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CZTERDZIESTA ROCZNICA
I-go września 1939 r. o godz. 04.45 SCHLEZ- 

WIG-HOLSTEIN, stojący w zakręcie kanału por
towego w Gdańsku, z odległości około 500 me
trów otworzył ogień z artylerii głównej i średniej 
na Westerplatte. Po kilkuminutowym bombardo
waniu, od strony południowo-wschodniej wyszło 
natarcie SS „Danziger Heimwehr” i kompanii 
szturmowej pancernika. O godz. 05.00 zjawiło się 
nad naszym wybrzeżem kilkadziesiąt niemieckich 
samolotów, których gros zwrócili się na Puck, a 
reszta na lotniśko w Rumii.

Tak się zaczęła wojna na naszym wybrzeżu. Tak 
się zaczęła wojna w 1939 r. w Polsce.

Polacy w swykn narodowym kalendarzu posiada
ją rocznice radosne, bolesne i chwalebne — zu
pełnie tak jak tajemnice różańca.

40-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej jest 
rocznice bolesną. Boć przecież w wyniku tej woj
ny straciliśmy niepodległość a otrzymaliśmy ustrój 
komunistyczny.

Polska, będąc pierwszym państwem które powie
działo Hitlerowi „Nie”, została 17-go września za
atakowana przez Związek Sowiecki —- do nieda
wna największego wroga Hitlera, a od podpisania 
23-go sierpnia 1939 niemiecko-sowieckiego paktu o 
nieagresji, który w istocie rzeczy był podpisaniem 
IV rozbioru Polski —® najwierniejszego jego soju
sznika.

A pod koniec wojny, kiedy Związek Sowiecki, 
znalazłszy się w gronie sprzymierzonych, wyraźnie 
objawił apetyt na co najmniej pół Europy, soju
sznicy nasi, dla których mieliśmy być natchnieniem, 
radzili nam w innej solidarności sojuszniczej iść 
drogą ustępstw, co praktycznie równało się kapi
tulacji.

Jałta nie była naszą kapitulacją, ale była naszą 
przegraną — przegraną w jakże dziwny sposób.

1-go marca 1945 r. w brytyjskim parlamencie od
była się t.zw. „Jałtańska debata”. W czasie tej de
baty poseł Pickthorn powiedział:

„O ile mi wiadomo, to po raz pierwszy w hi
storii jednemu państwu trzy inne państwa zmieni
ły podczas wojny ustrój i granice; wszystkie w 
przymierzu z tymże państwem, albo raczej dwa w 
przymierzu w pełnym tego słowa znaczeniu, a trze
cie w przymierzu w sensie zasadniczym — bez 
udziału tegoż państwa”.

Nie było nas w Jałcie, ale byliśmy pod Kutnem, 
Kockiem, w Warszawie, w żagwiącym wrześniu i 
płonącym sierpniu — na Helu, na Oksywiu, na 
Westerplatte, nad Francją i Wielką Brytanią, a póź
niej nad całą Europą, w Narwiku i Tobruku, na 
Malcie, pod Monte Cassino, w Ankonie i Bolonii, 
i pod Falaise i Wilhelmshafen. Przemierzyliśmy wszy
stkie morza.

Nie było nas w Jałcie i nie było nas na defila-
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dzie zwycięstwa. Dlatego też ta wrześniowa rocz
nica jest również rocznicą chwalebną.

W rocznicę tą łączymy się myślami z rodakami 
w Kraju, a w modlitwie wspominamy wszystkich, 

a w szczególnojci naszych kolegów, którzy oddali 
życie w obronie niepodległości i wolności naszej 
Ojczyzny.

B.W.

WOJCIECH FRANCKI

ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ I

Rocznica Cudu nad Wisłą, przypada na 15-go 
sierpnia każdego roku. 59 lat temu w tej dacie nawa
ła bolszewicka została zatrzymana i zahamowana 
na przedpolach Warszawy. Jednakowoż najbliższe 
oddziały bolszewiskie były w odległości 11 km od 
mostów Warszawskich w Wólce Radzymińskiej. 
Dopiero uderzenie Naczelnego Wodza z południa 
w dniu 16-go i 17-go zlikwidowało i rozproszyło 
hordy bolszewickie pchające się na Warszawę.

Dlaczego tę datę wybrano nie 17-go, która była 
już datą gdzie wiadomo było, że bolszewicy zosta
li pokonani a 15-go. Pierwszym powodem tego było, 
że w tym dniu jest święto Matki Boskiej i w tym 
dniu cały naród błagał przed ołtarzami o cudowną 
ipomoc w walce z tym strasznym ateizmem. który 
runął na Polskę. Drugim powodem byio to, że w 
dniu 15-go Moskwa przy pomocy Berlina i Pragi 
czeskiej ogłosiła, że Warszawa jest wzięta. Wywoła
ło to dosyć duże zadowolenie w Londynie natomiast 
Paryż i Rzym raczej był sceptyczny. Fakt jednak 
pozostaje, że w tym dniu bolszewicy się czuli tak 
silni, że nie będąc jednakowoż w Warszawie, ogłosi
li, że już ją mają. To były powody, które zdecy
dowały, by bitwę warszawską i jej rocznicę ustalić 
na 15-go.

Z bitwą warszawską jest połączony jeszcze jeden 
wielki symbol tej walki to jest Grób Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Wiemy dobrze, że zaraz po 
wielkiej wojnie Francuzi powzięli decyzję, by z 
fortów Verdun wydobyć kilka trumien nieznanych 
żołnierzy i pochować jednego z nich pod lukiem 
Tryumfalnym w środku Paryża. Natomiast w Pols-

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

ce ta sprawa dopiero została załatwiona w 1925 r.. 
z tym, że w 1924 r. 15-go sierpnia przed pomniki- 
kiem księcia Józefa Poniatowskiego, który stał przed 
frontem pałacu Saskiego, położono płytę z piaskow
ca, na której było wyryte „Płytę tą kładziemy ku 
uczczeniu Nieznanego Żołnierza Polskiego”. Plot
ka warszawska i domysły warszawskie przypisywa— 
ły tą inicjatywę i położenie tej płyty przez Paderew
skiego. Ówczesny rząd z premierem Sikorskim po
wziął uchwałę żeby jednakowoż w Polsce tą spra
wę grobu nieznanego Żołnierza uaktualnić i taki 
grób zrobić. Toteż po wielu przygotowaniach, w 
1925 r., w końcu października, wybrano, o ile się 
nie mylę, około 12-tu pól bitewnych z wojny bolsze
wickiej i z wielkiej wojny 1914-18, w której brały u- 
cział polskie oddziały czy to we Francji czy też 
w Polsce i z nich wylosowano jedno. Losowania do
konał jeden z. sierżantów, kawaler IV klasy Virtuti 
Militari. Wyciągnął on bitwę na przedpolach Lwowa 
i z mogił na Łyczakowie, gdzie były tzw. zbiorowe 
mogiły żołnierzy o nieznanych nazwiskach, ekshu
mowano 3 trumny. Z tych trzech trumien najpierw 
ekshumowanych nie można było stwierdzić czy to 
są bez wątpienia polscy żołnierze. Wobec tego eks
humowano jeszcze dalsze 3 i wtenczas jedna z ma
tek, która wiedziała, że jej syn poległ gdzieś koło 
Lwowa, ale która nigdy nie wiedziała gdzie on zos
tał pogrzebany, wybrała jedną trumnę z trzech, któ
re były ekshumowane. Włożono resztki te do dwóch 
trumien, jednej metalowej, a drugiej z czarnego dę
bu, trumna ta z czarnego dębu była ozdobiona 
czterema orłami i tę trumnę przewieziono uroczyś
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cie pociągiem do Warszawy. Tam ją umieszczono w 
katedrze św. Jana gdzie 2-go października 1925 r. 
po uroczystym nabożeństwie, w orszaku żałobnym 
pogrzebano te resztki polskiego żołnierza pod lu
kiem, który łączył dwa skrzydła pałacu saskiego.

Dzisiaj możemy tylko sobie dobrze uprzytomnić, 
że w tej uroczystości brał udział sejm, duchowieńs
two, były Naczelnik Państwa, Marszałek Piłsudski, 
Prezydent Wojciechowski, i wielu wybitnych Pola

ków, którzy przyczynili się do tego, że Polska zos
tała wolna w 1918 r. A więc obok Piłsudskiego był 
Witos, był Sejda, był Trompczyński, był wódz ludu 
śląskiego Korfanty, był ksiądz Londzin ze Śląska cie
szyńskiego, był Brejski z Pomorza i był Cejnowa 
z Kaszub. Ci wszyscy ludzie razem obok siebie 
stojąc oddali hołd temu symbolowi strat żołnierskich 
ofiarnej krwi i wielkiej pracy bojowej, którą wojsko- 
polskie dokonało od 1918 do 1920 roku.

Listopad to niebezpieczna pora dla Polaków. 148 
lat temu upadło Powstanie Listopadowe. Rozpoczęte 
przez zryw patriotyczny podchorążych pod wo
dzą por. Wysockiego, nie miało żadnego planu, żad
nej racji stanu sprawy polskiej, jak również popar
cia czołowych Polaków cywilnych i wojskowych 
ówczesnego Królestwa Polskiego utworzonego z 
centralnych ziem polskich po Kongresie Wiedeń
skim w 1815 r. Było ono zrywem młodzieży gorącej, 
patriotycznej, często [poniewieranej i obrażanej przez 
sołdackie zachowanie się namiestnika cara, ks. Kon
stantego.

A teraz przypomnijmy sobie skutki tego zrywu. 
Jeśli chodzi o Europę, to rewolta polska uniemożli
wiła interwencję rosyjską, planowaną przez cara, by 
zdusić rewolucję lipcową we Francji i belgijską sierp
niową. Armia rosyjska została zaangażowana całko
wicie przeciw Polakom. Francja tą pomoc polską 
skwitowała jesienią 1831 r. za pomocą powiedze
nia polityka francuskiego w parlamencie oświadcze
niem „L’oirdre reigne a Varsovie”. Porządek panuje 
w Warszawie, gdy przyszła wiadomość, że Paskie- 
wicz zdobył Warszawę. Belgowie odwdzięczyli się 
w 1920 r., gdy ich premier wraz z robotnikami o- 
głosił zakaz dowozu materiałów wojennych dla Pol
ski walczącej na przedpolach Warszawy. Zakaz ten 
został podchwycony przez związki zawodowe an
gielskie ochoczo i bez zastrzeżeń.

A teraz, co stało się z Królestwem Kongresowym. 
Przed powstaniem Królestwo to było prawdziwie sil
ne państwo i wojskowo i ekonomicznie. Naród 
nasz wydał po eipoce napoleońskiej geniusza ekono
micznego i organizacyjnego w postaci ministra Lu- 
beckiego. Człowiek ten w niecałe 20 lat zorganizo
wał zasobny skarb, gospodarkę, przemysł i szkol
nictwo Polski doprowadził do kwitnącego stanu po 
okropnym chaosie wojennym napoleońskim. Kró
lestwo polskie zajmowało potężną pozycję w bilan
sie sił narodu całej Polski. Wszystko to powstanie 
listopadowe zniszczyło, poza tym podważyło pol
skość na naszych ziemiach wschodnich. Ponadto, po 
kilku latach, Austria zlikwidowała Księstwo Krakow
skie, a Prusy Wielkie Księstwo Poznańskie. To by
ły skutki patriotycznego szaleństwa i nieprzemyśla
nego odruchu. Sprawa polska została pogrążona na 
dalsze 90 lat. Toteż j dzisiaj Polska i Polacy pójdą 
na groby w Dzień Zaduszny i Warszawa rozgorze
je od świec na miejscach kaźni i ofiar, które były he- 
katombą naszego narodu w ostatniej wojnie, a wiatr 
listopadowy będzie targał zeschłymi liśćmi, myślę że 
dobrze by było, żeby każdy z nas przypomniał so
bie opinię, która powstała (po powstaniu listopado
wym, że listopad to niebezpieczna dla Polaków po
ra.
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STANISŁAW PO HO RECKI

MOJE WSPOMNIENIA Z DARTMOUTH

Niektórzy koledzy zapomnieli już pewnie, inni 
może w ogóle o tym nie wiedzieli, że po upadku 
Francji, wówczas kiedy wszyscy spodziewali się in
wazji Hitlera, wybrzeże Anglii na odcinku Plymouth 
Portland, chronione było przed niespodziankami 
pr/ez Polską Marynarkę Wojenną.

W pierwszej linii, w odległości dziesięciu mil od 
wybrzdża patrolowały dwa francuskie szasery od
dane Polakom, oraz kilka dużych dalekomorskich 
belgijskich kutrów rybackich, pozostałych jeszcze 
po Dunkerce. W drugiej linii, 30 mil od brzegu, pol
skie destrojery, i dalej jeszcze, w odległości 50 mil, 
francuskie „Winiarze”, zbudowane z przeznacze
niem transportu win francuskich na eksport. Jed
nym z nich dowodził oficer polskiej Mar. Woj., ko
mandor ppor. Roman Stankiewicz.

Rozkaz Admiralicji R.N. był krótki i wyraźny. Za
uważyć nieprzyjaciela, zameldować i zniszczyć. 
Dla wyjaśnienia ogólnej sytuacji wypada nadmienić, 
że belgijskie kutry w dziale „Artylerii” uzbrojone 
były tylko po pięć ręcznych karabinów pamiętają
cych jak nie Nelsona to na pewno pierwszą wojnę 
światową. Z działu łączności wyposażone były w no
woczesne stacje radiowe. Dla szybszej działalnoś
ci, mapy morskie podzielone były na drobne kwa
draty.

Niżej podpisany miał zaszczyt dowodzić na po
czątku kutrem P-5, a pod koniec jednym z szase
rów po odejściu kpt. mar. Wacięgi.

Na którymś kdkunastym nocnym patrolu, sylwe
tka zaciemnionego okrętu nieprzyjacielskiego mi
gnęła dużą szybkością na kontrakursie, w odległoś
ci około 300 metrów od nas. Z wyglądu duży destro- 
jer. Mimo mojego wybitnie bojowego nastawienia 
psychicznego, . . .na polu bitwy szyldwach stał. . . 
maksymalna szybkość P-5 nie przekraczająca pięciu 
węzłów, nie pozwoliła mi się zibliżyć do nieprzyja
ciela, ostrzelać go przy użyciu całej artylerii i zni
szczyć. Pomyślałem sobie tylko w duchu: „Tym ra
zem szelmo, udało ci się, zobaczymy następnym 
razem”. Meldunek do dowódcy odcinka, wysłany 
został natychmiast.

Baza polskich kutrów patrolowych znajdowała 
się w pięknym Dartmouth, położonym nad ujściem 
rzeki Dart. Polskim dowódcą bazy był kjmdr. ppor. 
Jerzy Umecki. Zamieszkiwał on tam w jednym z 
hoteli, bodajże Bristol, mając również swoje biuro. 

Angielskim dowódcą wspomnianego odcinka wy
brzeża był w podeszłym już wieku Captain R.N. Od 
siedemnastu lat komenderując Oficerską Akademią 
Royal Navy, położoną na wyniosłym wzgórzu, w sa
mym Dartmouth. Z morzem poprzez tak długi czas 
miał on tyle do czynienia, że przyglądał się kana
łowi angielskiemu poprzez okno swojego gabinetu.

Około dziewiątej rano, powróciłem z nocnego 
patrolu, zastając przy mojej beczce jolkę z polskim 
marynarzem. Pan komandor Umecki prosi pana 
porucznika aby się porządnie ubrał i natychmiast 
zameldował się u niego. Ja czekam z jolką. Na lą
dzie Umecki powitał mnie następującymi słowami: 
„Cóż pan tam narobił, że komendant wzywa nas 
obu do siebie”. Opowiedziałem mu o wszystkim i mil
cząc wdrapaliśmy się na wzgórze.

Po przywitaniu, Komendant odrazu zwraca się 
do mnie z zapytaniem: „Sygnał Pana przesłaliśmy 
natychmiast do C.C. Plymouth. Wysłany destroyer 
nie zastał npl- na miejscu, dlaczego? Pytanie to 
mnie nie zupełnie zaskoczyło. Npl. był w ruchu, za
uważyłem go na wysokości Exmouth, około 100 mil 
od Plymouth, powolne wyjście z portu, otwieranie 
zagród sieciowych itp. Po chwili palnąłem mu ze 
złością: „Enemy was hot polite enough to wait for 
Royal Navy destroyer. .. Sir.”

Komendant obszedłszy swoje biurko, o twarzy 
purpurowej, z ramionami wyciągniętymi naprzód, 
zaczął się powoli zbliżać w moim kierunku. Przy
pomniał mi się Almanzor z Granady .. .Wyciągnął ra
miona, chciałby uściskiem wiecznym. • . Równo
cześnie ukradkiem spojrzałem na otwarte okno ga
binetu, szybko kalkulując, czy dla uratowania włas
nego życia, opłaciło by się wyskoczyć z drugiego 
piętra na ziemię bez spadochronu. W odległości ja
kichś trzech kroków ode mnie, komendant zatrzy
mał się i po chwili, najpierw leciutko, uśmiechnął 
się i później zaczął się śmiać na cały głos, po pros
tu zaczął ryczeć. Znowu Almanzor. . . Śmieje się 
śmiechem serdecznym. . . Obydwaj z Umeckim, jako 
dobrze wychowani zagraniczni oficerowie, zaczę
liśmy ryczeć do wtóru, przy czym Umecki lekko 
podskakiwał do rytmu.

Po wypiciu po jednym sherry i po krótkiej roz
mowie o pogodzie, pożegnaliśmy się i wyszli ze 
szkoły. W tym wypadku już nie jak u Almanzora, 
gdzie Hiszpanie trwożnie uciekli. Myśmy wyszli po
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woli, dystyngowanie z Mona Liza uśmiechem na 
twarzach.

Po chwili Umecki odzywa się do mnie: „Na po
czątku zdawało mi się, że zakuje Cię w kajdany”. 
A ja mu na to: „Ja myślałem, że przed tym zadusi 
mnie swoimi olbrzymimi rękami wielkości łopat”. Po 
zejściu ze wzgórza Umecki do mnie: „Panie 
Stanisławie, zapraszam pana do hotelu na wykwint
ne śniadanie i na małego drinka”. „Z całą przyje
mnością, bardzo dziękuję, rozkaz Panie Koman
dorze”.

A propos drinków, miałem wówczas taki niewin
ny prawie harcerski zwyczaj wstępować codziennie 
pod wieczór do Hotelu Bristol, który był wyposa
żony we wspaniały bar, na kilka podwójnych i na 
końcu na małe piwko celem przepłukania. Siadywa
łem stale na początku baru, mając za sobą ścianę, 
o którą mogłem się oprzeć. (Oszczędzanie sił na 
nocny patrol). Było to również dobre miejsce z pun
ktu widzenia strategii, mając cały bar pod obserwa
cją. Poczciwy barman strzegł tego miejsca dla mnie 
jak oka w głowie. Natrętów przepraszał słowami: 
„Sorry, for Polish Navy only”.

W między czasie trzykrotnie przysiadywali się 
do mnie dowódcy francuskich „Winiarzy”. Pierw
szym był komandor Stankiewicz, po paru dniach 
jakiś Holender i na końcu ktoś inny. Za każdym ra
zem po rozmowie ze mną, tej samej nocy ginęli 
podczas patrolu na morzu.

Trapiony jakimiś niesłusznymi wyrzutami sumie
nia, myśląc że może rzucam „jakieś złe uroki”, po 
trzecim tak przykrym wypadku, więcej się w barze 
już nigdy nie pokazałem. W miejsce drinków, wy
brałem sipacery na deptaku nad rzeką Dart. Ogląda
nie uśmiechniętych Angielek, a przede wszystkim 
karmienie mewy staruszki, o jednej tylko nodze i 
całkowicie oswojonej, zadawalało mnie w zupełnoś
ci. Staruszka mewa była ulubienicą wszystkich i nie 
było w Dartmouth mieszkańca, który by przynaj
mniej raz na dzień nie przyniósł jej jakiegoś sma
kołyka.

Na zakończenie moich wspomnień z Dartmouth. 
byłoby nietaktem z mojej strony nie wspomnieć kil
ku słów o „kierownikach maszyn” na naszych 
belgijskich kutrach. Nie mając planów, opisów, in
strukcji i nie znając silników, potrafili oni zawsze 
na czas usunąć każde uszkodzenie. Nieraz wystar
czyło coś poddrutować, owinąć szmatą lub podło
żyć jakąś deszczułkę, albo tylko poklepać młotkiem 
jakąś niegrzeczną część i kuter byt gotowy na pa
trol.

Po oddaniu kutrów Anglikom, zaczęły się tam 
prawdziwe tragedie. Admiralicja nie przewidziała 
wspomnieć coś niecoś w swojej Kings Regulations o 
belgijskich kutrach. Anglicy wykonują wszelkie na
prawy według regulaminu a nie z własnej głowy, 
z. pomyślunkiem bardzo słabi, tragedia. Niejedno
krotnie wzywano naszych chłopców na gwałt na 
pomoc z pobliskiego Plymouth.
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

PODZWROTNIKOWI KRZYŻACY X *-/g
(Ciąg dalszy) Cłss/JT (Bi sbr, ż-tą

I «« as. A 45-4^

Humanitaryzm bez przesady jest dopu 
szczalny nawet w stanie wojny o ile nie 
wchodzi w konflikt z jej celami. Trzeba 
jednak odróżnić pomiędzy ludzkim postę
powaniem z wziętym do niewoli nieprzy
jacielem, a postawą militarystyczną, uzna
jącą tylko siłę, lub wymagania siły.

Fauchille (Neutralność i Wojna) — Paryż, wiosna
1921.

(Tłumaczenie z francuskiego na Gower St. Lon
dyn 1946 r.).

Nawet najgorsi pesymiści w XIX wieku wśród ger
mańskich „wojujących i sekularyzujących się mni
chów”, spiskujących z szatanami „Świętego Impe
rium”, aby oderwać od Polski Pomorze i Prusy, nie 
mogli przewidzieć sceny na ogromnym płótnie ręką 
mistrza Matejki namalowanej, gdy nemezis historycz
na postawiła na kolana ich Ipotomków, błagających 
polskiego monarchę o przebaczenie. ..

Ani „Krzyżacy spod znaku hakenkreuzu” po
wiewającego z galfa Schelswig-Holsteina znęcające
go się ogniem artyleryjskim nad maleńką załogą 
Westerplatte, nigdy by nie uwierzyli, że niektórzy z 
nich w 7 lat później, będą się pocili w salach sądo
wych Norymbergi przed brytyjskimi, francuskimi, 
sowieckimi i amerykańskimi prokuratorami.

Rok 1940 przyniósł coraz głośniejsze akordy gro
źnej symfonii „Bitwy o Atlantyk", gdy po dramatycz
nym przerwaniu „wojny na niby'”’ odbyła się krót
ka, ale krwawa kampania norweska.

W dodatku do U-botów i okrętów liniowych re
gularnej Kriegsmarine, zostały obecnie rzucone na 
szalę tej bitwy statki-ipułapki (skrót S.P.). Budowa 
krążowników pomocniczych w czasach pokojowych 
jest — jak wiadomo — zakazana. Konwencja haska 
określiła wyraźnie granice i warunki na jakich pańs
twa wojujące mogą się uciekać do tej broni.

Ci co pisali te regulaminy doskonale wiedzieli do 
czego są zdolni piraci na morzu!

Prawo morskie dozwalało, z pewnymi zastrze
żeniami, użycie krążowników pomocniczych do ce
lów obronnych, jako dopuszczalne „ruse de guerre” 
Użycie zakamuflowanych okrętów do celów za

czepnych było z jasnych powodów zabronione bę
dące „inną formą” piractwa.

