brytyjski marynarz z krótkim bagnetem na 
karabinie i zdeterminowaną miną wskoczył do śro
dka. . . O ile wartownik miał jakąkolwiek chęć opo
ru, widok tego energicznego przybysza szybko 
zmienił mu zdanie i rzuciwszy własny karabin na 
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pokład podniósł potulnie ręce do góry. Nasz ma
rynarz szybko zrewidował Niemca i kazał mu sta
nąć w kącie twarzą do burty.

T wtedy, w niezapomnianym momencie, nastąpiła 
ta wymiana spojrzeń w której nowoprzybyły roz
poznał w nas — nie wiem nawet z czego — bry
tyjskich oficerów marynarki handlowej. Pamiętam 
jeszcze ten głos z chropowatym akcentem Devonu, 
nie przygaszony tak jak nasze miesiącami niewoli 
... „Hello sir” — nasz okręt, H.M.S. „Cossack” 
czeka tu na was! A potem, jakby nosząc na sobie 
odpowiedzialność za całą morską siłę zbrojną, 
„przepraszam, że jestejmy tak późno” (Sorry for 
being so łatę). Ja, ze swej strony, nie mogłem z sie
bie ze wzruszenia żadnego głosu wydobyć i klepiąc 
go po ramieniu mamrotałem coś w rodzaju: Dzięki 
Bogu za Royal Navy.. .

Wkrótce, wraz z wszystkimi więźniami, zna
leźliśmy się na pokładzie „Cossacka” i odkotwi- 
czyliśmy tuż przed północą.

„Almark” miał podobno wybuchnąć przed 24.00, 
ale nic podobnego się nie stało. Wyjście z fiordu, 
przy świetle księżyca było wspaniałym wydarze
niem i mimo chłodnej nocy większość jeńców zos
tała na pokładzie, Wdychając świeże powietrze nor
weskie, jakgdyby nigdy w życiu nie było im danem 
kosztować podobnej świeżości. Było to pod wpły
wem radości z odzyskanej wolności i tylko ci, co 
przeżyli niewolę, mnie, w zupełności, zrozumieją.

* ♦ *
Ten opis wspomnień kapitana Starra i innych 

jeńców „Altmarka” został dopiero wydany po woj
nie.

„Cossack” przybył do Leith w Szkocji witany 
entuzjastycznie przez rodziny marynarzy z 9 
statków marynarki handlowej. Mieli oni szczęście, 
że długie ramię Royal Navy mogło do nich sięgnąć 
aż do Jossing Fiordu.

A co by było z ewentualnymi jeńcami z ORP 
,Jskra”, gdyby U-boat zatopił polski szkuner pod 
Las Palmas?

Nie mogło być kwestii internowania na wyspach 
Kanaryjskich ze względu na komplikacje, jakie o- 
becność polskich jeńców (z którymi Hiszpanie mo
gliby sympatyzować) na tym terenie „zaopatrze
niowym” dla Kriegsmarine. A więc w najlepszym 
wypadku zabranie paru „ważniejszych” oficerów i 
starszych podoficerów i ewentualnie paru „potul

nie” wyglądających podchorążych w miarę ograni
czonego miejsca na U-boacie — na ciągnącą się w 
nieskończoność niewolę do Niemiec — co do resz
ty załogi nie wiadomo jak licznej po terroryzują
cej strzelaninie, na którą by sobie na pewno ten 
U-boat pozwolił, trudno odgadnąć decyzję dowódcy 
niemieckiego okrętu podwodnego na samym po
czątku wojny (co robili już w roku 1941 dobrze 
wiemy), a więc ewentualnie pozwoliłby załodze 
wziąć łodzie wiosłowe „Iskry” i skierować się na 
Lanzarottę czy Teneryfę, które byłyby najbliżej, 
albo, co nie jest również wykluczone, do „koffer- 
damu” Dawida Jones’a jedną torpedą z załogą na 
pokładzie, co . humanitarnie” skróciło by ich mę
ki, bo wpław nikt by z otwartego Atlantyku do ar
chipelagu nie dopłynął.

Uwolnienie jeńców brytyjskich z Jossing Fiordu 
położyło na wiele lat cień na stosunki dyplomatycz
ne między Norwegią i W. Brytanią.. Konsul nor
weski w Londynie, Eryk Colban, zjawił się w pa
rę dni po akcji „Cossacka” u lorda Ha1ifaxa (wó- 
czesnego ministra spraw zagranicznych W.B.) — 
z pisemnym protestem, powołującym się na pogwał
cenie prawa międzynarodowego przez Marynarkę 
królewską, żądaiąc kompensacji i nawet (choć na- 
pewno zdawał sobie sprawę, że padnie, to na „głu
che uszy”), odesłania jeńców do. . . Norwegii, aby 
tam stanęli przed sądem pryzowym! Nevi11e Cham
berlain poruszył tę snrawę w obu izbach Parlamen
tu, ale zaczął od pogratulowania Royal Navy ich 
„wspaniałego sukcesu”. O oddaniu jeńców Nor
wegom. Zabrał głos Lord Strabolgi, a będąc sam ko
mandorem R.N. w stanie spoczynku, mówił pło
miennie jak trybun w rzymskim senacie za czasów 
republiki. Nie tylko odrzucił kategorycznie preten
sje, ale również napiętnował nazistowskie okrucień
stwa na morzu, podkreślając, że „Graf von Spee” 
działał nielegalnie, jak „zbrodniarz” i „pirat”, 
gdyż jego obowiązkiem było zabranie każdego ze 
statków do neutralnego portu przed sąd pryzowy i 
uwolnienie natychmiastowe całej załogi.

Wkrótce po akcji w Jossing fiordzie „Fuehrer” 
zarządził „Weserubung” i rozpoczęły się kam
panie na morzu i lądzie, gdzie pierwszy kontakt 
przypadł w udziale ORP „Orzeł”. Pod Narwikiem 
tonie w akcji ORP „Grom”, „Burza” i „Błyskawica” 
też tam są, a na ich pokładach „stażowi” podchorą
żowie z „Iskry”.

f I a, sjLafafrg .|I/Ł Sb. g - ) $
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B. Jabłoński

KOLEŻEŃ5KOŚĆ APOLITYCZNOŚĆ, 
A STANOWISKO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Artykuł ten właściwie napisałem jeszcze przed 
nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Koła Glasgow. 
Koledzy z Komisji Redakcyjnej poradzili jednak, 
aby przenieść go do następnego numeru „Naszych 
Sygnałów”, a to po to, aby się on nie ukazał jedno
cześnie z uchwałami Walnego Zjazdu Koła, które 
w międzyczasie się odbyło.

Rada była dobra. Ucieszyłem się ogromnie po 
zaznajomieniu z uchwałami Koła ponieważ u- 
chwały te całkowicie potwierdziły moje zapatry
wania na stanowisko niepodległościowe Stowarzy
szenia z tym. że moje są może jeszcze trochę dalej 
sięgające.

Coraz częściej zdarzają się wśród nas nieporo
zumienia na tle pojęć apolityczności i koleżeńskoś- 
ci, i stanowiska niepodległościowego. Jest to tym 
bardziej dziwne, że pojęcia te są jako takie b. pros
te i zrozumiale. Inaczej mówiąc, moim zdaniem, 
aby niewłaściwie interpretować trzeba być albo nie
bywale ograniczonym, albo robić to umyślnie. Po
nieważ marynarze na ogół należą do kategorii lu
dzi rozumnych — tę pierwszą ewentualność wy
kluczam. Pozostaje więc druga.

Z tego powodu właśnie pragnę w tym artykule 
wyrazić swoje credo w tej sprawie, tak jak ją ro
zumiem i czuję z głębokim przeświadczeniem, że 
ogromna i przytłaczająca ilość kolegów rozumie i 
czuje jak i ja, a ci specjalni interpretorzy są wy
jątkiem i znikomą mniejszością.

Zacznijmy od stanowiska niepodległościowego. 
S.M.W. zostało założone przez kolegów, zajmują
cych stanowisko niepodległościowe. Tu chciałbym 
podkreślić, że stanowisko nienodległościowe nie za
leży od miejsca zamieszkania, ani od szerokości 
geograficznej. Tak jak np. nie przestałem być Po
lakiem i katolikiem, mieszkającym obecnie w an
glikańskiej Anglii, a nie w Polsce, tak pozostałbym 
nim nawet mieszkając na biegunie Południowym.

Przekonania nie są ograniczone lub zakreślone 
przestrzenią. Są one czymś niematerialnym. Ma 
się je w sobie i z sobą. Zroibłem tę małą dygresję, 
ponieważ niektórzy koledzy, pochodzący z Fran
cji, do której wrócili'zaraz po wojnie, twierdzą, że 
oni są w innym położeniu, bo powrócili do swoich 

domów, a my pozostaliśmy na obczyźnie. Inaczej 
mówiąc ich stosunek do tego, co się dzieje w Pols
ce i do władz reżymowych w ich pojęciu zrozumia
le się różni od naszego, co jest oczywistym, nielo
gicznym absurdem. To samo zresztą dotyczy i in
nych, podzielających te same poglądy i naiwnym 
jest tłumaczenie, że na daną uroczystość, zorganizo
waną przez miejscowe władze (ale, aby ich uczcić), 
przysłał zaproszenie ford-mayor, lub maire lub o- 
bojętnie kto, ale reżymowiec. Im nie można się dzi
wić. Albo się nie orientują, ale nawet, gdy coś o 
wolnych Polakach wiedzą — to muszą to robić z 
urzędu, ponieważ reżym jest oficjalnie przez ich 
kraj uznany. A odpowiedź jest prosta: „Dziękujemy 
uprzejmie za zaproszenie, ale nie bierzemy udzia
łu w uroczystościach, w których figuruje reżym”. 
Dotyczy to takich spraw jak odsłonięcie pomni
ków, składanie wieńców, oficjalne zaproszenia do 
zwiedzania okrętów itd., itd. A zupełnie ponuro 
wyglądałaby samowolna akcja zwrócenia się oficjal
nie jakiegoś zarządu koła do konsulatu reżymowe
go z nrośbą o zwolnienie z obowiązującego wyku
pienia „voucherów” (dziwoląg, chyba jedyny na 
świecie) dla kolegów, którzy pragną odwiedzić Pol
skę, tłumacząc się — to dla ich dobra. W moim 
pojęciu, te zwolnienia można by przyrównać do 
ludaszowych srebrników. A teraz dlaczego?

Nawiązując do początku artykułu. Koledzy o sta
nowisku niepodległościowym założyli SMW. Do 
nich dołączyli się później wszyscy inni. Został na
pisany statut. Istotnie w statucie nie ma czarno na 
białym, że jesteśmy organizacją niepodległościową. 
Nie ma ponieważ jest to zbyt oczywiste. Nikt nie 
pisze słońce świeci w dzień, a nie w nocy. Gdyby 
nie było kolegów niepodległościowców — nie było
by Stowarzyszenia, ani Statutu, który cały jest o- 
party na tym pojęciu i którego wiele paragrafów 
postawę tę podkreśla. W ten sposób dochodzimy do 
miejsca, w którym należy podać definicję — co to 
jest postawa niepodległościowa.

Zacznijmy od tego, że Polski niepodległej nie ma. 
Figuruje ona jedynie na mapie. Dla pozorów posia
da swoje przedstawicielstwa za granicą. Ale nie ma 
ani swojej niezależnej polityki zagranicznej, ani po
lityki ekonomicznej, ani niezależnego sądowinc- 
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twa, ani swobód obywatelskich, ani wolności wypo
wiadania się w słowie lub piśmie. Jest państwem po
licyjnym i dyktaturą, rządzoną przez Moskwę rę
koma odpowiedniej kategorii Polaków, którą nazy
wamy reżymem. Polska od końca wojny jest oku
powana. Inaczej niż przez Niemców — zgoda. 
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że wolną nie 
jest. 1 teraz najwięcej zdumiewają mnie ci, którzy 
uważali za swój obowiązek wstąpić do Polskich Sił 
Zbrojnych na ochotnika, aby bić się o wolność Pols
ki z Niemcami {wielu takich spoza kraju), a zupeł
nie zatracili chęć domagania się Wolnej Polski teraz 
i przechodzą do porządku dziennego nad faktem 
obecnej niewoli. Oczywiście domagać się nie z o- 
ręzem w ręku. Wystarczy jednak, aby głosili w 
swym cudzoziemskim otoczeniu i wśród młodego 
pokolenia Polaków w wolnym świecie prawdę o 
Polsce, co tam się dzieje i dlaczego. Wystarczy, aby 
podtrzymywali polską oświatę poza krajem. Wystar
czy, aby zgodnie współpracowali z analogicznymi 
organizacjami niepodległościowymi oraz popierali 
w miarę sił i możności wszelkie ruchy w Polsce, 
które starają się obecnie w granicach istniejącego, 
(ale nie stosowanego) .prawa o bardziej sprawie
dliwy byt i niehamowany rozwój polskiej kultury.

Jasnym jest, że taka postawa nic wspólnego z po
lityką nie ma. Ja np. nigdy w życiu nie należałem i 
nie należę do żadnego stronnictwa politycznego, cho
ciaż jestem stuprocentowym niepodległościowcem. 
Ale niepodległościowcami są także i soojaliśc i na
rodowcy i ludowcy i wszelkie inne stronnictwa. 
Przynależność do jakiegoś stronnictwa nie ma 
wpływu na postawę niepodległościową, ale apolitycz
ność SMW polega na tym, że my, jako organizacja, 
nie mieszamy się do spraw tych stronnictw. Ani ich 
nie popieramy, ani zwalczamy, chociaż wśród na
szych członków na pewno są osoby o takich czy 
innych poglądach politycznych, należących do par
tii, w których mogą brać udział, ale wówczas zaw
sze poza naszą organizacją i jedynie jako jednost
ka, przedstawiająca tylko samą siebie. Nic więcej. 
Nasza organizacja, poza stanowiskiem niepodle
głościowym pielęgnuje tradycje, więzy koleżeńskie, 
udziela wszelkiego rodzaju pomocy w tej czy in
nej postaci, jak również popiera oświatę.

Reasumując, osobiście jako niepodległościowiec, 
nie chcę mieć nic do czynienia z reżymem, ponie
waż jest on narzędziem niewoli. Jako członek 
SMW, ale wyłącznie w jego ramach, nie chcę mieć 
nić do czynienia ze 'stronnictwami politycznymi — 
ponieważ Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem 

koleżeńskim a nie politycznym. Wydawałoby się 
wszystko to jest proste proste i jasne.

Jest jednak, w moim pojęciu, jeden jedyny wy
jątek. Członkiem Stowarzyszenia nie może i nie 
powinien być komunista i to niezależnie w jakim 
kraju do tej partii należy. Nie można siedzieć jed
nocześnie na dwóch stołkach lub według znanego 
powiedzenia — ofiarować Bogu świeczkę, a diabłu 
ogarek. Komunista nie może być lojalnym człon
kiem. SMW, czyli niepodległościowcem, który nie 
uznaje narzuconego przez Moskwę reżymu i je
dnocześnie być dobrym komunistą dla którego, mo
skiewski komunizm i dyktatura będzie zawsze po
pieranym przez niego wzorem, czy to w samym 
ZSSR, czy też w państwach .satelickich. W danym 
wypadku mam na myśli Polskę.

O ile jest taki wśród nas i jest uczciwym czło
wiekiem, powinien on ze swego członkostwa zre
zygnować, a o ile nim nie jest, a przynależność do 
partii komunistycznej jest udowodniona — to po
winien być ze Stowarzyszenia usunięty

Życie jednak narzuca swoje .prawa. W danym 
wypadku chcę powiedzieć, że o ile naszym obowiąz
kiem jako organizacji jest unikanie wszelkiej stycz
ności z przedstawicielami reżymu, o tyle często 
poszczególnym członkom Stowarzyszenia unikać 
się tego nie da. Mam szczególnie na myśli tych, 
którzy jeżdżą do Polski. O ile któryś z kolegów nie 
chce załatwiać wizy przez agencję i pragnie starać 
się o jakieś ulgi, musi iść do konsulatu. Ale wówczas 
idzie jako zwykły X czy Y , a nie jako członek 
Stowarzyszenia w dodatku z jego ramienia. Takie
go załatwienia sprawy rzeczywiście nikt mu za
bronić nie może. Ma do tego prawo i jest on wów
czas w zupełnym porządku jak w stosunku do Sto
warzyszenia tak i do siebie. To samo dotyczy 
zwiedzania okrętów — jako prywatna grupka lu
dzi, którzy przesłużyli wojnę w Mar. Woj. — dob
rze. Jako kilka osób, przedstawiających oficjalnie 
Koło — źle.

Czasem stosunki handlowe też zmuszają do kon
taktów z przedstawicielami reżymu. Znów jednak 
z zastrzeżeniem — wyłącznie w charakterze osoby 
prywatneej i tylko w granicach wymaganych przez 
„business”. Poza oficjalnymi kontaktami prawdzi
wy niepodległościowiec, moim zdaniem, nie powi
nien mieć żadnych prywatnych stosunków towarzy
skich z przedstawicielami reżymu, nawet wówczas, 
gdy ten ostatni jest bardzo sympatyczny — bo i ta
cy się zdarzają.

(Dokończenie na str. 22)
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T. HERMASZEWSKI

ORP „ŚLĄZAK 4 W WYPADZIE NA DIEPPE

Dzień 18 lipca 1942 roku nie wiele różnił się od 
innych dni na pokładzie polskiego kontrtorpedow- 
ca „Ślązak”. Po trudach dnia poprzedniego, kiedy 
to mieliśmy utarczki z nieprzyjacielem, dzień był 
dość pracowity. Artylerzyści uzupełniali zapasy a- 
municji, maszyniści paliwa, wody itd.

Wspaniale wyglądające panienki z pomocniczej 
służby kobiet, co chwila dobijały motorówkami do 
burty dowożąc pocztę, zaopatrzenie, jednocześnie 
darząc nas niezapomnianymi uśmiechami.

Dowódca, kapitan R. Tymiński, zaproszony na 
podwieczorek przez admirała, przebywał na lą
dzie. Zazdrościliśmy mu, gdyż wyjścia na ląd w 
tym dniu nie było.

Miało się już ku wieczorowi, gdy ujrzeliśmy mo
torówkę, a w niej atletyczną postać naszego do
wódcy. No, nareszcie będzie rozkaz „Wolna wa
chta na ląd”. Niestety, zwykle uśmiechnięty, kapi
tan, tym razem miał twarz poważną i jakby za
troskaną. Wbiegł szybko po trapie, zasalutował 
banderze i znikł na pomoście.

Nadzieje nasze na odprężenie na lądzie okaza
ły się płonne; zamiast wyjścia wydany został roz
kaz do maszyn i przygotowania okrętu do wyjścia 
w morze. Marynarzom miny zrzedły i poszli 
przebrać się w kombinezony. W przeciągu następ- 
następnej godziny szefowie poszczególnych działów 
meldowali już oficerowi dyżurnemu gotowość bo
jową.

W chwilach takich źródłem nieoficjalnych infor
macji na tematy takie jak dokąd idziemy, kiedy, na 
jak długo, są zwykle sygnaliści i radiotelegrafiści. 
Tym razem żadnych wiadomości zdobyć nie zdoła
no, poza starym kawałem, że tym razem napewno 
na Hawaje.

(Dokończenie ze str. 21)

Tak rozumiem stanowisko i obowiązek członków 
naszego Stowarzyszenia i tylko do takiego Stowa
rzyszenia pragnę należeć. Aby być tego pewnym, 
na najbliższym Walnym Zjeździe postaram się tę 
sprawę wyjaśnić bez żadnych niedomówień. Gdy
bym się omylił, w co wątpię, z wielkim żalem bę
dę musiał z członkostwa SMW zrezygnować.

Zagadka wkrótce zaczęła się wyjaśniać. Oto do 
burty dobija motorówka, urocze „wrenki” dorę
czają zalakowaną kopertę z poleceniem pole- 
zalakowaną kopertę z poleceniem przeka
zania jej dowódcy. Paru angielskich oficerów, przy
byłych tą samą motorówką, zabiera ciężkie, opra
wione w ołów książki .szyfrowe. „Zanosi się na coś 
większego”, zaczęli plotkować zebrani na pokła
dzie marynarze. Nie upłynęło wiele czasu, gdy 
wieża sygnalizacyjna zaczęła do nas mrugać alfa
betem „Morse’a”; stojący obok sygnalista sylabizo
wał litery otwartego tekstu sygnału: „Podnieść kot
wicę, opuścić port”.

Wychodzimy z portu; pokład wibruje w takt ró
wnomiernych obrotów śrub. Mijamy mola nad
brzeżne, żegnani jak zwykle przez życzliwych nam 
ludzi. Za nami podąża transportowiec wypełniony 
wojskiem.

Przeraźliwy gwizdek bosmański zapowiada 
zbiórkę wolnej załogi. Wszyscy śpieszą na dziób 
okrętu. Z megafonów odzywa się głos dowódcy, 
wyjaśniający, że celem naszej wyprawy jest osłona 
konwoju i wsparcie próbnej inwazji portu francus
kiego Dieppe.

Na okręcie zawrzało. O wypoczynku już nikt nie 
myślał. Zresztą nie było to możliwe, gdyż z nasta
niem zmroku ogłoszono alarm bojowy i 
wszyscy zajęli swe stanowiska. Artylerzyści usta
wili działa w różnych kierunkach, tak aby w razie 
nagłego zaskoczenia przynajmniej część luf była 
skierowana w stronę nieprzyjaciela. W drodze 
spotykamy inne okręty i barki desantowe, które 
równocześnie opuściły różne porty, aby połączyć 
się w oznaczonym miejscu. Całą naszą armadę po
przedzały zwinne poławiacze min. Małe te okrę
ciki oczyszczały trasę przez pola minowe i wyty
czały kurs w kierunku brzegu francuskiego.

Przy całkowitym zaciemnieniu, prawie już u ce
lu wyprawy, niespodzianie natknęliśmy się na idą
cy wzdłuż brzegu mały konwój niemiecki. Wywią
zała się strzelanina między naszymi ścigaczami a 
niemieckim okrętem eskortującym. Ruszyliśmy na 
pomoc. Kilka salw z naszych podwójnych dział 
zlikwidowało wroga. Gdy płonący okręt zaczął to
nąć, przerywamy ogień i podchodzimy bliżej. Pły
wającym dokoła Niemcom rzucamy linki ratowni
cze. Podciągamy ich pod burtę. Dwóch naszych 
marynarzy, mówiących biegle po niemiecku, przy- 
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woluje rozbitków w naszą stronę. Pierwszych sześ
ciu, zadowolonych z uratowania, wdrapuje się po 
drabince linowej na pokład. Nagle, stwierdziwszy, 
że są na polskim okręcie, ogarnia ich przerażenie. 
Chcą uciekać z powrotem do wody z zamiarem do
płynięcia do brzegu. Jest jednak za późno; za chwi
lę zamknięci są w bezpiecznym miejscu.

Był to pierwszy, choć niepożądany sukces. Na 
pokładzie mamy jeńców, ale najważniejszy moment 
zaskoczenia śpiącego nieprzyjaciela minął bezpo
wrotnie, gdyż zaalarmowana załoga niemieckich 
fortyfikacji natychmiast otworzyła ogień do pro
wadzonego przez nas konwoju.

Obramowani fontannami wytryskującymi spod 
padających pocisków artyleryjskich, zmieniając kurs 
i szybkość, unikamy szczęśliwie trafień i doprowa
dzamy desant do pozycji lądowania.

Z nadejściem brzasku pojawiły się niemieckie sa
moloty, zaciekle atakując nas, a także pierwsze od
działy, lądujące na plażach po obu stronach portu. 
Nad głowami naszymi rozgorzała wielka bitwa po
wietrzna, gdy myśliwce brytyjskie rzuciły się do 
ataku na samoloty nieprzyjaciela, oraz cele naziem
ne. Lawina ognia, istne piekło na niebie i ziemi. Raz 
po raz przez radio słychać rozmowy lotników u- 
dzielających sobie nawzajem informacji. Popraw
ną angielszczyznę, wraz z nasileniem działań u- 
rozmaica język polski sowicie okraszony niecen
zuralną „łaciną”. Bardzo to nas podnosi na duchu. 
Dumni jesteśmy, że w powietrzu są Polacy.

Niemcy, widząc wysoko podniesioną banderę 
biało-czerwoną, szczególnie uwzięli się na nas kon
centrując swój ogień na „Ślązaku”. Długość życia 
ludzkiego w takich chwilach nie mierzy się latami, 
ale ułamkami sekund. Jesteśmy stale atakowani. 
Naturalnie „Ślązak” nie stal bezczynnie. Działa 
jego i broń przeciwlotnicza ziały ogniem bezustan
nie. Kierowany przez ochrypłego od wydawania 
rozkazów oficera artylerii, porucznika Plezię, o- 
gień otwierany był co chwila pod innym kątem kur
sowym do coraz innego celu. Nagły wypad bom
bowców z chmur omal nie zadecydował o naszym 
losie. W słuchawkach artylerzystów rozległo się 
„Lewo 90°, pi .. pi .. pikuje, zapora ostateczna. Nie 
umilkł glos rozkazu, a wszystkie lufy pluły ogniem 
w tym kierunku. Jednocześnie, jako dobry bokser, 
dowódca znający technikę ataku i obrony, zaczął 
odpowiednio manewrować okrętem, aby uniknąć le
cących z przeraźliwym świstem olbrzymich cygar. 
Bomby spadały tuż obok zasypując pokład odłam
kami. Dym i fontanny wody otoczyły nas na chwi

lę. odcinając od reszty świata. Nastąpił niebezpie
czny przechył okrętu, ale łaskawy Neptun, oku
piony zawczasu przez dowódcę wrzuconymi do 
morza peniakami, nie skory był powoływać całej za
łogi przed swe oblicze.

