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REFLEKSJE
Jest chyba przywilejem każdego myślącego czło

wieka, że po dojściu do wieku „sędziwego”, może 
pozwolić sobie na wspomnienia, oceny, obrachunki, 
dociekania i innego rodzaju refleksje odnośnie sa
mego siebie, jak i spraw, zdarzeń i wypadków, któ
rych był świadkiem.

Siedząc w wygodnym fotelu, mając dla siebie 
czas niezmącony potrzebą pracy na chleb codzien
ny, można zagłębić się w rozważaniach nad tym co 
się przeżyło, czego się dokonało, jakich się na
brało zasad — słowem, można sobie pozwolić na 
prawdę o samym sobie, a i na obiektywizm, jeśli 
chodzi o sprawy ogólne, zwłaszcza te najważniej
sze, dotyczące przyszłości i schedy. Można sobie 
pozwolić, ba, nawet trzeba zapomnieć o samym so
bie — w obliczu tej przyszłości, w jakiej, niedługo, 
już nie będzie się brało udziału.

Jedną z tych spraw, która tkwi w myślach dość u- 
porczywie jest przyszłość tej idei, która opromienia
ła działalność naszego Stowarzyszenia. Jak się to 
wszystko zaczęło, każdy z nas wie bardzo dobrze. 
Powstała najpierw Samopomoc, która później prze
kształciła się w Stowarzyszenie, nie tracąc charak
teru charytatywnego, a dzięki staraniom pracowitych 
i zapobiegliwych jednostek, konsolidując zamierzenia 
w oparciu o wspaniale umocnioną pozycję material
ną.

Dziś jesteśmy w przededniu wielkiej zmiany. U- 
bywa sił do pracy, odchodzą koledzy, o których 
śmierci ze smutkiem czytamy. Powoli, a nieuchron

nie, dochodzimy do mety naszego pracowitego po
chodu. Kruszą się siły fizyczne, nadchodzi okres 
wieku „sędziwego”, a z nim właśnie czas na owe re
fleksje.

Z naszej młodości wynieśliśmy wdzięczność wobec 
Ojczyzny, za godność reprezentowania Jej na mo
rzach i oceanach. Narodowi za Jego ogromny wysi
łek w budowie okrętów i portów, Dowódcom na
szym za naukę rzemiosła morskiego, Kolegom za 
współpracę, przyjaźń i wsparcie moralne.

Z dumą możemy wspominać nasze znojne wysiłki, 
czasu wojny, owe konwoje poprzez Atlantyk, Ocean 
Lodowaty i Morze Śródziemne, patrole, nagłe starcia 
i bitwy, w których staraliśmy się wyrazić gniew Na
rodu za hańbę Września. Z dumą możemy powie
dzieć sobie dziś, że podołaliśmy zadaniom nałożo
nym na nas chwilą dziejową, że w trudnych warun
kach zdała od Ojczyzny, wykonaliśmy swój obo
wiązek żołnierski, ramię w ramię z flotą królewską, 
na równej stopie, lojalni od początku do końca. Z 
dumą możemy stwierdzić, że nam, marynarzom, naj
młodszej części Sił Zbrojnych Polski, przypadł w 
udziale honor ciągłości walki z wrogiem po klęsce 
wrześniowej, że nam danym było stworzenie trady
cji Polski Walczącej na morzu, że dzięki naszym wy
siłkom Legenda Bałtyku zmieniła się w Epos czynu, 
pieczętowanego po wsze czasy, krwią polskiego ma
rynarza na wodach ojczystych, na Atlantyku, pod 
Murmańskiem, pod Maltą, pod Islandią, pod Danią, u 
wybrzeży Włoch i Francji, a wszędzie tam, gdzie mo-
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gliśmy bić wroga salwami dział i torped. Tej naszej 
tradycji i honoru nie odmówi nam historia.

Wspominamy również smutny okres tuż po woj
nie, kiedy trzeba było zejść z okrętów i dla idei 
Polski Niepodległej pozostać na emigracji, porać się 
z trudnościami przystosowania się do nowych i nie
zbyt łatwych warunków życia na obczyźnie. Brać ma
rynarska ruszyła w świat szukając chleba. Rozsy
paliśmy się po kontynentach i wyspach kuli ziems
kiej i.. . stracilibyśmy może więź koleżeńską i posta
wę ideową... gdyby nie Stowarzyszenie, gdyby nie 
„Nasze Sygnały”, gdyby nie wysiłki jednostek, pilnu
jących idei i majątku naszej Wspólnoty.