Niemniej jednak w zastępstwie zbyt ambitnego 
planu „Z”, Roeder uzyskał pozwolenie na budowę 
26 tego typu okrętów, czyli tyle ile liter w polskim 
alfabecie. Pod koniec roku 1939 aż do początku 1942, 
dzięki różnym opóźnieniom, tylko 9 statków-puła- 
pek weszło do kampanii. Były to w porządku al
fabetycznym: „Orion” („A” — jak Anna), „Komet” 
(„B” jak Baran). Atlantis („C” jak Cal), „Widder” 
(„D” jak drab i zasługujący na ten epitet), „Thor” 
(„E” jak Ewa), „Pinguin” („F” jak Fant), „Kormo
ran” („G” jak Gaz), „Michel” („H” jak Huk) i 
„Stier” („I” jak Iza).

Uzbrojenie każdego z nich było prawie identycz
ne! a było nie byle jakie: 6 dział głównych 150 m/m, 
4 aparaty torpedowe, 200-300 min kotwicznych i 
dennych, 1-2 samoloty rozpoznawcze uzbrojone 
w broń maszynową, zaokrętowany mały ścigacz 
torpedowy i pewna ilość dział przeciwlotniczych. 
Szybkość maksymalna 18-20 węzłów, napęd turbino
wy lub dieslowy. Zasięg na szybkości ekonomicznej 
10 węzłów, 40-60 tys. mil morskich. Aby sobie zdać 
należycie sprawę z siły ogniowej tych „statków”, na
leży je porównać z Baterią Cytplową na Helu (4 dzia
ła 152 mm), a więc o dwa działa mniej.

Ani O.R.P. „Dragon” nie dorównywał ilością dział 
o tym samym kalibrze niemieckim S.P., gdy 6 czer
wca w operacji normandzkiej robił przecież na lą
dzie niemałe spustoszenie swoimi pięcioma 150-tka- 
mi! Tym bardziej ocenić można brawurę „Ajax’a” 
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i „Achilles’a”. które w bitwie pod Srebrną Rzeką 
wychodziły nieustraszone w osłonny dym Grafa 
von Spee, i zaporę z jego 280-tek, aby mu wybijać 
dziury w burtach swoimi indywidualnie kierowany
mi ośmioma 150-tkami.

Decydowały tu oczywiście i tak jak zawsze na 
morzu, odwaga dowódców i wyszkolenie artylerzy- 
s!ów. Mimo to, wiemy, że mało było w historii wo
jen morskich takich „Piorunów” co z celownika 
4000 metrów i na dużej fali, odpowiadały jak mo
gły ze swych czterech 120-tek, takiej „panoplii” ar
tyleryjskiej, jaką reprezentowały osiem 380-tek, 
dwanaście 150-tek i szesnaście setek na Bismarku.

Jedynym podobnym wypadkiem w wiadomości 
autora był pojedynek niszczyciela U.S.S. „Pope” w 
cieśninie Sundy na krańcu Morza Jawskiego, gdy 
ten ostatni w obronie tonącego krążownika brytyj
skiego „Exetera”, strzelał „rozdzielając ogień” i do 
ostatniego pocisku mimo przytłaczającej przewagi 
kalibru siedmiu ciężkich krążowników „uderzenio
wej lancy’’ Nipponu dowodzonej przez „Samuraja”, 
admirała Nagumę. Okręt amerykański, podziurko
wany jak sito, nie przestawał strzelać, dopóki dzia
ła wystawały ponad fale i gdy chwalebnie szedł na 
dno, gwiaździsta flaga Stanów Zjednoczonych wciąż 
powiewała wyzywająco z gafla! A ewentualny inny 
to: H.M.S. „Bengal” — o którym będzie mowa póź
niej.

Ale to wszystko było wykonane przez regularne 
okręty marynarek wojennych. W roku 1940. tuż po 
zakończeniu się niesławnej „wojny na niby”, sa
motnie idące przez ocean statki brytyjskie nie mo
gące korzystać z luksusu konwoju nie ustępowały 
w determinacji swoim szybszym i lepiej uzbrojo
nym „kolegom” zawodowym.

Prawdą było, że niektóre z nich były już „uzbro
jone”, lak jak „Doric Star” w jedno działo 120 mm. 
Gdy tylko mogły i one używały tego działa do os
tatka.

Większość jednak statków brytyjskich w latach 
1940/41 biorąc na siebie wojenny obowiązek zaopa
trywania w broń i żywność macierzystego kraju, jak 
na przykład S/S „Tairoa”, nie miały żadnego uzbro
jenia, poza odwagą ich oficerów i marynarzy. Ta o- 
statnia decydowała o odruchu niesłuchania rozka
zu niemieckiego SP i nadawaniu, bez względu na 
konsekwencje dla siebie samych, sygnału radiowe
go o pozycji ataku przez korsarza.

Trzeba tu również nadmienić, ze atak niemiec
kiego SP na statek handlowy czy pasażerski był 
czymś o wiele gorszym niż nagłe i niespodziewane 
uderzenie torpedy z U-boata. Ofiary w tym ataku 

musiały teraz czekać na jeszcze okrutniejszy, pod
lejszy, powiedzmy „Krzyżacki” proces zniszcze
nia, gdy w analogii komturowskiego płaszczyka nie
nawiści pokazywała się w całej pełni podstępna na
tura nowoczesnego piractwa.

Warto więc szczegółowo rozważyć do jakiego 
stopnia niemieckie SP łamały zasady prawa między
narodowego i ogólną ludzką etykę. (Dla zachowania 
pozorów przynależności do narodów cywilizowa
nych Niemcy podpisały przecież i nigdy się nie wy- 
rzekły konwencji haskiej nawet pod rządami „Fu- 
hrera”).

Najefektywniejszą „metodą", sugerowaną przez 
Roedera w rozmaitych „Weisungach” dla SP, było 
poruszanie się na małej szybkości w momencie zbli
żenia się do ich przyszłych ofiar, dla uśpienia ich 
czujności o ile było to za dnia — pokazywania ne
utralnej bandery. W nocy, stawanie na kursie stat
ku i symbolizowanie awarii.

W jednym czy w drugim wypadku proszono 
światłem czy flagami “o pomoc”. Potem, gdy ce
lownik na to pozwalał następowało gwałtowne 
obezwładnianie ogniem artyleryjskim tych, co w 
imię solidarności ludzi morza przychodzili do nich 
z chęcią pomocy, aby, w wymianie, znaleźć tam 
śmierć luib niewolę.

Asem pikowym tych zbrodniczych napadów był 
dowódca „Widdera” (D jak „Drab”), kpt. von Rtick- 
teschell. Dowodził on również innym SP, o francus
kiej nazwie „Michel” (H jak „Huk”). Kariera tego 
oficera rezerwy marynarki niemieckiej była naj
dłuższa z wszystkich dowódców uprawiających te
go rodzaju piractwo i wypełniona wyjątkowymi ak
tami bezprawia i bestialstwa, za które spotkała go 
po wojnie słuszna kara i szubienica. Von Rńcktes- 
chell lak wierzył w słusznojć niemieckiej sprawy i 
postępowania, że nie uważał za konieczne zniszcze
nie swego pamiętnika, w którym z dumą opisywał 
te ekscesy i który posłużył inter alia do aktów oskar
żenia w Norymberdze. Pomógł on również do od
tworzenia wielu dramatów na otwartych oceanach. 
I tak między innymi przyznał się do (chorzowskie
go zignorowania sygnału od Stiera (I jak „Iza”), 
który go wzywał do współakcjj przeciw broniącemu 
się rozpaczliwie liberty ship „Stephen Hopkins”, do 
którego w dodatku do Stiera. strzelał statek zao
patrzeniowy korsarza „Tannenfels” i zamiast po
magać „braciom-komturom”, wziął kurs na odlegle 
od tej akcji wody, obawiając się karzącej ręki Royal 
Navy. która w jego mniemaniu była gdzieś blisko, 
aby zainterweniować na wzywanie radiowe swej 
ofiary. Były tam również wstrząsające opisy jak 
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„po krzyżacka’’ zatopił bezbronny brytyjski statek 
„Arabistan", biorąc z niego „dla języka” tylko jed
nego rozbitka, który jakoś przeżył orgię ogniową z 
Widdera dla „zabawy” artylerzystów. Do „za
sług” von Riickeschella należy udoskonalenie ataków 
nocnych. Początek ataku był „klasyczny”: rozpoz
nanie dzienne przyszłej ofiary samolotem, jej kurs 
i zapewnienie, że chodzi o statek aliancki, po czym 
nocne ustawienie się na drodze statku i wzywanie 
światłem o pomoc. Inowacją było wysyłanie jedne
go lub dwu ścigaczy, które zbliżały się na malej 
szybkości do burty przeciwnej od korsarza nie ry
zykując zauważenia, gdyż obsada pomostu statku 
była zaabsorbowana to co uważała za „akcję rato
wniczą” i po ponownym upewnieniu się, że jest to 
statek brytyjski, ścigacze strzelały torpedy bez o- 
strzeżenia.

W len sposób zabezpieczał się dowódca Widdera 
przed sygnałem radiowym, donoszącym o korsa
rzu, gdyż torpeda była przypisywana U-boatowi, 
a kapitan tonącego statku nie mógł odgadnąć całości 
lej krzyżackiej maskarady. Nawet gdy ten ostatni 
miał „szczęście” dostać się do ruckeschellowskiej 
niewolj i zorientował się o co chodzi, radiostacja 
wraz ze statkiem były już pod powierzchnią wody.

Nic więc dziwnego, że przez przeszło pół roku 
wojny na morzu admiralicja brytyjska przypisywa
ła straty samotnie idących statków, albo akcji „kie
szonkowych” pancerników czy innych okrętów re
gularnej marynarki niemieckiej, minom, Luftwaffe, 
oceanicznym U-botom, czy też po prostu hazar
dom na morzu. (Nie widziano wtedy, że zasięg U- 
botów nie był wystarczający, aby mogły one dzia
łać na Płd. Atlantyku).

I tak więc 6 pierwszych niemieckich SP działało 
bezkarnie na oceanach i dopiero, gdy rozbitkowie 
ze statków „Davisian” i „King John” zatopionych 
przez. „ I hora” (E jak „Ewa”), przybyli na łodziach 
ratunkowych 18 lipca 1940 na maleńką wyspę na An- 
tylaclh. Po prawdziwej epopei wiosłowej, przy której 
zbladłby Ben Hur. admiralicja miała wreszcie 
pierwszy opis obecności nowego typu nieprzyjacie
la. Niestety, trafna ocena kalibru artylerii SP zosta
ła interpretowana przez admiralicję jako zbyt „ima- 
ginacyjna” ... bo pochodząca od marynarzy z ma
rynarki handlowej i nie wzięta poważnie, co spowo
dowało w konsekwencji dalsze bolesne straty. Być 
może, że przyczyną tego błędu był również fakt, że 
admiralicja brytyjska posiadała własne „Q-ships”, 
których działanie i nawet istnienie okrywała wielką 
tajemnicą. Byl to jednak bardzo mizerny odpowied
nik niemieckich SP.

Te „tajemnicze” Q-Ships były uzbrojone w ... 
bomby głębinowe i 4 x 120 m/m działa starego typu. 
Nie tylko nie zrobiły one większej krzywdy U-bo- 
tom, a gdy zostały wysyłane przeciw niemieckim 
SP, uległy szybko, w beznadziejnie jednostronnym 
pojedynku.

I lak uprzednio wspomniany Thor (E jak „Lwa'’), 
uszkodził poważnie dwa Q-ships (Alcantarę i Car- 
narvon Castle), po czym zatopił trzeci: HMS Volta 
ire”. O tej ostatniej akcji Whilehall dowiedział się do
piero po wojnie, gdyż, pierwsza salwa Thora rozbiła 
całkowicie radiostację „Voltaire'a”, który nie nada
wał jeszcze „enemy sighling report’' zbyt nieostro
żnie badając tożsamość wzywającego o pomoc stat
ku „w kłopotach” pod dużą neutralną banderą. W 
roku 1977, francuski historyk, Leonce Peiliard wy
dał książkę „La Bataille de l'Atlantique”, którą, w 
jej niemieckiej wersji (Die Schlacht in Atlantik) za
dedykował z uznaniem Karl Doenilz. zwolniony z 
więzienia ze względu na stan zdrowia i sędziwy 
wiek-*

W roku 1977 telewizja francuska w swoim progra 
mie „Archiwa Ekranu” (Antena 2-) pokazała fotogra
fie i zarys misji korsarskich „Atlantis” (28 zatopio
nych alianckich statków, w większości brytyjskich, 
145. 697 tonn brutto). Po filmie, jak to jest w zwy
czaju na Antenie 2-giej. odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem weteranów Bitwy o Atlantyk 
— przeważnie oficerów rezerwy marynarki niemiec
kiej i francuskiej. Brytyjczycy zostali również za
proszeni, ale znateźli jakąś dyplomatyczną wymów
kę. aby nie wziąć udziału w tej nieprzyjemnej mas
karadzie.

Programy TV francuskiej można bez trudu na e- 
kranach „telly” w Genewie czy Lozannie oglądać, 
a sprawy morskie fascynują szwajcarskich „szczurów 
lądowych’’. Nazajutrz w lozańskim biurze autora, 
podczas przerwy na kawę wielu kolegów poświęci
ło czytanie gazet, czy spożywanie „croissants", 
przysiadając się w pobliżu do tego „co miał coś 
wspólnego z Bitwą o Atlantyk”, zarzucając go py
taniami na lemat rozmiaru i charakteru działalnoś
ci niemieckich SP. Jak wiemy język ludzki jest bar

*) Książka ta jest dość gruba — 600 stron drob
nym drukiem uzupełniona skorowidzami, mapami 
i fotografiami. Na tronie 177 i dalszych jest fotogra
fia SIP "Atlantis” i poniżej zdjfcie 3 oficerów korsa
rza C jak ”Cal”, otrzymujących osobiście z rąk 
„Fuhrera” żelazny krzyż; stoją od lewej do prawej 
Oblt. z iS Reinhard Suhren 1-szy oficer artylerii 
z.d.o. kptl. Lehmann-Willenbrock 1 dowódca SP, kpt. 
z. S. Bernhard Rogge, wszyscy bardzo dumni ze swe
go „Eichenlaubu izurn Ritterkreuz”.
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dzo niedoskonałym instrumentem do „interkomu- 
nikacji" — i jak trudno jest wyjaśnić profanom sed
no sprawy, bez użycia terminów technicznych, nie 
mówiąc już o stronie emocjonalnej, jakie te raczej 
jednostronne przedstawienie sprawy budziło u tych 
co widziało w tych ogromnych zmaganiach na oce
anach, jeszcze inny, bo polski punki widzenia.

Szwajcarzy nie mogli zrozumieć dlaczego ..Kró
lowa Mórz” Wielka Brytania, mająca kilka lotnisko
wców i wyposażone w radar okręty nie zrobiła 
s-ybkiej operacji oczyszczającej morza z tych po
wolnie poruszających się statków. Zapomnieli pewno 
jakim zagrożeniem była operacja . Seeloewe" i w 
razie jej sukcesu konsekwencje dla całej Europy i 
jak niezbędna była konserwacja wszystkich sił na 
wodach Wyspy Wolności, gdyby naprawdę barki in
wazyjne zebrane w Pin. Francji, Belgii i Holandii 
ruszyły na podbój z 6-cioma dywizjami pan
cernymi. jakimi dysponował wtedy Wehrmacht.

Wielka Brytania walczyła wtedy zupełnie sama 
Polskie Siły Zbrojne na zachodzie były ilościowo i 
jakościowo jej najliczniejszym faktycznym alian
tem. Po upadku Francji w lecie 1940 ..ubyła" mary
narka wojenna francuska, za wyjątkiem kilku ma
łych okrętów niegotowych jeszcze do walki pod 
flagą „Wolnych Francuzów" — natomiast na dru
giej stronie szali stanęła nowoczesna marynar
ka wioska na Morzu Śródziemnym, której wartości 
bojowe były jeszcze nieznane. Sympatyzujące z 
Anglią Stany Zjednoczone były wciąż neutralne. Ro
sja Sowiecka była sprzyjaźniona z hitlerowskimi 
Niemcami i pomagała im na morzu. Kiedy SP “Ko
met" (B jak "Baran") obrał drogę na Pacyfik przez 

Ocean Lodowaty i na Morzu Berynga zamarznął 
w drodze przyszły mu na pomoc sowieckie łama
cze lodów: „Lenin i „Stalin", otwierając mu trasę, 
a gdy ..ugrzęznął" znowu na wschód od wyspy 
Wrangla z widokiem na Północną Syberię i zaśnie
żony łańcuch gór Czukolskich, przyszedł mu na 
ratunek łamacz lodów „Kaganowicz". pomagając 
korsarzowi (B jak ..Baran”) dojście do cieśniny Be
rynga i przeniknięcie na „sprzymierzone” wody ja
pońskie. Stamtąd właśnie udał się na operacje wkoło 
wysp Nauru, gdzie bombardował zbiorniki ropy i 
instalacje kopalni fosfatów. O tym układzie sił po
przedzającym . Bitwę o Wielką Bdytanię” po przej
ściu 40 lat mało kto pamięta.

Leonce Peillard interesował się do tego stopnia 
sprawą SP, że badał zasięgając osobiście języka 
wśród stoczniowców z Bremen i Hamburgu. Powie
dziano mu tam z dumą, że czas przebudowy stat

ków handlowych na pomocniczy i zakamuflowany 
krążownik nie przekraczał 80 dni, dzięki specjalnym 
przywilejom, jakie uzyskał Roeder od swojego Fue- 
hrera (nie popadł wtedy jeszcze w niełaskę). Współ
pracował akordowo cały potężnie rozbudowany 
przemysł niemiecki na fabrykację nowych maszyn, 
przeróbkę systemu napędowego na wysokoprężny 
silnik tłokowy Diesla, lub turbiny, wzmacnianie po
kładów do wystawienia 6 nowoczesnych dział 150 
m/m, aparatów torpedowych, wyciągów na ścigacze. 
samolot rozpoznawczy czasem nawet dwa samolo
ty. Robiono teleskopowe kominy i maszty, które 
można było zdejmować lub rozciągać dla zmiany 
sylwetki. Większść SP wypierała siedem czy osiem 
tysięcy ton i otrzymywała zbiorniki paliwa pozwa
lające na bardzo długie rejsy na oceanach. Wpro
wadzono drzwi wodoszczelne i grodzie, rurociągi 
pożarowe, odwadniania okrętu. Wzmacniano wręgi, 
dorzucano schodnie, aby umożliwić załodze szyb
kie zajmowanie pozycji w alarmie bojowym. Na 
górnym pokładzie, od dziobu do rufy, poustawiano 
fałszywe spardeki, nadbudówki, imitacje ładunków, 
jakie statki brytyjskie nosiły często na pokładzie, 
które za każdym razem zakrywały albo jedno z 
dział, albo jakiś ścigacz torpedowy, samolot, czy a- 
parat torpedowy. Ważny szczegół: specjalnie duży 
i dobrze wyposażony magazyn farb, do przemalo- 
wywania na morzu burt i masztów, aby wprowadzić 
W błąd Admiralicję brytyjską, gdyby udało się jakiejś 
ofiarze podać kolor swego napastnika. O ile źródła 
historyczne angielskie publikowały dość wcześnie 
po zakończeniu działań wojennych zasięg działa
nia i uzbrojenie 9-ciu „aktywnych' SP, brak było 
jakiejkolwiek na ten temat literatury ze strony nie
mieckiej.

Dopiero dowódca II 977 klptlt. z S. Heinz Scha
effer opublikował w Buenos Aires we wrześniu 1950 
swoje wspomnienia w książce „Odysseja jednego o- 
krętu". Na samym początku wojny, jako podchorąży 
marynarki, odbywał staż, na pancerniku „Schlesien”. 
Był to kwiecień 1940, a więc kampania norweska. 
Autor „Odyssei” żałował, że nie był na swym okrę
cie wcześniej, albo jeszcze lepiej na „Schleswigu- 
Holsteinie” miałby trochę 'praktyki w ostrzeliwaniu 
półwyspu helskiego.

Ani słowa o Westerplatte, choć musiał o tym wie
dzieć z niemieckich raportów. Po tym wspomina, że 
w tym samym miesiącu byl na odpowiedniku polskiej 
ORP ..Iskra’’, niemieckim żaglowcu szkolnym mary
narki wojennej „Gorch Fock". Coś tam było niejas
nego. gdyż według niektórych polskich raportów 
„Schlesien” również brał udział w atakach na pols
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kie wybrzeże. Passons. Po tym, entuzjastyczne o- 
pisy jak wojsko niemieckie od 10 maja 1940 w 
wspaniałym rzucie” przeszło poza Meuse i 1’Escaut. 
Gdzie Dunkierka stała się symbolem.. . ucieczki 
Anglii. Upadł Paryż. Wojska niemieckie nad Atlan
tykiem. Podchorąży Schaeffier jest przydzielony do 
statków francuskich na SP. Podaje szczegóły prze
budowy frachtowca 1500 (!) tonn budowy 1898 choć 
w porcie sta! nowoczesny statek, idealnie nadający 
się do pracy korsarskiej. Dane te muszą być zmy
ślone.

W gruncie rzeczy Schaeffer wziął się za pióro, 
aby się obronić z zarzutu, że tuż po zakończeniu 
działań wojennych w Europie wywiózł na pokładzie 
swego okrętu samego „Fuehrera”, Ewę Braun i paru 
najwierniejszych pachołków z wolfenschanze do 
południowej Ameryki, o czym donosił znany pisarz 
i dziennikarz, Władysław Sżabo w argentyńskim 
wydawnictwie Tabano (Buenos Aires 1945). Schaeffer 
miał jeszcze innego rodzaju kłopoty, bo w tym sa
mym czasie, gdy U 977 i U 530 zbliżały się do brze
gów Argentyny, brazylijski frachtowiec Bahia zos
tał storpedowany przez nierozpoznany okręt pod
wodny, dnia 17 sierpnia 1945. . ., a więc w czasie, 
gdy jego okręt był o 50 mil morskich od miejsca za
topienia (W/g logu U 977). Schaeffed był dumny ze 
swego „rekordowego” przejścia przez Atlantyk 
przy użyciu schnorchela i musiał się bardzo czuć 
nieswojo podczas długich „cross examinations” 
przez komisję złożoną z ekspertów argentyńs
kich. brazylijskich, brytyjskich i amerykańskich na 
pokładzie krążownika Belgrano, stojącego wtedy na 
kotwicy w tej samej Srebrnej Rzece, na której dnie 
spoczął niesławny Graf von Spee.