Chwilową ciszę w słuchawkach przerwały meldun
ki składane na pomost z różnych części okrętu: 

maszyny w porządku, powstały pożar opanowano, 
awarie usunięto. Z działem rufowym brak łącznoś
ci. Biegnę po mokrym pok'adzie usunąć uszkodze
nia. Widok niesamowity. Pokład zasłany łuskami 
wystrzelonych pocisków, a na nich leżą zabici i 
ranni koledzy. Dokoła działa, szary normalnie po
kład zbryzgany jest obficie krwią poległych. Po- 
znaję pierwszego z brzegu; to George. Tak nazy
waliśmy Jerzego Glowskiego. Przybył z U.S.A. do 
marynarki na ochotnika, aby walczyć o Polskę. 
Zginął wraz z kolegami: Józkiem Andrzejewskim, 
Antkiem Szpularzem i Markiem Zybrem. Rannymi 
zajęła się natychmiast ekipa ratownicza, lekarz i 
sanitariusze. Każdy wiedział co ma robić, rozka
zy były zbyteczne.

Działonowy bosman Stankiewicz reorganizuje 
obsługę działa. Tych, co zabrakło, zastępują inni. 
W przeciągu kilku minut uszkodzenia naprawiono, 
łączność została nawiązana i działonowy meldo
wał na pomost gotowość bojową.

Chociaż sami ponieśliśmy straty w zabitych i 
rannym. Niemcom strąciliśmy (na pewno) tego dnia 
2 Dorniery 217, I Messerschmitta 109 i Junkersa 88, 
co wraz z innymi sukcesami przeciwko lotnictwu 
nieprzyjaciela uzyskało nam przyznanie rekordu 
zestrzeleń w całej flocie na rok 1942.

W tym samym czasie, gdy okręty uciszały swymi 
salwami baterie nadbrzeżne, na plażach portu to
czył się zażarty bój między komandosami a umoc
nionymi pozycjami nieprzyjaciela. Po ciężkich wal
kach wojsko przy naszej pomocy wdarło się do 
portu i miasta, niszcząc uzgodnione obiekty. Ze 
względu na osiągnięty cel około południa nadszedł 
rozkaz wycofania oddziałów desantowych i po
wrotu do czekających na nie okrętów. Podchodzi
my bliżej portu, stawiamy zasłonę dymną, aby u- 
chronić od morderczego ognia siebie i barki zabie
rające żołnieży z plaż. Akcja wycofania jest bardzo 
utrudniona, gdyż nieprzyjaciel ściągnąwszy posiłki 
przystąpił do przeciwnatarcia. W huraganie pada
jących dokoła nas pocisków dobija do burty usz
kodzona barka. Patrzą ku nam rozpaczliwe oczy, 
wyciągnięte ręce, czekają na ratunek. Z obu stron 
naszego pokładu zwisają siatki i drabinki linowe, 
sięgające wody, na nich jak pająki zawieszeni na 
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pajęczynie czekała ekipa ratownicza. W mgnieniu 
oka nasi chłopcy zeskakują w dół, chwytają ran
nych i windują ich na własnych ramionach do góry. 
Zdrowi łapią się zbawczych drabinek i sami chro
nią się na pokładzie. Pośpiesznie odchodzimy na 
inne miejsce, ratując dalszych z tonącego kutra. 
Rannych układa się tymczasowo na pokładzie. 
Jeden z. nich przyciszonym głosem mówi: „Dzię
kuję wam, rodacy, za uratowanie; wielu nas, Pola
ków, jest w armii kanadyjskiej”. Może to uratowa
ło mu życie, gdyż pierwszy został zabrany na stół 
operacyjny lekarza okrętowego, który z pomocą 
sanitariuszy dokonywał cudów w swoim zawodzie.

Sztuczna mgła zasłoniła całkowicie widok na 
port. Okręty zabrawszy resztki desantu, zaczęły 
opuszczać rejon Dieppe, kierując się w stronę An

glii. Niedobitki oddziałów, biorących udział w raj
dzie, przewieziono do bezpiecznych baz w Ports
mouth i Newhaven. Straty alianckie były bardzo po
ważne. 68% lądujących nie wróciło, pozostało na pla
cu boju. Ogólnie 4000 osób zostało zabitych, ran
nych, lub wziętych do niewoli tego pamiętnego ran
ka .1942 roku.

Chociaż właściwa inwazja kontynentu nastąpiła 
dopiero dwa lata później, jestem przekonany, że 
poświęcenie biorących udział w wypadzie i krew 
przelana na plażach Dieppe nie poszła na marne. Z 
pewnością wyciągnięto odpowiednie wnioski jak na
leży postępować, a czego unikać, aby zapewnić jak 
największy sukces. Bitwa o Normandię, w której 
„Ślązak” również brał udział, rozpoczęła się już 
na plażach Dieppe.

W. CYGAN
ZŁU

Kiedyśmy próbowali wiosłować, co na tej fali 
okazywało .się fizyczną niemożliwością, zalewani 
rozbujałą powierzchnią morza, cięci ze wszech 
stron piłami deszczu ze jniegiem, klęliśmy nasz, 
ochotniczy wybór tego życia, a mnie wydawało się, 
raz wybór dokonany, tak musi być na zawsze. 
Miałem tego dowody. W ciągu dwuletniej służby na 
tym O.R.P. nikt się nie zestarzał. Ci, którzy byli 
starsi, takich już zastałem. Kapitan Baszkiewicz z 
intendentury w kuchni dostawał błyszczącą łyżkę 
do próbki obiadu. Po połknięciu zupy przegryzał 
kawałkiem porcji mięsa w sosie wołowym i w ksią
żkę zapisywał „Obiad b. dobry”. Rzadziej — „do
bry” a nigdy „nie dobry”. Tak było codziennie. 
Dokładnie o tej samej porze. Czy mogło być ina
czej? Tak przecież przewidywał „Regulamin Służby 
Okrętowej”. Heniek rzygał nawet na postoju, jeśli 
postój był na redzie. Nie było to przewidziane 
przez R.S.O., ale nie było też przeciw. Czerwona 
gęba chorążego, jeśli się zmieniała to tylko w kolo
rze na głębiej czerwony. Właśnie podczas takiej po
gody, jak obecnie. Jak tu wiosłować, kiedy pióra 
wioseł, raz beznadziejnie sterczą w powietrzu, to 
znów przechyłem zanurzone w masę wodną, aż po 
dulki, gięte prą nie czułe na nasze wysiłki. Po pół 
godzinie z odległości około kilometra, wciąż sły
szany był porykujący głos chorążego Rajewskiego. 
Czerwona jego gęba wciąż widoczna na pokładzie. 
Wichrem głos jego w strzępy rwany, strzępami do 
naszych małżowin .usznych się dostawał. Cała dzie
siątka wioślarzy ze sternikiem włącznie dobrze wie
działa co ryczał.

D A
„Co to — mysie pirdy, czy marynarze?”
Tak chyba będzie zawsze — myślałem. Czy mo

że być gorzej?
Na holu ciągnęliśmy tarczę do ćwiczeń w strze

laniu. W tym wypadku wkręcało się lufę karabi
nu w lufę działa kalibrowego. Metalowa tarcza wi
sząca z żelaznej ramy na pływakach, była dodatko
wym ciężarem. Zanurzała rufę, unieczulała całą 
łódź na ruchy steru. Tarczę ciągnąć mieliśmy je
szcze, aż na znak z pokładu „rzucić kotwicę”. By
liśmy przemoknięci słoną, lodowato-zimną wodą. Na 
dnie łodzi chlupała woda. Przekleństwa spowsze- 
chniały, nie dawały już uczucia ulgi. Czy mogło być 
gorzej?

Z tej odległości okręt ledwo widoczny przez gę
stą siatkę deszczu, śniegu, gradu i cokolwiek jeszcze 
mogło mieścić się w przestworzach. Okręt czasem 
znikał za pagórkami fal, czasem wyrastał ponad 
topiel. A potem powrót. Zobojętnieli na niebezpie
czne kolebanie łodzi, dotarliśmy wreszcie do burty. 
Zgrabiałymi łapami zahaczali o szczeble sztorm- 
trapu i pięli się w górę na pokład.

Koniec końcem szef artylerii oświadczył: ćwicze
nia niemożliwe. Chyboczącą tarczę trudno uchwy
cić w ocznikach. Trzeba tarczę zaciągnąć z po
wrotem. Na razie zmiana drelichów i obiad. Darli
śmy do kibli z zupą i z maszczonymi ziemniakami. 
Z wilczym apetytem język wyszukiwał skwarki, a 
zęby rozgryzały je wolno, by rozkosz dłużej trwała. 
Czy mogło być lepiej? A mnie wydawało się że tak 
będzie zawsze.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Nowi członkowie KOMISJA OPIEKI

W ostatnim okresie zapisali się na członków 
SMW kol. kol.:
T. Woszczyński 
F Rostkowski

Składkę członkostwa dożywotniego 
kol.:

wpłacili: kol.

Z Kraszewski £20.00
S. Muszyński £.20.00
F. Jabłoński £.20.00
S. Kmiecik £.20.00

Odwiedzili S.M. W.

A. Charłoziński z żoną z USA, J. Dietrich z Ka
nady, J. Hedinger z Kanady i J. Pawłowicz, po 
dłuższym okresie pływania.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 29 września 1978 zmarła w Londynie po 
długiej chorobie Anna Dołęga-Cieszkowska ze 
Sztarków — przed wojną urzędniczka w Dowódz
twie Floty w Gdyni.

Dnia 20 października 1978 zmarł nagle na serce 
w Beamsville, Kanada, kmdr ppor. Lucjan Raben- 
da.

24 listopada 1978 zmarł w Plymouth bosman Jó
zef Ziajka. Pochowany na cmentarzu Kingsear 
Dartmouth.

8 grudnia 1978 zmarł nagle na serce w Potters 
Bar, Herts.. bosman Franciszek Atlasiński.

Dnia 31 grudnia 1978 zmarł nagle w Londynie 
kmdr ppor. Jan Seifert.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Wiadomości od p. J. Grzonki

Jedna ze szkół w Polsce została nazwana Szkołą 
im. kpt. mar. Antoniego Tyca.

Od wydania ostatniego Numeru Naszych Sygna
łów wpłynęły następujące dary:

Dla uczczenia pamięci ś.p. kpt. mar. Z. Przyby
szewskiego p. Narębska — £7.63. Dla uczczenia pa
mięci ś.p. kmdr F. Pitułko — T. Woszczyński — 
£2.00. Dla uczczenia pamięci ś.p. kmdr. F. Pitułko 
i kpt. mar. F. Hubickiego— W. Pacewicz — £10.14. 
Dla uczczenia pamięci ś.p. A. Cieszkowskiej p. E. 
Cetkowska — £.2.00.

Na apel gwiazdkowy wpłacili Koledzy

K. Namieśniowski .......... .................. 10.00
J. Rochowczyk .................. .................. 20.00
W. Fara ................................. .................. 12.37
J. Merton ......................... .................. 10.00
J. Busiakiewicz.......................... । .................. 10.00
A. Górski ......................... .................. 5.00
J. Hedinger .......................... .................., 20.00
J. Pawłowicz .......................... .................. 16.50
l.Z. Nowacki .......................... .................. 1.91
L. Stróżniak .......................... .................. 4.97
A. Browarski .......................... .................. ; 3.00

Wesołowski .................. ...... ... 10.04
A. Guluk .......... i ............ .................. 5.00
W. Nadratowski .................. .................. 5.00
Z. Jagusiewicz .................. .................. 8.50
R. Dulla .................. ( .......... .................. 10.00
Z. Janowski .......................... .................. 10.00
S. Uniechowski .................. .................. 4.97
S. Piaskowski ...j .................. .................. 4.97
E. Szczepański .................. .................. 12.57
W. Pacewicz .......................... .................. 12.57
Z. Morgenstern .................. .................. 10.00
J. Kiłaczycka .......................... .................. 5.00
Z, Kraszewski .................. .................. 20.00
S. Muszyński ...................... .................. 20.00
F. Jabłoński .......................... ..u .......... 20.00
S. Kmiecik ......................... .................. 20.00
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K. Boreyko .......................... ... 12.57 T. Łubieyski .......... 10.00
Mrs. M. Mentryka.................. 2.00 J. Krawczyński 10.00
C. Przybyliński .................. .... 10.00 T. Appel .................. ................................................................ 1 10.00
K. Domański .................. ... 10.00 R. Tymiński .......... 15.00
J. Anczykowski .................. ... 10.00 T. Zabawski .......... 3.25
C. Iwiński .......................... 2.00 J. Frohlke .......... 5.00
Z. Pudlicki .......................... 5.00 C. Yorke .......... 2.00
A. Wacięga .......................... 5.00 P. Cieślak .................. 2.02
J. Pizuński .......................... ... 10.00 J. Pieńkowski 50.34
I. Rochowczyk ... 15.30 T. Jekiel .................. • • A ................................................. 9.99
J. Wojtyra .......................... 5.00 K. Łowczynowski 2.00
B. Karnicki .......................... ... 10.00 F. Balicki .......... ................................................................ i' 10.00
J. Redyński .......................... 3.00 W. Morgan .......... . 5.00
T. Woszczyński .................. 5.00 C. Idzikowski 3.00
A. Sitko ... .......................... 2.50 Z. Proszek .......... 4.97
M. Białowski .......................... ... 10.00 K. Grocholski 3.00
C. Zielonka .......................... 7.50 J. Tumaniszwili 12.51
B. Żukowski .......................... 3.00 A. Guzowski .......... . 9.99
J. Giertych .......................... 2.00 B. Wroński .......... 5.00
K. Miszewski .......................... 3.00 Lady Mary Moncreiffe 5.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 5.00 S. Wolff .................. 5.00
Z. Mossakowski .................. ... 15.67 W. Śliwiński .......... 30.00
K. Hess ................................. ... 20.29 A. Grochowski 4.00
T. Bernas .................. ... 10.00 S. Lewiński .......... 5.00
A. Trzyna ....................... ... 2.00 A. Kubicki 3.00
F. Jabłoński .......................... 5.00 W. Lubowiecka 33.71
W. Łoskoczyński ... .......... 5.00 S. Starzycki .......... 5.00
P. Żelazny .......................... ... 15.30 J. Lubelfeld .......... 9.94
Z. Xieżopolski .................. 5.03 J. Rekner .......... 20.00
T. Jaszkowski .................. ... 12.74 J. Bednarz .......... 3.00
Z. Wisznicka Pinto-Pereira ... ... 10.00 M. Sawicki .......... 5.00
P. Galla ................................. ... 1.50 T. Rowiński .......... 9.99
J. Mączka .................. K.. ...... 2.00 S. Tabaka .......... 25.00
C. Wnorowski .................. 5.03 M. Wasilewski 5.00
Liga Morska Okręg No. 5. ... 30.56 Legion Młodych Polek z Chicago,.................. 99.01
p. Felicja Pitułko .................. ...... 5.00 B. Danielewicz 10.00
Koło Manchester .................. ... 10.00 B. Opeldus .......... 5.00
J. Pipka ................................. 4.00 pani A. Hubicka 10.00
J. Hupert ......................... 5.03 W. Kałuża .......... .................................A .................... 5.00
T. Farbisz .................. ... ... 50.00 J. Ladrowski .......... 2.00
A. Kneczke ......................... 5.00 J. Mazur .......... 1.00
M. Kobierzycki ... .......... ... 15.00 T. Maleszak .......... 5.00
W. Jankowski .................. 3.00 T. Sroka ................. 2.00
Z. Plezia ................................. • • A 5.00 R. Chechłowski 1.00
B. Karczewski ... .................. 2.50 L. Wolny .......... 2.00
W. Pstruszeński .................. 5.65 P. Wiśniewski 1.00
D. Szczerbik .......................... ... 50.90 T. Kubiakowski 3.00
A. Jaraczewski .................. .... 15.00 A. Reyman .......... 2.00
F. Minkiewicz .................. ... 10.00 R. Katarzyński.......... 3.00
B. Andruszko 5.00 M. Serafin .......... 0.40
T. Mindak ......................... ......  10.00 W. Januszewski 5.30
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J. Wańkowski .......................................... 5.00
F. Kaczmarek ............................................. 5.00
A. Kwaśnica .................................................... 2.00
W. Lasek ..................................................... 2.00
K. Malawski ............................................... 10.00
M. Zawada ..................................................... 4.00
Z. Zdrojewski ......................................... 1.00
R. Okoński ................................................. 1.00
H. Chwalibóg ............................................. 2.00
K. Szalewicz ................................................. 30.00
F. Wizta ............................................................ 3.00

Apel Komisji Redakcyjnej Naszych Sygnałów

Obecnie wydanie jednego numeru Naszych Sygna
łów kosztuje ponad £.500.- Komisja redakcyjna 
bardzo prosi Kolegów o nadsyłanie dobrowolnych 
datków. Daje ten skutecznie, kto daje prędko.

Fundusz „Naszych Sygnałów”

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna
łów wpłacili na Fundusz Naszych Sygnałów: kol.
T. Farbisz 11.06
T. Kubiakowski 2.00
K. Namieśniowski 5.50
J. Rochowczyk 15.74
p. J. Bielakowa 10.00
J. Busiakiewicz 5.00
J. Hedinger 20.00
J. Pawłowicz 10.00
Z. Pudlićki 5.00
C. Zielonka 2.50
pani G. Drozd 1.00
Koło SMW Glasgow 5.00

Koledzy z Koła Brighton:

B. Bąkowski 2.00
T. Feisel 1.50
W. Burko 1.00
C. Iwiński 1.00
W. Oczkowski 1.00
B. Konstanty 1.00
J. Mączka 1.00
F. Maleńczak 1.00
S. Podsiadła 1.00
P. Kaczmarek 0.50
H. Lenkiewicz 0.50

Doroczny obiad oficerów Mar. Woj.

Dnia 18 listopada w salach Ogniska Polskiego 
odbył się bardzo udany doroczny wieczór Ofice
rów Mar. Woj. Organizatorem wieczoru był kol. 
Liber. Na obiad oficerski zgłosiło się 28 kolegów 
a mianowicie: E. Liber, Z. Plezia, A. Wacięga, J. 
Busiakiewicz, A. Kłopotowski, W. Krzyżanowski, 
J. Seifert, K. Zubkowski, B. Karnicki, J. Anczy- 
kowski, W. Śliwiński (z Irlandii), B. Biskupski, Z. 
Mossakowski (z Belgii), A. Trzyna, W. Nadrato- 
wski, J. Rekner, A. Górski, T. Budzyński, R. Dulla, 
Z. Jagusiewicz, W, Łoskoczyński (ze Szkocji), A. 
Ponikiewski, M. Hrynkiewicz-Moczulski, J. Hobot, 
B. Jabłoński, J. Chojnowski i T. Kutek.

Nadesłali najlepsze życzenia przyjemnego wie
czoru koledzy, którzy z tych czy innych powodów 
nie mogli być obecni a mianowicie: L. Ziembicki, 
F. Minkiewicz, K. Miszewski, J. Giertych, T. Łu
bieński, T. Mindak, S. Dzienisiewicz i M. Wasilew
ski.

Do kilku nieobecnych koledzy wysłali pamiątko
we ..Menu” z podpisami biorących udział w wie
czorze.

Jak kol. E. Liberowi tak również personelowi 
Ogniska należy się podziękowanie za tak miłą i 
wzorową organizację tego spotkania.

Odznaka Honorowa SMW

Do Kapituły Odznaki Honorowej SMW na rok 
1979/80 zostali wybrani koledzy:

J. Busiakiewicz
B. Jabłoński
W. Krzyżanowski
B. Wroński
B. Markowski

Wszystkim ofiarodawcom Komisja Opieki składa 
serdeczne podziękowanie.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
U.S.A. Aucaster 1978

W z.a'ączeniu przesyłam artykuł o wizycie — 
kmdr — Karnickiego i Mr. Taylor’a w Polsce. Być 
może kmdr Karnicki nie wie jak ceremonia przeka
zania dzwonu okrętowego została opisana w mie- 
sicęzniku „Polska” z maja 1978.

Proszę zauważyć, że w artykule tym jest podane 
błędnie, że ORP „Wilk” dotarł szczęśliwie do szko
ckich wybrzeży a „w kanale Kilońskim, niemal 
ocierając się o hitlerowskie kontrtorpedowce”. Wi
docznie autor tego artykułu wyobrażał sobie, że 
ORP „Wilk” wyszedł z Bałtyku przez kanał Ki- 
loński. Jeśli artykuł ten znany jest Panu Komando
rowi i osobie zainteresowanej (p. kmdr. B. Karni
cki) to proszę nim odpowiednio zadysponować.

U nas najważniejszym wydarzeniem był zjazd 
oficerów Mar. Woj. tym razem u kpt. mar. J. Wró
bla. W miłej atmosferze przy wystawnym obiedzie, 
nie było końca wspomnieniom wojennym i przed
wojennym. Szczególnie zimna kąpiel w Narwik po 
zatopieniu ORP „Grom” jak też zatonięcie ORP

New York, 15 listopad 1978

Żeglujemy wytrwale po Atlantyku, lecz niestety 
po amerykańskiej stronie, skąd za daleko do Euro
py i okazja odwiedzenia starej Anglii i Londynu 
oddala się coraz bardziej w rejony pobożnych ży
czeń, lecz może je zcze będziemy potrzebni na wo
dach europejskich i wrócimy na nasze dawne 
„hunting grounds” .. ,

Do listu i życzeń załączam ofiarę na pomoc dla 
osób, o których nasze Stowarzyszenie pamięta z 
nadzieją, że są jeszcze ludzie dobrej woli, by się 
tymi sprawami zająć, po stracie pana Franciszka, 
który był dobrym duchem tej akcji przez tyle lat 
— niech mu ziemia lekką będzie! Coraz więcej ża
łoby w tym roku i ubywa nas stale, lecz taka już 
wola Boża. Z drugiej strony — żywi nie tracą na- 
dzie — pisał mi mólj ,,amicus primus” — Pappel- 

,,Kujawiak” opowiadane przez Gospodarza domu 
były specjalnie ciekawe nie tylko dla najbliższej 
Rodziny (córek, zięciów i wnuków), ale także dla 
całego zebrania. Przykro, że liczba uczestników 
tych spotkań stale się zmniejsza.

Bardzo przyjemną niespodzianką było krótkie 
spotkanie z p. kmdr. Namieśniowskim i kmdr. Pa- 
cewiczem w Toronto 28 maja 1978 z okazji świa
towego zjazdu Polonii. Obaj wymienieni Panowie 
byli delegatami ze swoich okręgów na tygodniowe 
obrady, które odbyły się w Toronto.

Mam nadzieję że Pan Komandor trzyma się 
zdrowo i że letnie wakacje pomogą Panu Koman
dorowi stanąć mocno na nogi.

Odwiedziliśmy niedawno Panią Zajączkowską, 
czuje się dobrze dzięki troskliwej opiece córki p. Ja
niny Curtis.

Przesyłam najlepsze życzenia i pozdrowienia 
wszystkim Koleżankom i Kolegom .. .

Feliks Jasłowski

*

baum, że rozpoczęli akcję w Gdyni utrwalenia pa
mięci poległych kolegów i zatopionych ORP w 
kraju i za granicą. Bardzo chwalebna akcja i znowu 
dzięki Bogu, że znaleźli się ludzie dobrej woli, by 
się tym zająć i uchronić „wielkie dni małej floty” 
jak mówi p. Pertek od zapomnienia.

Urok przeszłości wzrasta w miarę oddalania się 
jej w niepamięć, lecz trzeba przeżyć conajmniej 
50 lat, by się o tym przekonać i zacząć ją utrwa
lać. W Ameryce ostatnio gorączkowo starają się 
ludzie ochronić stare budynki i dzielnice od zagła
dy — objaw do niedawna niespotykany, gdyż wszy
tko stare było pogardliwie określone jako „trash” 
— ludzi włączając. Spadek dolara również jest nie
codziennym wydarzeniem, lecz moim zdaniem do
brze zrobi Ameryce, wstrząsając zarozumiałością 
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finansowych kół Ameryki i ich wiarę we wszech
władzę „Kurs-dolara”.

Wybór Kardynała Wojtyły na papieża — to na
stępne — nawet bardziej niecodzienne wydarzenie 
(jak Cartera na prezydenta) — lecz obawiam się. 
że poza miłym połechtaniem dumy narodowej nie 
przyniesie nam żadnych korzyści. Watykan to taka 
skomplikowana machina, że jeden człowiek nie jest 
w stanie wiele tam zmienić — jedynie wielka bu
rza historyczna może zmusić rzymskich prałatów 
— do zmiany skóry i ducha. W każdym razie dla 
naszych ziomków w Kraju to musiał być wielki 
zastrzyk patriotyzmu ■— a również wielki „head- 
ache” dla bolszewików.

Anglia również dostarcza niespodzianek — hoło
ta robotnicza kurczowo trzyma się władzy, która 
widocznie bardzo im smakuje i za wszelką cenę 
chcą utrzymać się w siodle, mimo braku mandatu 
społecznego. Potwierdza to starą maksymę, że w 
górę każdy pnie się ze wszech sił, a wraca na dół 
— tylko strącony.

Mam nadzieję, że historia utrąci ,.social climbers” 
spod czerwonej gwiazdy i jeszcze betlejemska gwia
zda Bożego Narodzenia zaświeci nam w wolnej 
Polsce.