Dziś, na 60-lecie Zaślubin Polski z Morzem, po 
prawie 35 latach istnienia naszego Stowarzyszenia, 
nadchodzi nieuchronnie czas powzięcia przez nas 
wszystkich decyzji.. . co począć dalej. W naszej or
ganizacji nie ma płatnych stanowisk. Nie możemy łu
dzić się nadzieją, że uda się nam przekazać mło
demu pokoleniu naszą schedę ideową i nasz mają
tek. Trzeba natomiast ułożyć plany na przyszłość, 
na ten okres starzenia się, kiedy będzie jeszcze mo
żność zachowania więzi koleżeńskiej i ideowej, a i 
wywiązania się z obowiązków i zadań przyjętych w 
założeniu Stowarzyszenia.

W moich rozważaniach „wieku sędziwego” do
chodzę do następujących wniosków:

1. Trzeba utrzymać łączność między kolegami 
podtrzymując wydawanie „Naszych Sygnałów”, choć
by nawet w formie rocznika.

2. Trzeba utrzymać tak długo, jak tylko się 
da, możność pomocy materialnej tym Kolegom, któ
rym w życiu jest ciężko.

3. Trzeba utrzymać istnienie lokalnych Kół SM W, 
pod tą samą lub podobną nazwą odrębności mary
narskiej. .. do granic śmiertelności.

4. Trzeba zapewnić możność i ciągłość publikacji 
prac zbiorowych i indywidualnych, tyczących dzia
łalności Marynarki Wojennej, na podłożu idei niepod
ległościowej.

5 Trzeba zapewnić ciągłość zbiorów i zabezpiecze
nie pamiątek stałych, rękopisów, fotografii itp, znaj
dujących się w rękach prywatnych, może częściowo 
zapomnianych, a dla historii niezmiernie ważnych. A- 
pel o te bezcenne zbiory powinien stać się, obecnie, 
hasłem obowiązującym każdego z nas.

Cele powyższe wymagają stworzenia wyraźnego i 
szczegółowego planu działania, w którego wykona
niu może wielu z nas, dziś żyjących, nie weźmie udzia
łu, ale który winien być legalnie sprecyzowany, w for
mie „testamentu”, dla tej kruszącej się garstki, któ
ra lojalnie potrafi go wykonać w przyszłości.

Każdy z nas, osiągając „wiek sędziwy”, ma prawo 
i obowiązek pozostawienia po sobie ostatniej woli, 
w której przekazuje nie tylko swój majątek najbliż
szej rodzinie, ale także i idee związane z imieniem i 
działalnością. W moich refleksjach, nasze Stowarzy
szenie osiąga dziś tę granicę bytowania, kiedy trze
ba odpowiedni testament ułożyć i zabezpieczyć.

Nie wolno nam, Stowarzyszeniu, pominąć obowią
zku złożenia naszego testamentu dla potomności, 
dla historii, dla udokumentowania naszego wysiłku 
tak w czynie zbrojnym, czasu wojny, jak i w naszej 
powojennej działalności koleżeńskiej, apolitycznej, a 
zdecydowanie niepodległościowej. Stać nas na to, a- 
by majątkiem naszym poprzeć nasze idee i to nie 
dla nas samych, ale dla dobra i chwały Narodu, które 
mu winniśmy wdzięczność i wierność, bez względu 
na polityczne sytuacje, a który jeszcze nie miał oka
zji na wyrażenie swego samostanowienia.

Być może, że zbliżamy się obecnie do kresu ży
wotności, do mety naszego marynarskiego „rejsu”, 
Jeżeli tak jest w istocie, to trzeba nam spojrzeć „po-' 
za horyzont”. Trzeba nam spojrzeć przed dziób, 
na obie burty i nie poprzestać na stwierdzeniu, że 
„rufa czysta”. Idąc dalej w porównaniu, trzeba nam’ 
stwierdzić w jakim jesteśmy zespole. Jeśli nas nie 
stanie, to komu przekażemy zadanie — cel;
kto przejmie nasze znaki bojowe, nasze symbole, 
nasze idee? Kto przejmie nasze obowiązki? Kto 
się zatroszczy o naszych Kolegów-inwalidów, kto 
będzie pamiętał o nas, o naszych wysiłkach i na
szych osiągnięciach? Kto uszanuje nasze pamiątki? 
Kto w przyszłości zda przed Narodem sprawę z na
szych osiągnięć?