W końcu udało mu się przekonać swoich interlo
kutorów, że nie leżało nigdy w jego intencji torpedo
wanie statków alianckich, w czasie gdy traktat po
kojowy został podpisany (wiadomość o pokoju o- 
trzymał przez radio), że nie przewiózł swego by
łego szefa państwa do Patagonii. Sprawa ta poszła 
więc w zapomnienie. Dowódca U 977 był pełen po
chwal na temat Argentyny i jej tradycyjnej gościn
ności dla Niemców, o „nazistach” wyrażał się z po
gardą i dzięki swojemu stażowi przed wojną w U. 
S.A. i znajomości języka francuskiego, uważał się za 
dobrego Europejczyka”. Jednak w swojej książce po
dał pomiędzy liniami, a więc na pewno nieświado
mie, parę dobrze ukrywanych strzępków swej 
„krzyżackiej” mentalności. Tu i tam „Gotenhafen” 
(zamiast Gdyni) łatwo mu przychodziło pod pióro. 
To. że „jego” statki z La Pallice nigdy nie weszły na 
listę „rozbójników morskich” (termin profesora Ma

kowskiego), mogło zgadzać się z prawdą, choć wy
gląda to dziwnie. Ale gdy nazywa załogi U-boatów 
„rycerzami głębin”, a porażkę militarną nazistows
kich Niemiec „Wielką Tragedią” — coś tam zupełnie 
nie pasuje. Ale powiedzmy inaczej. Faktem właśnie 
było, że tacy „rycerze” jak ci, co szli na U-boaty na 
ochotnika (nikt ich do tego w hitlerowskich Niem
czech nie przymuszał), byli chętnymi narzędziami 
wydarzeń co się w końcu na nich samych skrupiły.

Prawdziwymi natomiast „rycerzami głębin” to 
byli oficerowie, podoficerowie i marynarze z ORP 
„Orła”, „Wilka”, „Sokoła”, „Dzika, „Jastrzębia i 
innych okrętów polskich czy alianckich walczą
cych o wolność wszystkich narodów na morzach i 
oceanach naszego globu.

A naprawdę „Wielka Tragedia” sto, tysiąc, sto ty
sięcy razy zainscenizowana, to takie akty jak ka- 
mieniowanie na śmierć małych polskich dzieci w 
Gdańsku przez grupę wyrostków niemieckich, po
dniecanych do tej ohydy przez śmiejących się SS- 
manów, gehenna narodu żydowskiego, co znalazł 
we wschodniej Europie, a szczególnie w Polsce swo
ją „Diasporę”, aby później nie przeżyć ponurego 
cienia tych uzurpowanych „rycerzy” swastyki, któ
rą przecież kptl. Heinz Schaeffer nosił dumnie na 
swojej oficerskiej czapce pod drapieżnym orłem Ger
manii, i którą zawiózł bezpiecznie do Agrenty- 
ny gdzie jest, używając jego słów „prawdziwa wol
ność i demokracja” i gdzie dobrze mu jest żyć!

Trudno więc jest uznać, że było to dowodem „ry
cerskości” przeciwnika, że w pewnych wypadkach 
ryzykowali nie wykonanie rozkazu Fuehrera ze 
stycznia 1942 gdy po bankiecie wydanym na cześć 
japońskiego ambasadora Hiroshi Oshima, “emablo
wanego” przez siedzących z obu stron Ribbentro- 
pa i Goeringa, gdy ten ostatni się chwalił, że pole
cił okrętom niemieckim po zatopieniu statków alian
ckich strzelane z broni maszynowej do łodzi ra
tunkowych aby.. . w ten sposób przyspieszyć nie
mieckie zwycięstwo w Bitwie o Atlantyk. Japoń
czyk zgadzał się z Niemcami i powiedział, że oni 
też są „zmuszeni” stosować podobne metody.

Fuehrer obawając się jednak oporu od własnych 
marynarzy, kazał Roederowi wydać ten rozkaz do 
wszystkich sił morskich na piśmie i sprawdzał póź
niej u Doenitza jego wykonanie przez BdU.

W tych warunkach nie sposób więc opisać nie
skończoną ilość znanych tragedii — a nieznanych 
było na pewno dużo więcej — na jakże długim o- 
bszarze ziemskim od Pirenejów po Morze Czarne, 
od Oceanu Lodowatego — do ciepłych wód Połud
niowego Pacyfiku, gdzie nie wspomniano ani sło
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wem w programie telewizji francuskiej, jak duma 
swego kraju, H.M.A.S. ..Sydney” został przywabio
ny przez SP „Koromoran” (G jak „Gaz”), symulu
jąc pod neutralną banderą awarię i błagając o pomoc, 
aby w odpowiednim momencie otworzyć ogień z 
całej swej potężnej baterii, powodując natychmiasto
we wybuchy i pożary na nieszczęsnym alianckim o- 
kręcie. / którego obsady 1300 oficerów, podofice
rów i marynarzy nie wyszła żywa ani jedna austra 
lijska dusza! Jak wiemy Polska Marynarka Wojen
na miała tylko pośrednio „do czynienia” z okręlami- 
pulapkami: ..Cap de Palmes” (kmdr Mikołaj Dep- 
pisz) i notowany w samej „Flotte de combat” — 
„Notre Damę d'Etel”, dowodzony przez komandora 
porucznika Kościalkowskiego-Lorenza.

Rola obu okrętów była jasno przedstawiona: o- 
brona konwojów. Niosły banderę „Wolnych Fran
cuzów”. a ich dowódcy byli oficjalnie na spisie o- 
ficerskim. Wszystko to całkowicie zgodne z regu
laminem haskim. To, że komandor Kosianowski no
sił w dodatku na piersi polską banderę, którą by pod
niósł na maszcie w boju, to nie stanowiło oczywiś
cie żadnego „międzynarodowego" przekroczenia, 
było tylko dowodem jak Polskę kochał, i dla Niej był 
gotów oddać życie.

Dla tych co studiują historię 2-giej Wojny Świato
wej i „konserwują” ze względów sentymentalnych 
„Nasze Sygnały”, polecam odszukać w ich archi
wach No. 105, strona 2, gdzie „Notre Damę d'Etel“ 
jest widoczna na zdjęciu w alarmie bojowym. W 
swoim doskonałym artykule „Na wojnie pod żaglem” 
(N.S. 102, 103 i 105), dowódca tego okrętu podaje 
bardzo precyzyjnie uzbrojenie artyleryjskie tego 
żaglowca: 1x56 m/m (szybkostrzelne). I x Pom Pom 
40 m/m, 2 x Hispano-Sirza 20 m/m i 2 x ciężkie ka
rabiny maszynowe. Wszystko świetnie zamaskowa
ne jako polskiego pomysłu „ruse de guerre" w ra
zie starcia się z U-botem. Ten element zaskocze
nia byl niezbędnym atutem, gdyby do tej walki is
totnie doszło. Nie trzeba bowiem zapomnieć, że w 
roku 1942 niemieckie okręty podwodne na Morzu 
Śródziemnym były częściowo wyposażone w „acht 
komma acht”.

Jeżeli się do tego doda, że OP były zdolne do 
szybkości 18 węzłów na powierzchni, wyposażone 
w docelnikowe optyczne i mające względną łatwość 
manewrowania — spotkanie się w boju z którym
kolwiek z nich mogłoby sprawić pewne kłopoty bo
haterskiemu żaglowcowi „N.D. d'E”, który szukał 
z nim samotnej walki, aby pomścić nieuzbrojony 
nieszczęsny żaglowiec Liii. . . Ale na pewno i tu, jak 
pod Srebrną Rzeką, o wyniku tego pojedynku zade

cydowałyby wciąż niezmienne elementy do zwy
cięstwa na morzu: „Ragę de vaicre” Dowódcy 
Polsko-Francuskiego okrętu-pułapki i wyszkolenie 
artylerzystów, którzy wyglądali bardzo bojowo na 
zdjęciu! Może Niemiec to przeczuwał, gdyż się nie 
wynurzył.

Powracając do innych źródeł o działaniach „SP” 
w drugiej wojnie światowej, prawdziwą kopalnią 
złota jest praca S.W. RoskilFa — „The War at Sea 
1939-1945“. Roskill koncentruje swoją uwagę na nie
mieckie „SP”. gdyż one były jedyne, których zdra
dzieckie użycie do celów zaczepnych, przyniosły 
aliantom poważne straty. Podaje tam z wielką szcze
rością zaambarasowanie admiralicji bezsilnej w o- 
kresie zagrożenia inwazyjnego, przez to niezdolnej 
do niesienia pomocy własnym statkom, wołającym 
radiem o pomoc, nieowocne p'óby kontrakcji włas
nymi ,,Q“ ship’ami i reasumuje to komentarzem 
admirała Forbes’a: „we were indeed seriously handi- 
capped vis-a-vis the enemy at the limę sińce . . . they 
always knew our dispositions an we rarely knew 
theirs”.

Co do tych „innych" podaje tylko krótką wzmian
kę o włoskim „SlP” „Ramb I” i japońskich — „Ro
koku" i „Aikoku Maru”, działających na Oceanie In
dyjskim. Pierwszego zatopił HMS „Leander”. 
„Ramb I” „grasował” tylko (nikomu nie robiąc szko
dy) przez 7 dni po wyjścu z Massawy, naprózno 
chcąc dorównać Niemcom w sztuce (o ile tak moż
na nazwać) tego rodzaju „guerre de course”, zanim 
posłał go bez trudu na dno brytyjski krążownik. Z 
Japończykami rozprawił się maleńki „Tygrys Ben
galski”, dowodzony przez Indyjskiego oficera re
zerwy, komandora podporucznika W.J. Wilson'a 
R.I.N.R.

H.M.S. „Bengal” eskortował holenderski tanko
wiec „Ondina” z Freemantle do Diego Garcia.

Holender był „uzbrojony” w jedno działo 100 
m/m, podczas gdy kanonierka HMS „Bengal” wy

pierała aż „733 tony i dysponowa’a ,,twelve-pounde- 
rem", to coś tak jak główna bateria na N.D. d’Etel. 
Korsarze z Krainy Wschodzącego Słońca mieli każ
dy 4x150 m/m i aparaty torpedowe niewiele ustę
pując Niemcom w sile ognia. Mimo to, gdy w „pię
kny, słoneczny dzień, przy spokojnym morzu tuż. 
przed południem tuż po przejściu Zwrotnika Kozio
rożca (pozycja 23° S. 93° E) Bengal zauważył dwa 
duże statki napierające na nich na dużej szybkości 
i na kursie zbliżenia, rozpoznał je natychmiast jako 
nieprzyjacielskie, polecił „Odinie” działać niezależ
nie j zwiększając szybkość do całej, naprzód zaa
takował bez wahania obu japońskich korsarzy. W 
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krótkim czasie, wspierany — trzeba dodać — przez 
równie nieustraszoną „Ondinę”, manewruje pomię
dzy kaskadami z salw ogromnych dział przeciw
ników i. . . zatalpia „Hokoku Maru” (10,438 ton).

Gdy drugi Japończyk dostał wreszcie nakrycie na 
Ondinie (poległ tam jej kapitan William Horsman, 
pierwszy oficer mechanik i kilku członków załogi) 
HMS Bengal przechodzi przez „orane" przez po
ciski morze od strony tankowca stawiając zasłonę 
dymną, odgryzając się jak mógł „Goliathowi”. Ja
pończyk strzelił do „Ondiny cztery torpedy (wszy
stkie chybiły) i molestowany ogniem kanonierki. wi
dząc, że Holender się pali wziął duży przechył 
i zdecydował się przerwać walkę, podniósł rozbit
ków z ..Hokoku Maru” i wziął kurs na bezpieczne 
wody Cieśniny Sundy. Tymczasem załoga „Ondiny” 
na łodziach ratunkowych orientując się, że ich tan
kowiec nie tonie — wróciła na wiosłach na statek, 
podniosła parę, wyrównała przechył i zawróciła do 
Freemantle. HMS „Bengal"’ był również zatrzymany 
po otrzymaniu paru trafień — usunął szybko włas
ne awarie, ale już nie mógł „dogonić” „Ondiny”. 
Wrócił więc do Colombo, gdzie otrzymał dobrze 
zasłużone „Welcome of a Hero”, gdyż podczas ca
łej akcji był w kontakcie radiowym z lokalną admi
ralicją, utrzymując ją „au couranl” ruchów własnych 
i nieprzyjacielskich.

Nie trudno sobie wyobrazić sceny nad stołem tak
tycznym w Colombo, gdzie po pierwszych „enemy 
in sight” raportach, rozgrywała się walka „Dawida 
z Goliathem". Czy raczej Dawida z. .. Goliatami.

Powracając do „krzyżackich korsarzy”, którzy 
do maja 1941 zatopili przeszło 70 statków brytyj
skich (prawie milion tonn brutto), w bardzo dra
matycznych dla nieszczęsnych rozbitków okoli
cznościach. warto teraz rozważyć choćby tylko po
bieżnie, jakie były istotne źródła „sukcesów” SP „A- 
tlantis” (C jak „Cal”), dowodzonego w latach 1940 
przez jachtsmana Bernarda Rogge. Korsarz ,,C” 
miał najwięcej rozgłosu z rodziny tego rodzaju 
morskich rozbitków (może nawet za dużo), gdyż 
jego dowódca zachował się wobec swych jeńców 
z zatopionych statków na ogół humanitarnie i „gdy 
mógł” unikał niepotrzebnego rozlewu krwi. O tych 
momentach gdzie „nie mógł”, nie wspomina „fair 
play“ W.S, Roskill, ale opisuje je Leonce Peillard, 
przyznając, mimo swej germanofilskiej linii, że 
Rogge, po trudnościach w zatopieniu swych pierw
szych ofiar, które zawsze odważyły się wysłać 
S.O.S., zdecydował się szybko na używanie bez
względnych i brutalnych metod ataku dla osiągnię
cia rezultatów i ciszy radiowej. Dzięki temu, że nie 

wymordował kobiet i dzieci na S/S „Zamzarńie”, 
pływającym pod egipsko-angielską banderą i lak sa
mo mieszaną załogą, ale przeładował ten „łup” na 
swój statek zaopatrzeniowy, uniknął Norymbergi, 
bo w głębi serca może już przeczuwał, że przyjdzie 
mu w przyszłości zdać rachunek ze wszystkich 
swych poczynań i to nie przed Roederem czy „Fue- 
hrerem”, ale przed komisjami alianckimi, po poraż
ce Niemiec.

Może nawet już o tym myślał, gdy skradał się w 
kierunku północnym po opuszczeniu Kilonii w mar
cu 1940, paradując jako statek sowiecki w drodze 
do Murmańska- Przed wojną Rogge brał często u- 
dzial w międzynarodowych regatach i jego naz
wisko było popularne nawet w W. Brytanii, gdzie 
ludzie morza są obiektem specjalnej adoracji. W 
roku 1937 został on nawet zaproszony na bankiet 
do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Dartmouth, gdzie korzystając ze szczerej gościn
ności swych angielskich gospodarzy, przeprowadził 
spontaniczny wywiad morski na rzece Dart (tej sa
mej, z której później wychodziły polskie IPll i P12 
na rozpoznanie anty-inwazyjne), obserwując pilnie 
obecne tam statki i okręty. Eskortujący go w tej wy
cieczce młody oficer Royal Navy odpowiada! chęt
nie na pytania, nie przypuszczając, że w 3 lata póź
niej jego odpowiedzi będą wykorzystane przeciw 
W. Brytanii, w bitwie na śmierć i życie, jaka się bę
dzie rozgrywała przez całe lata na Atlantyku. I 
tak Rogge mógł się dowiedzieć, że pewno cztero- 
masztowe statki na kotwicy w spokojnej dewońskiej 
rzece są. . . używane do trasportów wojskowych co 
mu później ułatwiło identyfikację, gdy bez wahania 
zaatakował taki właśnie statek z „Libby Linę” na 
Atlantyku.

Nic więc dziwnego, że wydział personalny wy
wiadu morskiego rekomendował mocno Roederowi 
miejskiego kpt. z S. (rez.) Bernarda Rogge, jako jed
nego z kandydatów przyszłych S.P. opiniując go 
jako świetnego „specjalistę od spraw angielskich”.

Podobnie jak Gunther Prien (U 47), szpiegujący 
w Kirkwallu możliwości podejścia O.P. do Scapa 
Flow. żył w dobrej komitywie z poczciwymi Szko
tami w tej rybackiej wiosce, pod płaszczykiem 
szwajcarskiego zegarmistrza knując zdradę, 
“krzyżackie” oczy Rogga śmiały się do ufających 
mu angielskich gospodarzy na dewońskiej “party-’ 
kalkulując, jaką im później przyniesie śmierć.

W roku 1937 Asglicy. poza lordem Vansittartem, 
nie mieli swojego Maćka z Bogdańca, który by ich 
ostrzegał jak ten ostatni łatwowiernego Zbyszka 
przed przyjaźnią z pozornie rycersko wyglądający
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mi kompturami, anj nie mieli oni w swojej historii 
tekstu testamentu króla Łokietka, który na łożu 
śmierci, ostatnim Tchem zabraniał swemu synowi i 
spadkobiercy Krrzrmierzowi, ustąpić choć piędzi po
morskiej ziemi Krzyżakom ..tym najpodstępniej- 
szym wilkom w owczej skórze”.

SP „Atlantis” (za .niewinnych czasów” M/V 
„Goldenfels” z Hanzeatyckiego Towarzytwa Żeg
lugi z siedzibą w Bremem), przedostał się w swym 
świetnym kamuflażu 7 kwietnia 1940 nie molestowa
ny na Atlantyk, przechodząc przez Cieśninę Duń
ską między Islandią i Grenlandią, uznaną przez 
Kriegsmarine jako „rekomendowaną” drogę do 
przenikania na ocean. Wiedziano tam, że w tej cie
śninie panuje często mgła i stałe Ipatrole Royal Na- 
vy są tam choćby tylko ze względu na ekonomię 
paliwa, niemożliwe.

17 kwietnia 1940 SP „Atlantis” doszedł na tropi
kalne wody południowego Atlantyku i zatopił tam 
swoją pierwszą ofiarę — brytyjski S/S „Scientist”. 
(w 19° 53, S, 3°, 46, E), zbliżając się do tego statku 
pod japońską banderą. Po tym początku .potężne 
działa „Atlantis” posłały na dno S/S „City of Bag
dad”, „Athelking”, ..Benarty’, „Commissaire Ra- 
mel (francuski) i trzy norweskie tankowce: „Tirra- 
na”, „Teddy” i „Ole Jacob”, lista była długa- . . Bry
tyjski S/S „Automedon” mimo zakazu wola! radiem 
o pomoc i był poddany orgii artyleryjskiej (na
wet umiarkowany Roskill cytuje: „the ship had been 
savagely shelled”). Norwegów nie zatopił odrazu u- 
żywając tankowce z załogą pryzową jako statki za
opatrzeniowe w paliwo, a „Tirranę” odesłał do Bor- 
deaux pod rządami ich „Vassala Vichy’ z przałado- 
wany.mi na nią jeńcami z wszystkich dotychczas 
zatopionych statków. Brytyjski okręt podwodny 
HMS „Tuna” czekał u ujścia Girondy. . . nie chybił 
on tego dużego tankowca pod flagą Kriegsmarine. 
Oficerowie Tuny obserwowali z satysfakcją przez 
peryskop zniszczenie nieprzyjaciela nie wiedząc, 
że w wodzie pływają po raz drugi ich ziomkowie i 
że ci co przeżyją pójdą do niemieckiej niewoli. Tym 
razem nie byli to tylko marynarze ze statków i nie 
było „Cossacka”, aby ich odwiózł bezpiecznie do 
Leith, ale w wodzie pływały również kobiety i dzie
ci z „Zamzama”.

Rogge używał różnych „tricków” aby uniemożli 
wić swym przyszłym ofiarom wysyłania radiem wo
łania o pomoc — najgorszym pomysłem było wysy
łanie własnego samolotu, który ostrzeliwał z kara
binu maszynowego jSomost statku, przyspieszało to 
tylko wysyłanie S.O.S, — w końcu przeszedł bar

dzo szybko do bezpardonowych, a więc , skutecz
nych ’ metod ataku na bezbronne statki, nie posu
wając się jednak tak daleko w okrucieństwach jak 
zwyrodniały von. Rueckteschell.

W późniejszym okresie „Atlantis” połączył siły na 
Płd. Atlantyku z innym korsarzem, a mianowicie z 
SP „Pinguinem” (Korsarz F jak „Fant”), który 
przybył tam w sześć miesięcy później od swego za
prawionego już w rozbojach “kolegi’. “Pinguin” 
zupełnie ne zasługiwał na nazwę tego dobrotliwe
go ptaka z Antarktydy, a jego ekscesy właśnie 
na Antarktydzie były mocno sprzeczne z tradycją 
wojen na morzu. Trzecim wspólnikiem korsarskich 
operacji w latach 1940-41 był SP „Orion” (korsarz 
A jak „Anna”). Ten właśnie „Orion” po zatopieniu 
S/S „Haxby” brał paliwo z tankowca wysłanego z 
. . . Wysp Kanaryjskich, do których w 1939 nie do
szła. .. ORP „Iskra”. „Orion” miał szczęście, że 
nie został przyłapany przez brytyjskie czy też pol
skie okręty na samym początku kampanii norwes
kiej, czynne w kontrakcji operacji „Wilfred”, prze
prowadzoną przez Kriegsmarine.

Gdyby ORP „Orzeł” mógł go wtedy rozpoznać, 
na pewno by go nie chybił! SP „Orion” przeszedł 
więc spokojnie przez Cieśninę Duńską j po okrąże
niu przylądka Horn odbył spotkanie z SP „Kome
tą” (B jak „Baran”) na odległych wodach Pacyfiku, 
gdzie wspólnie posłały na dno duży statek pasażer
ski M/V „Rangitane” tuż po jego wyjściu z nowo
zelandzkiego portu Aucklandu. Ale były to dygre
sje, bo „Schwer Punkt” wojny morskiej leżał nieod
miennie na Atlantyku i tam właśnie wysłano naj
mocniejszą atutową kartę: „Bismarck”. I temu Wil- 
helmshafen polecało, tak jak innym, iść przez Cieś
ninę Duńską. Ale tym razem „Whitehall już wie
dział, że „somethig is rotten in the. . .Straight of Den- 
mark”. luz od marca 1941 były tam na stałym patro
lu HMS „Suffolk”, „Norfolk” i ,,Exeter”. Na każ
dym z nich byli zaokrętowani podchorążowie z 
„Iskry”. Tak sarno jak na prawie każdym okręcie, 
biorącym udział w uniemożliwieniu misji tym „su- 
ner-piratom”, jakimi były „Bismarck” j „Pnnz Eu- 
gen”.

Paradoksalnie operacja „Rheinuebung” rozpo
częć się w Gdyni 18 maja 1941 i . . . przygotowała 
czerwcowy .Grunwald Krzyżaków”, gdyż po za
topień u , Bismarcka”, pewne grupy Royal Navy mo
gły się zająć „pobocznym produktem'’, jakim były 
niemieckie ..SP” i ich statki zaopatrzeniowe, nie
zbędne do korsarskich operacji na dalekich wodach. 
Była nawet mowa o zdobyciu dla aliantów Wysp 
Kanaryjskich. Odłożono to na później, wybierając 
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Azory. Tylko w miesiącu czerwcu przyłapano, czy 
zatopiono 9 niemieckich statków zaopatrzeniowych, 
w tym 5 tankowców!

C wartego czerwca 1941 HMS „London” i „Bril- 
liant” niszczą tankowce „Esso Hamburg” i „Geda- 
nię ’. Nazajutrz, ten sam zespól posyła na dno tan
kowiec „Egerland”. Dalsze „menu ’ było 12.6.1941 
HMJS ..Sheiflfield" przyłapał „Friedrich Breme", HMS 
„London”, „Babitongę". Po czym idzie na dno „Al- 
terstor” i tankowiiec „Belchen.’ „Babitomga” była 
dla SP „Atlantis", czym był „Altmark” dla „Grafa 
von Spee". „Alterstor" zaopatrywał , Pinguina", 
“Kometę", „Oriona" i „Kormorana". W dodatku 
„Force H” też nie próżnowała- HMS „Renown” 
przyłapał tankowiec „Gonzenheim” (4.6.41), któ
rego zatopił „Neptune”, a HMS „Dunedin ’ rozpra
wił się z tankowcem „Lothringen”. wspomagany 
przez samoloty z lotniskowca HMS „Eagle”, w po
zycji 19°, 49 N i i25</31 W, gdzie Niemiec się starał 
robić 'niewidocznym’ w z góry umówionym kwa
dracie randkowym, gdzie miał czekać, aby „karrrrć" 
.„Bismarcka”.