Łączę pozdrowienia dla kolegów morskich i sym
patyków.

1.1. Hess

tF
Szwecja Hageldalslider, sierpień 1978

. . . Dziękuję serdecznie za pamięć o moim zdro
wiu. Jak dotąd obywam się bez proszków i pigu
łek. Lato miałem znośne z odwiedzinami jednego 
z braci z żoną przez maj i czerwiec. Czytałem o 
podłym lecie w Anglii.

Wyzbyłem się już wszelkich żywych inwentarzy. 
Z lasem jednak nie mogę całkowicie zaprzestać, bo 
kornik drzewny niszczy mi pęk grubych świerków 
corocznie, które jako zarażone muszę uprzątnąć. 
Z owoców zebrałem jedynie truskawki, poziomki, 
porzeczki i agrest. Drzewka owocowe i maliny — 
kwiatowo wymarzły. Za to czarnych jagód i czer-

•K i
Polska 10 październik 1978

. .. Proszę serdecznie podziękować za przysłane 
mi 2 numery Naszych Sygnałów. Dotarły do mnie 
niedawno za pośrednictwem mojej znajomej . . . 
Jest w nich dla mnie dużo ciekawych rzeczy. Wia
domo, że cenzura nie pozwala na publikowanie 
prawdy historycznej, a my tutaj nie o wszystkim 
wiemy. Jestem zachwycona tym pismem. Tylko 
mam wrażenie, że należałoby zadziałać aby one do
cierały i tutaj do nas. Tak bardzo się cieszę że

❖
Argentyna Buenos Aires, 15.10.1978

. .. Chcę powiedzieć parę słów na ostatnie Na
sze Sygnały.

Smutne i nawet tragiczne rozmyślania naprowa
dza ustęp artykułu B. Markowskiego. „Po co? Dla
czego? Dlaczego tyle ‘tortur, cierpień, zawodów, 

wonych borówek w łesie obfitość. Z grzybami — 
średnio.

Gdy kupiłem to dwadzieścia lat temu, miałem 
przyjemność widzieć i słyszeć nawet głuszca, cie
trzewia, bekasy. Wykurzyła je gdzieś chemia. Łosia 
jednak pełno.

Do 80-tki tu chyba nie wytrzymam. Przyjdzie 
się sprzedać i przenieść w droższe i gorsze powie
trze, ale bliżej komunikacji i obsługi. Latka robią 
swoje . . .

T. Farbisz

*

mam okazję zapoznania się z treścią trzeciego już 
numeru. Myślę że wiele osób chętnie skorzystałoby 
Z tych wiadomości. Oczywiście będę się starała 
udostępnić je komu tylko będzie można.

Nie wiem czy dotarła do Londynu wiadomość, 
że zadziałano wokół uporządkowania grobów na 
cmentarzu Redłowo — tych co zginęli walcząc pod 
dowództwem płk. S. Dąbka . . .

* *
śmierci, zapalnych porywów i jeszcze większych 
klęsk ... i dlaczego tyle złamanych obietnic od 
„sprzymierzonych” przyjaciół” itd. Te „po co” i 
..dlaczego” mnie gnębią od wielu lat. Przypuszczam, 
że gnębią one i wiele innych osób na tym świecie.
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Zazdroszczę jednak Markowskiemu, że „ten żal 
... i politowanie” zmieniło mu się „w dumę z mego 
narodu”. Ileż to razy w historii nasz naród (owszem 
i inne też) (słowo nieczytelne).

Ileż to razy i kiedy to się ma skończyć, to 
„zwyciężanie przeszkód” i jaki szatan te przeszko
dy ciągle stwarza, „po co” „dlaczego”. Od dawna 
szukam na to odpowiedzi, ale jej nie znajduję.

*

Pan Komandor, jak i kmdr Kadulski mocno kry
tykują nasze „przygotowanie” raczej wytykają „nie
przygotowanie”. Słusznie moim zdaniem i zupeł
nie rzeczowo. Tylko nasuwa się takie smutne py
tanie: gdybyśmy byli lepiej przygotowani do woj
ny, żebyjmy mieli porządnie umocniony Hel z tą 
baterią podwójnych dział o wieżach i to kalibru 
320mm (za co kupionych?). Żeby metody strzela
nia torpedami były lepsze, żeby Salomon strzelił do 
niemieckiego KT nie jedną a 3 torpedami i trafił 
i żeby „Sęp” powystrzelał wszystkie 19 torped i za
topił nawet kilka OOPP niemieckich, to czy by to 
zmieniło wynik wojny?! Pewno, satysfakcji i hono
ru — co niemiara, przyznaliby sami Niemcy, a jaki 
skutek wojny?! Jak Pan Komandor sam używa 
określenia na nasze położenie względem Niemiec 
na „raczej beznadziejne” to jakież było nasze po-

*

Przez, wiele ostatnich lat otrzymywaliśmy poz
drowienia, opisy podróży z różnych zakątków Ame
ryki od naszego Kolegi S. Pohoreckiego. W listo
padzie otrzymaliśmy wiadomość że Jego Żona, 
oddany Mu przyjaciel po 2 miesięcznej chorobie na 
raka zmarła 13 listopada. Z kol. Pohoreckim łączy
my się w Jego ciężkiej żałobie.

Stowarzyszenie nasze jest w stałym kontakcie z 
panem Józefem Suchickim, który uprzejmie in
formuje nas o stanie zdrowia i warunkach byto
wania kmdr. M. Kownackiego. Mimo ogromnych 
trudności z powodu silnej utraty wzroku Koman
dor nadal gospodaruje w swoim domu w Creston. 
Jest pogodny i jak pisze p. Suchocki: „Mimo jego 
podeszłego wieku od razu człowiek widzi w nim 
wielkiego ducha i wysokiego kalibru umysł”.

Ostatnie wiadomości od kmdr. J. Bartlewicza 
nie były zbyt wesołe.’Tak on jak i żonua oboje cho
rują i list ograniczył się do kilku zdań.

łożenie wobec Niemców i Sowietów razem wzię
tych? Naprawdę — smutek, rozpacz, bezsilność . ..

Kadulski dobrze scharakteryzował Kleczkow
skiego. Dobrze go znałem i byliśmy jednej pro
mocji.

Jakie będzie nasze położenie wobec zawsze gro
źnych Niemiec i olbrzymiej potęgi militarnej So
wietów imperialistycznych? (jednych i drugich)?! 
Chciałbym zaczerpnąć choć iskierkę dobrej nadziei 
dobrej rady na „przetrwanie” i posłyszeć na to 
uspokajającą odpowiedź.

W. J. Januszewski 
Od Red.

Serdecznie dziękuję Drogiemu Panu Komando
rowi za zwrócenie uwagi na pewne momenty z me
go artykułu. Widać z tego, że Nasze Sygnały są 
jednak czytane i to dokładnie nawet poza Oceanem. 
Pragnąłem natychmiast odpowiedzieć by uzasadnić 
mój punkt widzenia, który wywołał jakby zdziwie
nie u Pana Komandora. Próbowałem kilkakrotnie 
ale każdy list a właściwie jego próba były za długie 
żeby umieścić w tym już trochę przeładowanym 
numerze N.S. Przyrzekam jednak zrobić to w na
stępnym. Na razie łączę serdeczne pozdrowienia, 
oddany

Dr B. Markowski

* >1*

Kol. M. Serafin przesyłając życzenia świąteczne 
pisze, że „kontakty z ludźmi coraz bardziej się ury
wają, bo z tą stałą zwyżką cen, ale nie dochodów, 
coraz trudniej utrzymać się na odpowiednim po
ziomie”. Oprócz tego że dużo pracuje — wiado- 
mmości niewiele. Cieszy Go jak nas wszystkich naj
ważniejsze w ostatnich czasach zdarzenie, to wybór 
polskiego Papieża. — „Oby długo i owocnie pa
nował”.

Kmdr K. Szalewicz nadal pływa. W końcu lis
topada powrócił do Cassablanki, gdzie jak zwykle 
czekało go wiele spraw do załatwienia.

Nasz kolega Jan Bednarz dzieli się z nami os
tatnimi wydarzeniami. Ma już troje wnuków. Je
den z synów Paweł pracuje w Saudi Arabii, drugi 
Antoni powrócił z Kuwait, gdzie nie mógł spro
wadzić rodziny i ma inne oferty pracy w Londy
nie, Zachodnich Indiach i jedną w Polsce. Państwo 
Bednarzowie czują się dobrze i cieszą stale po
większającą się rodziną.
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Przykro nam donieść, że kol. inż. P. Podkowicz 
choruje. Ma kłopoty z sercem co nie pozwala mu 
na żaden wysiłek fizyczny. Samotne życie nie przy
czynia się do Jego dobrego samopoczucia. Po 
uporczywej i dotkliwej zimie, wierzymy że stan 
zdrowotny i psychiczny kol. Podkowicza poprawi 
się — czego mu serdecznie życzymy.

Kol. M. Kobierzycki spędził urlop w Hiszpanii 
— ale jak pisze — nieudany. Byl jeszcze pełny 
sezon, moc ludzi, hałas, śmiecie, wszędzie tłok i 
jak mówi — „zatęskniliśmy do naszego afrykań
skiego komfortu i spokoju. Nie spotkał kmdr. Ka- 
dulskiego w Maladze, który jeszcze w tym czasie 
był w Norwegii. Mimo ukończonych 65 lat firma 
przedłużyła mu kontrakt i nadal pracuje.

Z miejscowej gazety z Seattle, którą otrzymali
śmy od pani Bialowskiej czytamy, że port w Seattle 
jest 10-tym największym portem na świecie, 5-tym 
największym w USA a 2-gim największym na za
chodnim wybrzeżu. Nasz kolega M B.iałowski-Be- 
nett. zajmuje wysokie stanowsiko w porcie w 
Seattle.

Jesteśmy w stałej styczności z Panem Generałem 
Jerzym Wołkowickim, który przybył do Polski po 
odzyskaniu przez nią niepodległości jak b. kmdr. 

por. Sztabu Generalnego Rosyjskiej Marynarki Ce
sarskiej. Pomimo że przeszedł do wojska jest on i 
poczytujemy Go zawsze za naszego najstarszego 
Kolegę. Generał ma niewątpliwie wciąż serce ma
rynarskie. Pamięta zawsze o naszym Święcie Mar. 
Woj. i żywo interesuje się Stowarzyszeniem. Na 
10-go lutego przysłał nam piękne życzenia, które 
wieczorem na naszym bankiecie zostały głośno od
czytane przez organizatora wieczoru kolegę Zuh- 
kowskiego.

Jedną z naszych najwierniejszych członkiń jest 
pani Zofia Wisznicka Pinto Pereira, która jak wie
my jest obecnie żoną portugalskiego komandora. 
Zawsze pamięta o nas, interesuje się Stowarzysze
niem, przesyła datki na rozmaite cele oraz nigdy 
nie zapomina o naszym Święcie Marynarki Wojen
nej, w związku z którym przysłała bardzo miły te
legram w swoim i męża imieniu.

Nawiązał z nami kontakt kol. Z. Kraszewski by
ły mat nadterminowy ochotnik, który pełnił służbę 
w Kadrze Flotylli Pińskiej. Brał udział jak cała 
Flotylla Pińska w walkach z bolszewikami pod 
d-twem gen. Kleberga a później trafił do niewoli. 
W Australii bierze czynny udział w organizacjach 
niepodległościowych i przysłał nam piękną ulotkę 
ze zdjęciem Katyń Memoriał. 

B. JABŁOŃSKI

KILKU UWAG NA TEMAT
Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem arty 

kuł kol. A. Piechowiaka, który się ukazał w zeszy
cie 140 Naszych Sygnałów. Mam jednak pewne za
strzeżenia szczególnie w stosunku do twierdzenia 
autora (str. 25, 3-ci wiersz od góry), że wszystkie 
wymienione przez niego okręty reżymowej Mary
narki Wojennej oprócz Warszawy i oopp zostały 
zbudowane w polskich stoczniach, większość w sto
czni Marynarki Wojennej. Widocznie czerpaliśmy 
nasze wiadomości z innych źródeł. Moje są nastę
pujące:

Jane’s Fighting Ships 1975-76, The Military Ba- 
lance wydane przez międzynarodowy Instytut Stu
diów Strategicznych na rok 1978/9 oraz zeszyć 
Navy International z grudnia 1978. Według Jane’sa 
jeszcze dwa ex-sowieckie KT, o których wspomina 
autor i które służą jako baterie przeciwlotnicze 
oraz według tego Jane’sa ex-sowieckich 13 rakieto
wych okrętów typu OSA (wg Navy i Military Ba- 
lance typu OSA I —.liczby różnią się. W Military

ARTYKUŁU A. PIECHOWIAKA
Balance podano 13 jednostek w pozostałych poda
no 12. Angielska nazwa tego typu okrętów czy też 
jak pisze kol. Piechowiak kutrów jest „Fast attack 
craft-missile”. Dalsze 10 ex —|— sowieckich jedno
stek typu “P6” po angielsku ”fast attack craft-tor- 
pedo, 8 zmodyfikowanych jednostek typu Obluże 
należy do WOP (straży wybrzeża — Coast guards), a 
nie do Marynarki Wojennej (są trochę mniejsze od 
Obłuża), 9 jednostek typu „Gdańsk” (large patrol 
craft) należą również do WOP-u. 20 jednostek ty
pu ,.K8” (Coastal patrol craft), należą też do 
WOP-u i są wycofywane jako przestarzałe. Traule- 
ry typu „T43” są budowane w stoczniach polskich 
według planów sowieckich. To samo stosuje się do je
dnostek amfibijnych. Szkolny okręt Gryf został zbu
dowany na stoczni Burmejster and Winę (rok 
1947). Łamacz lodu Perkun (który może być użyty 
przez Mar. Woj.) z. roku 1962 został zbudowany 
przez P.K. Hams and Sons w W.B. Wreszcie od- 
magnetyzująca jednostka pomocnicza „Urban” bry-
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tyjskiego typu MMS (poławiacz min) prawdopodo
bnie jest już zastąpiona przez bardziej nowoczesny 
statek. Lotnictwo morskie (circa 60 samolotów bo
jowych) składa się z jednej eskadry lekkich samo
lotów bombowo/zwiadowczych — 10 IL-28/, 4-ch 
eskadr samolotów myśliwskich (12 typu MiG — 15, 
38 MiG —- 17 i 2-ch eskadr helikopterów (25 Mi 
— 1/-2 / - 4). Nie bardzo lotnictwo to jest nowo
czesnym. Według Military Balance z 1978 r. reży
mowa Marynarka Wojenna składa się z 22.500 osób, 
włączając w to morską piechotę oraz ,6000 poboro
wych. Rezerwistów 45 000. Według tegoż M.B. ma
łych okrętów godnych wymienienia jest 145 (oprócz 
KT i oopp, które są większe).

Ale kilka okrętów więcej lub mniej jak również 
czy były budowane wyłącznie w stoczniach polskich 
czy też również i sowieckich nie jest ważne. Nie
wątpliwie przy obecnym rozwoju przemysłu stocz
niowego, okręty (kadłuby) posiadane teraz przez 
reżymową Mar. Woj. mogą być zbudowane w Kra
ju, natomiast, moim zdaniem, nigdy nie mogłyby 
być uzbrojone przez przemysł krajowy. Uzbroje
nie i technika zbrojeniowa jest wyłącznie monopo
lem sowieckim. Uzbrajają oni satelitów zgodnie z 
przewidzianymi dla nich zadaniami oraz zgodnie 
ze stopniem zaufania, który czują do danego sate
lity. Jest to ogromnym plusem dla Sowietów. Uje
dnostajnione dowództwo i ujednostajnione uzbro
jenie. Wydatki na zbrojenia Sowietów, nie tylko 

bardzo grubo przekraczają wydatki Zachodu, ale 
dzięki ujednoliceniu zaoszczędzają wiele setek mi
lionów, które tu się często traci na dublowanie 
mniej więcej tego samego rodzaju broni lub typu 
okrętu. Polska na pewno nie produkuje ani torped 
kierowanych, ani rozmaitych rakiet, może nawet 
nowoczesnych dział i pocisków, a szczególnie wszy
stkiego, co dotyczy najnowszej techniki kierowania 
ogniem i obroną, elektronika, komputery, lasery, 
radary (aktywne i pasywne), promienie podczerwo
ne, odpowiednie rakietowe lub operacyjne telewizo
ry itd. itd.

Rzuca się więc w oczy całkowita zależność re
żymowej Marynarki Wojennej od Sowieckiej nie 
tylko pod względem sprzętu i zaopatrzenia, ale rów
nież operacyjnie. Dla reżymowej Marynarki Wojen
nej jest wyznaczona wyraźnie rola podrzędna i po
mocnicza, jak np. utrzymanie żeglugi przybrzeżnej, 
oczyszczonych farwatrów i utrzymanie porządnych 
i działających baz, jak również ew. walka z oopp. 
gdyby były.

Walka na morzach i oceanach o prymat na świę
cie jest zastrzeżona dla siebie przez Marynarkę So
wiecką.

Uwaga: O ile sobie przypominam w Naszych Sy
gnałach parę lat temu opisałem szczegółowo ówcze
sny stan reżymowej Marynarki Wojennej i jej 
uzbrojenie.

WIADOMOŚCI Z KÓŁ^MSW

Prezes Koła SMW Plymouth donosi nam:

„Z okazji Święta Marynarki Wojennej w dn'u 
II-go lutego odbył się Wieczór Towarzyski przy 
dość licznym udziale. Obecnością swą zaszczycili 
nas Lord Mayor i Lady Mayoress Ramsey Thorton 
w godz. 8.30 - 14.00 wieczorem. Bardzo im się po
dobały nasze spontaniczne polskie piosenki na prę- 
dce zebranego chóru pod dyr. kol. Preisnera. Był 
również reporter i reportaż i zdjęcia ukazały się w 
miejscowej prasie. Lord Mayor i Lady Mayoress od
chodząc żegnali się uściskiem dłoni z każdym 
obecnym, dziękując za bardzo mile spędzony wie
czór.

W maju odwiedziła nas załoga yachtu harcer
skiego „Zawisza Czarny”.

27 maja w związku z przywitaniem żeglarki 
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, odwiedziła nas 
ekipa Sportsfilm, Polish Newsreel i Polska Kroni

ka Filmowa. Również w tym samym dniu odwie
dziła nas załoga yachtu Polskiej Marynarki Wojen
nej z d-cą kmdr. Romiszeskim włącznie. Czwarte
go czerwca indywidualni członkowie Koła wzięli 
udział w przywitaniu żeglarki, Krystyny Chojnows
kiej-Liskiewicz a w dniu 7 czerwca kpt. Choj- 
nowska-Liskiewicz z mężem była gościem w na
szym Klubie, gdzie podzieliła się z obecnymi swoi
mi przeżyciami i przygodami.

W lipcu odwiedził nasze Koło kol. Kasperek z 
żoną z Florydy — członek „Koła Chicago”. Był 
bardzo zadowolony z wizyty i zachwycony przy
jęciem jakie mu zgotowaliśmy. Również odwiedził 
nas w lutym kol. Wielgosz z ORP „Francja” — 
przywożąc pozdrowienia od kolegów z Francji i 
zaproszenie na bankiet.

29-go lipca odwiedziła nas załoga yachtu harcer
skiego „Alf” z Gdyni, zatrzymując się w Plymouth 
w drodze na wyspy Kanaryjskie.
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W dniu 10 listopada wizytowali nasze Koło 
Prezes Zarządu Głównego, kol. J. Busiakiewicz i wi
ceprezes kol. K. Zubkowski. W związku z tym od
było się zebranie koleżeńskie na którym było obe
cnych 23 członków. Po zagajeniu zebrania i ofi
cjalnym przywitaniu Prezesa i Wiceprezesa Zarzą
du Głównego, na przewodniczącego zebrania wy
brano kol. Preisnera. W dalszym programie zebra
nia głos zabrał Prezes Zarządu Gł., który w słowie 
wstępnym wyraził zadowolenie z wizyty w Kole 
Plymouth a następnie w dłuższym przemówieniu 
wyraził uznanie dla tych członków, którzy niestru
dzenie i gorliwie pracują dla sprawy SMW. Ponie
waż Koło Plymouth swego czasu nominowało kol. 
L. Wolnego, jako kandydata zasługującego na Ho
norową Odznakę SMW — nie trudno było się do
myśleć co nastąpi po chwalebnych słowach Preze
sa Zarządu Głównego. I faktycznie, nadszedł mo
ment, kiedy kol. Busiakiewicz oznajmił nadanie tej 
Odznaki kol. Wolnemu i przy oklaskach zebranych 
przypiął mu ją na piersi. Kolega Wolny był tak 
wzruszony, że zabrakło mu słów i ograniczył się 
tylko do krótkiego podziękowania.

Na zebraniu poruszono różne sprawy ale domi
nującym tematem dyskusji była sprawa jakie stano
wisko należałoby zająć w kontaktach z polskim 
Konsulatem. Prezes Zarządu Głównego w obszer
nym przemówieniu wyraził swój pogląd i wskazó
wki dotyczące tej sprawy. Po zakończeniu zebrania 
resztę wieczoru spędzono w rozmowach przy ka
wie, kieliszku i zakąskach przygotowanych przez 
panie z Komitetu Rozrywkowego.

Następnego dnia 11-go listopada odbyła się uro
czystość składania wieńców przed Tablicą Pamiąt
kową po poległych polskich marynarzach. Punktu
alnie o godz. II-ej w obecności około 100 osób 
wieńce złożyli: prezes Zarządu Głównego kol. J. 
Busiakiewicz, prezes Koła Plymouth kol. T. Sroka, 
prezes Klubu Białego Orła, prezeska Anglo-Polish 
Cultural Society. Port Admirał Plymouth Base byl 
reprezentowany przez Captain J.J. Mitchell, Royal 
Navy. British Legion był również reprezentowany 
przez delegacje z pocztem sztandarowym.

Po uroczystości złożenia wieńców delegaci i gó
jcie udali się do Klubu Koła na kawę lub lampkę 
wina a później na zaproszenie Zarządu Białego 
Orła do ich Klubu.

Ta tym zakończyła się wizyta Prezesa i Wicepre
zesa Zarządu Głównego.

W okresie sprawozdawczym przybył jeden czło
nek kol. Jan Mazur, który po powrocie z Ameryki 
osiedlił się w okolicy Plymouth. Ubył z naszych 

szeregów kol. Władysław Natkaniec — zmarł w 
dniu 18-go stycznia 1979. Pochowany został na 
cmentarzu Effort, Plymouth. Koło Plymouth złoży
ło kwiaty i było reprezentowane przez 8-miu człon
ków. Również odeszli z tego świata b. bosman Jó
zef Ziajka — pochowany na cmentarzu Kingswear, 
Dartmouth i b. mat Zbigniew Pająk — pochowany 
na cmentarzu Weston Mili, Plymouth, zmarł w dniu 
21-go stycznia. Nie był członkiem SMW. Prezes 
Koła Plymouth był na pogrzebie. Przed chwilą wy
czytałem w prasie, że zmarł b. por. mar. Alderman- 
Wojtkowiak przeżywszy lat 81. Zmarł 1-go lutego. 
Spalenie zwłok odbyło się 21 lutego, na cmentarzu 
Weston Mili, Plymouth.

Wiceprezes kol. L. Wolny przebywając w Polsce 
od 15-go grudnia do 5-go lutego b.r. odwiedził bo
smana Józefa Drąga, który przesłał najlepsze ży
czenia dla wszystkich z Mar. Woj. Niestety zdrowie 
bosm. Drąga pozostawia dużo do życzenia.

Klub naszego Koła jest otwarty w każdą sobotę 
w godz. 20.00-23.00 i inne dni, w których obcho
dzone są uroczystości. Daje to możność stałej łącz- 
niści z tymi kolegami, którzy są skłonni i gotowi 
współpracować z Zarządem Koła, który stara się 
żeby to Koło było żywe i coś się w nim działo. Po
dobnie jak w innych Kołach są członkowie, którzy 
po zapłaceniu składek (a i o to trzeba się upomnieć) 
prawie w ogóle nie udzielają się a tych którzy są 
naprawdę czynnymi członkami, można na palcach 
policzyć. Koło Plymouth pozwala używać nasz 
Klub innym osobom lub stowarzyszeniom jak np. 
na obchdzenie rocznic, spotkania lub „cheese & winę 
party”. Należy wspomnieć, że nasz członek kol. Bo
lesław Hincke z żoną obchodzili w listopadzie rocz
nicę srebrneego wesela. Było dużo ludzi, pierwszo
rzędne jedzenie, szampan i wspaniały nastrój. Już 
przeszło rok korzysta z naszego Klubu w Plymouth 
Cine Camera Club. Co drugi czwartek wieczorem 
mają spotkania-zebrania i są one bardzo interesu
jące. Wyświetlają amatorskie filmy, które obejmują 
szerokie pole, eksperci udzielają instrukcji, są po
gadanki itp. Ciężar prowadzenia Klubu (baru) 
spada na kol. Wolnego a kiedy wyjeżdża na urlop 
lub z innych powodów nie może być w barze, 
funkcję tę, chcąc nie chcąc obejmuje prezes. Jak 
dotychczas wszystko to jest wykonywane bezpłat
nie w imię dobra naszego Koła.

Jeszcze wspomnę, że pamiętamy też o grobach 
naszych poległych kolegów i jeżeli ktoś się znajdzie 
w szpitalu, też o nim nie zapominamy.