Oto refleksje „sędziwego” wieku. Na stare lata szu
ka każdy z nas uczciwego adwokata, który sporzą
dzi „testament”, a i dopilnuje wykonania tegoż. Moż
na w takim testamencie wymienić powierników — 
wykonawców, można wstawiać prawne klauzule, 
gwarantujące skrupulatne wykonanie ostatniej woli 
testatora. Tym chyba będzie ostatnie Walne Zebranie 
Członków SMW, które postanowi o przyszłości i- 
dei i majątku Stowarzyszenia. Miejmy wszyscy na
dzieję, że nasz dorobek ideowy i materialny zosta
nie powierzony, a i zagwarantowany, przez taką or
ganizację emigracyjną, która zobowiąże się do wyko
nania celów wymienionych powyżej i która, po na
szej „śmierci” dbać będzie, jako spadkobierca, nie o 
własne dobro, ale o powierzone jej nasze idee, ma
rynarskie, historycznie ważne, a tyczące Wolnego Na
rodu.

Witold Poray-Wojciechowski
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NIEPUBLIKOWANE STRATY 
MARYNARKI WOJENNEJ

W 60-tą rocznicę odzyskania przez Polskę dostę
pu do morza pragniemy oddać hołd i cześć naszym 
Kolegom, którzy oddali swe życie w obronie wy
brzeża lub zginęli w czasie 6-cio letnich walk na 
wszystkich morzach i oceanach świata.

Listy tych ś.p. oficerów i marynarzy Polskiej Ma
rynarki Wojennej opublikowane w oficjalnych wy
kazach są nam znane. Nie opublikowano jednak 
dotychczas pełnej listy nazwisk tych kolegów, któ
rzy cierpieli i umierali na skutek okrucieństwa, 
nienawiści i przemocy zarówno naszych wrogów 
podczas wojny jak i urzędu bezpieczeństwa, który 
w okresie powojennym rozpoczął swą zbrodniczą 
działalność przeciwko wielu naszym Kolegom i ich 
rodzinom.

Lista tych ofiar, którą zamieszczamy poniżej nie 
jest wynikiem badań czy opracowania jednej oso
by. nie jest także przedrukiem żadnej publikacji. 
Jest to pierwszy przyczynek zebrany przez kolegów 
marynarzy żyjących jeszcze w różnych szeroko
ściach geograficznych. Lista ta na pewno nie jest 
pełna i może zawierać niedokładności i błędy. Tym 
niemniej, zdając sobie z powyższego sprawę i w 
imię historycznej prawdy drukujemy ją, jako pier
wszą próbę wypełnienia tragicznej luki w bilansie 
naszych strat. Równocześnie w imię koleżeńskiej 
i narodowej więzi apelujemy o nadsyłanie uzupeł
nień i poprawek do tej listy by choć w ten sposób 
zgodnie z prawdą i w imię prawdy przez ogłosze
nie nazwisk ofiar złożyć hołd ich pamięci!

“Ad perpetuam rei momoriam”.

STRATY KORPUSU OFICERSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ 
POD OKUPACJĄ HITLEROWSKĄ

Z Korpusu Morskiego
Kmdr, ppor. rez. Tadeusz Bramiński (1875) zginął 

w Stuthofie 7.3.1943.
Kmdr. ppor. rez. Rafał Czeczot (1891) zastrzelony 

po upadku Żoliborza w powstaniu warszawskim 
wrzesień 1944.

Kpt. mar. Tomasz. Duracz (1896) zginął w czasie 
okupacji.

Pchor. mar. Włodzimierz Fołdziński (11 rocznik 
SPMW) zginął w obozie koncentracyjnym.

Por. mar. Bolesław Gonera (1909) zastrzelony na 
drutach w oflagu 2C Woldenberg 19.3.1944.

Pchr. mar. Stanisław Gronowski (U-ty rocznik 
SPMW) zginął w stalagu.