To czerwcowe „Gotterdamme 'ling” zostało za
tajone przed „Fuehrerem” przez Roedera, któremu 
oficerowie z O.K.W. radzili unikać .Wielkiego Sze
fa”, zdenerwowanego fiaskiem „Rheinuebungu” i 
pocieszającego się perspektywami operacji „Czer
wona Broda”, czyli ataku na sprzymierzoną z 
Niemcami Rosję Sowiecką. Roeder wołał więc prze
czekać aż domniemane „wielkie sukcesy” na wscho
dnim froncie przeciw ich doniedawnemu aliantowi 
przyćmią czarną passę na Atlantyku i Oceanie In
dyjskim, a zdobycie nowych terenów naftowych w 
Rumunii i Rosji skompensuje utracone tysiące tonn 
w zatopionych tankowcach. Historia jednak poto
czyła się inaczej.

Rok 1941 przyniósł również zniszczenie trzech 
SP. Dwa z nich dostały się pod działa krążowników 
„County Class’, a więc o nieco wyższym od korsa
rzy kalibrze, a mianowicie HMS „Cornwall” i ,,De- 
vonshire”. Tym razem neutralna bandera i symulo
wanie wołania o pomoc w języku angielskim, me 
zmyliło brytyjskich dowódców krążowników. Trze
ba dodać, że admiralicja udoskonaliła wreszcie sys
tem weryfikacyjny, pozwalający sprawdzanie toż
samości wszystkich statków alianckich czy neutral
nych w portach i na morzu. Wystarczyło wezwać 
„Witehall” na antenę specjalnie ustalonym kodem i 
zapytać czy taki lub inny statek może być w pozy
cji, w jakiej następowała kontrola przez Royal Na- 
vy. Zanim identyfikacja była zadawalająca, okręt 
brytyjski trzymał się na bezpiecznej odległości i w 

pełnej gotowości bojowej. I tak, po krótkiej kon
wersacji radiowej, HMS „Cornwall” otworzył gwał
townie ogień do , bluffującego” SP „Pingwina”, po
syłając na dno tego zdradliwego korsarza (F, jak 
..Fant’). dając tym piratom pokosztować ich włas
nego lekarstwa i jak niemiło jest znaleźć się pod 
artyleryjskim nakryciem celnych salw z pocisków 
kalibru 203 m/m. W logu okrętowym Brytyjczyka 
zanotowano datę 8 maja 1941. zniszczenie „un- 
known raider” i podniesienie ich rozbitków.

Taką samą sztuczkę próbował SP „Atlantis”, gdy 
nagle pokazał się na horyzoncie HMS „Devonshire”. 
Korsarz miał przy swojej burcie U 196, który bra! 
od niego ropę. Kapitan Rogge gościł dowódcę nie
mieckiego O.P. w swojej morskiej kabinie i obaj o- 
ficerowie gwarzyli bezstrosko przy kawie, gdy 
przyszedł meldunek o szybko zbliżającym się do 
nich krążowniku. Dowódca U 126 kpt.lt. Bauer wy
skoczył jak na sprężynie na pokład, ale było już za- 
późno. Jego z.d.o. przeciął wąż ropny, oddalił się 
na motorach elekrycznych i zaczął się gwałtownie 
zanurzać. Samolot z krążownika przeleciał wkrót
ce później nad pomostem korsarza. Rogge nie byl 
pewny czy zauważono U-boata, ale próbował bluf
fować: S/S „Polyphemus S.O.S. — jakiś nierozpozn- 
ny okręt każę się nam zatrzymać, S/S Polyphemus”,. 
Rogge liczył, że brytyjczyk podejdzie blisko do i- 
deniyfikacji i będzie mógł mu w dobrym momencie 
strzelić torpedy.

Czego niemiecki dowódca nie wiedział, to że 
p zyjście HMS „Devonshire” nie byłe zupełnie 
przypadkowe i co gorsza — jego zguba została 
przypieczętowana na wiosnę 1939 w wolnej jesz
cze. . . Warszawie, gdzie polski wywiad przekazał 
Brytyjczykom wiadomość o maszynie kodowej Hey- 
dricha, używanej we wszystkich trzech broniach, a 
której replikę udało się Polakom wykraść z cięża
rówki niemieckiej bez zbudzenia podejrzeń i prze
kazać misji brytyjskiej Golina Gubbinsa w Hotelu 
Bristolskim, na tydzień iprzed atakiem niemieckim 
niemieckim na Polskę.

Gdy SP „Atlantis” na początku listopada 1941 o- 
krążył przylądek Horn j zameldował się do Berlina 
na wysokości wysp Falklandzkich, Z Niemiec przy
szedł rozkaz radiowy na zaopatrzenie ropą U 68 
wpół drogi między Kapsztadem i Freetown. Rogge 
oponował radiem. „Te wody są ściśle obserwowane 
przez Royal Navy! — pójście tam to samobójstwo”. 
Berlin zmienił rozkaz, każąc mu iść na „Punkt lillie 
lo”, zdała od szlaków żeglugi, gdzie miał spotkać U 
126 Bauera. Ale Londyn przyłapał dzięki Enigmie 
(via Bletchley) sygnał z niemieckiego O.P. i miał 
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wystarczająco dobre dane, aby posłać na to samo 
miejsce H MS „Devonshire". I nie był to jakiś bied- 
iw „Q” shilp, ale ciężki krążownik, doskonale dowo
dzony pzez kapitana Olivera R.N.. mogący iść z 
s. ybkością 30 węzłów i dysnonujący 3 podwójnymi 
wieżami dział 203 m/m (ośmio calówki). HMS „De- 
vonshire” otworzył ogień jak tylko był w zasięgu. 
Po otrzymaniu sygnału z rzekomego „Polyphemu- 
sa' kpi. O'iver nakazał chwilowe przerwanie strze
lania, aż do otrzymania potwierdzenia z. .White- 
hallu”, że „Poiyphemus ’ nie może być na południo
wym Atlantyku. Zresztą obserwator własnego samo
lotu meldował, że widzi coś w rodzaju U-boata. 
przyklejonego do burty korsarza, ale później to 
..cygaro” gdzieś znikło. Po otrzymaniu potwierdze
nia z Admiralicji, że ma do czynienia z korsarzem 
i to ochranianego przez nieprzyjacielski O.P. „De- 
yonshire”, zwiększył szybkość i zygzakując dla u- 
niknięwa ewentualnych torped, dokończył dzieła 
zniszc enia. W czasie tej akcji zginęło 8 niemiec
kich marynarzy, a z tonącego „Atlantis" wyskoczy', 
ostatni do wody — jak tępo wymagała morska tra
dycja jego — jego dowódca. Bernard Rogge. Wo
bec obecności U-boata, ,,Devonshire” nie ryzykował 
zatrzymania się na na oceanie do podniesienia nie
mieckich rozbitków i odszedł na dalszy patrol. I 
słusznie, bo obserwujący przez, peryskop tę scenę 
U 126 miałby łatwy cel. Po odejściu brytyjskiego 
krążownika kpt. Bauer powrócił na swój okręt i jego 
..goście" z zatopionego ..Atlantis”. Było tam oczy
wiście strasznie ciasno i na początku grudnia prze
ładowano rozbitków na „Pythona”, statek zaopa
trujący U-boaty w tym rejonie. Ale w dniu ataku 
japońskiego na Pearl Harbour HMS „Dorsetshire" 
przyłapuje „Pythona” w towarzystwie dwóch „kar
miących" się u niego U-boatów. I znów ta sama sce
na się powtarza: Meldunek: ..Nieprzyjacielski 
krążownik na horyzoncie ’. U-boaty idą szybko w 
zanurzenie. Brytyjski krążownik obramowuje „Py
thona” i topi go. Rogge i jego załoga po raz drugi 
muszą pływać na Atlantyku. Po odejściu „Dorsetshi
re” podnoszą ich znów U-boaty. Doenitz wzywa 
nawet na pomoc włoskie okręty podwodne i już 
przed Bożym Narodzeniem 6 okrętów podwodnych, 
cztery włoskie i dwa niemieckie wyładowały rozbit
ków z „Atlantis" w Saint Nazaire. po 5000 milowej 
podróży z korsarskiej ekapady. I tak. gdy Rogge 
miał szczęście znaleźć się we Francji, sytuacja była 
zupełnie inna gdy wychodził na morze: Niemcy 
już. nie mieli Rosji Sowieckiej jako alianta, potężne 
USA było w wojnie z nimi i to wypowiedzianej 
przez „Furhrera". „któremu donieśli, że Ameryka

nie mu nie przepuszczą mordowania Żydów”, a 
rozbudzona Królowa Mórz zabrała się tak ener
gicznie do tracących coraz, bardziej ducha „krzyża
ków" że pod koniec 1942 roku pozostał już tylko je
den grasujący SP „Michel” (H jak „Huk”), ale i jego 
dni były policzone. Dla przypomnienia dodaję, że 
po pojedynku „Kormorana” (G jak .Gaz’ ) z H.M. 
A.S. „Sydney” jeszcze w roku 1941, oba okręty po
szły na dno, gdyż Australijczycy w ostatnim, rozpa
czliwym wysiłku uzyskali wiele trafień na korsarzu, 
który wkońcu też zatonął, ale tylko rozbitkom nie
mieckim udało się w części dostać na ląd Australii, 
kolo Darwinu. Podobnie było z Liberty Ship, „Ste
phen Hopkins”, którego bardzo bojowi artylerz.yś- 
ci o międzynarodowym składzie trafili ze swej 
„knook the bloody Jerries out’ 120-tki, 15 razy, co 
wystarczyło, aby stakujący ich SP „S.ier" (I jak „i 
za”) również zniknął z powierzchni.

„Kometę” (B jak „Baran”) zniszczyły w kanale 
La Manche lekkie siły Royal Navy, w październiku 
1942. A w następnym miesiącu wybuchł w Yokoha- 
mie SP „Thor" (E jak „Ewa) pogromca w roku 1940 
trzech brytyjskich „Q" shlip’ów i stojący z mm bur
ta w burtę tankowiec „Allmark”, secundo voto „U- 
ckermark", wspomagający swego czasu „Grafa von 
Spee”, na którego pokładzie „zrobiła porządek" 
sekcja desantowa z „Cossacka”. SP „Orion" (A jak 
„Anna") został rozbrojony w Niemczech po swo
im pierwszym rejsie, gdyż nie odważono się go 
więcej wypuszczać na korsarstwo. SP „Michel” (H 
jak „Huk” został zatopiony przez amerykański 
O.P. „USA Tarpon” na .parę dni drogi od „bezpiecz
nych” brzegów japońskich, na początku roku 1943 
i tak zamknął się rozdział tego rodzaju rozboju na 
morzu.

Polscy podchorążowie z rocznika 1938-40, a bar
dziej dokładnie jego morskiego wydziału byli „wy
pożyczeni” na staż do Royal Navy na wiosnę 1941 i 
jako Iill-cj oficerowie artylerii, czy broni podwodnej 
brali udział w „Grunwaldzie Krzyżaków" między 
majem a lipcem tego roku. W alarmach bojowych 
wielkich okrętów R.N. mieli już oni odpowiedzialne 
stanowiska na pomostach, wieżach dział i centralach 
torpedowych.

Na HMS „Norfolku” byli Józef Reaubourg, Ta
deusz Noworól, Mieczysław Woźniak i Jerzy Do- 
brodzicki. Na „Suffolku": Jerzy Pawłowicz, Adam 
Pilarz. Leopold Kawerniński, Gustaw Plewako i Wła
dysław S'ukszla, Na „Królu Jerzym V” byli Stanis
ław Olszowski. Konstanty Okołow Zubkowski. Lud
wik Antoszewicz, Józef Suchenek Suchecki, Edmund 
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Lewandowski i Zdzisław Chmielewski. Na , Queen 
Elisabeth”; Oskar Gliński i Zdzisław Pleśniak.

Na HMS „Rodney”: Leopoid Daab. Eryk Sopoćko, 
Adam Suliga, Wacław Wiślicki, Czesław Wróblewski.

Na ,,Londonie": Ryszard Fritz. Karol Mayer, Ze
non Mossakowski, Stanisław Kopecki, Wojciech Piot
rowski.

Na „Nelsonie: Mariusz Ołdakowski i Kazimierz 
Grocholski.

Na „Hoodzie": Stan sław Czerny. Kazimierz 
S ymalski. Kazimierz Żurek i Leon Żmuda-Trzebia- 
towski.

Na HMS „Exeter”: Michał Białkowski, Piotr Su- 
rzyn, Jamsaw Wańkowski i autor tego artykułu.

Chyba nigdy, od swego za'ożenia przez Henry
ka VIII Royal Navy nie miała na swoich pokładach 
w boju z nieprzyjacielem tylu cudzoziemców. I do 
tego rodem z jakiegoś odległego Kibrynia, Mako
wa, Siedlec czy Odessy. . .

W przeciwdziałaniu operacji „Weseruebung” stra
ciła życie cała polska obsada „Hood'a”.

Podchorążowie na “Suffilku’ brali udział w pierw
szym kontakcie z “Bismarkiem’ w Cieśninie Duńs
kiej. „Od pierwszej do ostatniej salwy" w „Ćwicze
niu Reńskim” byli podchorążowie z „Norfolka", na 
którym wtedy powiewał znak dowódcy Północno- 
Atlantyckiej eskadry krążowników admirała Wake- 
Wałkera.

A w ostatecznym zniszczeniu „Bismarka” i pom
szczeniu Hood’a byli świadkami polscy podchorą
żowie na „Rodney’u" i „Jerzym V’. Podchorążowie 
z „Exetera”, osłaniającego konwój wojskowy WS 
8 (do którego miał się dobrać „Bismarck") widzieli o- 
dejście do akcji flotylli niszczycieli komandora Fi
lipa Viana, to jest „Cossacka”, „Żulu., „Sikha” i na
szego „Pioruna". Ciesyli się oni bardzo, gdy się 
później dowiedzieli, że ich były oficer kursowy z 
Kadry Floty na Oksywiu kpt. mar. Kazimierz Hess 
jako oficer artylerii na „Piorunie” będzie kierował 
ogniem do tego niebezpiecznego Mastodonta, który 
był odpowiedzialny za śmierć czterech ich kolegów, 
a jego byłych wychowanków.

Cj z „Londona” mogli dobrze obserwować czer
wcowy , Pogrom Krzyżaków", gdyż ten właśnie 
krążownik przyłożył wyjątkowo ciężkiej ręki w zni
szczeniu dużej ilości statków zaopatrujących kor
sarzy.

Podchorążowie z „Exetera", stpóźniający się o — 
2 miesiące na promocję oficerską, mijali się w wąs
kich przejściach do palarni czy pasażerskich sparde- 
ków na dawnym Q-shipie, przerobionym na tran
sportowiec wojska M/V „Came onia”, w drodze z 

Kapsztadu do Glasgowa z „egzotycznym’’ i pozor
nie bez eskorty jeńcem niemieckim w osobie z.d.o. 
' IP ..Pinguina" (Korsarz F jak „Fant")1, obserwując 
kątem oka tego, wciąż aroganckiego, .Krzyżaka” ze 
szpiczastą blondynowatą bródka — któremu — 
jakby przeczuwając, że był winien jakiejś wyjątko
wo „brudnej roboty", po uzgadniającej na ten temat 
konferencji w „osiem oczu” nie odsalutowali na po
kładzie. gdy mieli czapki na głowach i unikali ja
kiegokolwiek fraternizowania się z tym niemiłym, 
przymusowym „towarzyszem” podróży w odróż
nieniu od Anglików, którzy wychowani w duchu,, 
„fair play“ czy też sportowego dla pobitego nie- 
pryjaciela sloganu „lets not be beastly to the Ger- 
mans ’. dawali mu dużą swobodę ruchu, a nawet po
zwolenie na udział w grach pokładowych. Niemiec, 
ze wzg ędu na swój stopień oficerski, przebywał na 
pok’ad ie 1-szej klasy zarezerwowanych dla ofice
rów marynarki i wojska oraz ich rodzin wracają
cych z Bliskiego Wschodu do Anglii na urlop. Bry
tyjczycy byli więc we wspaniałym nastroju i na pe
wno nie wiedzieli ani w jakich okolicznościach 
HMS „Cornwall” (dowódca Captain R.N. Manwa- 
ting P.C.W.) toczył walkę z korsarzem, ani w jaki 
sio ób „Pinguinu” zatopił 9 statków brytyjskich czy 
alianckich z tego 3 tankowce i 3 statki chłodnicowe. 
nie mówiąc już o „masakrze niewiniątek” na Antar
ktydzie, po „reficie” na wyspie Kerguelen, gdzie 
korsarz zniszczył całkowicie 11 statków wieloryb- 
niczych, nie zostawiając na powierzchni wody ni
czego z całej tej cennej dla wyżywienia samotnie 
walczącej W. Brytanii. Gdyby prawda była im zna
na, na pewno orzestaliby się do nich uśmiechać!

Fiasko „Ćwiczenia Reńskiego”, prawie że całkowi
te zniszczenie organizacji i statków zaopatrujących 
w żywność i paliwo korsarzy na Atlantyku, ostatecz
ne zrezygnowanie przez OKW (czy raczej ich 
„szefa z Wolifenschance” z „Seelowe” na korzyść 
„Barbarossy ’). uwolniło „gryzącą uzdę” Royal Na- 
vy do kontrakcji na Atlantyku.

Jeżeli komuś wpadnie w ręce fotografia z De- 
vonportu. przedstawiająca „Pierwszą na obczyźnie 
promocję podchorążych marynarki na podporucz
ników’, z dnia 3-go września 1941 (jest ona w al
bumie pamiątkowym Polskiej Marynarki Wojennej 
wydanym przez Instytut Literacki w Rzymie. 
1947). zauważy na niej raczej nieliczną grupę mło
dych oficerów, w porównaniu do bardzo licznego 
stanu tego „największego w historii polskiej mary
narki rocznika przedwojennego. Wśród nich tyl
ko siedmiu miało cas, aby sobie uszyć mundury 
oficerskie i pokazać „urbi et orbi” ten tak dawno o
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czekiwany złoty pasek z kółkiem. Wśród tej sió
demki można rozpoznać zahartowanych już na mo
rzach po bardzo bojowym stażu u Anglików: Ada
sia (Apka) Pilarza, Stacha Kopeckiego (prymusa 
rocznika), Polka Daaba, Józka Reaubourga, Jurka 
(Mułka) Pawłowicza, Leopolda (Majlaka) Kwer- 
nińskiego i Wojtka Piotrowskiego. Nie tylko zabra
kło tam miłych kolegów z HMS „Hood" pogrążone
go tragicznie na dnie oceanu tuż u wrót notorycz
nej Cieśniny Duńskiej, ale byli i inni nieobecni. Ed
mund Lewandowski, stażowy na ..King George V“ 
postradał zmysły po powrocie do W. Brytanii i od
był, już po cywilnemu, długie lata na leczeniu kli
nicznym. Wydaje się dziwne, że przeszedł on bar
dzo surową selekcję lekarską na egzaminie w Toru
niu 3 lata uprzednio, gdzie badano „piekielną" ma
szyną elektryczną wytrzymałość na „stress”, ale na
leży tu również przypomnieć wyjątkowo wysokie 
napięcie pościgu za „Bismarkiem” (rozkaz Churchil
la zatopić go „coute que coute”), gdzie nawet naj
solidniejsze nerwy mogły zawieść podczas tej kon
frontacji sił i ciągłości w czasie (pięć dni i nocy w 
alarmie bojowym), bez precedensu w historii wojen 
morskich. Na King George V, gdy w ostatniej fazie 
bitwy brakowało mu już poważnie ropy, admirał To- 
vey polecił dowódcy okrętu, Patteronowi, podejść do 
„Bismarka” na 2700 yardów i próbować przebić pan
cerz palącego się przeciwnika, na depresji zamiast 
elewacji, ze swoich sześciu 356 m/m-trówek („Bis- 
mark” miał 8 dział 380 m/m), aby wykonać rozkaz 
z Whitehallu, ale może również, aby się upewnić, że 
. . . Hood został należycie pomszczony.

Inny, nieobecny na tym zdjęciu, to Andrzej Po- 
nikiewski, który ze względów zdrowotnych został 
zwilniony ze służby czynnej, jeszcze przed odejś
ciem na praktykę u Anglików. Ten ostatni, po wy
zdrowieniu, został z pewnym opóźnieniem również 
promowany na oficera marynarki wojennej.

Nie było tam również podch. mar. rez. Eustache
go (hrabiego) Krasickiego, jednego z tych co zostali 
we Francji w 1939 roku, a który po przedostaniu 
się do W. Brytanii zginą! pod koniec listopada 1940 
na „Medocu”, dzieląc grób morski ze swym dowód
cą, komandorem por. R. St. Stankiewiczem.

Wydział techniczny REC, Keyham jeszcze nie 
ukończył studiów i nie było tam Maćka Drabińskie- 
go, Karola Marksa, Eugeniusza Miodońskiego, 
Franciszka Preisnera, Henryka Siekierzyńskiego, 
Zdzisława Trappa i Aleksandra Wilczyńskiego. Ale 
dla odmiany jest tam w komplecie cały wydział a- 
dministra.cyjny i uśmiechnięte twarze choć jeszcze 
w czapkach podchorążych: Józefa Fajkowskiego, 

Jana (Zośki) Gosiewskiego, Lecha Kwapiszewskiego 
i Jana Kosika. W tym momenće, dla ścisłości histo
rycznej trzeba również nadmienić, że żaden podcho
rąży z wydziałów technicznego czy administracyj
nego, nie był na ORP „Iskra” w rejsie do Las Pal- 
mas we wrześniu 1939 — a ustawienie ich „pod ma
sztami” żaglowca na początku tego artykułu przez 
autora, było wynikiem pomyłki czy też nie dzia
łającej dobrze pamięci podczas próby odtworzenia 
sytuacji z fotografii na wizycie w koszarach Legii 
Cudzoziemskiej w Marokku w czasach jeszcze po
kojowych, gdy pół rocznika morskiego i cały rocz
nik administracyjny (i przyszły techniczny), czekali 
na ORP „Wilia” na powrót „Iskry” z Greoji. Nawet 
Tadeusz Noworól, nie mógł się .przemycić" ponow
nie na żaglowiec, gdy należał do grupy „szczęśliw
ców ’ co widziała Faleron i Olymp, począwszy na 
Ludwiku Antoszewiczu, a skończywszy chyba na 
Stanisławie Olszowskim, (e.a.o.e.) w porządku alfa
betycznym. Pierwszym „Skrowcem” był więc Ma
riusz („Baba Jaga-’) Oldakowski. Powracając do mo
mentu, gdy świeżo p.emowani podporucznicy naglili 
krawców w Plymouth lub Londynie, aby im naszy
wali jak najszybciej emblematy, to nie aby pojechać 
na jakiś zasłużony zresztą urlop, ale na nowe przy
działy na amerykańskie ex. Coastguard Cutters.

We wrześniu 1941 Stany Zjednoczone byiy wciąż 
jeszcze neutralne, chociaż robiły już „prawie wojen
ne" kroki, praktykując coraz mocniej „Lend and 
Lease’, a nawet eskortując do pół Atlantyku brytyj
skie konwoje, wreszcie „wypożyczając’’ Royal Navy 
50 e.korterów, lo walki z U-botami, których 1 cz- 
ba na Atlantyku rosła z miesiąca na miesiąc.