(Dokończenie na str. 34)
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Józef Pściuk

OSTATNI REJS
Wspomnienie o „Orkanie”

Chodzi człowiek po irlandzkim mieście i nic in
teresującego w nim nie widzi. Wszystko pozamy
kane. Pogoda kiepska. Szkoda tracić czas, lepiej 
wrócić na okręt. Nawet nie ma gdzie pójść na ka
wę. Aha, a może tu będzie okazja. To kantyna 
dla wojska amerykańskiego, ale napis mówi że 
„obce osoby nie mają wstępu’’. Dwóch żołnierzy 
się przyczepiło i machnęli rękami.

„Ja also polski”. Jak i ja obaj są polskiego po
chodzenia. Oni z Ameryki, a ja z Francji. Rozmo
wa bardzo interesująca i wesoła i. . . znalazłem się 
w kantynie. Na kawę. Pierwsza mi smakowała, ale 
druga była dużo lepsza. Pokryjomu, aby manażerka 
nie widziała, dolali whisky. Nie narzekam. Nie wol
no tu używać gorzałki, ale jakoś co druga lub trze
cia kawa była cudem zakrapiana. Widzę że mana
żerka czuwa. Patrzyła na mnie, potem mnie zawo
łała i . . . masz ci pies buty . . . zaprosiła mnie do 
swego biura i dobrego wina pół szklanki nalała. 
Okazało się że ona też polskiego pochodzenia i cho
ciaż widziała że pijemy „wzmocnioną” kawę, nie 
chciała się wtrącać. Wino zdaje mi się było dobre, 
bo jak młotem mnie kopnęło. A i nogi jakoś osła
bły. Morowe chłopaki odprowadzili mnie na okręt 
i położyli pod wyrzutniami torpedowymi, gdzie 
mnie później znalazł wachtowy.

„Chybaj się przebrać bo niedługo ruszamy”.

(Dokończenie ze str. 33)

Jak zwykle zakończenie roku miało być Wieczo
rem Sylwestrowym. Wszystko było łprzygotowane. 
Rozesłano zawiadomienia kolegom, zaproszono go
ści, uzupełniono bar, kol. Ladrowski z paniami z 
Komitetu Rozrywkowego kupili i częściowo przy
gotowali jedzenie. Niestety przyszła sroga zima, 
mróz., śnieg i zasypane drogi. Czekaliśmy do osta
tniej chwili, ale warunki były tak niesprzyjające, że 
postanowiliśmy imprezę tę odwołać. Poszły w ruch 
telefony, poprosiłem lokalne radio „Plymouth 
Sound” o ogłoszenie że nasze New Years Party 
zostało odłożone. Mieliśmy ten wieczór towarzyski 
tydzień później 6-go stycznia i chociaż bardzo uda
ny jednak można było wyczuć brak Noworocznego 
nastroju”. ,

T.Z. Sroka

Tych kilka słów mi wystarczyło, aby przewiać mi 
mgłę z głowy. Tylko krasnoludki nadal urządzały 
wesele z młotkami i bębenkami. Rychło rankiem 
ORP „Orkan” posunął się wąskim kanałem w 
kierunku morza. Po lewej burcie parki, domy, lu
dzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że my 
na „Orkanie” idziemy w nieznane. W czasie po
stoju można tu było za papierosy dostać różne rze
czy, a to jajka, pończochy damskie (mam ich pół 
bakisty) itp. Nawet „kupiłem” nowe trzewiki bez 
kuponów. Za papierosy można dostać dużo roz
maitych rzeczy, jedne na spożycie, inne dla „inte
resu w Anglii”. A że okrętowe śniadania są zwykle 
„chude”, więc nabywałem jaj ile się dało. Jaja na 
okręcie to nielada przysmak. I w gębie miło i nogi 
się po nich lepiej ruszają.

Okręt posuwa się wolno kanałem, wreszcie wy
chodzi na pełne morze. Zwiększamy szybkość. 
Brzegi Irlandii powoli nikną za horyzontem. Wkrót
ce dołączają do nas trzy angielskie torpedowce, tej 
samej, co „Orkan” klasy — duże Fleet destroyers 
- HMS MUSKETEER, ORWELL i ORIBI. Sie

dząc w dalocelowniku obserwuję różne manewry i 
ćwiczenia: polowanie na niemieckie okręty podwo
dne. W ćwiczeniach tych pomaga nam angielski 
okręt podwodny. A więc zespół torpedowców za
prasza się w rozmaitych formach ataku, pojedyńczo, 
to znów grupowo. Po dłuższym czasie łódź podwo
dna wynurzyła się. Zamigały światła sygnałowe. Ze
spół torpedowców zwiększył szybkość, opuścił miej
sce ćwiczeń i poszedł na Zachód w Atlantyk. Już 
i znikły zarysy Irlandii.

Przy zmianie wachty obserwuję po prawej burcie 
sporo statków idących w konwoju. Dostosowujemy 
szybkość i zajmujemy pozycję w osłonie. Pogoda, 
jak zwykle kiepska, deszcz od czasu do czasu sie
cze po morzu, niebo zachmurzone. Długie atlanty
ckie fale regularnie „kiwają” okrętem z burty na 
burtę. Załoga w wachcie bojowej czuwa na poste
runkach przy uzbrojeniu.

Na pomieszczeniu zaś wesoło. Właśnie otrzyma
liśmy kilka instrumentów muzycznych i warto po
patrzeć i posłuchać jak nasi okrętowi artyści pró
bują stworzyć orkiestrę. Nie bardzo to idzie, nie 
ma jeszcze zgrania, jeden swoje, drugi swoje, no 
ale jak wojna potrwa jeszcze dwadzieścia lat, to 
móże z tej orkiestry coś wyjdzie. Amatorzy muzy
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ki stoją w ogonku do instrumentów, aby popisać 
się swymi zdolnościami. Jednakże choć kapelmi
strzów jest dużo, to Chopenów stanowczo za ma
ło. Harmider okropny, ale nikt nie narzeka, bo 
atmosfera jest bardzo wesoła.

Wlecze się dzień za dniem, wachta się zmienia 
regularnie, życie podzielone na 4-godzinne okre
sy, za dnia i w nocy. Wachta, spoczynek, znowu 
wachta . . . Nie ma zmian, tylko pogoda się pogar
sza. Wrzesień się kończy, robi się coraz chłodniej, 
nadchodzi okres sztormów. Wśród załogi krążą po
głoski. że mamy podobno pociągnąć do Kanady. 
Czuję się jak Kolumb w poszukiwaniu Nowego 
Świata i nowych horyzontów. Któregoś dnia o świ
cie „Orkan” zwiększa szybkość i odchodzi od kon
woju na Północ. Po kilku godzinach wchodzimy 
do małego portu na Islandii. Wąskie przejście, peł
no kutrów rybackich. U gardzieli fjordu małe mia
steczko. Dobijamy do ropowca i . .. cuda o cu
da! .. . zezwolenie wyjścia na ląd na kilka godzin. 
Raz dwa, Zenek i ja jesteśmy gotowi. Musowo, 
trzeba zobaczyć co tu jest. Idziemy wąską ścieżką 
od przystani do miasteczka. ledna ulica. Mieszkań
cy patrzą bokiem i ani rusz nie można się z nimi 
dogadać. Pełno Amerykanów, a ci zaraz do nas, 
czy aby mamy butelkę czegoś ostrego. Gotowi pła
cić po 25 dolarów za butelkę. Nie mieliśmy, a 
szkoda! Wódki tu w ogóle nie ma. Zakazana su
rowo, aby nie stwarzać napięć pomiędzy Amery
kanami i tubylcami, jako że wódka nie zawsze daje 
dobre rady. Wałęsamy się bez celu, aż tu nagle 
wpadły nam w oczy piękne, czerwone jabłka ka
nadyjskie. Musowo kupić trzeba, jako że „nic nie 
ryzykował, nic nie zrobił”. Rozmowa w sklepie by
ła mieszaniną językową. Trochę po angielsku, po 
francusku, nawet po niemiecku, ale w końcu da
łem sobie jakoś radę i kupiłem dwie beczki jabłek 
za dwa funty angielski#.

„Zenek! Hop hop na okręt i przyprowadź po
moc". Zenek pieronem pobiegł i nim ja beczki ze 
sklepu wyciągnąłem, już był z powrotem z pomocą. 
Wróciliśmy na okręt. Nie łatwo nam przyszło ulo
kować jabłka, ale je jakoś rozprowadziliśmy po ba- 
kistach i wszystko było w porządku. Inni, jak zo
baczyli nasze jabłka, chcieli susem na ląd skoczyć 
po nie, ale z.a późno . . . „Orkan” właśnie uzupełnił 
zapas paliwa i wody i był gotów do wyjścia w mo
rze. Jakoż i wyszliśmy zaraz z portu, zwiększyli
śmy szybkość i wkrótce Islandia znikła za horyzon
tem.

Nad ranem dołączyliśmy do konwoju i zajęliśmy 
miejsce w osłonie po lewej burcie konwoju. Pogo

da nadal kiepska. Zimny wiatr smagał i nieprzyje
mnie wciskał się pod koszule. Szliśmy bokiem do 
fali, więc kiwało nielada. Ani stać dobrze, ani 
zjeść po ludzku i tak mijały godziny. Zapad! zmrok 
i nagle zerwał załogę alarm bojowy. Morze oświe
tlono pociskami oświetlającymi i zobaczono łódź 
podwodną na powierzchni. Otworzyliśmy ogień z 
dział, ale przy dużych przechyłach trudno było tra
fić, tym bardziej że okręt wykonywał zwrot. To tyl
ko sekundy i już Niemiec się zanurzył i widać 
poszedł głęboko, bo Asdic go nie zdołał wykryć. 
Węszyliśmy naokoło, ale bez rezultatu, więc też 
wróciliśmy na swoje miejsce w osłonie.

Następnego dnia po południu znów alarm bojo
wy. Zauważono wytryski wody, przypominające u- 
padki pocisków — jakby ktoś strzelał do nas z 
dział. Okazało się po chwili, że był to wieloryb, 
którego fontanny oddechu tak nas nastraszyły. 
Śmiechu było co niemiara i gadano, że „sardynka” 
dała nam „Pietra”. Ale była to ogromna ta „Sar
dynka”. Czytałem kiedyś o wielkości tego zwierza, 
ale to co widziałem zrobiło na mnie duże wraże
nie. Przed wojną bardzo często chodziłem z ojcem 
na ryby, toteż pomyślałem sobie co by ojciec po
wiedział gdyby taką sardynkę zahaczył wędką. 
Takie to mamy urozmaicone życie na morzu, w 
eskorcie konwoju. Raz alarm z powodu łodzi pod
wodnej, drugi raz z powodu wieloryba. Następnego 
dnia znów inne zjawisko. Stałem po wachcie na 
pokładzie, gdy nagle tysiące ryb wyskoczyło z wo
dy, aby po chwili plusnąć z powrotem. Było tych 
ryb tak wiele, że powierzchnia morza w obszarze 
kilku kilometrów kwadratowych zrobiła się od tych 
plusków biała jak mleko. Widać musiało coś te ry
by nastraszyć pod wodą. A tu zamigały światła 
sygnałowe i nasza czwórka torpedowców odłącza 
się od konwoju, zwiększa szybkość i pruje na Za
chód. Musimy więc być blisko wybrzeży Nowej 
Funlandii.

W nocy dołączamy do nowego konwoju idącego 
na Wschód. Psiakrew, nawet nie było okazji zoba
czenia wybrzeży kraju dolarów, no ale co robić, 
lak jest wojna, to nasze rejsy po Atlantyku nie są 
podróżami turystycznymi. A tak wygląda, że czasy 
spokojnego konwojowania się skończyły. Niemcy 
teraz organizują „wilcze stada”, gdzie kilka łodzi 
podwodnych osacza konwój i zatapia statek za 
statkiem. Radzicy mówią, że słyszą przez radio 
jak się te todzie zmawiają. Ano, Zenek, trzeba rę
kawy zawinąć do roboty. To już wszyscy dobrze 
znamy. Alarm, atak, wybuchy głębinowych bomb, 
nic . . . więc od nowa. Asdic w ruch, wykrycie, atak. 
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bomby i . . . znowu nic. Po którymś tam ataku wy 
kryje się oliwę na powierzchni. Może uszkodzona 
łódź, może nawet zatopiona, ale kto tam wie. Pe
wności nie ma, chyba że się wynurzy. A tu trzeba 
pilnie uważać na torpedy. Łodzie podwodne za
wsze starają się użyć tych „cygar”, aby zostawić 
po sobie pamiątkę.

Po dołączeniu do konwoju dostaliśmy sygnał, że 
naokoło konwoju zbiera się właśnie takie stado 
wilcze, siedem albo osiem sztuk. No więc nie będzie 
odpoczynku, bo chyba będziemy szli nie w wach
cie, ale w pełnym alarmie bojowym przez kilka 
dni, bez snu i ciepłego jedzenia.

Dziś poniedziałek 4 października. Nie wiem dla
czego ta data utkwiła mi w głowie, bo przecież 
w naszym tułaczym życiu jeden dzień taki jak dru
gi. Służba wachtowa przeplatana alarmami bojowy
mi. Czuwanie, doglądanie uzbrojenia i jakby ocze
kiwanie na coś.

W nocy jeden ze statków zostaje storpedowany 
i tonie. Nad ranem, z tyłu konwoju, wybuch! Ginie 
jeden z traulerów eskorty. Inny trauler podejmuje 
rozbitków. Dla całej eskorty alarm, zagon, ataki . . . 
i powrót na pozycje. Trudno nieprzyjaciela złapać. 
A może strzelają torpedy akustyczne z dużej odle
głości. Chytre cholery! 1 znów to samo. Kontakt, 
zagon, atak i nic . . . Nie pamiętam już ile razy to 
się tego dnia i nocy powtórzyło. Tylko odczuwam 
coraz większe zmęczenie, oczy swędzą, spać się chce 
cholernie, ale o tym nie ma mowy.

Środa, jakoś ciszej. Po wachcie schodzę do po
mieszczenia „E”. Uderza mnie niesamowita, niezro
zumiała i nieprzyjemna cisza. Albo mi się śni, albo 
mi nerwy nawaliły. Zawsze w ciągu dnia na po
mieszczeniu rozmowy, krzyki, argumenty, czasem 
kłótnie, śpiewy itp. A tu nic. Cisza. Ani słowa! 
Niesamowite to. Czuję się bardzo zmęczony, w'ęc 
włażę do hamaka, ale zasnąć nie mogę. Męczy 
mnie ta cisza i sam czuję się przygnębiony. Alarm: 
Lecę na stanowisko przy Oerlikonach. Lodzie pod
wodne nie dają konwojowi spokoju i nadal bawią 
się w „chowanego”. Ale tu to nie zabawa dla dzieci. 
Tu nie ma litości z żadnej strony. Odbój alarmu! 
Wracam na pomieszczenie. Przygnębienie i jakieś 
przeczucia nie znikają. Patrzę na kolegów i czuję 
dreszcz zimny na plecach i włosy mi »ię jeżą, bo 
widzę ich twarze martwe, oczy bez życia. Do dziś 
dnia nie mogę sobie wytłumaczyć tego okropnego 
uczucia, jakby wrażenia o nieuchronnej katastrofie 
Powiedzieć to komu —• nikt nie uwierzy. Pomyślą 
że już jestem gotowy ,"muchy łapać”. Co tu robić!

Czwartek 7 października. Mam w duszy coraz 
silniejsze przeczucia i wiem i czuję, że dużo czasu 
nie zostało.

Alarm... Atak... Odbój alarmu! Po południu 
dowódca okrętu przemawia do załogi przez inter- 
com. Dowiadujemy się o groźnej sytuacji. Dowód
ca nakazuje podwojenie czujności na stanowiskach. 
Pod wieczór 4 torpedowce eskorty porzucają osło
nę i zwiększamy szybkość. Porucznik Pryfke, ofi
cer artylerii „Orkana”, objaśnia z dalocelownika, że 
w pobliżu jest duże zgrupowanie niemieckich ło
dzi podwodnych. Dlatego nie czekając na ich akcję, 
idziemy pierwsi do ataku aby ich rozproszyć.

Alarm . . . Zagon i Atak . . . Nic! O czwartej ra
no zmiana wachty bojowej. To już 8 października. 
Jestem jak martwy ze zmęczenia. Zawsze przed po
łożeniem się do hamaka ściągałem gumowe buty. 
Tym razem nie zrobiłem tego pod presją jakiegoś 
przeczucia, które się coraz bardziej pogłębia. Zenek 
leżał w sąsiednim hamaku. „Słuchaj Zenek” — mó
wię do niego: „W razie czego trzymaj się blisko 
mnie. Rozumiesz?”

Kiwnął głową. Porządny chłop i dobry kolega. 
On jak i większość załogi miał też swoje przeczu
cia. Przeszedł przez Rosję, Bliski Wschód i trafił 
do Marynarki Wojennej. A jego pierwsze kroki 
marynarskie, to właśnie tu, na „Orkanie”. Razem 
byliśmy od podniesienia bandery, razem przeży
waliśmy Murmańsk i te Północne Konwoje, razem 
czuliśmy żałobę po śmierci Naczelnego Wodza, 
którego ciało w trumnie przewoziliśmy dokładnie 
trzy miesiące temu z Gibraltaru do Plymouth, ra
zem uznając to za złą wróżbę dla „Orkana” i je
go załogi. Zenek, choć wiekiem starszy ode mnie, 
nie miał wiele doświadczenia morskiego, więc za
bierałem go z sobą na ląd. Spokojny to chłop i do
bry towarzysz. Ja po 3 latach doświadczeń wojen
nych czułem się w obowiązku wzięcia go w opiekę. 
Myślę o tym co było, wspominając twardą służbę 
na „Orkanie”, a zwłaszcza to przewiezienie tru
mny na początku lipca, zasnąłem jak zabity.

Ze snu wyrwał mnie okropny wstrząs i dwa pie
kielne wybuchy, jeden po drugim. Od razu pomy
ślałem: — Torpedy trafiły! Chciałem zaraz obudzić 
Zenka, ale go w hamaku nie było. A tu nagle po
gasły wszystkie światła. Ciemność całkowita. Na 
pomieszczeniu krzyk! Wyskoczyłem z hamaka tak 
jak się położyłem, kompletnie ubrany. Zamigotały 
światła awaryjne z baterii, ale słabe jakieś. Nie mo
głem nic rozeznać dokoła siebie i zobaczyć co się 
dzieje. Skoczyłem do bakisty, aby zabrać zdjęcia, 
dokumenty i pieniądze. Ale! ... gdzie tam teraz ra
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tować papiery, gdy czasu nie ma. Ratować to. a 
samemu zginąć. Nie warto! Zostawiłem wszystko i 
dwoma susami dostałem się na schodnie i do góry, 
na pokład. Ktoś za mną. W pośpiechu, na łeb na 
szyję. Przy wyjściu z pomieszczenia ktoś mi głowę 
spuścił w wodoszczelne drzwi włazu. Mocowałem 
się, aby je otworzyć, wysunąć się i koledze biegną
cemu za mną pomóc. Jakeśmy przeszli, mat M. za
trzasnął drzwi włazu.

„Nie rób głupot, tam przecież zostało dużo lu
dzi” — mówię do niego. Odpowiada: — „Mam 
taki rozkaz. Sam wiesz”. Nie daj Boże, myślę, tak 
zamknąć tylu ludzi na pewną śmierć. Ale tu już 
okręt zaczął się przechylać na lewą burtę. Spojrza
łem na zegarek. Jedna minuta do szóstej. Muszę 
wydostać się na pokład, inaczej zginę. Nie ma cza
su do stracenia. Na korytarzu dużo ludzi, ale pa
niki nie ma, ani krzyków. W słabym świetle awa
ryjnym wszyscy wyglądają jak duchy. Z korytarza 
do drzwi na pokład. Otwarte !Na pokładzie ogień. 
Wszystko płonie. Droga zamknięta. Ktoś szarpie 
mnie za ramię. „Józek, chodź prędko, znam miej
sce gdzie się możemy wydostać na pokład”. Kolega 
Z.W. pociągnął mnie za sobą. Wleźliśmy do schow
ka na płaszcze i buty dla wachtowych. Kolega Z.W. 
skoczył do bulaja i wysunął głowę i jedno ramię, 
ale dalej ani rusz. Wołam i proszę, aby złaził, a on 
nic. Nie da się ruszyć. Na pewno stracił głowę. 
Kopał i bronił się. Więc ja po pomoc, z powrotem 
na pomieszczenie. Już załoga maszynowa wycho
dziła z dołu. T.S. kiwnął mi ręką i znikł gdzieś. 
Byłem na jego weselu drużbą osiem tygodni 
temu. Skoczyłem do prawej burty. Ktoś mnie szar
pie i pokazuje bulaj ratunkowy. Nie wiem kto to 
był Więc skokiem na bakistę i do bulaja. On pier
wszy. ja za nim. Ale w pośpiechu zawadziłem o coś 
i wywróciłem się, nadając pomiędzy stoły. Więc 
zaraz skokiem na korytarz, a tam tłum i nikt się 
nie rusza. Bali się ognia. Dopiero Zygmunt S. ru
szył się pierwszy. Przy mnie stał Marian D.. więc 
bez chwili namysłu zacząłem go pchać za Zygmun
tem, jednocześnie ciągnąłem za sobą Józefa H. I 
tak dotarliśmy do drzwi. Mijając Centralę Artyle
ryjską zobaczyłem Tadka. Miał na uszach słucha
wki i widać czekał rozkazów. Jakich i na co? Wi
dać nie zdaje sobie sprawy z tego co się dzieje. 
Dostaliśmy się do luku wejściowego, ale trudno 
go było otworzyć. Dopiero gdy się czterech nas 
oparło, luk się otworzył, a my wyszliśmy na po
kład. Okręt przechylał się coraz bardziej. Zy
gmunt stał na schodach, Marian na dole, a Józef 
obok. Zdrętwiałem na widok tego co się na po

kładzie działo. Cały okręt, pokład od dziobu do 
rufy, pomost, nadbudówki, wszystko pokryte pło
mieniami. Paliły się także łodzie ratunkowe wiszące 
na szlupbelkach. O mój Boże! — pomyślałem, to 
przecieeż nie możliwe! Taki był chyba obraz pie
kła, które wymyślił Dante. Na rufie, pośród pło
mieni i pogiętej stali stał marynarz, cudem żywy 
i machał rękami. A tu woda już. nóg blisko. Oglą
dając się wokoło przyszło mi na myśl że mój kum
pel kucharz jest pewno w kuchni, bo zwykle o tej 
porze przygotowuje śniadanie. Powinien tam być. 
Skoczyłem tam i do drzwi aby otworzyć, a w tym 
momencie nastąpił wybuch. Widziałem tylko ścianę 
ognia, a potem już nic. Straciłem kierunek i świa
domość. Pod brodą gorąco . . . pali! Zrzuciłem z 
szyi szalik i jak mogłem, próbowałem zdusić palą
cą się na mnie ropę. A tu mnie Marian za kark 
ułapił i doprowadził do schodni. Już też wiedzia
łem gdzie jestem i co dalej robić. Fajny chłop! 
Nie wiem czy zeszedł z górnego pokładu specjal
nie po mnie, czy też czekał na mnie na dolnym 
pokładzie. Trudno było leźć po schodni do góry, 
bo przechył okrętu już był bardzo duży. Gdy zna
lazłem się na górnym pokładzie i chwyciłem za 
reling. „Orkan” zawibrował, przechylił się, a ja 
zawisnąłem jak szmata na relingu z nogami w po
wietrzu. Byłem w strachu, aby nie puścić relingu 
i chyba tylko ten strach dodał mi siły do utrzyma
nia się. Pod brodą, na piersiach znów czuję gorąco, 
widać pali się na mnie ubranie. Muszę więc skakać 
w morze. Nie widzę nic. Ciemno w oczach po wy
buchu. Namacałem coś nogami i w tej chwili zda
łem sobie sprawę, że okręt osiada rufą i tonie, więc 
dziób się będzie wyżej podnosił, aż do pionu. Pu
ściłem więc reling i spadłem, ale nie w wodę, tylko 
na jakąś krawędź i tam się zatrzymałem. Ubranie 
paliło się na mnie i piekło mnie już żywcem. Jakoś 
skoczyłem bokiem i z dużej wysokości chlupnąłem 
w wodę.

Pierwsza myśl była, aby ściągnąć buty. Nabrałem 
więc do płuc powietrza i zanurzyłem się. Poszło 
dość łatwo, bo gumiaki zawsze są dużych nume
rów. Ale czuję że tonę. Nie pomogły wysiłki wy
dostania się na powierzchnię. Czułem uderzające 
we mnie bąble powietrza i to że woda wciąga mnie 
w dół. Wir tonącego okrętu złapał mnie i trzymał. 
Aby tylko nie stracić głowy! Spokojnie! Co tu ro
bić. Ręką namacałem burtę, więc zaraz oparłem 
się stopami, odepchnąłem i. .. po długiej chwili wy 
płynąłem na powierzchnię. Był to czas najwyższy, 
bo mi już zaczęło brakować powietrza. Nie jestem 
dobrym pływakiem, ale machałem rękami z całej 
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mocy, aby się oddalić od tonącego okrętu. Potem 
już musiałem odpocząć, a już zdałem sobie sprawę 
z tego, że już mnie wir nie dosięgnie. To mnie uspo
koiło. Do tego czasu nie miałem żadnej możliwości 
do przekonania się co się dokoła mnie dzieje. 
Teraz powoli przychodziła przytomność. Słyszałem 
różne głosy i począłem rozróżniać je. Jeden, dwóch, 
trzech ludzi i to bardzo blislko mnie. Ktoś pow-e- 
dział: „To i koniec. „Orkan” poszedł na dno”.