Pchor. mar. Aleksander Kreisler (11-ty rocznik 
SPMW) zginął w obozie koncentracyjnym.

Ppor. mar. rez. Lucjan Masłocha (1913) rozstrze
lany w Danii w 1944 r.

Kmdr. ppor. rez. Witold Nabrodzki (1894) roz
strzelany w Piaśnicy — listopad 1939.

Ppor. mar. Witold Szczepanowski (1915) zamordo
wany w Buchenwaldzie wrzesień 1943 za ucie
czkę z oflagu 6 B Dosel.

Ppor. mar. Mieczysław Uniejewski (1917) rozstrze
lany w Warszawie po aresztowaniu po ślubie 
5.6.1943.

Kmdr. ppor. rez. Antoni Wąsowicz (1882) zamor
dowany przez strażników w oflagu 2A w Prenc- 
lau, kiedy dotarł tam z grupą oficerów ewakuo
wanych z oflagu 2C w Woldenbergu.

Por. mar. rez. (kpt. żeglugi wielkiej) Tadeusz Ziół
kowski) (1886) zginął w Stuthofie 22.9.1940.

Z Korpusu Technicznego

Por. mar. inż. w rst. spocz. Wacław Gierdziejewski 
(1890) rozstrzelany w Piaśnicy wrzesień 1939.

Pchor. mar. Mieczysław Januszewski (11 rocznik 
SPMW) zginął w Oświęcimiu.

Por. mar. Kazimierz Rekner (1912) zginął w obo
zie koncentracyjnym w Policach, styczeń 1945.

Kmdr. por. inż. (w st. spocz.) Franciszek Teofil 
Sokołowski (1875) zamęczony w Oświęcimiu.
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Kmdr. ppor. (w st. spocz.) Jan Zdeb (1887) roz
strzelany w Stuthofie 11.1.1940.

Z Korpusu Rzeczno-brzegowego i Piechoty

Kmdr. ppor. (w st. spocz.) Bolesław Mikułowski 
(1878) zamęczony w Studhofie w 1943.

Por. mar. rez. Władysław Galiński (1895) rozstrze
lany w czasie okupacji.

Kpt. mar. Antoni Kasztelan (1896) zcięty w wię
zieniu w Królewcu w 1942.

Z Korpusu Administracyjnego

Ppor. mar. Stanisław Stokwisz (1915) zamordowa
ny w Buchenwaldzie, wrzesień 1943 za ucieczkę 
z oflagu 6B Dosel.

STRATY KORPUSU OFICERSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ
POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ

Z Korpusu Morskiego
Kpt. mar. Edmund Jodkowski (1899) rozstrzelany 

w Mokranach 26.9.1939.
Kpt. mar. Jan Kierkus (1900) rozstrzelany w Mo

kranach 26.9.1939.
Por. mar. Janusz Marciniewski (1912) rozstrzelany 

w Mokranach 26.9.1939.
Por. mar. Jan May (1907) rozstrzelany w Mokra

nach 26.9.1939.
Kpt. mar. Eugeniusz Jóźwikiewicz (1887) Katyń 

kwiecień 1940, zwłoki zidentyfikowane Nr 2244.
Kpt. mar. Bronisław Lubinkowski (1903) Katyń 

kwiecień 1940. Zwłoki zidentyfikowane Nr 2261.
Kpt. mar. Narcyz Matuszyński (1902) Katyń kwie

cień 1940.
Kpt. mar. Andrzej Marzecki (1905) Katyń kwie

cień 1940.
Kpt. mar. Bolesław Porydzay (1902) Katyń kwie

cień 1940.
Kmdr. por. Bolesław Sokołowski (1892) Katyń 

kwiecień 1940.
Pchor. mar. Janusz Podczaski (11 rocznik SPMW) 

zamordowany po odłączeniu się od Batalionu 
Morskiego wrzesień 1939.

Ppor. mar. Kazimierz Wróblewski (1915) zastrze
lony przez NKWD podczas obławy koło Byd
goszczy 1945.

Z Korpusu Technicznego
Kontr Admirał Ksawery Czernicki (1882) Katyń 

kwiecień 1940.
Kpt. rez. inż. Edwin Finger, Katyń kwiecień 1940 

zwłoki zidentyfikowane Nr 2019.
Kmdr. por. inż. Stanisław Kamiński (1892) Katyń 

kwiecień 1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 460.
Pchor. mar. Stanisław Sawiński (11 rocznik SPMW) 

Katyń kwiecień 1940.