Na domiar złego „wyszczerbiona" w nieustan
nym boju Polska Marynarka Wojenna nabiera w tym 
momencie „drugi oddech ’ i wydział personalny w 
osobie komandora Wiktora Łomidze miał też 
istotną łamigłówkę, aby jak najlepiej umieścić no- 
womianowanych oficerów na polskich okrętach, bę
dących w tym momencie w kampanii (zabrakło już 
na zawsze „Groma” i „Orła”. „Wilk” odszedł w sty
czniu 1942 do drugiej rezerwy. „Burza” była w su
chym doku po kolizji z „Rosemary”. „Jastrząb” je
szcze nie przybył z U.S.A.). I tak, nolens volens, du
ża część byłych podchorążych z „Iskry” i „Wilii” 
znalazca się na drugim z kolei stażu u Anglików, na 
tych właśnie amerykańskiej konstrukcji „Coastguard 
Cutterach”, co budowane były dla celników do wal
ki z kontrabandą, a nie do wojny na oceanach. Ale 
trzeba było improwizować, a ani Anglików, ani zre
sztą Polaków, do oryginalności nie trzeba specjal
nie zachęcać! Operowały one głównie z London- 



18 ŃASŻE SYGNAŁY

derry w P n. Irlandii (Konwój „OS” i „SL” do Free- 
town i z powrotem) zachodziły często do Bathurst 
w Gambii, a niekiedy zatrzymywały się na bardzo 
krótiko na branie ropy w Ponta Delgada na Sao Mi- 
guel na Azorach. Inne uczestniczyły w mniej egzo
tycznych konwojach ONS i HX pomiędzy Gurock 
czy Loch Ewe i Halifaksem, przeważnie w powol
nych i mniej ważnych grupach, gdzie nie brakło 
„stranglerów * wysokiej fali, nocnych walk z U-bo- 
tami, które ryzykowały szczęścia na powierzchni, 

zdając sobie sprawę, że nie ma w pobliżu konwoju 
żadnego kontrtoipedowca. W tym czasie ginie na A- 
tlantyku na ex-aimerykańs'kim „coastguard-cutterze” 
HMS „Cu;ver” szósty z kolei były „łskrowiec” z 
Casablanki, już w oficerskiej randze Wojciech Piot
rowski, ppor. mar. Okręt jego zatonął szybko, trafio
ny torpedą z U-bota i bardzo niewielu członków za
łogi udało się innym eskorterom uratować. Te „Cutte- 
ry” nie miały prawie zupełnie przedziałów wodo
szczelnych w odróżnieniu od nawet najskromniej
szych angielskich korwet. Wkrótce więc zaczęło 
zastępować te cuttery przez szybsze i lepiej u- 
zbrojne fregaty, co doskonale opisuje Mikołaj 
Monsarrat w swojej książce „The Cruel Sea”.

Wiosna 1942 była dla Polskiej Marynarki Wojen
nej mickiewiczowską „wiosną nadziei”, gdyż w cią
gu niej najszybciej rosły polskie siły morskie nie tyl
ko w liczbie okrętów wchodzących do kampanii, 
ale i w doświadczeniu bojowym. „Krakowiak” i 
..Kujawiak’ po udanym rajdzie na Lofty, odnoszą 
nowe zwycięstwo w kanale La Manche wraz z zes
połem brytyjskim, atakując tam osłoniony konwój i 
topiąc dwa niemieckie statki, próbujące forsować 
blokadę.

ORP „Jastrząb” jest już gotowy do rozpoczęcia 
kampanii i pierwszym jego zadaniem będzie osłona 
konwoju P. 15, idącego do Murmańska. Polskie ści- 
gacze działają skutecznie w Kanale La Manche i 

toczą taim epickie bitwy. W kwietniu 1942 podnie
siono banderę na ORP „Ślązak” — jego pierwszym 
dowódcą jest komandor ppor. Romuald Tymiński — 
ten sam co jako zastępca dowódcy ORP „Iskra”, we 
wrześniu 1939 kierował akcją ratowniczą francus
kiego krążownika „Plutona”, gdzie on i młodzi pod
chorążowie z tego okrętu mieli pierwszy kontakt z 
hazardami wojny.

W krótkim czasie miały się przyłączyć do Po- 
lish Navy były angielski niszczyciel „Myrmidon”, 
któremu już wybrano polską nazwę ORP „Orkan’ 
(dla upamiętnienia nieukońc onego w przedwojen
nej Polsce „Orkana”, którego blachy użyto podczas 
obrony wybrzeża we wrześniu 1939 na konstruk
cję pociągu pancernego „Smok Kaszubski”, który 
się tam bardzo dzielnie spisał) oraz okręt podwod
ny ORP „Dzik”, budowany w Barrow-in-Furness. 
ORP „Burza’ był gruntownie remontowany i prze
rabiany na eskortowiec atlantycki w Portsmouth 
i szykował się poważnie, do przynoszącą jemu póź
niejszą glorię kampanii na oceanie. ORP „Błyska
wica ’ jest czynna na Północnym Atlantyku współ
działając z Home Fleet w akcjach utrudniających 
przenikanie na ocean nowego typu U-boatów Doe- 
nitza i ich „milk cows” (Typ XIV znane również ja
ko podwodne tankowce), które mia.y zanieść akcję 
U-boatów nie tylko do przylądka Hatteras, ale i na 
Południowy Atlantyk, aż do Kapsztadu. Błyskawi
ca „błyszczy” wtedy w akacjach pod Londonderry 
i Cape Lizzard.

I lak mimo uprzednich strat i odsyłania do Il-giej 
rezerwy, osiem polskich kontrtorpedowców, 3 o- 
kręty podwodne i sześć ścigaczy (była nawet |po raz 
pierwszy mowa o polskim krążowniku), szykowało 
się do morskich zmagań w lecie i jesieni 1942, to 
jest w okresie, gdy nastąpiła delikatna równowaga sił, 
a trzeba było maksymalnego wysiłku, aby osiągnąć 
decydującą przewagę na morzach i oceanach.

(Dokończenie nastąpi)
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WINCENTY CYGAN

UPIÓR ZA BURTA
Jakoś w Gdyni zawsze można było być pew

niejszym deszczu, niż słońca.
Pokochaliśmy tego oficera, jak przysłowiowy 

osioł Araba i dla tych samych chyba powodów. 
Nadużywanie naszych muskułów podczas służby 
jako obsady łodzi wiosłowych nie podobało nam 
się. Bo niby dlaczego inni ofice owie slużbcwi mo
gli nas zostawić w spokoju, albo używać nas kiedy 
rzeczywiście zachodziła potrzeba, a ten mylnie wy
kombinował, że trochę sportu po normalnych za
jęciach dobrze nam zrobi. Na redzie potrzeby, 
dla których spuszczało się łodzie, były rzadkie. 
Wyłowienie jakiegoś przedmiotu zza burty, prze- 
wózka wyokrętowanych i ich dobytku, przywóz 
nowego oporządzenia z warsztatów w Babich Do
łach. Że była to s'użba tylko — gdyby — i w 
razie po-Uzeby, więc nie zwalniała od dziennej koń
skiej harówy. Dopiero po zajęciach w godzinach 
wolnych sportowo nastrojony oficer, a może tak 

nudów, w czasach jemu tylko wiadomych, na
ciskał guzik klaksonu. Podrywało nas wycie alar
mu „człowiek za burtą”. Rzucało się wtedy karty, 
wyskakiwało się wtedy z ustępu w najmniej stoso
wnej chwili, zostawiało się gorące żelazko, wyplu
wało się z gęby machorkowego, porzucało się pra
nie, porzuca'0 pisanie listu lub przerywało drzem
kę. My, wioślarze, pędziliśmy najkrótszą drogą do 
łodzi, pięli się w ne po sznurowych drabinkach, 
a reszta burty służbowej chwytała za liny i — hej! 
spuszczała nas na wodę. Tymczasem oficer po na
ciśnięciu klaksonu spacerkiem przechodził na dziób 
i obserwował. Mieliśmy jak najszybciej pruć w kie
runku dziobu, przejść na przeciwną burtę — przed 
dziobem zwykle mijaliśmy łódź z przeciwnej bur
ty, następnie wzdłuż burty, wkoło rufy i z powro
tem pod szlupbelki. Sternicy, zwykle podoficero
wie, na swoich sterniczych miejscach, łamali się w 
pasach nadając rytm wiosłom, a potęgą głosu wpę
dzali silę w ruchy. Pod szlupbelkami zaczepiali
śmy łodzie, byliśmy podciągnięci na właściwą wy
sokość, porządkowaliśmy oporządzenie wewnątrz 
łodzi, zeskakiwali na pokład i stawali w zbiórce. 
Sztuka miała polegać na tym, by czynności alar
mu ukończyć wczejniej niż ci z przeciwnej burty. 
To samo niestety obierała sobie za cel obsada prze
ciwników. Mogła być setka powodów dlaczego je

dna z łodzi wracała pod szlupwelki później niż 
druga. Wystarczyło, by jednemu z wioślarzy zsu 
nęła się pętla z czubka buta by zmieszać całe wio- 
s'owanie i nabić guza na łbie. Bo wioślarz wtedy 

■ obi! koziołka w tył, tłukł g'ową w ławkę tylnego 
wioślarza. W pierony poszło tempo. Jedno wiosło 
wytrącone w wodzie. — „Skurwysyn kaleka! Do 
straży pożarnej by go nawet nie wzięli!’’ Przekleń
stwa zagłuszały komendy sternika. Mógł się zaplą
tać odbijacz. Jeden z wioślarzy mógł mieć czyra
ka na dupie. Mógł wiatr być nam przeciwny. Ob
sada łodzi przybyłej jako pierwsza nie dostawała 
specjalnych pochwał, za to sternik tej spóźnionej 
dostawał kilka nieprzyjemnych słów, czasem tylko 
pogardliwie machnięcie ręką. Do nas, wioślarzy, w 
ogóle nie zwracał się chyba właśnie dlatego - 
wnioskowaliśmy — że choćby nie wiem jakie cuda 
sternik wyprawiał, to ostateczny wynik zależał je
dnak od nas. wioślarzy.

Stosunkowo wcześnie, bo zaledwie po kilku alar
mach, stało się dla nas oczywistym, że sytuacja 
w której żaden ze sterników nie zasługiwałby na 
naganę, nie istniała. Niemożliwym było zgranie 
szybkości wiosłowania tak, by obie obsady łodzi 
znalazły się pod szlupbelkamj w tym samym mo
mencie. Że w ostatnim alarmie mieliśmy nieszczę
ście być obsadą spóźnioną przed rozejściem się 
nasz sternik z czerwieniejącymi uszyma słuchał: 
„Spodziewałem się lepiej po was, mai Kucab”. 
Łańcuszkową reakcję z kolei, my, ro dygotani nad
miernym wysiłkiem, z pęcherzykowatymi dłońmi, 
spółotwarlymi, jakby wciąż dzierżyły wios a, z stru
mykami potu ściekającymi z włosów w dół karków, 
słuchaliśmy mata: „Trzeba będzie przykręcić śruby, 
mniej lądu, więcej ćwiczeń. Trochę żalu. Jak ja 
teraz wyglądam? I to z taką obsadą! Kunka, Kru- 
żyński, Serafin, Fień, Buszko. No i wymienił też 
moje mazwisko. Delikatnie wytłumaczyłem sterni
kowi, że nie ma co gardłować się do nas, a lepiej 
by się umówił ze swoim kolegą sternikiem z prze
ciwnej burty. Można przecież uzgodnić, że co dru
gi alarm damy możność prawej łodzi wygrać. W 
ten sposób webec oficera będziemy równo. Tylko 
trzeba się umówić, by rebić wyścigi w .powolności. 
Każdy coś radził, bo wtedy trudniej jest wsadzie 
wszystkich niż jednego. Byliśmy strasznie zdziwię- 
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ni kiedy po nieudanej próbie mat oświadczył nam, 
że sternik prawej łodzi na żadne umowy nie zgodzi 
się. Byli zdeterminowani zwalczać się nawzajem o 
pierwszeństwo z takimi jak dotąd nieprzewidziany
mi rezultatami. Pewnym więc było, że dalej będą 
— tym, czy innym razem słuchać — znowu osta
tni? Człowiekowi za burtą, gdyby był widoczny, 
chętnie uwiązalibyśmy do karku pocisk ciężkiego 
kalibru. Niestety ukazywał się tylko raz na tydzień, 
może z nudów — miał służbę. Nam służba obsad 
łodzi wiosłowych wypadała częściej, tylko że in
nym oficerom nie zjawiał się topielec za burtą.

Jakoś w Gdyni częściej lało niż grzało.
Ciemne chmurzyska rozrywane były wiatrem, 

szarpane, strzępione, ale łączyły się znów, kleiły, 
pełzały niżej. Między strzępami ukazywały się cza
sem dziury błękitu, ale nie na długo. Miarkowali
śmy, że wnet popuści jak z cebra. — ,,To i co z 
tego — jak to Stączek powiedział — tu zboża nie 
ma, nie wyniszczy. Niech leje, woda do wody”. 
Wieczorem dnia tego służba upływała spokojnie i 
bez człowieka za burtą. Ale gdzieś około osiemna
stej wachtowy dał nam znać żeby łódź lewa zna
lazła się na wodzie za 5 minut. Będziemy kogoś 
odwozić do Gdyni, bo kuter nawalił. Bez alarmu, 
bez krzyku znaleźliśmy się w łodzi i na wodzie. 
Kilka pociągnięć wiosłami podniosło nas pcd trap. 
Za 2 minuty, jak zapowiedziano, zjawił się — o 
dziwo! — nasz sportowo nastrojony porucznik. 
Wyelegantowy aż pachniał. ,Jak najszybciej 
na drugą stronę — zakomenderował, dygając gło
wą w kierunku gdyńskiego nabrzeża. Zajął jedyne 
wolne jednoosobowe miejsce na samym dziobie. 
Ruszyliśmy dziarsko. Lekka fala rozpryskiwała się 
o pióra wioseł. Po początkowym zrywie, po kilku
nastu pociągnięciach wiosłami, siedzący przede mną 
Kunka jak trzasnął płaszczyzną wiosła o falę . . . 
Wiadrem wody nie bluznąlby dokładniej w dzio
bowego pasażera. Usłyszałem tylko prysk ciężarnej 
wody o mundur i zachłyśnięcie się oblanego. Ster
nik ze zgorszenia zaniemówił na chwilkę, a kiedy 
odzyskał głos, krzyknął: Kunka! A lepiej by się 

obeszło bez krzyku, bo Kunka z najniewinniejszą 
miną wiosłował dalej, wiedząc przecie, że nikt mu 
nie udowodni czy chluśnięcie było umyślne, czy 
przypadkowe Kto jak kto, ale Kunka z nas wszy
stkich, jedyny na łodziach rodzony Kaszuba, do
brze wiedział jak wiosło przekręcać w ruchu wste
cznym. Poza tym w treningach na mokro doświad
czaliśmy jak to pióro wios’a prowadzić horyzon
talnie, bo jeśli wtedy napotka na falę, przecina ją 
jak brzytwą, bez chlapania. Wpływaliśmy już w 
wejście do portu między dwoma falochronami. 
Nagle zefirek zelżał a z nieba spadać zaczęły 
ogromne krople deszczu. Naprzód wolno i rzadko, 
wkrótce szybciej i gęściej, wnet całą atmosferę wy
pełniły rzęsiste ruchome smugi. W swych spadach 
w dół sięgały fałdowanej p aszczyzny wodnej, roz
pryskiwały się w kurzawę drobniutkich perełek. Na 
wprost sponad zadymki wyłaniała się górna część 
luszczarni ryżu. Byliśmy gdzieś w połowie drogi. 
Jak okiem sięgnąć woda dymiła, szumiała, ale nie 
mogła już więcej zmoczyć przesyconych słoną i tą 
słodką z deszczu wodą drelichów. Nie trzeba było 
znawcy, by zauważyć nawet na tak tępych mor
dach, jak nasze, coś jak zadowolonych uśmieszków 
z domieszką sarka mu. Z ubiegłych doświadczeń 
wynikało niezbicie, że z obecnej pozycji do na
brzeża mieliśmy jeszcze jakieś 7-8 minut drogi. 
Niestety, wyjątkowo w tym rejonie owszem było 
wiele chlapaniny i mieszania wiosłami, jak chochlą 
w zupie, ale brakło silnych poderwań, po których 
łódź daje pełnego susa w przód. Wlekliśmy się je
szcze dobre 20 minut.

Pasażer z pewną trudnością wyprostował się, po
konując zesztywniałe od wody płaszcz i spodnie. 
Po przeskoku z łodzi na betonowe schodki, za
trzymał się ociężale i takoż ociężale powiódł po 
nas oczyma. Tak, jakby chciał Wbić sobie w pa
mięć nasze twarzyczki. My też patrzyliśmy jak 
przy ruchach z załamań płaszcza woda spływała 
obficie, jak z wyciskanej gąbki. My nie mieliśmy 
nic do stracenia. Po powrocie co najwyżej zmiana 
drelichów na suche.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W styczniu 1979 r. zmarł we Francji kol. Józef 

Marciniak.
16 lutego zmarł w Plymouth por. mar. Józef Al- 

derman-Wojtkowiak.
27 lutego zmarła w Londynie pani Elżbieta Cet- 

kow.ka primo voto Ponikiewska.
17 kwietnia zmarł w Rochester, Mich. USA kmdr, 

ppor. inż. Stanisław Uniechowski.
14 czerwca zmarł w Londynie po dłuższej cho

robie kmdr. Stanisław Dzienisiewicz.
21 lipca 1979 r. Zmarł w Los Angeles kpt. mar. Ka

zimierz Wnorowski.
27 lipca zmarł nagle w Toronto kmdr. Konrad 

Namieśniowski.
Cześć Ich pamięci!

PRZEMÓWIENIE KMDR. POR. WROŃSKIEGO 
NA POGRZEBIE

KMDR. STANISŁAWA DENISIEWICZA
Żegnając Komandora Stanisława Dzienisiewicza 

czynię to ze szczerym żalem i w głębokim smutku.
Tak się złożyło, że moją pierwszą, prawdziwie mo

rską podróż w roku 1928 na „Iskrze”, odbyłem ra
zem z por. Dzienisiewiczem, który był naszym, 
tzn. podchorążych, wykładowcą i instruktorem na
wigacji.

A moje ostatnie pływanie zakończyłem w roku 
1945 na „Conradzie”, którego dowódcą był Koman
dor Dzienisiewicz.

W tym okresie czasu i w późniejszym już bez o 
krętów i poza ojczyzną —■ a ten późniejszy jest dwu
krotnie dłuższy od tego pierwszego, stosunki nasze 
rozwijały się od płaszczyzny podchorąży — panie 
poruczniku, poprzez w czasach paryskich comman- 
dant — panie Bohdanie do Drogi Bohdanie, Kocha
ny Stasiu.

W tym pożegnaniu, które z natury rzeczy jest 
wspomnieniem, nie będę więc mówił o Dzienisiewi
czu jako o jednym z najstarszych i wielce zasłużo
nym oficerze naszej marynarki, czy malował jego 
kolorową karierę żołnierską, rozpoczętą w roku 
1915 w legionie puławskim i pierwszym pułku uła
nów krechowieckich •poprzez kampanię 1918-1920, 
w której wyniósł szlify porucznika 14 pułku ułanów 

Jazłowieckich i Krzyż VM„ aż do dowodzenia „Dra- 
.gonem” w czasie lądowania sprzymierzonych w 
Normandii w roku 1944. Jest to pewnego rodzaju 
saga, która może kiedyś znajdzie swego kronikarza, 
a w której nie powinno brakować i okresu niewoli 
sowieckiej w latach 1939-1941. Nie będę mówił o 
tym.

Pragnę tylko kilka zdań powiedzieć o Stanisła
wie Dzienisiewiczu jako o starszym koledze, któ
ry obdarzył mnie sympatią, a zaszczycił przyjaźnią.

A jeśli już padło to słowo przyjaźń, od którego 
powinno się moje przemówienie zacząć — to jestem 
pewny, że wszyscy tu obecni i ci, którzy na tę ża
łobną uroczystość, na to ostatnie pożegnanie przyjść 
nie mogli, a odchodzącego znali, odczuwają, że od
szedł przyjaciel. A to poczucie straty jest tym 
większe iim znajomojć osobowości Stanisława była 
większa.

Był on bowiem w naszym stosunkowo małym 
świecie marynarskim do pewnego stopnia postacią 
wyjątkową. — Wiem, że w przemówieniach takich 
jak te, łatwo jest o przesadę —■ ale wydaje mi się, że 
w tym co mówię przesady nie ma. A ta jego wyjąt
kowość polegała na jego naturalności. Nie było w
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nim ani krzty pozy, ani cienia hipokryzji. Żadnej 
ambicji ustawienia się na estradzie lub koturnach sta
nowiska czy stopnia.

Do ludzi, do otoczenia odnosił się z wyrozumia- 
łojcią, był lojalnym kolegą w przyjaźni wiernym.

Nie wiem czy wypływało to z jego życiowej filo
zofii, którą bym określił na umiarkowanie sceptycz
ną, bo dobrze znal ludzkie słabości i słabostki, ale 
myślę że było to raczej spontaniczne, naturalne, 
chciałjby się rzec wrodzone. A wydaje mi się, że 
Stanis'aw Dzienisiewicz należał do tych rzadkich 
ludzi, którzy nigdy nikogo w życiu nie urazili — 
nawet nagana w jego ustach miała smak przyjaciel
skiej dorady. Był dżentelmenem w tym rycerskim 
stówa znaczeniu. Mężnie po rycersku znosił też 
przeciwności życia, które było nie tylko kolorowe, a- 
le i ciężkie.

Miarą popularności i sympatii jakimi się cieszy 
człowiek są związane z nim opowiadania, anegdoty, 
legendy. To otaczało Stanisława Dzienisiewicza za 
życia.

A jeśli miarą wartości człowieka jest ciężar obo
wiązków i odpowiedzialności jakie bierze na siebie 
i pamięć jaką pozostawia po sobie — to można po
wiedzieć, że Stanisław Dzienisiewicz tego ciężaru 
obowiązków i odpowiedzialności nie unikał — a 
pozostawił po sobie pamięć dobrą, bardzo dobrą..

Tym wyznaniem żegnam Cię mój Dowódco i 
mój Przyjacielu. S.p. kmdr Stanisław Dzienisiewicz

WSPOMNIENIE PŁKA BORYCKIEGO 
O KMDR. DENISIEWICZU

Poznałem Stacha w 1920 roku, kiedy obaj bylij- 
my oficerami w 14 pułku Ułanów lazłowieckich. Był 
wzorowym oficerem kawalerii, dobry jeździec służ- 
bista, ale wyjątkowo delikatny i taktowny, łubiany 
przez kolegów i podwładnych.

Po wojnie bolszewickiej na zapotrzebowanie no
wo tworzącej się Marynarki Wojennej, zgłosi! się na 
na ten apel. Zmieni! konia na okręt RjP.

Wiedzieliśmy o Jego wybitnej służbie morskiej, 
ale bezpośredni kontakt był już luźny.

Niebawem, w ślady Stacha (może i za jego radą), 
z naszego pułku na szerokie morskie szlaki prze
niósł się i por. Januszewski (w latach 37-39 odbior
ca dział dla Marynarki Wojennej w fabryce Bofor- 
sa w Szwecji). Kwalifikować służbę w Marynarce 
Wojennej — i oceniać wartość tych byłych ułanów 

- a świetnych oficerów Marynarki Wojennejń nie 
moja rzecz.