Automatycznie obróciłem się w tę stronę, aby 
zobaczyć i . . . Ja nic nie widzę! Nic zupełnie. Ob 
cierałem oczy i zmywałem wodą, ale to nic nie 
pomogło. Absolutnie ciemno!

Strasznie mi się zrobiło. Nie widzę! Poddałem . ię 
rezygnacji. Po kilku chwilach zacząłem rozróżniać 
głosy i słowa. Słyszałem więc: „O Jezusie”, potem 
„Matko”, potem znów: „Do jasnej cholery” i inne 
wołania, prośby, modlitwy i przekleństwa. Po mo
jej lewej stronie więcej głosów skupionych jakby. 
To chyba ludzie są na tratwie. Po prawej stronie, 
bliżej mnie, dużo więcej głosów, ale jakby rozsia
nych, to chyba są ci, jak ja, płynący. Zacząłem 
płynąć ku tym głosom z prawej strony. Dziwiłem 
się temu, że jakkolwiek nie jestem dobrym pływa
kiem, to jednak z łatwością mogłem utrzymać się 
na powierzchni wody. Ejże, chyba już tu pozosta
nę, a gdy się poczuję zmęczony, to pociągnę do 
tratwy aby odpocząć. Niech tam korzysta ten, któ
ry nie potrafi pływać. Dopiero teraz zaczynam 
odczuwać zimno. Zdrętwiały mi ręce i nogi. Fale 
kołowały mną i rzucały, a po chwili zauważyłem, 
że głosy pływających oddalają się ode mnie. Za
niepokoiło mnie to i zacząłem wołać aby mnie usły
szano. Nie było żadnej odpowiedzi. Wołałem bez 
przerwy, ale bez skutku. Żadnej odpowiedzi! Te
stem więc sam. Naprawdę sam! Czy ja ostatni, czy 
inni uratowali się a mnie pozostawili. Czy może 
wzięto ich do niewoli. Wiele różnych myśli prze
latywało mi przez głowę.

Fale ciągle rzucały mną to tu to tam, a ja nie 
miałem pojęcia gdzie jestem i dokąd płynę. Nie 
ma wlięc sensu pływać i męczyć się. Lepiej oszczę
dzać siły i starać się tylko o utrzymanie na po
wierzchni. Uderzyło mnie coś w głowę. Namaca- 
łem, wiosło. Żadna to pomoc, więc je puściłem. 
Po pewnym czasie znów uderzenie. Jakaś puszka 
sucharów. Nie mogłem uwierzyć. Tak zawsze nie
nawidziłem sucharów, a tu duża ich puszka przy
chodzi mi w pomoc. Lekka, więc łatwo mnie utrzy
muje i teraz mogę sobie odpocząć. Cały wysiłek 
skupiam na tym, żeby utrzymać puszkę, a na fali 

to nie łatwo. Trzymam się jak mogę i tak mi czas 
leci. Czas już nie miał dla mnie żadnego znaczenia. 
Ile minut, czy godzin upłynęło, trudno powiedzieć. 
Zaczynam wyczuwać pewną zmianę. Fale już mnie 
mniej chlustały a w nosie kręcił się mocny zapach 
ropy. Była ciepła. Oblewała mi twarz i ręce, a to 
odczuwałem przyjemnie. Ale ta przyjemność nie 
trwała długo. Znowu mnie coś uderzyło. Namaca- 
łem ręką . . . człowiek. Głowa w wodzie, ciało bez 
ruchu. Trup. Jeden, po nim drugi. Coraz ich więcej. 
Dużo ich. Przeraziło mnie to. Tylu ludzi na darmo 
zginęło. Nie widząc nic, nie mogłem nawet rozpo
znać kto oni byli. Może to i lepiej, bo jakbym 
się czuł, gdybym rozpoznał któregoś z mych do
brych kolegów. A tak nie wiem kto oni byli. Ale 
zaraz coś się dzieje. Ktoś łapie za puszkę. Przy
ciągnąłem ją do siebie i jestem w strachu, aby 
mnie ten za nogi nie złapał. Cisza! Wyraźnie słysza
łem jak paznokcie drapały po metalu puszki. Jakoś 
mi się wymknęła. Macałem dookoła i z wielką ulgą 
znalazłem. Objąłem ją mocno i trzymałem. Słyszę 
głosy: — „O, to straszne, okropne”. Tak, i to tak 
wszystko szybko się stało”. Słyszę wyraźnie roz
mowę. Blisko mnie dwóch ludzi rozmawiało, a ja 
się ucieszyłem, że mam koło siebie kolegów. Za
wróciłem w stronę głosów i krzyknąłem: „Kto tu 
jest”. Popłynąłem dalej. Nic nie mogę rozpoznać, 
bo nic nie widzę. Coś ż oczami nie w porządku. 
Alę nie dostałem odpowiedzi. Znów krzyczę. Cisza. 
„No bez głupstw chłopaki, kto tu jest”. Nie ma 
odpowiedzi. Och, nie! Mam już dość! Nerwy mnie 
poniosły i mam dość odpoczynku w bezruchu. Za
cząłem płynąć przed siebie. Gdzie, nie wiem. Aby 
się tylko stąd oddalić. Przyszło mi na myśl także, 
że ropa, ciepła woda, to może się łatwo zapalić. 
Zacząłem płynąć żywiej, a po pewnym czasie po
czułem na twarzy bryzgi fal. Wydostałem się z ro
py. Tylko mi zimno i coraz zimniej. Raz po raz 
fale wytrącały mi puszkę ze zgrabiałych rąk. Wpa- 
dłem w panikę, gdy zgubiłem puszkę. Znów ja
kimś cudem ją dostałem. Wiem że słabnę i że ini 
coraz trudniej utrzymać puszkę. Już straciłem czu
cie w rękach. Dotychczas jakoś trzymałem się, ale 
ze stratą sił począłem upadać na duchu. Ogarnęła 
mnie trwoga i smutek. W myślach przesuwają się 
urywki życia jak na filmie. Zdarzenia, rodzina, ko
ledzy oraz inne zapomniane szczegóły. Mówię że 
przed śmiercią każdy widzi swój życiorys. Jestem 
już bardzo słaby, bardzo zziębnięty i bardzo zre
zygnowany. Widać że przychodzi na mnie koniec. 
Czuję w oczach łzy, a w sercu jakieś bezradne wo
łanie o pomoc. Ogarnia mnie senność.
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Ile czasu upłynęło nie wiem, ani mnie to nie 
obchodziło. Mijające minuty i godziny nie miały 
dla mnie żadnego znaczenia. Odczuwałem jakieś 
rytmiczne uderzenia, ale nie mogłem w tym stanie 
wyczerpania zdać sobie sprawy z tego. Bum, bum.

znowu bum, bum .. . Ale coś się dzieje. Zaczy
nam coj słyszeć. Sen to czy jawa. Słyszę coraz wy
raźniej i bliżej, coraz bliżej! To nie sen! Głosy! 
Ktoś mówi po angielsku. To chyba niemożliwe. 
Nagle przyszła świadomość. Wyrwałem się z letar
gu. Znów uderzam całym ciałem o coś. Bum . . . 
Bum . . . Ręka uderza w coś twardego, solidnego. 
Myśl jak błyskawica: to burta okrętu lub łodzi! 
Trzymając jedną ręką puszkę, drugą, po burcie, 
posuwam się wolno w kierunku głosów. Znowu 
uderzenia. Nic nie rozumiem, bo nic nie widzę. 
Myślę że chyba jest to łódź okrętowa przy burcie 
okrętu i fala w nią bije!

„Come on boy, this way”. — Nie wiem czy to 
jest skierowane do mnie czy do kogoś innego. Py
tam: — „Which way?” Ktoś odpowiada: „Here”.

Nadal się nie ruszam bo nie mogę i nie wiem 
gdzie się ruszyć. Dopiero później dowiedziałem się, 
że ci z moich kolegów, którzy zbyt blisko podpły
nęli do burty, zostali poranieni lub nawet zabici 
rzutami fali o burtę. W tej chwili instynktem 
trzymałem się z dala od burty. Jeden z marynarzy 
HMS „Musketeer”, Coty, skoczył z pokładu okrę
tu do wody i przyholował mnie do łodzi ratowni
czej i w ten sposób uratował mnie od wielkiego 
niebezpieczeństwa. (Dowiedziałem się o tym dużo 
później)). Puściłem puszkę sucharów, ale przysięg
łem sobie że tak długo jak żyję, nie będę na sucha
ry narzekał. Lieutenant Clark z trudnością mnie 
wciągnął do łodzi, a potem na pokład. Jak worek 
kartofli. Nie miałem czucia ani w rękach ani w 
nogach.

Znalazłem się po jakimś czasie w umywalni za
łogowej, razem z innymi uratowanymi. Gwarno! 
RoZpoznaję głosy znajome: J.C. Bosmana B.L. ko
legi Z.S. i innych. Każdy opowiada swoje dzieje, 
a ja ściągam po omacku spalone łachmany z siebie 
i próbuję się umyć. Ale mi nie idzie to łatw.o 
Co położę mydło, to zaraz zniknie, więc co chwila 
muszę macać aby je znaleźć.

Jakiś Anglik zapytał: — „Can’t you see?” Od
powiadam: — „No”. Raz dwa, koc na plecy i do 
izby chorych. Tam pytania, pytania, po polsku, po 
angielsku. Nazwisko i tam dalej. W izbie chorych 
było ciepło, więc mnie powoli opuściła drętwota, a 
z nią przyszły bóle, jak sto diabłów. Do rąk ■ nóg. 
Ogromnie mi się spać chce. A tu słyszę wybuchy, 

czuję duży przechył okrętu. Widać atakują łódź 
podwodną. O, Dobry Boże! Nie daj aby znów 
trzeba było skakać za burtę. Ale chyba na pokła
dzie bezpieczniej niż tu. Wyprysnąłem z kojki i 
macam gdzie drzwi. Złapali mnie za ramiona i 
słyszę: — „It’s all right, friend, it’s all right”. Gło
sy powoli oddalają się, coraz dalej, dalej . .. Chcia- 
łem oczy otworzyć, a tu ciemno. Macam, założył' 
bandaż. * * *

„No jak się pan marynarz czuje?” Co to, kobieta 
do mnie przemawia? Jakim cudem? Łóżko się nie 
kołysze, nie czuję wibracji śrub okrętowych. Cie
pło wygodnie. „Gdzie ja jestem?” „W szpitalu pol
skim im. I. Paderewskiego w Edinburgu”. Chyba 
tu ktoś żartuje -— myślę sobie. Jak i kiedy ja się 
tu dostałem? Mówią, dziesięć dni temu. To chyba 
nie możliwe. Tyle czasu, a ja nic nie pamiętam. 
Oparzelizny na skórze zaczynają swędzić. Zarost 
na twarzy nie golony od tygodni. Ale co się mar
twić. Poprosiłem pielęgniarki, aby wysłała telegram 
do narzeczonej, aby się ta dowiedziała gdzie je
stem i co się ze mną dzieje. Okazuje się, że już 
mnie opłakała. Poszła do doku w Govan dowie
dzieć się o mnie i tam jej powiedzieli że zginąłem 
na „Orkanie”. A był to marynarz na tym samym 
okręcie i nazywał się bardzo podobnie, Józef Pro- 
ciuk. Powiedzieli jej więc, że Józef Pściuk (to ja) 
zginął, a Józef Prociuk uratowany. Moja narzeczo
na ogromnie się uradowała moim telegramem. Los 
zrządził inaczej, a podobieństwo nazwisk spowo
dowało pomyłkę. I to ty, zacny kolego, były pod
chorąży Armii, ochotnik do Marynarki Wojennej, 
tyś tak nieszczęśliwie zginął. Aleś zginął jak boha
ter.

Mój pierwszy list od rodziny od 1940 roku miał 
też napis na kopercie „Zginął na Orkanie”.

Przychodziły do mnie potem wdowy po pole
głych na Orkanie pytać jak ich mężowie zginęli. 
Cóż mogłem mówić. Sam nie wiedziałem, a ta cała 
tragedia śmierci trwała tylko kilka minut od wy
buchu torped do zatonięcia. Tak bardzo wielu tam 
zginęło na pokładzie i pod. Tylko się nas szczęśli
wców garstka uratowała. A o tym co przeżyłem 
i co widziałem, to nie sposób było kobietom mówić.

Potem przeżyłem i tragikomiczne momenty. Ja
kaś kobieta sprawiła mi „lanie” parasolką za to, że 
ją łokciem trąciłem, a gorąco potem przepraszała, 
jak się okazało że ja nie widzę. Kiedy indziej jedna 
pani zatrzasnęła mi drzwi przed nosem, a guż nosi
łem po tym wypadku przez długi czas. Co sobie 
wtedy myślałem, to nie wypada pisać! Ale były i 
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inne, weselsze przeżycia, kiedy miałem odwiedziny 
kolegów a i oficerów też.

Któregoś dnia przyszedł Kdr. U. „Masz tu piękne 
pielęgniarki” — powiedział.

„Cóż mi z tego, kiedy ja nie widzę” — odrzekłem.
„Jak się nie widzi, to się maca” — taką mi dał 

radę, aby mnie rozweselić, bo się bardzo martwi
łem o moje oczy. Byłem chudy i wycieńczony, mia
łem kontuzję, oparzenia i od wybuchu kuchni omai 
nie postradałem oczu i wzroku.

Profesor dr G. wziął mnie w opiekę; przepisał 
lekarstwa, dawał zastrzyki, miałem dobre jedzenie 
i odpoczynek, więc powoli nabierałem wagi i do
chodziłem do zdrowia. Obiecano mi też, że po 
pewnym czasie odzyskam wzrok. Więc będę mógł 
oglądać niebo, kwiaty, wszystko! Chwała Panu Bo
gu. Okropnie mi żal poległych kolegów. Marian 
mnie uratował, a sam zginął. A ty Zenek, dlacze- 
goś ty mnie nie posłuchał?

Gdzie są moje jabłka, fotografie, dokumenty i 
forsa? Cała moja posiadłość dzisiaj to pas i nóz 
marynarski, na którym było wybite moje nazwisko. 
Przysłali mi to marynarze angielscy z HMS „Mus- 

keteer’a”. Muszę też do nich kiedyś napisać i po
dziękować za pomoc w takiej chwili, w której ja 
już zrezygnowałem z życia. Niech tylko odzyskam 
wzrok. Każdego czeka jego własny los. Jaki jest 
mój los, nie wiem.

Pan Profesor G. namówił mnie, abym opisał te 
momenty, kiedy je jeszcze wyraźnie pamiętam, ja
ko że z czasem wiele się zapomina. Jak już zaczą
łem odzyskiwać wzrok, Profesor G. mówił, że ta
kie pisanie będzie dobre i dla oczu i dla umysłu, 
aby się tylko nie męczyć, a to mi bardzo pomoże. 
Ano, skorzystałem z jego rady i opisałem te osta
tnie chwile , Orkana", jak tylko mogłem najdo
kładniej. Muszę jeszcze podziękować rannemu lot
nikowi, który też mnie namawiał, abym swe prze
życia przelał na papier.

Edinburgh, Maj 1944r.
St. mar. Józef Pśc.iuk 

Za zgodność z oryginałem, 
Witold Poray Wojciechowski

Glasgow, luty 1979 r.

Romuald N. Tymiński

DZWON OKRĘTOWY
W rubryce „Z kolegami po świecie” numeru 139 

Naszych Sygnałów, kol. Andrzej Guzowski, nawią
zuje do dzwonu ORP „Sokół”, ofiarowanego przez 
byłego Oficera Łącznikowego tego okrętu, Lt. Ge- 
orge'a Taylora RVNR. Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, wspomina, że córka Jego Krystyna, 
w marcu 1945 roku była ochrzczona na ORP „So
kół”, a dzwon okrętu służył za chrzcielnicę. Pisze 
dalej, że nie wie, czy był jakiś inny dzwon okręto
wy, który doznał zaszczytu służenia za naczynie 
religijne.

Pragnę więc zadowolić ciekawość kol. A. Gumo
wskiego (a może i innych kolegów) i podać, że 
o rok i trzy miesiące wcześniej, przed chrztem Jego 
córki, w grudniu 1943 roku, dzwon ORP Ślązak 
był użyty jako chrzcielnica.

Zdarzenie to zostało opisane, bez użycia nazwisk 
i miejscowości, w numerze 7-mym gazetki okręto
wej „Ślązaka” Pomyślnych Wiatrów, pod tytułem 
„Niecodzienna ceremonia”, przez Jerzego Szulaka 
(był to jeden z moich pseudonimów, pod którymi 
pisywałem w tej gazćtce; drugim był bosman 
Rumpeł).

JAKO CHRZCIELNICA
Do tej „Niecodziennej ceremonii” doszło w ten 
sposób:

Mieszkający obecnie w Londynie pan Juliusz 
Friedrich (brat Tadeusza, wspaniałego szermierza, 
reprezentanta Polski i Olimpijczyka) był przed 
Drugą Wojną Światową radcą Poselstwa Polskiego 
w Kopenhadze. Na około rok przed wojną, urodził 
się Państwu Friedrich syn. Rodzice zamierzali 
ochrzcić dziecko w Polsce. Tymczasem, wypadki 
dziejowe następowały szybko jedne po drugich i 
nie można było nawet myśleć o urlopie w Polsce. 
Wobec tego pan Juliusz Friedrich (n.b. wielki zna
wca spraw morskich i miłośnik Marynarki Wojen
nej), sam ochrzcił syna wodą z. Bałtyku i postano
wił, że młody Juliusz zostanie oficjalnie ochrzczo
ny po „rychłym” powrocie do Polski.

Jednak wojna się przewlekła. Gdy w 1943 roku 
ORP Ślązak zawinął do Algeru, zastał tam pana 
Juliusza Friedricha z rodziną. Piastował on Urząd 
Konsula Rzeczypospolitej Polskiej i Przedstawiciela 
Rządu Polskiego. Między wieloma obowiązkam, 
miał pod swoją opieką w dzielnicy Algeru El Biar, 
obóz Polek z dziećmi, wśród których znajdowała 
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się nasza, nieodżałowanej pamięci koleżanka Julia 
Ihnatowicz, secundo voto Mackus.

Podczas jednej z wizyt na „Ślązaku” pan Juliusz 
Friedrich opowiedział historię chrztu młodego Ju- 
lusia, który już osiągnął pięć lat życia i wciąż cze
kał na powrót do Polski, by zostać formalnie 
ochrzczonym.

— Przecież Państwo są już teraz w Polsce, będąc 
na pokładzie Okrętu Rzeczypospolitej Polsk:ej, 
oświadczyłem państwu Friedrich. — Proponuję więc, 
by Juluś został ochrzczony na naszym okręcie.

Propozycja ta podobała się Państwu Friedrich, a 
więc niezwłocznie przystąpiliśmy do wprowadzenia 
jej w czyn.

Powstało przy tym małe zacięcie. Ksiądz Artur 
Michał Kuliński, porucznik Kapelan Mar. Woj. 
U.S.A. oświadczył, że chrzest z wody jest ważny, 
a więc nie należy chrzcić dziecka po raz drugi. Po 
dyskusji, zgodził się jednak na kompromis. Nazwał 
tę uroczystość nie chrztem a Solemnizacją chrztu

Jak wspomniałem powyżej, zdarzenie to zostało 
opisane w gazetce ORP Ślązak, „Pomyślnych wia
trów”, którego końcowy wyjątek brzmiał jak poni
żej.

,(Rodzice i grupka przyjaciół i gości z zachwytem 
obserwowała rezolutnego Julusia, bez zająkniema 
powtarzającego za księdzem A.M. Kulińskim, Pola
kiem, Kapelanem Mar. Woj. Stanów uZjednoczonych 
Ameryki Północnej, odpowiedzi na przepisane ry
tuałem pytania, jakby się ich był poprzednio na
uczył. Sam zmówił Ojcze Nasz, wyrecytował przy 
pomocy księdza Skład Apostolski i odważnie prze
chylił głowę nad dzwonem okrętowym użytym za
miast chrzcielnicy.

Małego Juliusza Aleksego Seweryna Friedricha 
do chrztu trzymali, panie M.Z. i H.P. (niestety na
zwisk Pań nie pamiętam) oraz Major Kazimierz 
Oliszewski, oficer wojska Stanów Zjednoczonych 
A.P. i Dowódca Okrętu, dumny, że ta niecodzienna 
ceremonia, po raz pierwszy w Polskiej Marynarce 
Wojennej miała miejsce na ORP Ślązak.

P.S. Teraz z kolei ja jestem ciekawy czy ORP 
Ślązak był naprawdę pierwszym Okrętem R.P , na 
którym do chrztu użyto dzwonu okrętowego ja
ko chrzcielnicy.

Romuald Tymiński 
Wyspy Bahama
Styczeń, 1979

A. Kadulski

A BYŁO TO TAK... .1 7 ~

Nie miałem jeszcze dwunastu lat, była pora spo
wiedzi wielkanocnej; ksiądz katecheta zapędzał nas 
do konfesjonału. Ja miałem „na pieńku” z niedoce
niającym mnie profesorem Zagórskim (Panie świeć 
nad jego duszą), więc nic dziwnego że z całego ser
ca życzyłem mu wszystkiego najgorszego.

Na poprzedniej spowiedzi, za to samo ksiądz 
dal mi na pokutę ileś tam zdrowasiek i kazał się 
poprawić.

A ja ciągle mu złorzeczę.
— Da mi ksiądz rozgrzeszenie, czy nie da> — 

myślę sobie.
Rozterka trwała dostatecznie długo, spowiedź się 

skończyła.
Kiedy stwierdziłem, że nic złego mnie za to me 

spotkało, podobne sytuacje zaczęły się powtarzać 
i wreszcie przeszły w nałóg.

Ponad trzydzieści lat później, kiedy osiedliłem się 
w Kanadzie, w ciągu pierwszego roku poszukiwa
nie pracy, braku stałego adresu, poszukiwania mie
szkania itp. przerwała się moja łączność ze Stowa

rzyszeniem Mar. Woj. Z początku były wyrzuty 
sumienia, ale nie było łączności ze Stowarzysze
niem. Wreszcie, jak w latach dziecinnych — p ze- 
szło w nałóg.

Aleć milczenie nie powinno trwać więcej jak 
ćwierć wieku Właśnie brat ml przypomina że pod 
wieczór życia, kiedy czas już zapisać się na kolejkę 
u świętego Piotra, trzeba zacząć od rachunku su
mienia. Czas jednać się nawet z nieprzyjaciółmi, 
cóż dopiero mówić o koleżeńskiej Samopomocy.

Wyrzuty sumienia, uderzenie w piersi i oto moja 
spowiedź generalna.

Wziąłem roźbrat z morzem z wyjazdem do Ar
gentyny, pod koniec 1948 roku.

Po pięciu latach spędzonych tam na budowie 
sieci elektrycznych wyemigrowałem do Kanady. 
Rok później byłem już w Kitimat, na północy Ko
lumbii Brytyjskiej w nowo wybudowanej olbrzy
miej hucie aluminium. Miałem zamiar zabawić się 
w tej puszczy dziewiczej ze dwa, trzy lata. Ugrzą 
ziem tam na lat dwanaście, z tych dwa lata zatru
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dniony byłem jako elektryk a następnych dziesięć 
pracowałem w dziedzinie naukowej organizacji pra
cy jako niedyplomowany „industrial engineer”.

Jako że mieszkałem nad morzem, wyrzuty su
mienia, nostalgia, czy romantyzm, nakłoniły mnie 
do zwrócenia się na powrót ku morzu. Własnorę
cznie wybudowałem 23-stopowy slup, którym w 
okresie nie zadługich miesięcy letnich kręciłem się 
po pięknych, nie skażonych jeszcze przez cywiliza
cję, fiordach północnego Pacyfiku.

Kiedy jednak w 1966 roku dyrekcja energetyki 
prowincji Quebec zaproponowała mi pracę w cha
rakterze doradcy w dziedzinie naukowej organiza
cji pracy w Montrealu — skwapliwie skorzystałem 
z okazji powrotu do cywilizacji.

Podówczas już nosiłem się z zamiarem wybudo
wania większego oceanicznego jachtu. W Mont
realu okazało się to niemożliwe ze względu na 
brak dużego hangaru dostatecznie blisko domu, by 
móc wieczorami pracować przy budowie. Pięć lat 
spędzonych w Montrealu wykorzystałem na studio
wanie metod budowy jachtów. W 1971 roku nada
rzyła się okazja przeniesienia na równorzędne sta
nowisko do Trois-Rivieres nad rzeką Świętego Wa
wrzyńca. Znalazłszy odpowiednie locum, na wiosnę 
1972 r. przedsięwziąłem gigantyczną, jak się okaza
ło, pracę budowy jachtu oceanicznego własnymi 
rękoma.

Przez pięć przeszło lat (z wyjątkiem najzimniej
szych miesięcy kanadyjskiej zimy) wieczory, week
endy i wakacje spędzałem na mojej „stoczni”. W 
sumie ponad 5000 godzin! Tylko w wypadkach kie
dy sam jeden nie mogłem jakiejś pracy wykonać 
— szukałem pomocy. Zwykle jednak nawet prace 
wymagające wielu rąk wykonywałem sam (przez 
oszczędność) używając przeróżnych „chwytów” i 
oczywiście, znacznie więcej czasu.

Jest to jacht z siatko-betonu, według planów za
kupionych w Nowej Zelandii.

Żeby dać pojęcie o ogromie pracy, podam, 
oprócz fotografii, parę cyfr.