W roku 1941, w końcu lata przeniesiono mnie z 
obozu w Kozielsku (ZSSR) do obozu w Griazowcu 
(niedaleko Wołogdy) i tam przy wejściu, już przy 
bramie, spotkali mnie Stach Dzienisiewicz i koman
dor Żejma. Stach, jako dawny kolega pułkowy zao
piekował się mną. zabrał do swego baraku j tam, az 
do tzw. amnestii byliśmy razem, tam też odbywały 
się wspólne spacery, nocne rodaków rozmowy i o- 
powiadania szczegółowe o całym przebiegu służby 
Stacha i o pobycie w różnych sowieckich obozach. 
Przekonałem się o Jego przyjaźni i o Jego niezłom
nej postawie patrioty, oficera polskiego.

Niewola skończyła się, zaczął się żmudny okres 
formowania jednostek W.P. w ZSSR. Któregoś dnia 
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1941 r., bodaj że w listopadzie, raptem w Sztabie 
Armii Polskiej w Buzułuku, przyszli do mnie Stach 
i kmdr. Żejma, którzy poprzedniego dnia przyjecha
li z Moskwy i dziś mają odlecieć do Murmańska, 
telegraficznie wezwani zostali do Anglii przez Na
czelnego Wodza. Przyszli pożegnać się — a kmdr, 
inż. Żejma też z prośbą bym zaopiekował się i po
mógł jego żonie i dwóm synom, którzy tegoż dnia 
z dalekiej Syberii przyjechali do Buzuluka. Po kwa
dransie rozmowy, pożegnania się, panowie koman
dorowie wylecieli w dals ą drogę, by znowu włączyć 
do Marynarki Wojennej w Anglii. Ja zostałem z ro
dziną kmdr. Żejmy (jego syn młodszy był ciężko 
chory — zapalenie opon mózgowych), ale to już 
inna sprawa.

Po wojnie, w Londynie, szczęśliwy traf znowu 

zetknął mnie ze Stachem i tu .przyjaźń nasza, za
początkowana w ułańskim pułku, pogłębiona w o- 
bozie sowieckim zacieśniła się mocno Stach mało o- 
powiadał o swej chwalebnej służbie w Marynarce 
Wojennej w wojnie 1942-1945, raczej od jego kole
gów dowiedziałem s:ę c-yim i jak dowodzi'.

Państwo D ie.iisiewiczowie często mnie zapra
szali i gościli.

Z ca'ą szczerością uświadamiam sobie, że takich 
przyjaciół jakim byl dla mnie Stach — mało miałem 
podczas długoletniej mej służby w wojsku i w życiu.

Składam wyrazy głębokiej czci dla Zmarłego i 
wyrazy współczucia szczerego dla Jego Małżonki i 
Kolegów z ukochanej przez Niego Polskiej Mary
narki Wojennej.

Lici pik. Walewskiego do kmdr. Wrońskiego 
ze wzmiankami o kmdr. Dzienisiewiczu we 

wspomnieniach generała Podhorskiego

Szanowny Panie Komandorze!

Nawiązując do naszej rozmowy w czasie mi’e- 
go dla mnie spotkania naszego na Bromption Road, 
załączam dwa wypisy z pamiętnika generała Pod
horskiego, związane z osobą śp. komandora Dzieni
siewicza.

Wprawdzie wypisy te są bardzo krótkie, ale wy- 
daje mi się, że są one dobitne i pełne treści, jeżeli 
chodzi o sylwetkę komandora.

Niestety, więcej nie ma we spomnieniach gen. Pod
horskiego żadnych wzmianek o komandorze Dzie
nisiewiczu.

Od siebie mogę dodać, że wiem od innych osób 
o udaniu się komandora po demobilizacji I Korpu
su na Kubań, do formujących się tam oddziałów 
polskich. Pułk Krechowiecki postanowił przed roz
formowaniem się w Bobrujsku w lipcu 1918, że ci, 
kto będzie chciał, udadzą się na Murmańsk, gdzie 
był desant aliantów, albo będą czekać na wskazów
ki Podhorskiego i Romera. Ten ostatni zginął w 
drodze na Murmańsk, rozstrzelany przez bolsze
wików. Podhorski z Kijowa zaczął kierować ułanów 
na Kubań, dokąd sam się wybrał dla przygotowania 
tam gruntu, i zastał tam drobne zaczątki formacji 

polskich. Z tych formacji powstała późniejsza dywizja 
gen. Żeligowskiego, która jako 4-ta dywizja 
armii gen. Hallera przez Odessę przybyła w maju 
1919 r. via Besarabia i Rumunia do Polski i wzięła 
udział w walkach z Ukraińcami w Małopols- 
ce Wschodniej.

Na Kubaniu formował się przyszły 14 p. ułanów 
Jazłowieckich pod dowództwem majora Konstante
go Plisowskiego. Z tym pułkiem przybył Jo Pols
ki w składzie 4-ej dyw. gen. Żeligowskiego i koman
dor Dzienisiewicz. . Z pułkiem tym przyszedł i 
dzisiejszy gen Grudziński, wówczas zdaje się był 
jednorocznym, oraz, zmarły przed rokiem ppłk. 
Izdebski, ostatnio był w broni pancernej.

Jeżeli moje informacje wydadzą się Panu Koman
dorowi ubogimi, co sam zresztą widzę, to nie ma 
na to rady. Jeżeli natomiast przydadzą się Panu do 
obrysowania sylwetki śp. komandora Dzienisiewi
cza, to będę rad, że bodaj w ten sposób dałem wy
raz memu głębokiemu szacunkowi dla niego i dla jego 
pięknej karty służby Polsce.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania.

Witold Walewski
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WZMIANKI O Ś.P. KOMANDORZE 
STANISŁAWIE DZIENISIEWICZU

w wspomnieniach generała 
Zygmunta Podhorskiego

str. 294

(Autor wspomnień jest już w 1 p. ułanów, póź
niejszy Kreohowiecki, dowodzi 2 szwadronem. Do
wódcą pułku jest płk. Bolesław Mościcki. Rzecz 
dzieje się w I Korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego. 
Sytuacja korpusu staje się trudna, bo w Mińsku, 
gdzie się mieści sztab korpusu, komitety bolszewic
kie są bardzo wrogo nastawione w stosunku do kor
pusu. Korpus zaś, mając za ideę przewodnią dalszą 
walkę z Niemcami, dąży do uniknięcia wszelkich 
starć z bolszewikami i nie wtrącania się do wewnę
trznych rozgrywek rosyjskich.)

Pik Mościokj po rozmowie z gen. Dowborem 
chce mieć jasne wytyczne od Piłsudskiego co do 
stanowiska, jakie ma zająć Korpus. Jest to prawdo
podobnie listotpad lub grudzień 1917 roku).

„Pułkownik zdecydował się na własną rękę nawią
zać łączność z Pi sudskim i legionami po tamtej 
stronie frontu. Podobno są one na froncie gdzieś 
koło Baranowicz. Chodzi mu o to, byim wybrał ze 
szwadronu dwóch pewnych i ideowych ułanów, 
którzy by się podjęli pr.ejść linię frontu i dotrzeć 
do samego Piłsudskiego, tam przedstawić mu sytu
ację i zapytać o radę, co dalej robić. Pułkownik są
dzi, że musimy się połączyć, albo my do nich, albo 
oni do nas tu się przedrą, aby wspólnie walczyć o 
sprawę Polski.

Wróciwszy do szwadronu zacząłem się zastana
wiać nad słowami pułkownika oraz nad wyborem 
dwóch ludzi. Doszedłem do wniosku, że lepiej 
by było, gdybym ja się podjął tego zadania. Jestem 
lepiej zorientowany w sytuacji i na pewno spotkał
bym tam moich kolegów z czasów krakowskich i 
łatwiej danoby wiarę moiim słowom. Niezależnie od 
tego wybrałem dwóch mych ułanów, co do których 
byłem pewny, że nie cofną się przed wykonaniem 
tego zadania j że można im było je powierzyć. Wy
bór padł na olbrzyma ex-marynarza, plut. Jarosze
wicza, który doskonale władał językiem rosyjskim, 

był bardzo odważny i nie zapominałby języka w 
gębie, oraz na kaprala Dzienisiewicza, małego, 
pod tym względem przeciwieństwo Jaroszewicza, 
ale o wielkiej odwadze i zaciętości., milczącego, a- 
le zdecydowanego na wszystko”.

str. 312

(Rzecz dzieje się w lutym 1918 r. Wyznaczona 
przez gen. Dowbora delegacja z płk. Mościckim 
pod osłoną silnego szwadronu z 1 p. ułanów uda- 
je się do Rady Regencyjnej w Warszawie. Są trud
ności z przejściem linii frontu rosyjsko-niemiec
kiego wobec wrogiej -postawy zbols awizowanych 
oddziałów rosyjskich. Delegaci postanowili przejść 
front z przewodnikiem, już w ubraniach cywilnych 
i bez eskorty szwadronu. Jedynie eskortować mają 
delegację dwaj ulani ze szwadronu Podhorskiego).

Daję mu mój pistolet browning, pułkownik nie 
miał nigdy przy sobie pistoletu. Jako eskortę pułko
wnika idą dwaj moi podoficerowie, nieodzowny w 
takich rzeczach kapral Dzienisiewicz i jego przy
jaciel, kapral Hankisz. Przebierają się oni też po 
cywilnemu i z pistoletami mają towarzyszyć delega
cji. . . Nazajutrz po naszym przybyciu meldują się 
obaj moi podoficerowie i potwierdzają tragiczną 
wiadomość, że pułkownik został zabity. Miało się 
to dziać koło leśniczówki Dub, w lasach radziwił- 
łowskidh, gdy po całonocnym marszu podchodzi
li do leśniczówki. Szli parami, na czele szli obaj 
podoficerowie, którzy weszli pierwsi do leśniczów
ki. Tam zastali kilku ludzi, którzy zaczęli się bacz
nie im przyglądać. Potem jeden wyszedł i dał strzał 
albo gwizdnął. Ludzie, będący w chacie, rzucili się 
na podoficerów i rozbroili ich. Tymczasem po 
dwóch zaczęli podchodzić członkowie delegacji, 
najpierw por. Żaboklicki i Wańkowicz, zostali oto

czeni i rozbrojeni”.
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BOHDAN WROŃSKI

WSPOMNIENIE O KMDR.
NAMIEŚNIKOWSKIM

Konrad Namieśnikowski posiadał legitymację na
szego stowarzyszenia nr. 1, był pierwszym preze
sem Zarządu Głównego i pierwszym przewodniczą
cym Kapituły Honorowej Odznaki S.M.W. oraz je
go cłonkiem honorowym.

Pozycje te mówią same za siebie. Są one wyrazem 
uznania społeczności za pracę dla tej społeczności.

Konrad Namieśniowski należał do tych, którzy 
w dramatycznym i przełomowym okresie w latach 
1945-1947 posiadali pewną wizję okoliczności i wa
runków. jakie nas czekają po demobilizacji, t.zn. 
zmiany pewnej stabilizacji ekonomicznej, socjolo
gicznej i ideowej, związanej ze służbą w Marynar
ce Wojennej na nieznane i trudne w tym czasie 
do przewidzenia warunki życia na obczyźnie, na e- 
migracji, która nazwała się polityczną, bo była wy
razem protestu przeciwko temu, co zostało w Pols
ce narzucone w Teheranie i Jałcie, ale silą rzeczy 
posiadała również aspekt i to nie bagatelny, ekono
miczny i socjologiczny.

Ponieważ w tym czasie danym mi było ściśle z 
Nim współpracować, tę garść wspomnień o Konra
dzie poświęcam temu okresowi.

Namieśniowski widział jasno potrzebę powstania 
pewnej organizacji, któraby opierając się na studiach 
Biura Planowania Kierownictwa Marynarki Wojen
nej, zajmującego się już od końca 1945 r. zagadnie
niami przeszkolenia zawodowego i rozmieszcze
nia, podjęła i kontynuowała jego pracę, ale już na 
płaszczyźnie samopomocowo-koleżeńskiej.

Idei zorganizowania stowarzyszenia, które przy
jęło nazwę Samopomoc Marynarki Wojennej odda- 
je swój czas, pracę i niepoślednie talenty organiza
cyjne. Wyraźnie widzi, że organizacja ta ma być spo- 
łeczno-koleżeńską, stojącą na gruncie niepodległości 
— oraz, że celem jej ma być pomoc, opieka i utrzy
manie więzi ideowej, wreszcie, że organizacja ta 
ma skupiać wszystkich byłych marynarzy.

Przypominam sobie jak pewnego dnia spotkaliś
my jednego z oficerów, który zaczął wyrażać scep
tyczne czy nawet sarkastyczne opinie na temat or
ganizowania S.M.W., a w pewnej chwili zapytał: 
„Czy wy to organizujecie za Swirskim czy prze
ciw niemu?”. Na to mu Namieśniowski odpowie
dział: „Ani za, ani przeciw, ale ze”. Nic dziwnego, 
że pierwszy Walny Zjazd zwołany w kwietniu 1946 

r. wybrał Konrada Namieśniowskiego prezesem Za
rządu Głównego. Obowiązki, te pełnił z kilkumie
sięczną przerwą do wyjazdu do Kanady, w lutym 
1949 r.

W tym okresie, w k‘órym trzeba było się uczyć 
życia cywilnego i życia organizacyjnego i życia sa
mopomocowego, wkład myśli i energii prezesa był 
olbrzymi.

Wystarał się o fundusze na kupno siedziby przy 
Drayton Gdns, subwencję od Admiralicji na zapo
czątkowanie prac organizacyjnych i pomocy, stwo
rzy! Klub, dzięki Jego staraniom został utworzony 
Komitet Honorowy i rzecz najważniejsza w Sekre
tariacie Stowarzyszenia został zorganizowany Re
ferat Zatrudnienia, w którym jednym z pracowni
ków był sam prezes.

Umiał pracować zespołowo, w dyskusji byl rze
czowy, z uwagą słuchał argumentów oponentów. 
W pracy optymista, ale i realista. Wytyczone cele 
realizował inteligentnie i konsekwentnie.

Miał krytyków (któż ich nie ma), wytykających 
mu przesadne ambicje. Ale krytycy rozpłynęli się 
w bmbo niepamięci, a po latach temperament spo- 
łec.’no-organizacyjny Konrada Namieśniowskiego 
zabłysnął w pracach Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
w Ottawie.

Był z powołania i poczucia obowiązku obywa
telskiego — ideowym działaczem społecznym, czło
wiekiem inteligentnym i wykształconym o wielora- 
rakich zainteresowaniach intelektualnych, lojalnym 
kolerą i wiernym przyjacielem. Widzieliśmy Go po
raź ostatni na Światowym Zjeździe Marynarzy w 
czasie którego przewodniczył Walnemu Zjazdowi 
S.M.W.

Sylwetka Jego zapisała się w historii naszego sto
warzyszenia zgłoskami serdecznej pamięci i szcze
rej wdzięczności.

Komandor Konrad Namiejniowski już jako po
rucznik i kapitan specjalizował się w dziale sygna
łowym i łączności i w tej dziedzinie był w naszej 
marynarce jednym z pionierów i organizatorów] 
tej s'użby tak w sensie operacyjnym, jak i technicz
nym. Przed wybuchem wojny i w czasie kampanii 
wrześniowej pełnił obowiązki oficera sygnałowego 
sztabu K.M.W. Był również jednym z propagato
rów idei morskiej w Polsce, autorem broszur i ar-
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tyku*ów,  współpracownikiem „Przeglądu Morskie
go'’. W czasie wojny jako z.d.o. „Grom’' bierze u- 
dzia! w operacji pod Narwikiem, zastaje uratowany 
z tonącego okrętu. Później dowodzi „Garlandem’ - 
a w czasie lądowania Sprzymierzonych w Norman
dii ..Błyskawicą".

Pełnił również, obowiązki Komendanta Morskie
go „Południe”, wykazując na tym stanowisku w 
stosunku do Władz morskich i miejskich w Ply 
mouth dużo zdolności dypłomatyczhych. Jako wyż
szy przełożony (byłem w tym czasie dowódcą 
,,Ś'ązaika" i komandor Niemieśniowski był moim 
bezpośrednim przełożonym), rozumiał trudności i 
kłopoty dowódców i starał się rozwiązywać je nie 
w sposób formalny, a rzeczowy i raczej jako star
szy i bardziej doświadczony kolega, aniżeli prze
łożony sensu stricto.

W tym właśnie czasie poznałem bliżej Konrada i 
nawiązała się między nami nić sympatii oraz zro
zumienie. które pogłębiło się już w okresie powo
jennym.

Byl dobrym dowódcą, dzielnym żołnierzem, zos
tał odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych 
i brytyjskim Distinguish Service Order.

Niedawno żegnaliśmy poraź ostatni Komandora 
Dzienisiewicza. W czasie pisania tego wspomnienia 
o komandorze Namieśniowskim, który zmarl w Ot
tawie. przyszła wiadomość o zgonie kpt. mar. Ka
zimierza Wnorowskiego w Los Angeles. — Odcho
dzi pokolenie. S.p. kmdr Konrad Namieśniowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA KOŁO BRIGHTON

W ostatnim okresie odwiedzili nas: kmdr Romu 
ald Tymiński — z Bahamas, p. S. Sienkiewicz z żo 
ną z Australii, knt. mar. inż. J. Elich z Południc 
wej Afryki.

KOMISJA OPIEKI S.M.W.

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
wp’ynęły następujące dary: Z. Xsiężopols:ki £6.88, 
K. Hess £19.26; Liga Morska £43.74. K. Namieśnio- 
wski £10.00; S. Pohorecki £11.42; S. Sienkiewic ■ 
£2.00; T. Jaszkowski £13.41.

Dla uczczenia pamięci ś.p. kmdr. S. Dzienisie
wicza: płk. R. Brycki, £5.00; A. Wacięga £5-00 M. 
Hrynkiewicz-Moczulski £5.00; B. Biskupski £5.00: 
1. Gudz £10.00: J. Rekner —£5.00: B. Wroński 
£5.00: .1. Busiakiewicz £5.00; J.J. Korlpolewscy £5.00.

Na Fundusz Naszych Sygnałów wpłacili koledzy: 
B. Dryzga £3.00; Kolo Francja £11.20; T. Paczkow
ski £2.00; E. Mikeska £1,90; W. Morgan £5.00: 
S. Pohorecki £11.00; H. Adamiak £1.00; B. Bąkow
ski £2.00; T. Feisel £2.00; A. Ignasiak £0.50; C. I- 
wiński £1.00; P. Kaczmarek £0.50; B. Konstanty 
£0.50; K. Lewicki £1.00; J. Mączka £1.00: F Ma
leńczak £1.00; S. Nowicki £2.00; W. Oczkowski 
£0.50: S. Podsiadła £1.00. B. Wieczorkiewiczów?. 
£1.00; R. Tymiński £10.00.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my.

Sprostowanie.
W ostatnim numerze przez pomyłkę został po

minięty kol. H. Adamiak, który wpłacił na Fundusz 
Naszych Sygnałów £1.00.

Za pominięcie przepraszamy

Uroczystą mszę św. dla uczczenia Święta Maf 
rynarza odprawił 11 lutego 1979 r. ks. dziekan T. 
Wojtas 25 lutego odbyło się towarzyskie spotkanie 
wszystkich marynarzy i ich przyjaciół w sali Św. Jó
zefa. Elm Grove, które zaszczycili swą obecnością 
prezes Zarządu Głównego, komandor Busiakiewicz 
i por. mar- Zubkowski. Licznie zebranych człon
ków i gości przywitał prezes Cz. Iwiński. Następnie 
okolicznościowy referat odczytał płk. B. Drzyzga. 
Komandor Busiakiewicz w swym przemówieniu 
pokrótce naświetlił w jaki sposób nastąpi spodzie
wane w niedalekiej przyszłości zlikwidowanie się 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, niestety ko- 
meczne z powodu coraz częstszego ubywania 
czenków. Dodał, żo mogą z powodzeniem nato
miast istnieć kluby, dla utrzymania kontaktu kole
żeńskiego.

Herbatka z winem urozmaicona była śpiewem 
typowo marynarskich piosenek, przy muzyce akor
deonowej. Bogata loteria miała duże powodzenie. 
Herbatkę przygotowały i podały żony marynarzy 
pp. Iwińska i Maleńczak przy pomocy P. Jeziornej 
i kol. W. Filauer.

St. Podsiadła

WALNE ZEBRANIE KOLA

Doroczne walne zebranie S.M.W. Kolo Brighton- 
Hove odbyło się 24 czerwca br. w sali św. Józefa. 
Milton Road Brighton.

Po zagajeniu i powitaniu zgromadzonych przez 
prezesa C. Iwińskiego, ks. dziekan T. Wojtas odmó
wił modlitwy wraz ze zgromadzonymi dla uczcze
nia pamięci poległych i zmarłych. Na przewodniczą
cego zebrania wybrano kpt. J. Czopika, asesorów — 
ppłk.mgr. Drzyzga, S. Kurzynę i dr Bałuka, a na se
kretarza p. F. Budzińskiego. Porządek obrad przy
jęto jednogłośnie, przewodniczący zebrania odczy
tał protokół z ostatniego zebrania, poczym wysłu
chano sprawozdań z działalności zarządu Kota, 
prezesa C. Iwińskiego i skarbnika W. Oczkowskiego.
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Sprawozdanie komisji rewizyjnej zdał p. Z. Wiśnie
wski. Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek 
Z. Wiśniewskiego udzielono ustępującemu zarządowi 
absolutorium z podziękowaniem. Prezes C. Iwiński 
przedstawił plan pracy, a W. Oczkowski projektowa
ny budżet Koła na rok 1979-1930, po czym przy
stąpiono do wyboru nowych władz Koła.

Ponieważ zgromadzonych członków na zebra
niu było niewielu, na wniosek mgr. B. Drzyzgi wy
brano stary zarząd w składzie: prezes — kol. C. 1- 
wiński, wiceprezes — W. Burko, na sekretarza z po
wodu nieobecności kol. E. Gacha wybrano p. Jadwi
gę Bechyne. skarbnik — kol. W. Oczkowski. opie- 
Ka społeczna — kol. J. Mączka. Komisja rewizyjna 
pp.: Z. Wiśniewski — przewodniczący, i p. F. Bu
dziński, (nowo wybrani), ppłk. mgr. B. Drzyzga i 
dr W. Bałut — członkowie. Pp.k. B, Drzyzga został 
również dokooptowany do zarządu przez prezesa, 
jako referent kulturalno-oświatowy i prasowy.

Delegatem na walny zjazd S.M.W. został prezes 
C. Iwiński.

Po ożywionych dyskusjach w czasie wolnych 
wniosków, przewodniczący zamknął zebranie.

Po zebraniu odbyła się herbatka towarzyska dla 
członków, rodzin i gości.

Specjalne uznanie należy się małżonkom kole
gów S.M.W.,, które wykonały prace związane z jej 
przygotowaniem.

S.D.

ODSŁONIĘCIE TABLICY NA DOMU 
MARYNARZA W HOVE

3-go maja br., o godzinie 16.00, na Domu Ma
rynarka przy 53 Brunswick Sąuare w Hove, przed
mieściu Brightonu. pozostającym pod pieczą Polish 
Navał Welfare Fund, odbyła się uroczystość od
słonięcia pamiątkowej tablicy.

Odsłonięcia dokonała p. Jean Rivett-Drake, za
stępca prezydenta miasta Brighton. W krótkim 
przemówieniu, dziękując za zaszczyt, powiedziała 
że miasto z przyjemnością widzieć będzie polskich 
marynarzy, którzy w tym domu zamieszkują.

Następnie przemówił Adm. Cazalet, przewodni
czący komitetu ufundowania tablicy. Przypomina
jąc Admirała Dunbar-Nasmitłfa. wielkiego przyja
ciela polskich marynarzy, którego imię nosi Dom, 
mówił o przyjaźni, podziwie i wdzięcznorci, któ

rą Brytyjczycy winni są tym odważnym, lojalnym 
i sprawnytn sprzymierzeńcom.

Na uroczystości byli również obecni członkowie 
komitetu fundacyjnego, Cdr. Whitestone, panowie 
Fizzard i Sharman, oraz kol. Nadratowski.

W parę dni potem, 15 lipca, w czwartym pro
gramie radia brytyjskiego, przemawiał na rzecz 
Domu Marynarza Adm. Miers. Zasłużony podwo- 
dniik ostatniej wojny, mówił między innymi o pol
skich niszczycielach i okrętach podwodnych, które 
przedostały się do szkockich portów, stanowiąc ją
dro stale wzrastającej polskiej floty. Przypomniał 
o uznaniu, jakie zdobyli sobie polscy marynarze, 
i apelował aby okazać wdzięczność tymże maryna
rzom, sprzymierzeńcom z czasu wojny, którzy tak 
bardzo przyczynili się do tego aby ludzie w tym 
kraju mogli żyć w pokoju.

Za pieniądze z ogłoszonych uprzednio w prasie 
apelu zdołano kupić Dom w Hove. Apel Adm. 
Miersa dał £ 6532.88 do 29.10.79.

Najwięcej zasłużonym w tej sprawie jest jed
nak kol- Nadratowski. Jemu należy się nasza 
wdzięczność.

Alfred Piechowiak

Napis na tablicy na Domu Marynarza 
w Howe
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Rear-Adm. Sir Anthony Miers VC, KBE, CB, DSO, RN (Retd), 
po którego apelu radiowym do 29.10.79, wpłynęło na Dom Ma

rynarza £6532.88
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Akt odsłonięcia tablicy; stoją od lewej: Vice-Adm. Sir Peter Caza- 
let, KBE, CB, DSO, DSC, BN (Retd), Brig. Damę Jeane Bivett- 
Drake, DBE, (Retd), zastępca prezydenta miasta Brighton, 

kol. Władysław Nadratowski

KOŁO FRANCJA

Raz do roku, w maju, Kolo Francja urządza 
obiad koleżeński, czyli ucztę marynarską, która li
czbą uczestników, wykwintnością francuskiej ku
chni. winami i koleżeńską atmosferą, przewyższa 
wszystko co kiedykolwiek urządzaliśmy w Londy
nie. Chyba że nasi koledzy oficerowie robią to le
piej. Nie mogę powiedzieć.

W tym roku pojechałem w charakterze łącznika 
między nami w Londynie a nimi w północnej 
Francji, z czego bardzo się cieszyli. Pojechałem ja, 
bo do Mar. Woj. zgłosiłem się na ochotnika też 
z Francji, jestem więc swojego rodzaju honorowym 
członkiem Koła.

Wypad miał raczej charakter desantu morskiego, 
a na pewno był wyczynem sportowym na miarę 
olimpijską, Z Londynu mogłem wyjechać dopiero 
po pracy w piątek wieczorem, aby w sobotę rano 
dojechać do Lille, wziąć udział w obiedzie który 
trwa przeszło dwanaście godzin, i w niedzielę w 
południe odkotwiczyć w drogę powrotsą do Lon
dynu. żeby w poniedziałek rano stanąć do pracy.

Myślalem że może trafię na angielski statek, 
gdzie maszynistą jest Sylwek Kurzawa albo ku
charzem Franek Schlauberg ze ścigaczy. Nie udało 
się. W Dover trafiłem na prom francuski.

Z Dunkierki do Lille nie jest daleko. Byłem tam 
zaraz po 06.00-tej. Złotowłose Polki z działu na
wigacyjnego fregaty kpt. Kutka zliczyły że powi
nienem dobić o 08.30. W tym duchu wysiałem sy
gnał do Janka Plewy. No, pomyślałem sobie, może 
przyjedzie wcześniej. Czekam. Powoli zaczął ob
latywać mnie strach. A nuż Janek wysłał po mnie 
kogoś w zastępstwie, kogoś kto mnie nie pozna, 
oowiem od jakiegoś czasu skryłem się za brodą. 
Postanowiłem węzeł gordyjski przeciąć odważnym 
uderzeniem marynarskiego noża, którego zresztą 
przy sobie nie miałem. Rozglądam się po dworcu, 
kto tutaj wygląda na Słowianina? Wybrałem jed
nego. odpowiadającego wiekiem, podchodzę i py
tam po francusku czy on nie służył w polskiej 
marynarce. Natychmiast zauważyłem że niewinne
go człowieka porządnie przestraszyłem, bo zbladł 
jak ściana. ..Ah, ęa monsieur, jamais’’, odpowiedział 
..non. jamais", po czym pół-biegiem opuścił stację.
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Pomyślałem sobie że lepiej już się nie pytać, bo 
mogę posiedzieć na posterunku żandarmerii, za
miast być z kolegami.

Na szczęście Janek przyszedł wcześniej. Zaraz 
wiedzia em że to on. bo jego potężne bary zatara
sowały wejście i na stacji aż pociemniało. No to 
z dubeltówki, cześć, do samochodu i do domu.

Wilka państwa Plewów, pięknie położona w le
śnym zaciszu, otoczona jest domkami byłych gór
ników polskich, za wyjątkiem dwóch bodajże ro
dzin francuskich, które biegają tam za cudzoziem
ców.

Przemiłą żonę, z Bartkowiaków, Janek posłał po 
zakupy, bo niewątpliwie kobietom z tym do twa
rzy, a sam zakręcił się koło śniadania. Wspaniałą, 
świeżo mieloną i naparzoną kawę przegryźliśmy 
armaniakiem z własnej piwnicy. Po takim sutym 
śniadaniu, zmęczenie po nieprzespanej nocy jak by 
ręką odjął.

Około jedenastej Janek powiedział, że jedziemy 
do Oignies, doglądnąć przygotowań do kolacji.

Maire miasteczka Oignies, kolega kopalniany 
Monsieur Constant Dufour, jak i cała rada gmin
na, jest w przyjacielskich stosunkach z Kołem 
Francja. Na imprezy Koła daje bezpłatnie salę na 
ratuszu, a na doroczne kolacje prezent. W tym 
raku v' postaci dwudziestu butelek szampana.

Na balkonie wielkiej sali ratuszowej nazwy wszy
stkich skrętów, oraz dwie bandery: jedna zwyczaj
na. ponoć z BŁYSKAWICY, druga ze znakiem 
D-cy Floty. Kiedy pytam skąd je wzięli — mur 
ciszy i tylko uśmieszki. Stoły w wielką podkowę. 
Na scenie, na której będzie wieczorem przygrywała 
orkiestra, stos fantów na loterię. Na apele Plewy, 
firmy z północnej Francji przysyłają darmowe pre 
renty w postaci elektrycznych zegarów, maszynek 
do golenia itp., i oczywiście niezgorszych win.

W kuchni praca wre, kuchcików-żon bez. liku, 
jak w mickiewiczowskim Soplicowie. Zapachy, że 
aż ślina cieknie.

Jest południe, czas na aperitif z kolegami w cen
trali, czyli oficjalnej siedzibie Koła Francja, Cafe 
Bellevue na rynku Oignies, zaraz koło merostwa. 
Właścicielem też Polak, z armii ale przyjaciel i ho
norowy członek Koła. Było ich chyba dwunastu. 
Więc znowu z dubeltówki, jak się masz, co pijesz? 
Bo my Ricardć. No to ja też.

Ricard to znany aperitif francuski, w butelce 
jest koloru bursztynowego, więc przypomina Bał
tyk. Po dolaniu wody zmienia kolor na Piaty, a 
smak ma anyżowy.' Nie należy go pijać bez wody, 
bo podstawą trunku jest absynt, i konsumowany 

w tej formie kończy się szaleństwem, jak się o tym 
przekonał sławny malarz francuski Touiouse-Łau- 
trec. Potem był obiad u Plewów, ze wspaniałym 
winem oczywiście z własnej piwnicy.

Około piątej, ubrani na granatowo, pojechaliśmy 
na ratusz, bo Jasiu jest zdania że pańskie oko ko

nia tuczy, a on przecież jest szefem. Chociaż go
dzina była jeszcze wczesna, to już pojedyńczo i 
g upkami zaczęła się schodzić marynarska wiara. 
Więc ci miejscowi j z okolicy, ci z Paryża, i aż z 
Marsylii.

Z BŁYSKAWICY byli Stasiu Kulas, Stefan Mi
chałowski, Miecio Maj i Henryk Piotrowski; z 
PIORUNA Władek Nowak. Rudolf Kalicki, Edzio 
Wiernicki, Henio Moczygęba, Roman Sołtysik, Cze
sio Krauze i Franciszek Faliński; z BURZY byl 
Franek Budny, Edzio Łapawa, Jan Wielgosz i zło
tego serca o romantycznej duszy Ignacy Hańczyk; 
z KUJAWIAKA Ferdynand Łapawa, Edward Dol
ny i Eugeniusz Kontek; z KRAKOWIAKA Maks 
Wielgosz i Franek Trojanowski; z CONRADA byl 
Zdzisio Kozłowski; byt podwodniak Zdzisio Pudo 
ze SOKOŁA i ze scigaczy Sylwek Kurzawa. Oczy
wiście wielu było też na innych okrętach, tak jak 
sam „patron” tej kochanej chalasbry Janek Plewa, 
który był na KUJAWIAKU, BURZY i KRAKO
WIAKU.

Że Francja to kraj cywilizowany i można się na
pić kiedy się chce, a nie kiedy wolno, bar funkcjo
nował już na sali. Więc znowu „Czego się napi- 
jesz?” — „Ricard‘a '.

O wzraczonej godzinie Janek Plewa przywitał 
po polsku i po francusku maire’a p. Dufour z mał
żonką oraz obecnych. Wyraził podziękowanie ko
legom z Londynu za przysłanie łącznika, dodając 
że w latr ch następnych radzi będą widzieć też ko
legów z innych Kól.

Nie bęję opisywał pysznych dań, trunków, dese
rów i scrów, którymi uraczono gości. Przez cały 
czas mie scowa kapela polska grała kujawiaki, kra
kowiaki, mazurki i oberki. Niezmordowanym wo
dzirejem była żona Janka.

O tym jak dla zaczerpnięcia powietrza nad ra
nem rus;:yłem na przechadzkę po okolicznych la
sach, opowiada! nie będę. Wydawało mi się tylko 
że za drzewami widziałem sylwetkę Toulouse-La- 
utrec’a. Nie będę też opowiadał o przyjemnej roz
mowie, jaką miałem z psem jednego z biesiadników

O siódmej rano, znaczy w niedzielę, pojechali
śmy na śniadanie do Plewów. W południe ruszy
liśmy z Sylwestrem Kurzawą w drogę powrotną
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Koledzy z Koła Francja przed Cafe Bollevue, swoją, siedzibą w Oignies Od lewej: 
Sołtysik, Mula, Piotrowski, Nowak, Trojanowski, Trutkowski, (właśc. ,.Bellevue”), 
Łapawa, E., Plewa, p. Trutko wska Maj, Faliński, p. WierniPka, Kulas, p. Łapawa, 
Wiernicki, p. Łapawa, Łapawa F., Hańczyk Kalicki, klęczy Czerwiński z Kanady

do Anglii. We Folkstone odwiedziliśmy Franka 
Schlauberga.

Do Londynu dobiłem w poniedziałek rano, na 
czas żeby pójść do pracy. Rzeczywiście Maraton, 
który o mało nie skończył się Termopilami.

Pobyt u kolegów we Francji głęboko mnie wzru
szył. Wzruszyło mnie przywiązanie do Marynarki 
Wojennej, do jej tradycji, do Stowarzyszenia więc 
do kolegów. Najwięcej jednak podziwiać trzeba ich 
przywiązanie do polskości. A przecież, wszyscy to 
pokolenie urodzone albo wychowane z dala od 
Polski, k órą opuścić musielj ich rodzice za Chle
bem. Chociaż obywatele francuscy, jak było trze
ba, zgłosi i się do polskiej marynarki. Do dziś ich 
pierwszym językiem jest język polski.

Byłego naszego kolegi, tzw. inteligenta, którego 

Marynarka Wojenna wykształciła za pieniądze pol
skiego podatnika, który dzięki temu dosięgnął wy
sokiego sterania w obcej marynarce, nie widać mię
dzy nami od czasu wojny. Zapomniał też ponoć mó
wić i pisać po polsku.

Jeden z kolegów z Francji, odwiedzając rodzinną 
wieś w Polsce, zaskoczony był pięknem języka dzie
ci z przedszkola. Na drugi dzień stanął przed szko
łą z torbą cukierków. Bo dzieci zrobiły mu wielką 
przyjemność, mówiły pięknie po polsku. On wy
jechał z Polski jak miał dwa lala, żeby potem być 
górnikiem. On sam mówi pięknie po polsku.

Takie są ich serca i takie wśród nich znaleźć 
można romantyczne dusze. Polskie i marynarskie.

Alfred Piechowiak



NASZE SYGNAŁY 33

KOŁO PLYMOUTH

Podczas mojej wizyty w Kole Francja, dowie
działem się że planują oni odwiedziny w Kole 
Plymouth, jako oraktycme zacieśnienie więzi mię
dzy Kołami

► W piątek, 3 I-go sierpsia, 27 osób przyjechało
wynajętym autobusem do Plymouth. Jasiu Plewa, 
Stefan Mula, Heniu Mendyk, Leon Tepper, Edziu 
Wienicki. Stasiu Kulas, Józek Walasiak, Kaziu 
Dudikiewicz. Maks Wielgosz i Józef Kmieciak przy
jechali z żonami Byli też Franek Faliński i Franek 
Budny, Zdzisiu Pudo Edziu Łapawa, Władziu No
wak. Edward Dolny i Ignacy Hańczyk.

Na molo w Folkestone czekał na nich Sylwester 
Kurzawa i Fanek Schlauberg. Niestety do nich 
do'ączyć nie mogli.

Za to w sobotę dołączyli do nich w Plymouth 
dwaj honorowi członkowie, współzałożyciel Koła 
Francja Florek Wizła z żoną i Alfred Piechowiak.

Organizacją pobytu kolegów z Francji wspania
le zajęło się Kolo Plymouth, pod przewodnictwem 
kolegów Wolnego i Sroki. Załatwiono im pobyt 
w Royal Fleet Club w Devonporcie. Tam też od
było się pierwsze spotkanie po 33 latach z. kolega
mi z Plymouth.

W sobotę wieczorem odbyło się spotkanie we 
wielkiej sali Royal Fleet Club'u, z orkiestrą i wspa
niałym zimnym bufetem, z którego, jak sobie wie
lu przypomina ze Światowego Zjazdu. Marynarzy, 
Plymouth słynie. Wspomnieniom nie było końca. 
Chyba każda rozmowa 'rozpoczynała się od „A czy 
pamiętasz . . ."

Było 190 osób, nie sposób więc wszystkich po 
nazwisku wymienić. Była też załoga jachtu WO
JEWODA POMORSKI, studenci politechniki gdań
skiej w podróży dookoła świata. Był Heniuś Grześ
kowiak, przyjaciel prawdziwy i krajan, który za 
dawnych bosmańskich czasów na spółkę z por. mar. 
Zubkowskim zasłużonych 10 dni z.o.o. mi dali. By
li chyba wszyscy z Koła Plymouth. Wszyscy, oprócz 

jednego, seniora: por. mar. Preisner, uwikłany w 
salonowo towarzyskie zobowiązania do kolegów 
marynarzy dołączyć nie zdołał.

W niedzielę. 2-go września, rano koledzy z 
Francji złożyli wieniec pod tablicą Mar. Woj. przy 
Albert Gate.

W południe byliśmy wszyscy gośćmi Klubu „Bia
łego Orla”. Przyszedł również kol. Preisner, opalo
ny słońcem Cap d’Antibes, i poprowadził wszyst
kich poprzez wiązankę piosenek marynarskich 
wspierany pięknym barytonem Frania Budnego, 
zwanego „komandorem”.

W poniedziałek Kolo Plymouth podejmowało 
kolegów z Francji w siedzibie Koła, we własnym 
klubie. Gospodarzami byli koledzy Wolny, Sroka. 
Ladrowski i Rumiński z żoną. Zaproszono też 
p. Gasia z żoną i Wojciechowskiego z „Białego 
Orła". W gronie prawie wyłącznie marynarskim 
spędzono jaknajprzyjemniej cały wieczór i pół no
cy, ze śpiewem, znowu prowadzonym przez kol. 
kol. Preisnera i Budnego.

'Pokój klubowy, w którym tak przyjemnie spę
dzili koledzy z Francji ostatni dzień w Plymouth, 
jest teraz chyba jedynym własnym miejscem SMW, 
poza Domem Marynarza w Hove. Pełen charakte
ru morskiego, z rysunkami i fotografiami wszyst
kich naszych okrętów. Przy reorganizacji SMW nie 
tylko trzeba Kołu Plymouth zapewnić utrzymanie 
klubu, ale go powiększyć.

O pobycie kolegów z Francji ukazał się artykuł 
w „Plymouth Herald”, napisany przez korespon
denta, pisma, który był obecny na wszyst
kich imprezach związanych z Kołem Francja.

Przed wyjazdem kolegów z Francji, i za ich 
przykładem, postanowiono urządzić wycieczkę au
tobusem z Plymouth na obiad Koła Francja w ma
ju przyszłego roku, na co wszystkich serdecznie 
zapraszają. W Londynie dołączyć by mogli kole
dzy z innych kół.

Alfred Piechowiak
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W KRAJU

„Głos Wybrzeża” Nr 83/9585 z 14/16 kwietnia 
1979 podaje w swym artykule że w Narwiku zo
stał zbudowany pomnik marynarza polskiego dla 
upamiętnienia ORP GROM, który tam został za
topiony przez lotnictwo niemieckie. 

odbywają się deklaracje odznaczeniami, promocje 
itd.

Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” 
wysiał jacht NAUTICUS na sławne regaty Admi- 
ral’s Cup 79.

Nasza stara, poczciwa BŁYSKAWICA, po odej
ściu BURZY na złom, wykonuje teraz w Gdyni 
zadania podobne do tych, które wypełnia VICTO- 
RY w Portsmouth. Jest więc nie tylko jednym z 
najpopularniejszych zabytków narodowych; zwie
dza ją dziennie ok. 2000 osób, w tym wielu za
granicznych turystów. Poza tym stała się również 
sanctuarium Marynarki Wojennej; na jej pokładzie

W kraju znane są tzw. festiwale piosenki popu
larnej, również i w sitach zbrojnych. W tym roku 
wyróżnili się mat i bosmat. Jak to czasy się zmie
niły. Czy wyobraża sobie ktoś śpiewającego mata 
Wolffa?

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

MARYNARZE W POSK’u

W ramach Światowego Zjazdu Jedności z Wal
czącym Krajem 5-go września 1979 odbył się w 
Klubie POSKU wieczór poezji, prozy i piosenki 
marynarskiej. Po wprowadzeniu reżyserki wieczoru 
p. Ireny Orłowskiej p. Bernard Czaplicki gra Hymn 
Bałtyku, Feliksa Nowowiejskiego, a kol. Bohdan 
Wroński otwiera program rzeczowym i dowcipnym 
prologiem ,

Wieczór rozpoczął się doskonale. Pani Małgorza
ta Modrzewska wspaniale recytuje wiersz F. Konar
skiego „Zaślubiny”. Na wielu twarzach w przycie
mnionej sali widzę prawdziwe wzruszenie i łzę w 
niejednym marynarskim oku. Wiersz jest szczery, 

prosty i bardzo dobry. 1 co uderza w utworach nie- 
marynarskich jest bardzo poprawny. A pani Mo
drzewska jest doskonała. Przypominam, że wiersz 
Ref-Ren'a był drukowany w NASZYCH SYGNA
ŁACH w numerze styczniowo-marcowym 1955 r.. 
gdy go sam autor czytał na akademii w 35-tą ro
cznicę zaślubin z morzem organizowanej przez 
SMW w Ognisku. Ta marynarska poprawność tek
stów nie jest łatwa do osiągnięcia. Przecież w hy
mnie Bałtyku śpiewamy, że „z okrętu dumnie pol
ska flaga uśmiecha się . . .” a wspaniały wiersz Sta
nisława Balińskiego „Już wieczór, kapitanie” nie 
jest tak „morski” jak się być może wielkiemu poe-
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cie zdawało. Pani Irena Różycka, wprowadzając 
opowiadanie Romualda Tymińskiego „Dziewiąta 
Fala’, mówi o powracającej fali, która fizycznie 
biorąc jest ciekawym zjawiskiem na . . .zamknię
tym stawie lub basenie. Pani Różycka czyta także 
doskonale przyjęte przez obecnych wiersze Wikto- 
ra Budzyńskiego ORP ORZEŁ i wesołe wiersze z 
lat wojennych kol. Witolda Poray-Wojciechowskie- 
po; A p. Modrzewska prezentuje prozę kol. Wroń
skiego i dwa czarujące utwory p. Ireny Orłow
skiej: bardzo poetyczny „Bałtycka mewo” i weso
ły „Mewki-Wreńki ’.

A z naszych kolegów, Bohdan Wroński czyta 
wyjątek z „Historii Polskich Sił Zbrojnych” O Mur
mańskim konwoju. Wybór uważam za natchnio- 

? ny. Bo jest to jeden z najbardziej dramatycznych 
epizodów z ostatniej wojny światowej, a o skrom
nym GARLANDZIE nie można za dużo mówić i 
pisać. Kolega Borys Karnićki niepotrzebnie prze
praszał, że nie jest przy głosie. Głos jego brzmiał 
jakby przez długi okres czasu dojrzewał namoczo
ny w marynarskim rumie i solą wszystkich ocea
nów był przeczyszczony. Barwna opowieść, poda
na przekonywująco o „knowaniach” dowódcy ORP 

SOKÓŁ na Malcie i Gibraltarze na temat „Cere
moniału Morskiego" bardzo się podobała.

Wieczór kończy się wiązanką piosenek, starycth 
wiernych i bardzo łubianych o tematyce morskiej, 
wspaniale śpiewaną przez p. Irenę Delmar, przy 
akompaniamencie p. Bernarda Czaplickiego. Nuci
my za uroczą pieśniarką Ref-Ren‘a „Pięciu chłop
ców z Albatrosa”, ..Petowe światła lśnią” Hemara 
„Śpiewają fale”, „Marynarskie tango” i... jeste
śmy bardzo zadowoleni.

A wśród pełnej sali, wśród tych zadowolonych, 
widzę z marynarskiej rodziny obok pp. Karnickich 
i Wrońskich także pp. Jabłońskich, Wacięgów i 
Zubkowskich. Państwo Hermaszewscy są z bratem 
pisarzem. Kol. Ostoja-Starzewski jest dumny ze o 
jego GARLANDZIE tyle pięknych usłyszeliśmy 
rzeczy. Jest kol, Halina Wójcik i Tadeuszowie 
Kutek i Budzyński.