Jest to kecz 43-stopowy, 19 ton wyporności, w 
tym 6 i pół tony balastu. Do jego budowy użyłem, 
między innymi pół kilometra 8-milimetrowych 
prętów żelaznych do wykonania wręg i pokładm- 
ków (sam spawałem) po 1.5 kilometra 6 i 3 mili
metrowych prętów stalowych oraz 1100 metrów 
kwadratowych siatki żelaznej galwanizowanej. Do 
wiązania ich użyłem 6 kilometrów miękkiego drutu 
żelaznego, wykonując 24 tysiące wiązań. Instalacje 
dodatkowe to diesel, łazienka, kuchenka, maszty 
etc.

Jacht został zmontowany i wycementowany w 
stanie podwieszonym na specjalnej strukturze dre
wnianej. Budując tę właśnie strukturę sam jeden 
omal nie skręciłem karku. Nie jest to praca dla 
jednego człowieka. Była to chyba praca fizycznie 
najcięższa. Najmniej przyjemne to szlifowanie extra) 
twardego cementu z maską na twarzy (ponad 200 
godzin) oraz wiercenie ponad tysiąca otworów w 
najdziwniejszych miejscach w silnie zbrojonym ce
mencie.

Choć prace w cemencie nie były mi obce, po 
ostatnim doświadczeniu będę chyba nienawidził ce
mentu do ostatniej godziny mego życia.

Praca w drzewie — to raczej przyjemność.
Przed rozpoczęciem budowy jachtu musiałem 

sprzedać dom a raczej tę małą jego część, która 
nie była obciążona hipoteką.

Kiedy wieść się rozeszła po okolicy, że starzeją
cy się facet buduje jacht „z cementu” na emerytu
rę z zamiarem pływania po oceanach, zaczęły się 
wizyty ciekawskich. Przybrały one na sile gdy raz 
i drugi znalazły się na łamach lokalnej prasy bli
ższe szczegóły ilustrowane dużymi fotografiami. 
Co niektórzy starali się nakłonić mnie do zanie
chania lekkomyślnego przedsięwzięcia, inni po pro
stu wyrażali zdumienie przed objawem niezwykłej 
odwagi. Starali się mnie przekonać, że cement bę
dąc cięższym od wody, zapewnie utonie. Kiedy usiło
wałem ich przekonać, że stal jest jeszcze cięższa, 
a przecież statki stalowe od lat pływają po morzach 
— ukradkiem wykonywali ręką koło głowy jakiej 
nieokreślone kółka.

Wreszcie przeszedłem na emeryturę i w półtora 
roku później za resztę pieniędzy spuściłem jacht 
na wodę przy asyście tłumów w podnieceniu ocze
kujących potwierdzenia ich obaw.

— Oczywiście jacht zatonie!
A jednak nie zatonął!
Ponieważ jacht nie był jeszcze całkiem wykoń

czony a zima nadchodziła, zdecydowałem się 
przejść do Nowego Yorku drogami śródlądowy
mi, równocześnie wykańczając jacht.

W międzyczasie poszukiwałem załogi. Żona, choć 
miała ochotę trochę pożeglować — nie mogła już 
ze względu na artretyzm i związane z tym kompli
kacje. Obaj synowie nie mogli porzucić swych 
świeżo założonych małych firm, Starszy liczy cudze 
pieniądze bo własnych nie ma dużo (generał 
accountant) a młodszy — ten chrzczony na „Gar- 
landzie” w Devonport — jako architekt planuje 
dla innych domy a na wybudowanie dla siebie nie 
ma pieniędzy.
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Wreszcie pod koniec listopada 77 roku wyruszy
łem z Nowego Jorku na południe z dwoma towa
rzyszami, z których jeden żeglował nieco na jezio
rach a drugi był po raz pierwszy na pokładzie ja
chtu.

Wkrótce po wyjściu na ocean zaczęło dmuchać 
(8 Beauforta). Transmisja sterowa nawaliła. Musia- 
łem sztormować używając steru awaryjnego. Na 
trzeci dzień mój zastępca zachorował; oko uszko
dzone w wypadku kilka miesięcy wcześniej, odez
wało się pod wpływem słonych kąpieli. Dotarłem 
zaledwie do Atlantic City gdzie mój chory zastępca 
mnie opuścił, wracając do Kanady na leczenie. Mu- 
siałem przerwać podróż.

Na wodzie jachtu zostawić nie mogłem r-a zimę 
bo miał lekki przeciek koło wału śrubowego, a wy
ciągnąć z wody nie mogłem bo nie było tam mo
żliwości dla tak dużego jachtu. Z jednym członkiem 
załogi bez jakiegokolwiek doświadczenia kontynuo
wać żeglugę w zimie nie mogłem.

Jakoś udało mi się dotrzeć do Cape May i wy
ciągnąć jacht z wody na okres zimowy.

Planowałem rozpocząć żeglugę wczesną wiosną. 
Niestety władze celno-imigracyjne USA nie chcia- 
ły współpracować. Choć miałem zezwolenie na że
glugę po wodach amerykańskich do kwietnia 78 ro
ku, już w styczniu zajęły one moją VAHINE U 
(Vahine - dziewczyna, kobieta, narzeczona po ta- 
hityjsku), ponieważ nie postąpiłem zgodnie i ściśle 
z przepisami meldunkowymi, zostawiając jacht na 
zimę. Zaklinałem: się, że narkotyków nie szmuglo- 
walem, że nie brałem udziału w desancie na USA, 
że nie szpiegowałem nocami. Przyznali, że to tylko 
kwestia nie przestrzegania formy, bo ostatecznie 
władze amerykańskie były informowane o moich 
ruchach, ale jacht mi zwrócono dopiero po prze
szło sześciu miesiącach i po zapłaceniu 200 dolarów 
grzywny.

W międzyczasie ewentualni towarzysze żeglugi, 
nie mogąc się doczekać konkretnej daty rozpoczę
cia podróży — zorganizowali sobie wakacje w inny 
sposób.

Zaczęło się gorączkowe poszukiwanie załogi.
Wreszcie dotarłem na Florydę, gdzie od blisko 

roku z małymi przerwami na żeglugę, spędzam 
czas w cieniu palm i tablic ogłoszeniowych. Więk
szość z tego czasu to czekanie, najpierw na jacht, 
później na załogę.

Ostrzeżenie dla ewentualnych jachtsmanów: 
dwie największe trudności, które napotkałem to:

—• pieniądze — zwłaszcza wysoki koszt trzyma
nia jachtu w jachtklubach;

-— załoga — znalezienie jej w świecie pracy jest 
trudne, bo przeciętne wakacje po tej stronie 
Atlantyku to zaledwie 2 czy 3 tygodnie.

Dla przykładu, kiedy przy dwu okazjach, w pol
skich środowiskach powiedziałem, że szukam to
warzyszy żeglugi na morze Karaibskie, za każdym 
razem odpowiedziano mi pytaniem:

— A ile pan płaci?

Już zdążyli się zamerykanizować!
Odpowiedziałem że przed wojną, jak mi propo

nowano udział w rajdzie narciarskim czy w grze 
w tenisa, przez myśl mi nie przeszło żądać zapłaty 
za moje towarzystwo.

Jak widzę czasy się zmieniają. Ale żyjemy w 
Ameryce Północnej; w Kanadzie dolar jest królem 
a w USA bogiem.

Dotychczas miałem cztery załogi, każda inna.
— Pracowita i uczciwa — ale brak wspólnych za

interesowań szybko wyczerpał temat do rozmowy. 
Godziny milczenia przeciągały się.

.— Popsuje — w ciągu dwóch tygodni między in
nymi uszkodzili mi radioodbiornik, ustęp, światło w 
łazience, zamoczyli materace.

— Uciekinierzy — wbrew zaciągniętym zobo
wiązaniom udziału w wydatkach bieżących jak je
dzenie, opłaty postojowe, olej dislowy — zniknęli 
po przybyciu do Miami, nie regulując rachunku.

— Strachliwi bohaterzy — wychwalając swoje 
kwalifikacje morskie nakłonili mnie do wyjścia na 
Bahamy, mimo niekorzystnej przepowiedni pogody. 
Pochorowali się przeraźliwie po wyjściu na Golf- 
sztrom. Kiedy na skutek awarii musiełiśmy wejść 
do portu, by zamienić pęknięty ściągacz forsztagu 
— zrejterowali sromotnie.

Trzeba przyznać, że pęknięcie forsztagu groziło 
zawaleniem się grotmasztu ważącego blisko pół to
ny. Fala była taka że śruba co chwila wyskakiwała 
z wody. Gdyby dolne wanty nie były wytrzymały, 
w tej chwili, zamiast listu czytalibyście notatkę po
śmiertną po lekkomyślnym byłym marynarzu, któ
remu zachciało się na stare lala pływać po oceanie 
na jachcie własnej konstrukcji.

Aleksander Kadulski 
(pospolicie „Amorem” zwany)

P.S. Za pięć dni wybieram się na morze Karaibskie 
z załogą No. 5. A po tym to już chyba sprzedam 
jacht zanim mi go zajmą za długi.
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Z Wielkanocnego numeru gazetki okrętowej „Tu 
mówi Piorun” z dnia 13 kwietnia 1941 r. drukuje
my fraszki kol. W. Krzyżanowskiego. Pragniemy 

dodać, że gazetka ta wychodziła dokładnie 38 lat 
temu, kiedy załoga Pioruna i innych jednostek była 
jeszcze bardzo młoda.

WIELKANOC
Dziwną i taką inną dziś mamy Wielkanoc, 
radosną niby, jasną, lecz jakby spłakaną. 
Morze co nas otacza, okręt co jest domem, 
wszystko to przecież bliskie, wszystko tak znajome, 
lecz czegoś brak nam. Szukam od samego ranka, 
że to może w desenie zdobiona pisanka, 
lub baranek na biało lukrem malowany, 
stół z święconym, jak dawniej u Matki kochanej. 
Gdzie są kartki, co dawniej pisały dziewczęta 
z Wesołym Alleluja na Radosne Święta.
— I wspomnienia i myśli co piękniejsze, lepsze 
dzisiaj znienawidzony but niemiecki depcze.
Do kraju co się pod nim nie łamie, nie zmienia, 
sercem piszą najlepsze Świąteczne życzenia.

„OSTRYG A"
Tydzień cały w porcie czeka 
aż Piorun wróci z daleka 

z sinych mórz.
Wtedy cieszy się dziewczyna, 
bo przyjechał jej marynarz; 

wrócił już.
Lecz marynarz jak marynarz 
o dziewczynie zapomina 

a to źle, 
i do baru zaraz spieszy 
by po konwoju pocieszyć 

wódką się.
Dziewczę więc po barach goni, 
prosi, płacze, i łez roni 

z oczu rój:
„Jak twoich kolegów wielu 
nie pij dużo wódki Feluś 

drogi mój”.
Felusiowi serce zmięknie, 
Szkoteczkę przeprasza pięknie.

Mówi smyk:
„Do łóżeczka chodź Szkoteczko 
schować się pod kołdereczką, 

Ino w mig.
W. Krzyżanowski
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Listy do Redakcji

22.1.1979 
Drogi Kolego Redaktorze,

W artykule komandora Romualda N. Tymińskie
go „Kompania Marynarki w Coetąuidan” zamie
szczonym w nr. 140 „Naszych Sygnałów” znalazłem 
dwie nieścisłości, które niniejszym pragnę sprosto
wać.

Czynię to, ponieważ artykuł ten ma charakter 
relacji (podaje nazwiska, daty, wypowiedzi itp), 
które są uważane przez historyków, szczególnie 
krajowych, za źródło historyczne.

Na str. 21 tego numeru N.S. w rozdziale „Co
etąuidan po raz wtóry” czytamy:

„W międzyczasie rząd francuski zezwolił swoim 
obywatelom polskiego pochodzenia zgłaszać się na 
ochotnika do Polskich Sił Zbrojnych”.

Jest to zupełnie błędne.
Rząd francuski nigdy takiego zezwolenia swoim 

obywatelom nie udzielił — nie mówiąc już o tym 
że w ustroju demokratycznym musiałaby być na 
to zgoda parlamentu.

Natomiast P.S.Z. na terenie Francji powstały na 
podstawie umów zawartych między rządem polskim 
i francuskim.

Pierwsza taka umowa była zawarta 9 września 
1939 r.

Przewidywała ona utworzenie jednej dywizji.
Art. II tej umowy brzmiał: „Dywizja będzie się 

rekrutowała z obywateli polskich rezydujących we 
Francji: 1) drogą poboru; 2) przez powołanie ofi
cerów, podoficerów i szeregowców rezerwy; 3) 
przez zgłoszenie się ochotników”.

W związku z katastrofą wrześniową, zajęciem 
terytorium Polski przez nieprzyjaciela i odtworze
niem naczelnych władz państwowych i wojskowych 
we Francji, które postanowiły kontynuowanie dal
szej walki — 4-go stycznia 1940 została zawarta 
druga umowa wojskowa.

Art. III tej umowy brzmiał:

.Wojsko polskie uzupełniać się będzie obywate
lami polskimi następujących kategorii:

1) Wojskowi przybywający z Polski.
2) Rezerwiści powołani pod broń na terytorium 

Francji lub gdzie indziej.
3) Rekruci powołani pod broń na terytorium 

Francji lub gdzie indziej drogą poboru.
4) Ochotnicy.

Rząd francuski będzie miał prawo zatrzymać 
obywateli polskich podlegających mobilizacji w ich 
pracy w tych samych warunkach jak obywateli 
francuskich tych samych kategorii . ..”

luż po podpisaniu umowy z 9 września utworzo
no centralne biuro rekrutacyjne, które przeprowa
dziło akcję spisowo-przeglądową, obejmującą oby
wateli polskich urodzonych w tatach 1895-1922 tj. 
28 roczników. Ten spis mężczyzn obywateli pol
skich na terenie Francji wykazywał 129 000 osób.

Do poboru stanęło 124 639, do służby z bronią 
w ręku zakwalifikowano 103 000.

Nie wszyscy z uznanych za zdolnych mogli być 
powołani, bo na podstawie uwagi zawartej w 
Art. ITT umowy z 4-go stycznia (patrz wyżej) rząd 
francuski na żądanie kół gospodarczych (rolnictwo, 
górnictwo) „reklamował” poważne liczby poboro
wych.

Fakt ten pozwalał liczyć jedynie na około 60 000 
rekrutów. W istocie rzeczy w związku z rozwojem 
wydarzeń wojennych w maju i czerwcu 1940 r. na 
terenie Francji — do P.S.Z. wcielono 44 700 żoł
nierzy.

Przy tej okazji chciałbym wyjaśnić słowo „ocho
tnik”.

Polska ustawa o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej przewidywała w czasie wojny pobór 
mężczyzn od 18 lat.

Z drugiej strony do służby wojskowej, w myśl 
tej samej ustawy, mogli być przyjęci tylko mężczy
źni po skończeniu 17 lat. Czyli ochotnikiem w sen
sie prawnym w czasie wojny mógł być tylko męż
czyzna między 17 a 18 rokiem życia.

Koledzy nasi, którzy przyszli do marynarki z te
renu Francji, na komisjach poborowych pytani 
gdzieby chcieli służyć — zgłaszając marynarkę uwa
żali się potem za „ochotników” tym bardziej, że 
byli przeważnie w wieku poniżej 21 lat co było 
wiekiem poborowym w czasie pokoju.

Z tego terminologicznego nieporozumienia byłe 
potem wiele kwasów — które przypuszczam już 
dawno rozpłynęły się w oceanie czasu.

Druga nieścisłość, nie taka ważna, ale nieścisłość 
mieści się również w tym rozdziale trochę niżej.

Kdr Tymiński pisze: „la wraz z moim kolegą 
kursowym por. mar. Antkiem Waciągą byliśmy itd.”

Pragnę sprostować. Antoni Waciąga w lutym 
1940 r. był już kapitanem marynarki (starszeństwo 
marzec 1938). W związku z tym podpis pod foto
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grafią zamieszczony na tej samej stronie jest rów
nież błędny.

W końcu proszę o przyjęcie moich powinszowań 
za „uchwycenie momentu” i umieszczenie na stro
nie tytułowej N.S. fotografii Papieża, oraz umiesz
czenie artykułu „Gaudę Mater Polonia”.

Serdecznie gratuluje i ściskam dłoń

Bohdan Wroński

Od Red.: Z przyjemnością umieszczam ciekawe i 
cenne sprostowanie prawniczo-historyczne oraz 
pomyłkę stopnia kmdr. A. Wacięgi, z którym rze
czywiście nasz kochany Bey trochę pokręcił.

Wina jest właściwie moja, że nie zamieniłem po
rucznika na kapitana. Muszę jednak dodać, że prze
prosiłem go osobiście i przyrzekłem zrobić to w na
stępnych N.S.

Za miłe słowa za umieszczenie portretu Papieża 
i artykułu jestem serdecznie wdzięczny, chociaż to 
nie było strategiczne „uchwycenie momentu” ale 
impulsywne wypowiedzenie radości, która nas wszy
stkich opanowała na wiadomość o tym wiekopo
mnym wydarzeniu.

B.M.
3 stycznia, 1979

Drogi Kolego Redaktorze,

W ostatnim numerze Naszych Sygnałów (140) 
w podpisie pod zdjęciem na str. 13 pozbawiono 

mnie, nie po raz pierwszy w wydawnictwach SMW, 
stopnia służbowego nadając mi nie istniejący w 
Marynarce Wojennej stopień ,,mgr”(?). Wyrządzo
no tym przykrość nie tylko mnie, bowiem ze sto
pnia st. mar. jestem wielce dumny, ale również mo 
im kolegom „z pokładu”, których w delegacji 
P.M.W. na pogrzebie admirała Unruga byłem je
dynym reprezentantem.

Łączę koleżeński uścisk dłoni,

(—) Alfred Piechowiak

Od Redaktora: Drogi Kolego,

Dziękuję za list, który mówiąc szczerze . . . wzru
szył mnie przywiązaniem do Polskiej Mary.iarki 
Wojennej i dumą ze stopnia zdobytego podczas 
wojny.

Sprawa używania przy nazwisku stopnia mary
narskiego (czy wojskowego) jest niestety skompli
kowana w świecie angielskim. Otóż poinformowano 
mnie, że do uiżywania stopnia wojskowego, oo ukoń
czeniu służby mają prawo tylko oficerowie (czy 
podoficerowie) służby stałej (zawodowi).

Użyłem więc Pańskiego stopnia naukowego, 
którego zdobycie cieszy nas wszystkich — Pańskich 
Kolegów.

Zapewniam więc Kolegę, że ze strony redaktora 
N.S. nie było żadnych innych powodów, tylko zwy
czajny gest kurtuazyjny, którego ma Pan pełne pra
wo oczekiwać.

B. Markowski.



Kpt. łączn. Stefan DĄBROWSKI

ŁĄCZNOŚĆ
W DZIAŁANIACH WOJENNYCH 

NA POLSKIM WYBRZEŻU 
W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ

1939 ROKU
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Motto: „Łączność jest jak powietrze, 
zauważa się dopiero jej brak.

Z dniem 10 lipca 1939 wszedł w życie rozkaz 
Kier. Mar. Woj. z dnia 1 czerwca 1939 r. zarządza
jący reorganizację dowództw na Wybrzeżu. A mia
nowicie. Dowództwo Obrony Wybrzeża zostało po
dzielone na dwa oddzielne dowództwa: Dowództwo 
Morskiej Obrony Wybrzeża i Dowództwo Lądowej 
Obrony Wybrzeża. Obydwa nowe dowództwa pod
legały dowódcy Floty. Zakres działania obydwóch 
dowództw obejmował zasadniczo całe wybrzeże. 
Rozgraniczeniem ich działalności miało być oparte 
wyłącznie na kryteriach rzeczowych: obrona przed 
nieprzyjacielem na lądzie i od strony morza. Na 
niższym szczeblu, na Helu, wszystkimi oddziałami 
(podległymi tak dowódcy obrony morskiej, jak i 
lądowej) dowodził dowódca rejonu umocnionego 
Hel (R.U. Hel)1).

W związku z tym organizacja łączności przedsta
wiała się następująco:

Oficer Sygnałowy D-cy Floty — kpt. mar. K. 
Sawicz-Korsak.

Oficer Sygnałowy D-cy Morskiej Obrony Wy
brzeża — kpt. mar. E. Nowak.

Dowódca Łączności D-cy Lądowej Obrony Wy
brzeża — mjr. łączn. I. Spychalski.

Zaopatrzenie w sprzęt techniczny łączności: Szef 
Służby Łączności w Komendzie Portu Wojennego 
kmdr. ppor. S. Sierkuczewski.

Oddziały łączności
W skład Morskiej Obrony Wybrzeża wchodziły: 
— Pluton lokalny łączności Gdynia — d-ca por. 

łączn. W. Grabowski, któremu podlegała drużyna 
łączności w M.D. Lot. — Puck.

—■ Pluton lokalny łączności Rej. Umoc. Hel — 
d-ca vacat.

Lądowa Obrona Wybrzeża posiadała Morską 
Kompanię Łączności o składzie 2-ch plutonów — 
d-ca por. łączn. S. Zieliński

— Pluton telegraficzny,
— Pluton bezdrutowy (radio i sygnalizacja).
Wymienione oddziały łączności były marynarskie 

i całkowicie zmotoryzowane. Wywodziły się one 
wszystkie z Kompanii Łączności Wybrzeża Mor
skiego 2).

Zadanie i wyposażenie poszczególnych oddziałów 
łączności.

Pluton lokalny łącznoćci Gdynia:

Stan plutonu: 1 oficer x 60 szeregowych 3). Za
danie: Obsługa centrali telefonicznej D-twa Floty, 
obsługa stacji Hughes’a D-twa Floty, oraz konser
wacja aparatów i sieci kabla telef. podziemnego re
jonu Gdynia. Centrala telef. była wyposażona w 
łącznicę typu pocztowego (2 x 100), w godzinach 
urzędowania centrala była obsługiwana przez tele
fonistki cywilne (etat 5 telefonistek). Centrala by
ła wyposażona w przyrządy pomiarowe do kontro
li kabla podwodnego.

Gołębnik D-twa Floty — był obsługiwany przez 
pracownika cywilnego. Kompania łączności na dal
sze ćwiczenia i okręty wychodzące na pływanie za
bierały ze sobą gołębie pocztowe na loty ćwiczebne.

Dowódcy plutonu lokalnego Gdynia podlegała 
pod względem technicznym drużyna telefoniczna 
M.D. Lot’u. Zadaniem jej była obsługa centrali te
lef., konserwacja aparatów telef. sieci lokalnej dy
wizjonu, obsługa stacji Hughes’a i gołębnika gołębi 
pocztowych.

Pluton lokalny łączności Rejonu Umocnionego Hel

Stan plutonu: 1 30. Zadanie: Obsługa centrali
telef. i stacji Hughes’a Dowódcy Rej. Umocn. Hel, 
konserwacja aparatów telef. i sieci kabla telefoni
cznego podziemnego rejonu Hel. W czasie działań 
wojennych obsługa centrali telefonicznej Dowódcy 
Obrony Morskiej (D-ca Floty).

Morska Kompania Łączności.

Stan: 2 110. Zadaniem jej było obsłużyć po
wstającą centralę telef. D-cy Lądowej Obrony Wy
brzeża przy ulicy Zgoda 4 i zapewnić dowódcy 
łączność telefoniczną i radiową z podległymi mu 
oddziałami w polu.

Skład kompanii:

— drużyna d-cy komp.,
— pluton telegraficzny, stan 1 + 60, w składzie 

4-ch drużyn telefonicznych plus drużyna stacyjna. 
Wyposażenie: łącznica połowa typu Ł.P.30, 4 łącz
nice połowę typu Ł.P. 10, 12 aparatów telefonicz
nych polowych plus 48 km. kabla polowego tele
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fonicznego. Środki transportowe — samochody 
półciężarowe.

— pluton radio, stan 1 + 36, wyposażony w 4 
nowe radiostacje samochodowe typu N I/s.

Opis sieci telefonicznej stałej 4).

W 1920 r. została wybudowana linia stała z Pu
cka, ówczesnego Portu Wojennego, na Hel. Póź
niej tę linię przejęła poczta, były tylko zarezerwo
wane dwie pary przewodów telefonicznych dla 
Mar. Woj.

Począwszy od 1933 r., gdy zagrożenie od strony 
lądu stało się aktualne, zostały wykonane prace nad 
przygotowaniem rejonu Gdyni do obrony. W tym 
czasie była zaplanowana i wykonana sieć telefo
niczna kablowa podziemna rejonu Gdyni: około 
30 km. kabla wieloparowego, 8 studzienek telefo
nicznych i przełączalnia.

W tym czasie również został położony kabel mor
ski Gdynia-Hel 5).

Wskutek wzrostu ilości dowództw, rozwoju służb 
i przybywania nowych jednostek ilość abonentów 
centrali telefonicznej D-twa Floty przekroczyła 
ostatnio 100 abonentów (łącznica typu pocztowego 
2 x 100).

Centrala telef. M.D.Łot’u — 20 abonentów, mia
ła połączenie z Helem i Gdynią na liniach stałych 
pocztowych, z Helem również przez kabel podwo
dny (Oksywie-Hel).

Połączenie telef. d-cy Rej. Umocn. Hel — 50 
abonentów — połączenie z Puckiem i Gdynią na 
linii stałej, i kablem morskim. Już w 1932 r. roz
poczęto kablowanie sieci telef. na Helu, ale dopiero 
w 1939 r. została ona rozbudowana tak, że sięgała 
do Juraty.

Każda centrala telef. posiadała połączenie z lo
kalnym urzędem pocztowym a centrala D-twa Flo
ty połączenie wielokrotne tzw. PBX z centralą 
pocztową w Gdyni.

Na sieciach kablowych podziemnych rejonów 
Gdyni i Helu, oprócz sieci dowodzenia istniała sieć 
dozorowania OPL. i sieć ogniowa całej artylerii 
przeciwlotniczej (I i 2MDAPLot), ponadto na He
lu sieć artylerii nadbrzeżnej.

W związku z przygotowaniem do obrony sieć 
telefoniczna na Westerplatte została skablowana.

Kablowanie sieci telefonicznej na Helu zostało 
wykonane przez ekipę kablową Szefostwa Służby 
Łączności Kom. Portu .Woj.

Sieć połączeń jak SZKIC NR. 1

Sieć radiowa.

Dowódca Obrony Morskiej posiadał R-stację sta
łą na Helu do łączności z Kier. Mar. Woj., skąd 
meldunki były przekazywane do Naczelnego Do
wództwa. R-stacja ta utrzymywała łączność z jed
nostkami pływającymi pozostawionymi dla Obro
ny Morskiej.

D-ca Morskiej Obrony Wybrzeża dysponował 
r-stacją stałą D-twa Floty na Oksywiu. W tej sieci 
były jednostki pływające podległe D-cy Morskiej 
Obr. Wyb.

D-ca Lądowej Obr. Wyb. korzystał z r-stacj; 
D-twa Floty na Oksywiu, a z momentem przenie
sienia się D-cy Morskiej Obr. Wyb. na Hel ta r-sta- 
cja była do wyłącznej dyspozycji Dcy Lądowej 
Obr. Wyb.

P.O. Rozewie ze względu na niepewne połącze
nie telefoniczne został wyposażony w roku 1939 w 
r-stację krótkofalową. Było projektowane, aby po
zostałe P.O. otrzymały również r-stacje.

Składnica Wojskowa na Westerplatte była wypo
sażona w r-stację krótkofalową.

Wszystkie wymienione w sieci r-stacje były krót
kofalowe.

Opis sieci punktów obserwacyjnych (P.O.)

Istniały następujące punkty obserwacyjne:

P.O. Oksywie,
P.O. Hel,
P.O. Rozewie i
P.O.Jastarnia zorganizowany po 1.9.39.

Zadaniem P.O. była obserwacja morza, ruchu 
okrętów wchodzących i wychodzących z portu, łą
czność z jednostkami w porcie i poza portem.

Wyposażenie. Sygnalizacja świetlna reflektor i 
szczytówka, semafor i sygnalizacja flagami, rakiety.

Każdy P.O. posiadał połączenie telefoniczne z 
miejscową centralą telef., a P.O. Rozewie otrzymał 
w r. 1939 r-stację. Pozostałe P.O. miały być wypo
sażone również w r-stacje.

Każdy P.O. był organem Komendanta Portu, a 
pod względem toku służby i wyszkolenia podlegał 
oficerowi sygnałowemu. O wyposażenie w sprzęt 
techniczny dbał Szef Służby Łączności. Obsługa P.O. 
wchodziła w skład kompanii obsługi portowej

Zadanie dla oddziałów stacjonujących nad Bał
tykiem 7).
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Rozkazem Generalnego Inspektoratu Sił Zbroj
nych z dnia 30 lipca 1939 Dowódca Floty otrzymał 
następujące zadanie:

I. Na morzu przeszkadzać w komunikacji mor
skiej między Rzeszą a Prusami Wschodnimi.

2. Na wybrzeżu:

a) Bronić Helu jako zasadniczej bazy dla Ma
rynarki Wojennej.

b) Bronić rejonu Gdyni w ten sposób aby: 
— nie dopuścić do jego zaskoczenia, 
— umożliwić mobilizację Floty i przesunię

cie wyposażenia znajdującego się w 
Gdyni, na Hel,

— jak najdłużej uniemożliwiać nplowi swo
bodne korzystanie z szosy i linii kolejo
wej Wejherowo - Gdynia, oraz nie do
puścić do umieszczenia artylerii daleko- 
nośnej w rejonie Oksywia dla ostrzeli
wania Helu.

c) Na pozostałej części przedpola utrudniać 
nplowi posuwanie się przy pomocy znisz
czeń.

Od samego początku zarysowały się nad Bałty
kiem trzy ogniska walki a mianowicie:

1. Westerplatte i obrona polskiej poczty w Gdań
sku.

2. Walki na przedpolu Gdyni i na Kępie Oksy
wskiej, oraz

3. Hel.

Osobno działały okręty podwodne.

Łączność Dowódcy Obrony Morskiej

Dowódca Floty kontr, adm. J. Unrug z dniem 
24.8.39 r. przeniósł swoje m.p. na Hel 8), skąd jako 
D-ca Obrony Morskiej dowodził całością polskich 
sił morskich, lotniczych i lądowych stacjonujących 
nad Bałtykiem. Kontr, adm. I. Unrug jako D-ca 
Obrony Morskiej podlegał bezpośrednio Naczelne 
mu Wodzowi.

Wyposażenie w środki łączności. Do dyspozycji 
D-cy Obrony Morskiej były wszystkie środki łą
czności jakie posiadał pluton lokalny łączności Hel 
i P.O. Hel, oraz radio-centrala Hel.

Łączność drutowa z Warszawą: telefon i Hughes 
kablem podwodnym i kablem pocztowym do czasu 
przerwania połączenia z powodu zaistnienia możli
wości podsłuchu przez oddziały npla operujące w 
tzw. korytarzu pomorskim.

Łączność z Naczelnym Wodzem przez r-stację 
stałą, krótkofalową w sieci radiowej Kier. Mar. 
Woj. (Hel - Warszawa - Pińsk). Stamtąd wiadomo
ści były przekazywane do Naczelnego Dowództwa. 
Ostatni meldunek od kontr, adm. I. Unruga z dnia 
15 września godz. 18.00, otrzymało Nacz. D-two 
w Kołomyji w nocy 15/16 września 1939 r. Do 
czasu kapitulacji Warszawy 28.9.39 r. Hel korespon
dował z walczącą stolicą używając szyfru okręto
wego, którego egzemplarz, zachował por. łącz. A. 
Popowicz pozostawiony w Kier. Mar. Woj. w War
szawie 9).

Łączność D-cy Obrony Morskiej z podwładnymi:

1. Z Dyonem Okrętów Podwodnych — łączność 
radiowa przez r-stację stałą Hel, sygnalizacyjna z 
P.O. Hel.

2. Z Morskim Dyonem Lotniczym — łączność 
telefoniczna i Hughes na linii stałej wzdłuż półwy
spu i kablem podwodnym via Oksywie. Po zbom
bardowaniu w dniu 1.9.39 r. dyon został spieszony 
i w sile dwóch kompanii obsadził Wlk. Wieś, pó
źniej wziął udział w walkach lądowych na Helu 1J).

3. Z D-cą Morskiej Obr. Wyb., który z momen
tem wybuchu wojny przeniósł się z Oksywia na 
Hel H) łączność osobista. Do łączności z podległy
mi mu jednostkami pływającymi D-ca Morskiej 
Obr. Wyb. korzystał z r-stacji Hel oraz z P.O. Hel 
i P.O. Jastarnia zorganizowany już po 1.9.39 r.

4. Z D-cą Lądowej Obr. Wyb. — łączność tele
foniczna kablem podwodnym i podziemnym — ra
diowa przez r-stację krótkofalową stałą, w sieci Hel 
- Oksywie. Do ostatniego dnia walk na Kępie Ok
sywskiej — nocą kursowały holowniki między He
lem a Oksywiem.

5. Z Komendantem Westerplatte — łączność tyl
ko radiowa w sieci Hel - Westerplatte, trwająca do 
dnia 2.9.39 r. godz. 17.00 tj. do momentu uszko
dzenia r-stacji Westerplatte przez nalot samolotów 
nurkujących.

Łączność w obronie Westerplatte

Gdy prace saperskie nad umocnieniem Wester
platte ukończono, z Inspektoratu Saperów Sztabu 
Głównego został w 1937 r. delegowany por. łączn. 
W. Grott z zadaniem zrobienia planu łączności dla 
terenu Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Wester
platte.

Po zapoznaniu się na miejscu z warunkami i za
daniem obrony — nie dać się zaskoczyć — pro
jektodawca przedstawił plan przewidujący założę- 



52 NASZE SYGNAŁY

nie sieci telefonicznej i sieci sygnalizacyjno-alar- 
mowej. Plan został zatwierdzony i por. łączn. W. 
Grottowi powierzono nadzór nad jego wykona
niem. W lecie 1938 r. prace były zakończone i in
stalacje zostały przekazane do użytku załogi. Ze 
względu na możliwość obserwacji z zewnątrz prace 
kopania rowów dla kładzenia kabla mogły być wy
konywane tylko nocą. Kopanie rowów i prace po
mocnicze wykonywali żołnierze załogi, zaś łącze
nie kabla i instalacje specjaliści.

Przy budowie schronów nie przewidziano kładze
nia kabla podziemnego i nie było zostawionych ot
worów na wyprowadzenie kabla. Plutonowy sape
rów wybijał ręcznie łomem otwory w grubych 
ścianach betonowych. Aby nie zwracać uwagi nie
mieckiego podsłuchu, że coś się robi, należało ogra
niczyć hałas do minimum. To się odbiło na wyko
naniu wyprowadzeń kabla ze schronów zwłaszcza 
ze schronu głównego 12).

Opis sieci. Połączenia były wykonane kablem 
wieloparowym, opancerzonym drutem stalowym i 
zakopanym na głębokość jednego metra. Kabel łą
czył koszary z pięcioma wartowniami oraz sąsie
dnie wartownie ze sobą, tzw. połączenia rokadowe. 
W razie alarmu bojowego łącznice (Ł.P.10) były 
przygotowane do przeniesienia do schronów znaj
dujących się pod wartowniami. Centrala telefoni
czna w koszarach posiadała połączenie z miastem, 
na tej linii policja gdańska prowadziła podsłuch 
rozmów telefonicznych Westerplatte - Generalny 
Komisariat R.P w Gdańsku.

Jeśli chodzi o system alarmowy, to poprzedni 
projekt przewidywał zastosowanie systemu używa
nego przy zabezpieczaniu biur i banków. Był on 
bardzo kosztowny i przekraczał wielokrotnie prze
widywany ryczałt. Wybrano system tańszy, już wy
próbowany w innych rejonach fortyfikacyjnych.

Sieć sygnalizacji alarmowej była oparta na tych 
samych kablach podziemnych co i telefon, ą’e mia
ła swoje odrębne obwody, zasilana była prądem 
własnej elektrowni polowej. Specjalnie skonstruo
wane aparatury alarmowe (sygnał świetlny i akus
tyczny) zainstalowane byłe na wszystkich wartow
niach i w pokoju służbowego. Z pokoju służbowe
go mógł być zarządzony alarm dla całej załogi. 
Sieć alarmowa była dwustopniowa: 1) jednok;erun 
kowa od posterunków do wartowni, 2) dwukierun
kowa pomiędzy wartowniami a pokojem służbowe
go13).

W dniu 1.9.1939 r. w momencie ataku na Wester
platte, Niemcy wysadzili w powietrze mur otacza
jący Składnicę. Czujka mająca za zadanie obserwa

cję wartowni Schupo nadała sygnał alarmowy na 
wartownię Nr 1. Z pokoju służbowego została za
alarmowana cała załoga na wartowniach i kosza
rach. Instalacja alarmowa żdała egzamin.

W momencie niemieckiego ataku na Westerplat
te radiostacja Hel odebrała sygnał (radiodeneszę): 
„S.O.S. jestem atakowany”.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
NA WESTERPLATTE

Westerplatte była wyposażona w radiostacje na
dawczo-odbiorczą krótkofalową. Z momentem za
grożenia radiostacja ta wchodziła w sieć radiową 
Dowódcy Floty. Radiostacja pracowała do dnia 
2.9.1939 r. W nocy z 1/2 września 1939 r. została 
odebrana ostatnia depesza z D-twa Lądowej Obro
ny Wybrzeża zawierającą biuletyn sytuacyjny z 
walk nad polskim morzem. Następnie został nada
ny ostatni meldunek sytuacyjny obrazujący poło
żenie po pierwszym dniu walk14).

W dniu 2.9.1939 r. po godz. 17.00 silny nalot 
samolotów nurkujących uszkodził radiostację i 
przerwał kabel telefoniczny podziemny przy wylo
cie centrali, oraz poprzerywał kabel w terenie. War
townia V została całkowicie zniszczona. Po nalocie, 
spodziewając się ogólnego szturmu dowódca zarzą
dził spalenie tajnych akt i szyfrów 15).

Uszkodzona sieć kabla podziemnego nie mogła 
być naprawiona, bo w załodze Westerplatte nie by
ło specjalisty kablowca. Ktoś przewidywał potrze
bę takiego specjalisty, bo jak pamiętam, do Kom
panii Łącżności Wybrzeża Morskiego wpłynęło ta
kie zapotrzebowanie. Zostało ono załatwione od
mownie z powodu chronicznego braku podofice
rów. Uważam, że przewidywany czas stawiania 
oporu przez załogę Westerplatte: od 6 do 12g.16), 
miał decydujący wpływ na pozostawienie Wester
platte bez specjalisty kablowca.

Sieć telefoniczna z nastaniem nocy została od
budowana przy pomocy kabla telefonicznego po- 
lowego, który był bardziej narażony na uszkodze
nia. Toteż po każdym dniu walki z nastaniem no
cy rozpoczynała się praca patroli naprawczych. I 
dopiero po naprawieniu zerwanych połączeń napły
wały meldunki sytuacyjne z poszczególnych war
towni i placówek.

W ciągu dnia w momentach krytycznych nieza
wodnym środkiem łączności był goniec pieszy.

Wartownie były wyposażone w rakietnice i ra
kiety. Używano ich jednak tylko do oświetlenia 
przedpola.
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Po zniszczeniu szyfrów zerwała się łączność ra
diowa z Helem (dowódca Floty), z przełożonym. 
Sierż. K. Rasiński widocznie naprawił uszkodzoną 
radiostację, bo w ciągu następnych dni obsługa na
dawała tekstem otwartym, ale Hel nie odpowiadał.

Po kapitulacji Gestapo gdańskie zabrało sierż. 
Rasińskiego jednej nocy na przesłuchanie, z którego 
nigdy nie wrócił (do grupy jeńców); ślad po nim 
zaginął, prawdopodobnie zamordowany za odmo
wę zdradzenia szyfrów.

Obsługa radiostacji prowadziła na odbLrriku 
fonicznym nasłuch audycji rozgłośni polskich i za
granicznych. W ten sposób dowódca Westerplatte 
byl informowany o sytuacji ogólnej. Wiadomość o 
wypowiedzeniu wojny przez Anglię i Francję, ko
munikaty Polskiego Radia, jak: „Westerplatte jesz
cze się broni” i „Naczelny Wódz pozdrawia bohater
ską załogę Westerplatte” były podawane telefoni
cznie do poszczególnych punktów oporu. Wzbudza
ły one zrozumiały entuzjazm, który był ważkim 
zastrzykiem uodporniającym przeciwko wyczerpa
niu w walce.

Tak było do ostatniego dnia bohaterskiej obrony 
Westerplatte. W dniu 7.9.1939 r. po powzięciu de
cyzji o kapitulacji mjr H. Sucharski zarządził te
lefonicznie i przez gońców zbiórkę załogi w ko
szarach llia).

Brak łączności z przełożonym od dnia 2.9.1939 r. 
zaważył bez wątpienia na czasie trwania obrony. 
Dowódca Westerplatte mjr H. Sucharski nie miał 
do kogo odnieść się w momencie pobierania tru
dnej decyzji: kapitulacji. Był on całkowicie osamo
tniony, bowiem jego zastępca kpt. F. Dąbrowski 
był raczej za kontynuowaniem oporu.

*

Szkic Nr 2, w skali I:i10.000.
Oba schematy zostały odtworzone na podstawie 

Otrzymanych informacji od mjra dypl. łączn. W. 
Grotta, oraz wzmianek zebranych w relacjach ob
rońców Westerplatte opublikowanych przez Z. Fli- 
sowskiego. Niestety wśród wybranych relacji nie 
ma żadnej od szeregowych z drużyny telefonistów. 
A musiaiła to być dość liczna i dobra drużyna, je
śli podołała stawianym jej zadaniom. Jej prac< 
wzmiankuje często zastępca dowódcy obrony kpt. 
F. Dąbrowski, czynią to i inni. Podziw załogi 
schronu wzbudza odwaga gońca wykorzystującego 
teren.

Łączność w Lądowej Obronie Wybrzeża.

„Wojna nerwów” przyśpieszyła tempo przygoto
wania do obrony wybrzeża. Sprecyzowane zostało 
zadanie dla oddziałów wojska stacjonujących na 
Wybrzeżu. Dnia 5 sierpnia 1939 r. D-ca Armii „Po
morze” przesłał następujące zadanie wraz, z wyty
cznymi wykonania:

Zadanie: a) bronić Kępy Oksywskiej, 
b) a na kierunku;

— Wejherowo - Dębogórze opóźniać posuwanie 
się nieprzyjaciela — Mały Kaćk - Gdynia, bronić 
od południa najbliższego rejonu Gdyni jak długo 
się da, po czym opóźniać,

c) na pozostałej części odcinka opóźniać posu
wanie się npla przy pomocy z,niszczeń ”).

Do wykonania tego zadania ilość przewidywanych 
jednostek podległych D-cy Ląd. Obr. Wyb. z 6 ba
talionów piechoty yi kompania łączności (dwu- 
plutonowa), wzrosła do lii batalionów piechoty, 
1 dywizjonu art. poi., 1 baon saperów + jednostki 
pomocnicze i służby. Kompania łączności pozo
stała bez zmian: dwuplutonowa z dwoma oficera
mi w kompanii.

Gen. Bortnowski po dokonaniu inspekcji w dniu 
18 i 19 sierpnia złożył Generalnemu Inspektorowi 
raport, w którym zalecał: „istniejącą kompanię łą
czności należy odpowiednio do wzrostu sił wzmo
cnić ludźmi i sprzętem”. Ale to było w dniu 24 
sierpnia i nie zostało zrealizowane. Wprawdzie 
kompania w dniu 26 sierpnia otrzymała uzupełne- 
nie w ludziach, ale ilość sprzętu pozostała bez 
zmian.

Jak podaje kpt. dypl. W. Tym, I-szy Oficer Ope
racyjny D-cy L. Obr. Wyb. stan ogólny na dzień 
1.9.1939 wynosił: ok, 500 ofic. i 14.800 szeregowych. 
Dowództwo L. Obr. Wyb. na prawach w.j.

Po ustaleniu m.p. dowództw zostały przygoto
wane i rozbudowane następujące ośrodki łączności 
(O.Ł.), oraz wybudowane linie telefoniczne stałe w 
porozumieniu i przy współpracy z Urzędem Pocz- 
'towo-Telekomunikacyjnym w Gdyni18).

Dla D-cy L. Obr. Wyb. w pierwszej fazie dzia
łań O. Ł. Grabówek (etap emigracyjny), w drugiej 
fazie O.Ł. Babi Dół ewentualnie schron D-twa 
Floty na Oksywiu.

Wyposażenie: telefon, radio, gońcy, gołębie po
cztowe. Połączenie bezpośrednie telefoniczne z D-cą 
Obrony Morskiej na Helu kablem podziemnym i 
podwodnym. Łączność radiowa z Helem przez 
r-stację D-twa Floty Oksywie. Łączność radiowa z 
D-cą Armii „Pomorze” przez r-stację stałą (fale 
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średnie) zainstalowaną w budynku szefostwa służ
by łączności na Oksywiu.

Dla D-cy I m.p.s. — O.Ł w karczmie koło ce
gielni ptd. Wejherowo, oraz przewidziane O.Ł. 
Gniewowo i O.Ł. Reda — na sieci pocztowej.

Wyposażenie: telefon, r-stacja N T/s, gońcy. 
Gdynia-Witomino.

Dla D-cy 2 m.p.s. — O.Ł. w lesie przy szosie 
Wyposażenie: telefon, r-stacja N T/s. gońcy. Cen

trala telef. dołączona do sieci kablowej podziemnej 
przez słup telefoniczny Witomino.

Dla D-cy I baonu o.n. — O.Ł Rogalewo i O.Ł. 
Zagórze.

Wyposażenie: telefon, gońcy. Na odcinku baonu 
P.W. Pocztowe wybudowało dwie linie stałe: a) 
Zagórze-Bieszkowice ok. 10 km., b) Chylonia-Ko- 
leczkowo ok. 10 km.

Dla D-cy IV baonu o.n. — O.Ł. Kartuzy. 
Wyposażenie: telefon, r-stacja N I/s, gońcy, gołębie 
pocztowe. Łączność drutowa zapewniona na linii 
pocztowej stałej.

Dla D-cy V baonu o.n. — O.Ł. przy szosie, 4 km 
płd. Wika Piaśnica. Łączność telefoniczna na linii 
pocztowej stałej przez Wejherowo i Puck.

Dla D-cy Odwodów — O.Ł. Kossakowo.
Wyposażenie: telefon, gońcy.
Schemat połączeń jak szkic Nr 3.

Sieć radiowa.
D-ca Ląd. Obr. Wyb. dysponował dwoma radio

stacjami stałymi: R-stacja krótkofalowa D-twa Flo
ty na Oksywiu do łączności z D-cą Obrony Mor
skiej admirałem J. Unrugiem na Helu i z Wester
platte. oraz radiostacja średniofalowa zainstalowa
na w budynku Szefostwa Służby Łączności na 
Oksywiu — do łączności z Armią „Pomorze”.

Do łączności z podległymi mu jednostkami D-ca 
Ląd. Obr. Wyb. posiadał 4 r-stacje połowę, krótko
falowe, samochodowe w plutonie radio Morskiej 
Kompanii Łączności.

W dniu 26.8.11939 r. pluton radio zwinął sieć 3-ch 
r-stacji dublującą sieć telefoniczną posterunków 
Straży Granicznej Komisariatu Wejherowo (m. Za- 
mostne — st. kolejowa Strzebielino), aby się prze
organizować do zadań mob. Odtąd sieć radiowa 
D-cy Ląd. Obr. Wyb. przedstawiała się następująco:

R-st. stała D-twa Floty na Oksywiu do pracy w 
sieci: Oksywie — Hel-Westerplatte.

R-st. stała do łączności z Armią „Pomorze” (bu
dynek Szefostwa Sł. Łączn. na Oksywiu).
4 radiostacje połowę samochodowe typu N T/S: 

R-st. Nl/s Nr 1 — D-ca Ląd. Obr. Wyb.

R-st. NI/s Nr 2 — D-ca 1 m.p.s. — O.W. Wej
herowo.

R-st. Nl/s Nr 3 — D-ca 2 M.P.S. — O.W. 
Redłowo.

R-st. N l/s Nr 4 — D-ca IV baonu O.N. Kartu
zy.

Praca w sieci otwartej.
Sieć radiowa jak szkic Nr 4.

MOBILIZACJA

Marynarskie oddziały łączności otrzymały nieli
czne uzupełnienie, posiadały bowiem w tym czasie 
2 roczniki w swych stanach. Otrzymane uzupełnie
nie przez kompanię łączności było mało wartościo
we, nie w specjalności. D-ca łączności i d-ca mor
skiej kompanii łączności zrobili wszystko, aby z 
nadwyżek w Kadrze Floty uzyskać dla Kompanii 
tych wszystkich, którzy mieli cośkolwiek do czy
nienia z łącznością19). W ten sposób stan ludzi ilo
ściowo i jakościowo przedstawia) się zadawalająco, 
natomiast wyposażenie w sprzęt techniczny pozosta
ło bez zmian. W stosunku do stanu ludzi — 60% 
wyposażenia technicznego.

Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w Gdyni 
zmobilizował z P.W. Pocztowego oddział w sile 
1 + 20, który był dużą pomocą dla Morskiej Kom
panii Łączności przy wykorzystaniu sieci telefoni
cznej pocztowej i usuwaniu uszkodzeń na liniach 
pocztowych. Na żądanie D-cy Łączności poczta 
wybudowała linie: Koleczkowo - Chylonia, Biesz- 
kowice - Zagórze.

Morska Kompania Łączności, mimo posiadania 
w stanie pokojowym 3 plutonów a 2 tylko ofice
rów, na MOB nie otrzymała żadnego oficera. Por. 
E. Maciejewski był uzyskany z nadwyżek Kadry 
Floty. Aż dziwne, że w tak bogatym w młodych 
ludzi mieście, jak Gdynia, nie było ani oficera ani 
podchorążego rez. Łączności. Widocznie oddziały 
w Kraju przezornie powołały swych rezerwistów 
przed mobilizacją.

Na MOB był wypadek, że radiotelegrafista zwol
niony w czerwcu do rezerwy dostał powołanie do 
oddziału na Helu, który nie posiadał radiostacji 
(dywizjon artylerii nabrzeżnej). Wszyscy rezerwiści 
z Kompanii Łączności mieli wpisaną specjalność: 
teletechnik (dla niewtajemniczonych) znaczyło tyle 
co telefonista), bo kompania łączności dysponowała 
tylko taką specjalnością. Walka o zróżnicowanie 
specjalności szeregowych Morskiej Kompanii Łącz
ności trwała od dwóch lat. Dopiero mobilizacja 
wykazała, że mieliśmy rację.
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DZIAŁANIA WOJENNE

I -sza faza walk to okres od 1 do 12 wrze
śnia 1939 r. Obejmuje ona walki na dalekim przed
polu oraz, opóźnianie i walki na przedniej pozycji 
obronnej. Sieć łączności w tej fazie była bazowana 
na urządzeniach stałych z tym, że budowano tylko 
krótkie połączenia kablem polowym. Rozbudowana 
sieć telefoniczna całkowicie zapewniała Dowódcy 
Ląd. Obr. Wyb, łączność z podległymi mu oddzia
łami. W pierwszej fazie walk na dalekim przedpolu 
Gdyni, ze względu na bogato rozbudowaną sieć te
lefoniczną radiostacje połowę milczały, aby nie 
zdradzać m.p. dowództw.