Na zakończenie dołączamy do miłych artystów 
i śpiewamy wraz z nimi serdeczny czterowiersz, 
którego tekst czeka na stolikach na ten wzruszają
cy moment. Kol. Wroński imieniem obecnych dzię
kuje artystom za opracowanie wspaniałego wieczo
ru „Marynarze Ahoy!”
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Z wiadomości otrzymanych od kol. kmdr. Bar tle - 

wieża wynika, że oboje są bardzo poważnie chorzy. 
Kol. Bartlewicz stara się o uzyskanie przez Komitet 
Opieki Społecznej o pokój dla siebie i żony w „Do
mu Złotej Jesieni’’.

Kol. inż. Jerzy Pieńkowski donosi ze Stanów 
Zjednoczonych, że trzyma się dzielnie, jeszcze pra
cuje oraz oddaje się sprawom społecznym. Miewa 
również odczyty na tematy związane z Marynarką 
Wojenną i stara się aby o niej nie zapomniano. Stara 
się również dostarczać eksponaty na wystawy o ile 
talkie są urządzane w zasięgu jego działalności.

Kol. Erlich po powrocie z Londynu do Afryki Po 
tudniowej przysłał nam wszystkim serdeczne pozdro 
wienia.

Kol. Hess o nas nie zapomina i nie dalej jak w 
sierpniu otrzymaliśmy od niego pocztówkę z pięk
nym widokiem Sewilli oraz pozdrowieniami dla nas 
wszystkich.

Ostatnią wiadomość od kmdr. Januszewskiego mie
liśmy 25-go stycznia 1979. Pomimo poważnego wie
ku wciąż pracuje, ponieważ inflacja panuje w Ar
gentynie.

Ostatni list, od kok M. Serafina jest z dnia 23 mar
ca 1979. Powiada, że u niego nic nowego, a jednym 
faktem godnym zanotowania jest dorobienie się no
wego wnuka, Mikołaja Serafina, który zawitał w 
dniu rozpoczęcia naszej jesieni, a waszej wiosny.

Kol Grzonka nadal utrzymuje z nami żywą ko
respondencję.

Kol Guzowski chociaż niby jest od niedawna na 
emeryturze prowadzi jak zwykle bar-
życie. Obecnie mu proponują funkcję dyrektora „Pu
blic Relations”, miejscowej, małej, prywatnej u- 
czelni — Monterey Institute of International Stu- 
dies. Jest to ta sama szkoła, w której miewał doryw
cze wykłady po francusku i gdzie od czasu do cza
su prowadził seminaria przygotowujące studentów 
do egzaminu do amerykańskiej służby dyplomaty
cznej.

Z kmdr. Tamińrtkim utrzymujemy dosyć regularną 
korespodencję. Nie będziemy o nim się rozpisywać, 
ponieważ niedawno odwiedził kolegów i przyjaciół 
w W. Brytanii i nawet we Francji. Powiada, że za 
rok przejdzie na emeryturę i osiedli się gdzieś w 
pobliżu granicy amerykańskiej w Kanadzie, aby mu 
było blisko do swej rodziny, a jednocześnie żeby mógł 
korzystać wraz z małżonką z opieki medycznej o- 
bowiązującej w Kanadzie.

Z inicjatywy kol.inż- Hlasko staramy się uzupeł
nić jeszcze jeden komplet Naszych Sygnałów. Pisa
liśmy o tym właśnie w Naszych Sygnałach i od cza
su do czasu otrzymujemy brakujące nam zeszyty
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7 sierpnia 1979. 
Drogi Bruno,

Bardzo dziękuję za list z 11-go lipca br. Bardzo 
mnie wzruszyła obawa Mamy Bruna, oto, że mały 
Stasio mieszka w zonie huraganów. Nie jest tak 
znowu źle. Raz, że umiem pływać, pływałem na 
12.500 stóp |po Orkanie, to kilku stóp niezbyt się boję- 

Co do taborów, to sprawa wygląda następująco:

a) 35 stop trajler (dom) waży tylko 5000 funtów, 
lekki, wobec tego dostał tak zwane „Tie Downs”, 
czyli p'o dwa stalowe pasy na kotwicach.

b) Motor Home Winnebago, 19 stóp, waży 9000 
funtów, więc waga powinna go utrzymać.

c) Mały St. Wag. Honda, można założyć, że 
jest za mały, aby Huragan się z nim patyczkował.

Czego ja się naprawdę boję, to tornad. Od chwi
li jak widziałem na własne oczy, naturalnie już po 
fakcie, jak w Nowym Orleanie, długi wagon kolejo

wy został rzucony 300 kroków w bok. Huragany i- 
dą powoli, 10 mil na dobę, tornado zjawia się nies
podziewanie.

W trzy dni po otrzymaniu listu od Pana, prze
szedł koło Brownsville, w odległości 100 mil, hura
gan „Claudette”. U nas ani kropli deszczu lub wiat
ru, natomiast na wschód od Houston narobił szkód 
na 750 milionów. Gorzej jest z pękniętym szybem 
naftowym meksykańskim. Od czerwca wylał już 20 
milionów galonów ropy naftowej. To morze ropy 
już dochodzi do naszych wybrzeży. Milionowy e- 
kwipunek do zbierania ropy okazuje się niezdat
nym, bo grudki ropy sięgają do 40 stóp głębokości, 
wild life, turystyka, kąpiele? Narazie zaczyna do
chodzić w tych dniach, zobaczymy co dalej.

Napewno się nie martwię, że minęła już połowa la
ta, znoszę je dzielnie, ale już jestem zmęczony. Ło- 
leczka całymi dniami dotyka grzbietem podłogowe
go wentylatora, a w aucie zawsze głowę ma na ze
wnątrz. Wiem, że to nie jest zbyt zdrowo dla psiny, 
ale co robić? Grubo po zachodzie słońca, jak robi się 
zimno, to znaczy po tutejszym poniżej 80 stopni, 
wybieramy się na dłuższy spacer. Za przymusowe ką
piele w morzu jest zawsze na mnie zawsze bardzo 
obrażona przez cały dzień. Okazuje się, że morska 
woda jest najlepszym środkiem na psie pchły. Jako 
dobrze wychowany pies kładzie się w sypialni na 
podłodze dopóki nie zasnę, a później galopem do 
saloniku na kanapę..

S. Pohorecki

Ottawa, 25 kwiecień 1979 
Drodzy Koledzy,

Dwa lata temu otrzymałem od kolegi S» Piaskow
skiego z Albany, U.S. prospekt jego pracy p.t. „Kro
nika Polskiej Marynarki Wojennej, 1918-1946. Z za
łączonego listu dowiedziałem się, że już od sześciu 
lat pracuje on nad tym ambitnym projektem i że 
praca jego jest już poważnie zaawansowana. Uwa
żając, że jest raczej niecodzienny wypadek w naszej 
powojennej rzeczywistości postanowiłem kolegę 
Piaskowskiego odwiedzić, korzystając ze stosunko
wo, jak na ten kontynent, odległości niewielkiej, po
między Albany i Ottawą i osobieście zapoznać się 
z rozmiarami jego pracy.

Do chwili obecnej na temat Polskiej Marynarki 
Wojennej mamy wydane na emigracji świetne opra
cowania kolegi Bohdana Wrońskiego, które ukaza
ły się w ramach obszernej pracy pt. „Polskie Siły 
Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej’’. Jest to zatem 
głównie historia Polskiej Marynarki Wojennej lat 
1939-1945, działającej pod dowództwem operacyj
nym Royal Navy. Stwierdziłem na miejscu, że kole
ga Piaskowski postawił sobie za cel objąć swymi 
„Kronikami” cały okres istnienia PMW. Zadanie am
bitne, ale niezwykle trudne, jeżeli się zważy, że 
korzystanie z materiałów archiwalnych, znajdują
cych się w Polsce Ludowej jest praktycznie nieo
siągalne.

Oglądając zebrany, mimo różnych trudności, ma
teriał, byłem zupełnie zaskoczony: setki dokumen
tów, książek, mikrofilmów, i wspaniale wykonanych 
planów naszych jednostek pływających (w większoś
ci wykonanych przez autora na podstawie oryginal
nych planów stoczniowych), ukazały mi ogrom bene
dyktyńskiej wprost pracy. Patrząc na ten wysiłek 
kolegi Piaskowskiego doszedłem do wniosku, że za
sługuje on w pełni na poparcie przez nas wszyst
kich, którzy tworzyliśmy ową marynarkę wojenną. 
Wydaje mi się, że apel „Naszych Sygnałów” do 
czytelników, ewentualnych posiadaczy materiałów, 
które mogliby udostępnić autorowi „Kroniki PMW”. 
Byłby to właściwy sygnał wychodzący z właściwego 
źródła.

K.F. Namieśniowski

Seaside, Kalifornia, 29 marca 1979

Kochane „Nasze Sygnały”:
Dawno nie pisałem i od dłuższego czasu zbiera

łem się, aby wystosować list do Stowarzyszenia, ale 
— jak pewno inni mogą potwierdzić — emeryci 



38 NASZE SYGNAŁY

mają mniej czasu niż ludzie zajęci regularną pracą. 
A ja już jestem na emeryturze od prawie dwóch lat! 
Nie jestem zupełnie bezczynny, robię to i owo tu 
i tam. W ubiegłym roku przez kilka miesiędy wy
kładałem język polski w amerykańskiej wojskowej 
szkole języków, wykładałem też na kursie uniwer
syteckim po francusku w Instytucie Studiów Mię
dzynarodowych, zapraszany jestem na dorywcze 
wykłady w Wyższej Szkole Mar. Woj. (wszystkie te 
instytucje są na miejscu) lub na odczyty, albo udział 
w sympozjach na tematy polityki międzynarodowej 
j zagadnień obrony i bezpieczeństwa. Wszystko to 
jednak nie wypełnia mi całego wolnego czasu i choe 
właściwie się nie nudzę, to jednak czuję się pozba
wiony w pewnej mierze i steru i kotwicy. Coś się 
jednak kluje i prawdopodobnie wkrótce będę miał 
znów pełne ręce roboty.

W lecie ubiegłego roku przyjechał do nas na ty
godniowy urlop Oskar Gliński z Kanady. Jest w 
doskonałej formie tak fizycznej jak i duchowej; ró
żne bogate wdowy wywracały do niego oczy. Spę
dziliśmy wiele miłych chwil ..zanurzając" znowu 
„Sokoła’’ po 35-ciu latach! Zmarzł tylko biedak, bo- 
przywiózł ze sową tylko tropikalne i plażowe u- 
branka, a lato w naszej części Kalifornii jest raczej 
chłodne i mgliste i sweterek wieczorami jest zupeł
nie na miejscu.

Na ostatnie Boże Narodzenie pojechaliśmy au
tem do Tumaniszwilich, na ich farmę w północnym 
Oregonie — 800 mil od nas. Było zimno i śnieżnie, 
ale, jak zwykle u nich — radośnie i serdecznie. Ju
rek, jak zwykle, pełen różnych planów i projektów, 
ale o tym niech sam napisze, jako że „gramotny" 
jest.

Przechodząc do zupełnie innego tematu, wydaje 
mi się, że w naszej marynarskiej literaturze wspom- 
niel wojennych, opowiadań czy artykułów, bardzo 
mało ukazało się na temat ścigaczy. W opracowa

niach historycznych ledwie, że się o nich wspomina, 
często nawet z błędami w kwestiach takich jak 
który ścigacz jakiego był typu. Ja sam na ścigaczach 
służyłem stosunkowo niedługo — 7 czy 8 miesięcy, 
bo choć przydzielony jeszcze w grudniu 1939 roku 
z “Błyskawicy" wraz z Gienkiem Wciślickim i z 
drzejem Jaraczewskim i Tadzikiem Lesiszem z 
„Burzy", dopiero w lipcu 1940 roku podnieśliśmy 
polską banderę na S-2. Niestety, nie mam materiał- 
łów ani nawet notatek z tego okresu, pamięć jest 
często zawodna odnośnie dat, faktów i dokładnych 
okoliczności wydarzeń. Nie podjąłbym się więc na
pisać historii nawet tych kilku pierwszych miesięcy. 
Przeglądając jednak moje stare papiery, znalazłem 
nowelkę, która ma za tło właśnie nasze ścigacze w 
roku 1940-tym. Jest to jednak tylko nowelka, literac
ka fikcja, osoby w niej występujące nie są wzorowa
ne na rzeczywistych postaciach, żyjących lub nie. 
Ponieważ jednak niektóre opisane wydarzenia, iak 
ogólne tio, oparte są na pewnych prawdziwych fak
tach, wydaje mi się. iż w pewnej mierze nowelka 
ta wypełni tę lukę, spowodowaną zapomnieniem 
czy przeoczeniem kronikarzy. Nowelkę tę napisa
łem jakiej 25 lat temu, na maszynie biurowej w 
„Glosie Ameryki”, między redagowaniem komen
tarzy politycznych , dziennika wiadomości. Jeśli 
redakcja „Naszych Sygnałów" uzna za stosowne 
nowelkę tę wydrukować, uprzejmie proszę o za- 
zriaczenie, iż jest to utwór czysto literacki, a nie o- 
powiadanie historyczne.

Na tym chyba zakończę mój list. Brak mi trochę 
Europy i w ogóle tej wieloletniej włóczęgi po całym 
świecie. zapoczątkowanej 42 lata temu na „Iskrze”, 
niech Jej młoty wyrabiaczy złomu będą lekkie. . .

Łączę serdeczne pozdrowienia dla wszystkich 
'kolegów tak w Polsce jak i tych rozsianych po ca
łym świecie. . .

Andrzej Guzowski
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Listy do Redakcji

10 czerwca 1970
Drogi Kolego Redaktorze,

Niech i mnie przyjdzie napisać do „Naszych Sy
gnałów”, zwłaszcza, gdy jest omawiana sprawa, 
która osobiście mnie dotyczy, tak jak i dotyczy mo
ich kolegów, którzy wstąpili do Marynarki z tere
nu Francji.

W ostatnim numerze „N.S.” (No. 141), na stronie 
45 figuruje artykuł kmdr. B. Wrońskiego. W swoim 
artykule odmawia nam prawo mianowania się o- 
chotn kałni, stara się to udowodnić, cytując różne 
ustawy i umowy.
Nasamprzód nasuwa mi się refleksja, dla jakiego 
celu chce nas pozbawić tego honoru. Mnie osobiś
cie bardzo zależy na zachowaniu tego przymiot
nika.

Czy może udowadniając żeśmy byli poborowi, 
pomniejszy się nasz wkład, który pozwolił istnieć i 
nawet powiększyć polską flotę w tym krytycznym 
okresie, jakim był rok 1940. Na te wszystkie wywo
dy autora, pozwolę sobie przedstawić jak właściwie 
wszystko to się odbyło. Jest jeszcze dużo świadków 
co potwierdza moje argumenty.

Jedyną prawdą jaką cytuje kmdr. Wroński jest 
fakt, że we wrześniu 1939 r. odbył się ogólny spis 
i przegląd lekarski Polaków zamieszkałych wc 
Francji. Były to komisje francuskie i nikogo nie 
pytano się, w jakim rodzaju broni pragnie służyć.

Krótko po tym zaczęto mobilizować niektóre 
roczniki, w miarę potrzeb dla formowania jednos
tek armii polskiej we Francji.

Co do nas, to sprawa przedstawia się zupełnie i- 
naczej. W jesieni 39 r., w prasie polskiej, wychod- 
dzącej we Francji, ukazał się komunikat Rządu 
Polskiego, nawołujący do ochotniczego wstępowa- 
niż do Marynarki Wojennej. Dotyczyło to roczniki 
20-21-22 wyłączinie. Wypełniłem formularz figurują
cy w ogłoszeniu i odesłałem do władz polskich. 
Zdaje mi się, lecz nie jestem tego pewny, że potrzeb
ny był podpis ojca.

Byłem czytelnikom „Narodowca”. Pismo to nadal 
istnieje i kto wie czy nie mają tego jeszcze w swo

ich archiwach. Wreszcie przyszło wezwanie i 19 
marca 1940 r. znaleźliśmy się w Coetąuidan. Tam 
po pewnym badaniu lekarskim, jak i po przejściu coś 
w rodzaju egzaminu,-włączono nas do Baonu Ma
rynarki Wojennej.

Tych co odrzucono, to odesłano do domów ro
dzinnych, chyba że na własną prośbę mogli wtedy 
wstąpić do armii.

Czy to nie jest dowodem żeśmy byli ochotnika
mi. Jeszcze nigdy nie słyszałem, że pobrani rekru
ci mogli wybierać jaki ich ma być los.

Tak samo dalszym dowodem jest, że podczas kur
su rekruckiego niektórych wydalono z baonu M.W. 
Wracali do cywila. Nie przenoszono ich do innych 
formacji wojskowych, chytra, że jak już wyżej cyto
wałem na własne żądanie mogli być włączeni do ar
mii.

W swoim artykule autor rozumuje, że mogli być 
tylko ochotnikami ci co byli pomiędzy 17 i 18-tym 
rokiem życia. Ja wtedy nie miałem jeszcze całkiem 
siedemnaście i pół lat. Duża część baonu była w 
tym samym wieku.

Dopiero po zaokrętowaniu na ORP „Gdynia” na
stąpiła zmiana. Przemianowano nas na poborowych. 
Tłumaczono to tym, że w razie wpadnięcia do nie
woli, traktowanie od strony Niemców będzie lep
sze.

Jestem przekonany, że to pozwoli kmdr. Wrońs
kiemu ująć tę sprawę we właściwym naświetleniu. 
Dla mnie to bardzo ważne.

. Łączę koleżelski uścisk dłoni.
Piotrowski

Odpowiedź kol. Piotrowskiemu

W moim artykule — komentarzu do relacji kmdr. 
Tymińskiego o Coetąuidan — przede wszystkim sta
rałem się wyjaśnić zagadnienie zaciągu do 
Polskich Sił Zbrojnych na terenie Francji w latach 
1939-1940. Marginesowo poruszyłem sprawę termi
nu „ochotnik”, pisząc, że w sensie prawnym, to zna
czy ustalonym przez polskie ustawodastwo w cza
sie wojny, ochotnikiem mógł być tylko obywatel 
między 17 a 18 rokiem życia.

Pan Piotrowki w swym liście pisze, że mimo mo
jego artykułu uważa się za ochotnika i że w czasie 
wstąpienia do Marynarki „nie miał jeszcze cał
kiem 17 i pół lat”.

W świetle tego co napisałem i ja go uważam za 
ochotnika i był ochotnikiem nie tylko w swoim od
czuciu patriotycznym, ale i w zrozumieniu praw
nym.

Dla informacji podaję, że wg. opracowania spo
rządzonego w roku 1946 przez oddział administra
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cji rezerw i stanów Sztabu Głównego zaciąg i po
bór we Francji do 15-go czerwca 1940 roku dał 
44.700 żołnierzy w tym ponad 1000 ochotników.

Bohdan Wroński

Drogi Kolego Redaktorze,
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź kmdr-ppor. 

B. Markowskiego. Niestety argument obyczajów „w 
świecie angielskim” jest nie do przyjęcia, bowiem 
jesteśmy Polakami, służyliśmy w polskiej Marynar
ce Wojennej z której wywodzi się SMW, NS, uka
zują się po polsku, i mam szczerą nadzieję że chyba 
większość z nas utrzymuje obyczaje polskie.

Nie raz już podnosiłem sprawę zwrotów towa
rzyskich. Uważam że jeżeli nie w mowie potocz
nej, to przynajmniej w druku powinniśmy wybrać 
albo stopień służbowy, albo kolega, albo pan. 
Nie upieram się przy żadnym, wydaje mi się je
dnak że gwoli utrzymania tradycji (vide Statut 
SMW) stopnie służbowe odpowiadały by chyba naj
lepiej.

Dłoń ściskam.
Alfred Piechowiak

ODPOWIEDŹ KOL. PIECHOWIAKA

W Nr 140 NS ukazał się artykuł kol. Piecho
wiaka „Flota po sześćdziesięciu latach”, który sko
mentował w następnym numerze 141 kol. Jabłoń
ski. Sprzecznie z ustalonym zwyczajem odpowiedz 
kol. Piechowiaka na komentarze kol. Jabłońskiego 
nie ukazała się w tym samym numerze 141. Poda- 
jemy ją poniżej.

Dwa okręty huiiki, służące obecnie jako baterie 
przeciwlotnicze istotnie były zbudowane zagranicą, 
tak jak przedwojenny hulk ORP BAŁTYK, jed
nak do taboru pływającego się nie zaliczają, a o tym 
właśnie pisałem.

Nie jest istotne jak po angielsku nazywają się 
typy jednostek. Przyjąłem nową nomenklaturę, bo
wiem takiej się obecnie używa. Sami teraz mówi
my „niszczyciel” a nie „kontr-torpedowiec”, nazwa 
o wiele poręczniejsza i bodajże dokładniejsza.

W Polsce „straży wybrzeża” nie było i nie ma. 
Przed wojną był KOP (Korpus Ochrony Pograni
cza), teraz to samo nazywa się WOP (Wojska 
Ochrony Pogranicza). Jednostki WOP-u wliczone 

są do siły zbrojnej państwa na morzu i technicz
nie w pełni obsługiwane są przez Marynarkę Wo
jenną, za wyjątkiem załóg które są z WOP-u, i 
specjalnej bandery wojennej z zielonym brzegiem. 
Wspominałem o tym w przypisach do mojego ar
tykułu, które niestety wbrew mojej prośbie umie
szczono na końcu a nie tam gdzie być powinny. 
Widocznie uszły one uwadze kolegów.

W porównaniu z przedwojennym MDLotem, 
który żadnej wartości bojowej nie posiadał, obecne 
lotnictwo morskie jest okazałe. Czy jest nowocze
sne to zależy co przyjmiemy za miernik. Rzeczy
wiście samolotów pionowego startu nie posiada. 
Nie posiada ich również żadna z mniejszych ma- . 
rynarek NATO.

MIŁITARY BALANCE błędnie informuje swo
ich czytelników. W skład polskiej Marynarki Wo
jennej piechota morska nie wchodzi. Najwięcej 
zbliżoną do tego określenia jest Pomorska Dywi
zja Powietrzno-Desantowa, której żołnierze na le
wym rękawie munduru noszą kotwicę w dębowym 
wieńcu i jasno-niebieskie berety. Dywizja przysto
sowana jest do obrony wybrzeża, posiada sprzęt 
amfibijny z czołgami włącznie, a do akcji przewo
żona jest okrętami desantowymi Marynarki Woien- 
nej.

Przed wojną prawie wszystkie okręty budowane 
były zagranicą, poza trałowcami tzw. ptaszkami. 
Obecnie prawie wszystkie okręty budowane są w 
kraju, poza tymi które wymieniłem. Z nierierpli- 
wością wyczekując chwili, kiedy wszystkie okręty 
będą budowane w Polsce.

O pochodzeniu uzbrojenia nie wspominałem. Cię
żkie uzbrojenie, jak działa, torpedy itp. jest wyra-- 
biane przez przemysł rosyjski, tak jak lżejsze przez 
inne państwa Paktu Warszawskiego. Przed wojną na 
OORP WICHER i BURZA działa były francuskie, 
tak jak na OORP WILK, RYŚ i ŻBIK. Na OORP 
GROM i BŁYSKAWICA, ORZEŁ i SĘP szwedz-. 
kie, a na polskich „ptaszkach” również francuskie. 
Na brytyjskich okrętach podwodnych o napędzie^ 
jądrowym uzbrojenie rakietowe jest produkcji ame
rykańskiej.

Nad zależnością polskiej Marynarki Wojennej od 
dowództwa Paktu Warszawskiego, czy zależnością 
jednej z mniejszych marynarek od dowództwa 
NATO można by długo dyskutować. Ale to należy 
do polityki, na co w SMW nie ma miejsca. •

Alfred Piechowiak
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