W nocy z 4/5 września IV baon O.N. Kartuzy, 
wycofując się posiadał łączność tylko radiową. Ba
on wycofał się do przednich pozycji obronnych w 
m. Kamień, następnie zgrupował się w m. Bieszko- 
wice, skąd posiadał połączenie telefoniczne na linii 
stałej Bieszkowice - Zagórze.

Próby nawiązania łączności radiowej z Arm.ą 
..Pomorze” podejmowane od dnia 7.9.1939 nie dały 
rezultatów - ')■

Była duża trudność dania łączności D-cy Ląd. 
Obr. Wyb. w czasie nocnych wypadów, którymi lu
bił osobiście kierować. Nie mieliśmy lekkch r-sta- 
cji przenośnych, a posiadane r-stacje samochodowe 
nie byty przystosowane do jazdy terenowej. Teren 
był ciężki, bo c.k.m.-y pozostawały w tyle (wypad 
nocny na Ossowę 3/4.9.1939).

Natomiast w dniu 8.9.1939 r. D-ca Ląd. Obr. 
Wyb. udając się o godz. 18.00 do Nowego Dworu 
celem pokierowania uderzeniem III baonu rez., nie 
zabrał ze sobą r-stacji i gdy npl. zajął Bierzkowice 
i odciął drogę powrotną. D-ca Ląd. Obr. Wyb. ża
dnej łączności ze swoim sztabem nie posiadał.

W dniu 8.9.1939 r. I m.p.s. wycofując się miał 
łączność z D-cą L.O. Wyb. przez O.Ł. Gniewowo. 
W dniu tym i w następnym O.Ł. Reda, na linii po
cztowej, obsługiwany przez dwie dzielne telefoni
stki z poczty spełnił ważną rolę wysuniętego O.Ł.

Ten ośrodek zapewnił łączność:

a) D-cy V baonu o.n. po wycofaniu się znad gra
nicy przez lasy Darżlubie.

b) Będącemu na przedpolu w ciągu nocy oluto- 
nowi kolarzy L.O. Wyb.

c) III baonowi rez. wracającemu przez Wejhero
wo godz. 01.00.

d) Pociągowi opancerzonemu „Smok Kaszub
ski”.

Stąd uzyskiwali oni połączenia z D-cą L.O. Wyb., 
meldowali wykonanie zadania i otrzymywali dalsze 
rozkazy.

Warunki pracy na ośrodku były niebezpieczne, 
położony byl on blisko rozwidlenia dróg, a npl. 
bombardował uporczywie przypuszczalne drogi od
wrotu I m.p.s. i V baon o.n.

A wreszcie w dniu 9.9.1939 r. w zaciętych i krwa
wych walkach I m.p.s’u o m. Redę O.Ł. Reda za
pewnił do godz. 16.00 łączność z D-cą L.O. Wyb.

W tym czasie bowiem zaistniał najbardziej kry
tyczny moment braku łączności. Npl. przerwał się 
przez szosę w m. Biała Rzeka. D-ca L.O. Wyb. nie 
wiedział co się dzieje w lesie Gniewowo i w m. Re
da; bezskutecznie usiłował nawiązać łączność z I 
m.p.s. wszelkimi środkami. Dopiero o godz. 22.00 
D-ca I m.p.s. ppłk. Pruszkowski uzyskał połączenie 
z, Redy do Kossakowa (na Kępie) prosząc o amu
nicję. Meldował jednocześnie, że jeśli do godz. 
02.00 dnia 10.9.1939 r. nie otrzyma amunicji to bę
dzie musiał się wycofać. D-ca L.O.Wyb. wydał roz
kaz natychmiastowego odejścia na Kępę. Rozkaz 
ten nie mógł być przekazany, gdyż nie zdołano uzy
skać z Redą ponownego połączenia. (Przyczyna 
kabel połowy rzucony przez, mokrą łąkę między 
Redą a Kazimierzem byl używany, izolacja nie wy
trzymała wilgoci).

ILga faza działań od 13 do 19.9.1939 r. 
W dniu 12.9.1939 r. D-two L.O.Wyb. przenosi się 
z m. Grabówek do Babiego Dołu na Kępie Oksy
wskiej. Oddziały otrzymują rozkazy wycofania się 
o godz. 16.00-17.00. W ciągu nocy npl. nie podąża 
za wycofującymi się oddziałami. Z dniem 13 wrze
śnia 1939 r. rozpoczyna się druga faza walk — ob
rona Kępy Oksywskiej.

M.p. dowództw:21)

D-ca L.O.Wyb. — Babi Dół,
D-ca Zgrupowania 2 m.p.s. — pin. Babi Dół,
D-ca Zgrupowania M. Bryg. O.N — Suchy Dwór.
D-ca III baonu rez. — Pogórze,
D-ca Zgrupowania ppłk. Sołodkowski — Str. Ob- 

łuże,
D-ca Odwodu — 1 km pld. Babi Dół.
Po reorganizacji dowództw powstały następujące 

Ośrodki Łączności:

Dla D-cy Ląd. Obr. Wyb. — Babi Dół. 
Wyposażenie: Telefon, Radiostacja, gońcy.
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Bezpośrednie połączenie kablem morskim z Helem, 
z D-cą Morskiej Obrony kontr, adm. J. Unrugiem.

Dla D-cy Zgrupowania 2 m.p.s. — Babi Dół pin. 
Wyposażenie: Telefon, gońcy.

Dla D-cy Zgrupowania Morsk. Bryg, O.N. — Su
chy Dwór.

Wyposażenie: Telefon, Radiostacja, gońcy.

Dla D-cy III baonu rez. — O.Ł. Pogórze. 
Wyposażenie: Telefon, gońcy.

Dla D-cy Odcinka Obrony ppłk. Sołodkowskiego 
— O.Ł. Sir. Obluże (szkoła).

Wyposażenie: Telefon, Radiostacja, gońcy.

Ola D-cy Odwodu — Telefon i gońcy w jego m.p.
Wysunięty Ośrodek Łączności w m. Kossakowo 
(skrzyżowanie).

Wyposażenie: Telefon, gońcy.

O.Ł. Oksywie — w schronie D-lwa Floty. 
Wyposażenie: Telefon, Radiostacja stała D-twa 
Floty.

Ze względu na spokojniejsze warunki pracy O Ł 
Oksywie pełnił rolę składnicy meldunkowej, gdy 
połączenie kablowe zostało naprawione fonogramy 
natychmiast przekazywano dalej. Oficer sygnałowy 
D-cy Morsk. Obr. Wyb. kpt. mar. E. Nowak, który 
pozostał w O.Ł. Oksywie, zapewnił jego sprawne 
działanie do samego końca.

SIEĆ RADIOWA jak na szkicu Nr 5

Z momentem wycofania się oddziałów z Gdyni 
gros sieci telefonicznej kabla podziemnego znalazła 
się na przedpolu i została odłączona. Pozostała 
część sieci na Kępie Oksywskiej była niedostatecz
na i niedostosowana do powstałych warunków do
wodzenia: m.p. D-cy Ląd. Obr. Wyb. w Babim Do
le a nie w schronie na Oksywiu, skąd sieć była 
rozbudowana promieniście.

Brak dostatecznej ilości kabla telefonicznego po- 
lowego uniemożliwiał rozbudowę dostatecznie bo
gatej sieci telefonicznej w obronie. Brak rokado- 
wych połączeń i dublowania linii na ważniejszych 
kierunkach. 1 te krótkie odcinki kabla potowego 
budowane od pozostałych studzienek kabla podzie
mnego. były rwane każdorazową nawałą ognia ar
tyleryjskiego. Obsługi ośrodków bez przerwy usu
wały uszkodzenia na kablu polowym. Nawet był 
wypadek przerwania kabla podziemnego, uszkodze

nie to zostało natychmiast naprawione przez pa
trol kablowy plutonu lokalnego Gdynia mimo 
ostrzeliwania przez artylerię okrętową.

Odcinki linii stałych pocztowych były wykorzy
stane na Kępie Oksywskiej do ostateczności. Pocz
towcy do ostatniego dnia działań te linie naprawia
li i sztukowali. Sztukowali w dosłownym tego sło
wa znaczeniu: odcinek kabla polowego następnie 
linia na słupach potem znów kabel. Przy tych pra
cach wyróżniał się szczególnie jeden z pracowników 
pocztowych odwagą w naprawianiu linii stałych pod 
ogniem npla. Dowódca Łączności Ląd. Obr. Wyb, 
polecił podać go do odznaczenia bojowego.

Ponieważ od samego początku nie było żadnej 
łączności z armią „Pomorze", a wiadomości o po
łożeniu w Kraju niepewne. D-ca Ląd. Obr. Wyb. 
postanowił dnia 13.9.1939 r. wydać dwie awionetki 
(R.W.D.), jedną przez Szwecję a drugą przez Ry
gę do Wilna z rozkazem zameldowania o położeniu 
na Wybrzeżu. ledna została internowana na wyspie 
Gotland, druga prawdopodobnie zestrzelona. Trze 
cią awionetkę D-ca Ląd. Obr. Wyb. zatrzymał ja
ko środek łączności do przekazania ostatniego 
meldunku 22).

Już w dniu 14.9.1939 r. kpt. dypl. W. Tym po- 
daje: . Ze względu na brak środków łączności oraz 
bezustanne niemal naloty i nękający ogień artylerii 
warunki dowodzenia były niezwykle trudne”.

Z każdym dniem teren zajmowany przez obronę 
kurczył się a nasilenie ognia artyleryjskiego wzra
stało. Artyleria okrętowa od strony wschodniej 
trzymała Kępę pod ogniem tak, że właściwie nie 
było miejsc osłoniętych. Straty były olbrzymie.

W dniu 19.9.1939 r. kpt. Ty zanotował: „Cara 
obrona nie była już powiązana jakąś jednolitą sie
cią dowodzenia. W godzinach rannych płk Dąbek 
usiłował jeszcze dowodzić przy pomocy gońców na 
motocyklach, ale w ogniu, pod trwającymi niemal 
bez przerwy nalotami pojedyńczych samolotów oraz 
pod nawałą pocisków art. bijącej po wszystkich 
drogach, i ta łączność wkrótce urwała się . . .”

W godzinach porannych npl. zajął Str. Obłuze, 
około południa dotarł do morza rozdzielając Oksy
wie od Babiego Dołu. Płk Dąbek, który posiadał 
stale łączność ze swym przełożonym kontr, adm. 
Unrugiem przez kabel morski, rozmawiał z nim 
ostatni raz w godzinach wczesnych popołudnio
wych. Po tej rozmowie na rozkaz D-cy Łączności 
mjr łącz.n, I. Spychalskiego połączenie przerwano 
i końcówkę kabla podwodnego zatopiono.
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RESUMEE

W 19 dniach walki w obronie Gdyni i Kępy 
Oksywskiej żołnierze łączności spełnili swój obowią
zek do końca. Ich gorliwość w służbie zasługiwała 
na pochwałę, a ich zapał do walki trzeba było ostu
dzać, zostalibyśmy bowiem wkrótce bez obsług. 
Przykładem niech będzie mat Szewiallo z obsługi 
stacji Juza i st. mar. Gawroński z zapasowej obsłu
gi R-stacji: zgłosili się oni ochotniczo do załogi sa
mochodu opancerzonego. Mat Szewiallo zginął 
śmiercią bohaterską — został odznaczony pośmier
tnie krzyżem. VM 5 kl. Żołnierze pełniący służbę 
łączności byli narażeni na niebezpieczeństwo na 
równi z innymi, a gdy jak się to mówiło „łączność 
się skończyła”, bo nie było z kim jej utrzymywać, 
z karabinem w ręku szli do okopów lub osłaniali 
dowódcę. Tak było w ostatnim dniu w O.Ł. Str. 
Obiuże, gdzie z obsługi centrali telefonicznej zosta
ło rannych trzech marynarzy, a jeden zmarł na pun
kcie opatrunkowym z odniesionych ran.

Na Oksywiu zapasowe obsługi Morsk. Komp. 
Łączności, będące w koszarach Kadry Floty, wzięły 
udział w obronie koszar jako ostatnie oddziały wal
czące na Kępie. W tym fragmencie walki maryna
rze kompanii łączności wyróżniali się wśród mie
szanych załóg odwagą i fantazją 23). Bosman Maś- 
kiewicz, szef plutonu lokalnego Gdynia poległ w 
tym dniu w obronie O.Ł. Oksywie — odznaczony 
pośmiertnie krzyżem VM 5 kl.

Odznaczenia: 2 V.M. 5 kl. pośmiertne i 1 K.W. 
otrzymali tylko szeregowi z plut. lok. Gdynia po
dani przez oficera Sygnałowego Morsk. Obr. Wyb. 
w 1945 r. Poza tym zostali odznaczeni K.W. kpt. 
mar. E. Nowak, por. łączn. S. Dąbrowski i por. 
łączn. W. Grabowski.

Że łączność na Wybrzeżu we wrześniu 1939 r. 
działała, to zasługa nie tylko organizatorów i obsłu
gujących z Wojsk Łączności. Poza plutonem zmo
bilizowanym z P.W. Pocztowego przez Urząd Poczt 
i Telegr. w Gdyni także kierownictwo i personel 
Urzędu Pocztowego Gdynia, jak i prawie wszystkie 
urzędy pocztowe od Kartuz do Pucka robiły wszy-

Obsada personalna łączności
Oficer Sygnałowy Dowódcy Floty 
Szef Służby Łączności Kom. Portu Woj., 
Kierownik referatu radiowego

Szefostwa Służby Łączności 
Oficer Sygnałowy Morsk. Obr. Wyb. 
D-ca plutonu lokalnego Gdynia 
D-ca plutonu lokalnego Hel 

stko aby zapewnić łączność walczącym oddziałom. 
Trzeba podkreślić dzielną postawę kobiet i ich gor
liwość w pełnieniu służby. Na wyróżnienie zasłuży
ły dwie telefonistki z obsługi O.Ł. Reda na sieci 
pocztowej24). Telefonistki cywilne centrali D-twa 
Floty obsługiwały centralę Oksywie w warunkach 
niebezpiecznych i trudnych dla kobiet. A gdy przed 
opuszczeniem Gdyni przez nasze oddziały, zostały 
odesłane do miasta, ze łzami w oczach opuszczały 
Oksywie.

Opinie przełożonych
Łączność pracuje dla dowódców i od nich ocze

kuje uznania za swoją pracę. Dowódca Lądowej 
Obrony Wybrzeża płk S. Dąbek poległ śmiercią 
tragiczną, również w ostatnim dniu walk na Kępie 
Oksywskiej poległ szef sztabu (do dnia 10.9.1939) 
ppłk dypl. M. Sołodkowski. Płk Dąbek był twar
dym i bardzo wymagającym dowódcą dla podwła 
dnych jak i dla siebie samego. Gdy w zimie 
1939/40 r. pytałem mjr. 1. Spychalskiego d-cę łącz
ności, jaka była opinia płk. Dąbka o naszej pracy 
łączności, usłyszałem zdanie: „Płk Dąbek miał zr. 
zumienie dla naszych trudności”.

W 1945 r. w Londynie kontr admirał J. Unrug 
ogłosił „Sprawozdanie z walk o polskie Wybrzeże 
w roku 1939”, w którym o łączności napisał: „Łącz
ność z Oksywiem telefon i dalekopis (to był apa
rat Hughes’a — przyp. autora S.D.) istniała do koń
ca walki na Wybrzeżu z krótkimi przerwami po
wodowanymi przez bomby lotn. łub pociski. Tak 
samo było z telefoniczną łącznością poszczególnych 
dowództw na półwyspie (helskim — przyp. S.D.). 
„Radiowa łączność .. . istniała z Krajem (Warszawa- 
Pińsk) aż do końca . . . Łączność z okrętami pod
wodnymi (na różnych falach) — działała stale choć 
z trudnościami i przerwami na ogół lepiej niż się 
spodziewałem”.

To stwierdzenie w sprawozdaniu Dowódcy Floty, 
przełożonego nieskorego do przesady, niech będzie 
dla nas nagrodą za poniesione trudy i przelaną 
krew przez żołnierzy łączności w walkach na Wy
brzeżu.

na Wybrzeżu we wrześniu 1939 r.
— kpt. mar. K. Sawioz-Korsak
— kmdr. ppor. S. Sierkuczewski

— kpt. łączn. J. Milisiewicz
— kpt. mar. E. Nowak 
— por. łączn. W. Grabowski 
— vacat
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— mjr. łączn. 1. Spychalski 
— kpt. mar. J. Lubelfeld 

Morska Kompania Łączności 
— por. łączn. S. Zieliński 
— por. łączn. S. Dąbrowski 
— por. E. Maciejewski 
— chor. mar. J. Glinkowski

1. Morski Pułk Strzelców 
— kpt. piech. S. Busiakiewicz (ranny 13.9.) 

2. Morski Pułk Strzelców
— ■ por. piech. J. Zagrodzki 

1 Batalion:
— ppor. K. Sobolewski (ranny 19.9.) 

II Batalion:
— plut. pchor. Marek

Rezerwowy (z 2 MPS jako III Zapas) 
— ppor. W. Sulczewski

II Batalion Rezerwowy (na kadrze Str. Grn.) 
— asp. Str. Gr. T. Kraus 

III Batalion Rezerwowy (z Kadry Floty) 
— pchor. H. Idzikiewicz (zginął 13.9.) 

Morska Brygada Obrony Narodowej 
— ppor. Kasprzycki 

Baon O N „Gdynia I” 
— por. Ostrowski (ranny 3.9.) 

Baon O N „Gdynia II”
— ■ ppor. rez. J. Pietranowicz 

IV Baon O N „Kartuz"
— ppor. rez. Stokowski (ranny 13.9.) 

1 Morski Dyon Art. P-lotn.
— ppor. W. Klosse

da, Dyon art. lekkiej, baon c.k.m., baon sape
rów, baon ochotniczy, baon K.O.P. „Sienkie- 
wicze” na Helu.
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ONOŚNIKI DO TEKSTU

K) P.S.Z. t. I, cz. 5, str. 72.
-) Kompania Łączności Wybrzeża Morsk.ego była 

najstarszym oddziałem wchodzącym w skład Lądo
wej Obrony Wybrzeża. W 1920 roku został przy
słany do Pucka wojskowy pluton telegraficzno- 
budowlany pop dowództwem por. łączn. J. Pietrzy
ka, dla wybudowania linii stałej z Pucka do Helu 
wzdłuż nowobudowanej linii kolejowej. Po wyko
naniu zadania pluton pozostał na stałe na Wy
brzeżu do obsługi sieci i konserwacji linii — plu
ton został przemundurowany na marynarski. Por. 
J. Pietrzyk wrócił do wojska, z plutonem pozo
stał chor. Rygier. W skład plutonu weszły 
obsługi wojskowych central telef. w Pucku, Redzie 
i Wejherowie, obsługi radiostacji i punktów obser
wacyjnych. Gdy w roku 1928 por. mar. E. Nowak 
objął pluton, starł się przywrócić mu charakter li
niowej jednostki łączności. Udało się to osiągnąć do
piero wtedy, gdy powstało D-two Obrony Wybrzeża, 
Oddział został przemianowany na Kom. Łączności 
Wybrzeża Morskiego, radiotelegrafiści i sygnaliści 
odeszli do kompanii obsługi portowej. W związku z 
rozbudową sieci kabla podziemnego w rejonie Gdyni 
i na Helu powstają sekcje: kablowa i konserwacji 
sieci kablowej, oraz warsztat; oddział na Helu prze
mienia się w pluton. W 1934 r. powstaje pluton telef. 
budowlany, a w 11'937 r. pluton bezdrutowy (radio i 
sygnalizacja). Kompanią dowodzi kpt. mar. E. No
wak.

W dniu 10.7.1939 r. nastąpił podział kompanii na: 
Morską Kompanię Łączności dla Dowódcy Ląd. Obr. 

W ybrzeża. 2) Samodzielny Pluton Lokalny Gdynia dla 
D-cy Morskiej Obrony Wybrzewa. 3) Samodzielny 
Pluton Lokalny Hel dla Dowódcy Rej. Umocn. Hel.

Do czasu podziału Kompania Łączności Wybrzeża 
Morskiego była ośrodkiem wyszkoleniowym dla ma- 

rynarzy-teletechników. Szkolenie podoficerów tej spe
cjalności odbywało się na kursach w Wojskach Łą
czności C.W.Ł. — Zegrze. Pułk Radio—Warszawa, 
7. Baon Telegraficzny — Poznań. Oficerowie młodsi 
kompanii byli przydzielani z Wojsk Łączności.

3) (Stany przybliżone oddziałów wzięte w mo
mencie (podziału tj. 10.7.1939 r. Młodszy rocznik 
(wcielenie 1939 r.) w sile 77 marynarzy był w trak
cie szkolenia technicznego.

<) Uzgodnione z Komór. ppor. E.iH. Nowakiem.
3) (Kabel podwodny całkowicie wykonany przez Pol

ską Wytwórnię Kablową — Warszawa, j położony 
Pod jej nadzorem. Z ramienia Urzędu Pocztowego w 
Gdyni był obecny inż. -Winogradów. Przy kładzeniu 
kabla pracowali podoficerowie 1 -marynarze, zaś wy
prowadzenia wylotów kabla na Helu i na Kępie Oksy
wskiej -były wykonane wyłącznie przez Kompanię Łą
czności Wybrzeża Morskiego.

6) Kmdr ppor. EjH. Nowak.
-) (P.S.Z. t. I. oz. 5, str. 73/74.

«) Początkowo do budynku Szefostwa Fortyfika
cji wybrzeża, a potem do opróżnionego schronu 
x oKpeac-wni.

*■') W. Steyer kontr, adm.: „Samotny półwysep”, 
|x oznan ,i»or, oraz J. r-ercek: „Wielkie ani maiej 
nocy”. Wyd. Poznańskie, 1959.

■-/ Drużyna Łączności M.D. Łoi'u prawdopodobn.e 
wzmocniła Pluton Lokalny Hel.

>■) Początkowo do m. Jurata, później do Torpe- 
downi.

i-; Relacja mjr. dypl. łączn. W. Grott, 1964.
'3) F. Dąbrowski: Wspomnienia z obrony Wester

platte, 1957.
n) Relacja mjr. dypl. łącz. W. Grott, 1964.
i3) F. Dąbrowski; Wspomnienia z obrony Wester

platte, 1957.
i») Z. Flisowski; Westerplatte (relacje obrońców) 

1968.
i-) P.S.Z. t. I, cz. 5, str. 74.
i«) iKipt. dypl. W. Tym w swej pracy; „Przygoto

wania do Obrony i Lądowa Obrona Polskiego Wy
brzeża, 1-19 września 1939 r.” W-wa 1957, 1958, 
wielokrotnie pisze o łączności nie podając źródła 
informacji. Moin zdaniem są to dane z relacji do
wódcy łączności Lądowej Obrony Wybrzeża, majora 
łączności I. Spychalskiego, którego relacja powinna 
być w posiadaniu kpt. Tyma; oczywiście o ile ocala
ła. Pamiętam również, że mjr I. Spychalski w obozie 
(1940/41 r.) na podstawie materiału zebranego od 
oficerów opracował łączność w działaniach i oddał to 
oficerowi operacyjnemu kpt. Tymowi, który opraco- 
wywal całość.

i9)\ Wielu marynarzy z Morskiej iKompanii Łą- 
czności zwolnionych do rezerwy w czerwcu dostało 
przydziały w MOB do plutonów łączności baonów 
pieich. i dywizjonów artylerii. Zupełnie wytłuma- 
czalńe wzmocnienie.

20) W dniu 7.9.1939 r. otrzymałem rozkaz nawiąza
nia łączności z r-stacją Armii „Pomorze”, mimo wie
lokrotnego wołania nikt się nie zgłaszał. W 1944 r. 
spotkałem dowódcę kompanii radio Armii „Pomorze , 
por. łączn. M. Goździkowiskiego, który poinformował 
mnie, że jego radiostacja RKG/A w tym czasie już 
była zniszczona iprzez nalot lotniczy npla.

2i) W. Tym, kpt. dypl. w Wojsk. Kwart. Hist. 
l'358i, zesz. 2.

22)1 W. Tym, kpt. dypl. w Wojsk. Kwart. Hist. 
1958, zesz. 2.

23) Inż. W. Milewski, oficer PHM, ppor. rez. Mar. 
Woj. dowodził w obronie Oksywia plutonem w Skład 
którego wchodzili marynarze Morskiej IKompanii Łą
czności.

2i) Gdy po zaciętych i krwawych walkach 1 m.p.s. 
o Redę w dniach 9 i 10 września, pułk wycofał się 
na Kępę Oksywską, razem z. pułkiem wycofała się 
jedna z dzielnych telefonistek — Olga Drozdów.
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Szkic. Nr. 2.
SCHEMAT POŁĄCZEŃ TELEFOHICZNYCH HA WESTERPLATTE

J — PLACÓWKIPOSTERUNKI

SIEĆ SYCNALIZACYJNO-ALARI4OWA NA WESTERPLATTE
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