Z Korpusu rzeczno-brzegowego

Kpt. mar. Czesław Basiński (1900) zastrzelony przez 
dywersantów w pobliżu Pińska, wrzesień 1939.

Kpt. mar. Roman Pufahl (1894) Katyń kwiecień 
1940, zwłoki zidentyfikowane Nr 3708.

Kpt. mar. Edward Rojek (1892) Katyń kwiecień 
1940, zwłoki zidentyfikowane Nr 1654.

Kmdr. ppor. Mieczysław Sierkuczewski (1895) roz
strzelany w Mokranach 26.9.1939.

Por. mar. Józef Graniczny (1897) 8 marca 1940 
wywieziony z Kozielska ostatnio widziany w 
Smoleńsku 13.3.1940.

Z Korpusu Administracyjnego

Kpt. mar. Tadeusz Karge (1894) Katyń, kwiecień 
1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 3522.

Kpt. mar. mgr Jan Tadeusz Lipka Katyń, kwiecień 
1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 2276.

Kpt. mar. Alojzy Mrozik (1896) Katyń, kwiecień 
1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 2810.

Kmdr. dypl. Ludwik Pawlikowski (1896) Katyń, 
kwiecień 1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 43.

Z Korpusu Aeronautyki

Kpt. pil. rez. Wacław Iwaszkiewicz (1894) Katyń, 
kwiecień 1940 zwłoki zidentyfikowane Nr 467.

Kmdr. ppor. pil. rez. Wiktoryn Kaczyński (1891) 
Katyń, kwiecień 1940 zwłoki zidentyfikowane 
Nr 1550.

Z Korpusu Sanitarnego

Kmdr, dr Leon Moszczeński (1889) wywieziony z 
Kozielska 16.4.1940.
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STRATY KORPUSU OFICERSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ W PRL 
— ROZSTRZELANI I ZAMĘCZENI PRZEZ UB

Ppor. mar. Adam Dedio aresztowany w 1946 na 
Flotylli traulerów za działalność okupacyjną w 
AK oraz za przynależność do organizacji Semper 
Fidelis Victoria, skazany na śmierć i rozstrzelany 
w Gdańsku.

Por. mar. Zdzisław Ficek (w roku 1939 st. bsm. 
szef baterii cyplowej na Helu odznaczony orde
rem Virtuti Militari), aresztowany na dywizjo
nie ścigaczy, skazany na śmierć i rozstrzelany 
w 1952.

Kmdr. Stanisław Mieszkowski (1903) aresztowany 
jako dowódca floty w Gdyni skazany na śmierć 
i rozstrzelany w Gdańsku 16.12.1952.

Kmdr. por. Zbigniew Przybyszewski (1907) w roku 
1939 dowódca baterii cyplowej im. Laskowskiego 
na Helu, odznaczony orderem Virtuti Militari, 
aresztowany jako szef artylerii Mar. Woj., ska
zany na śmierć i rozstrzelany w Gdańsku 16.12. 
1952.

Kmdr. Jerzy Staniewicz (1903) aresztowany jako 
szef oddziału ORG Sztabu Głównego Mar. Woj. 
skazany na śmierć i rozstrzelany w Gdańsku 
16.12.1952.

Zamęczeni w więzieniach

Kontr Admirał Adam Mohuczy (1891) odznaczo
ny Orderem Virtuti Militari za wojnę 1919-20. 
Dowódca Marynarki Wojennej w latach 1946-47. 
Prezes zarządu głównego Ligi Morskiej. Skazany 
na długoletnie więzienie zmarł w Sztumie 7.5. 
1953. Według relacji współwięźnia ppor. Roma
na Niedzielskiego admirał zasłabł podczas spa
ceru na podwórzu więziennym. Strażnik oddzia
łowy Pastwa kazał mu jednak chodzić dalej nie 
w szeregu lecz pod murem, wówczas admirał 
upadł i został odniesiony do celi. Nie wezwano 
lekarza i zmarł bez udzielenia mu pomocy. Zwło
ki wydano żonie i pochowano w Warszawie na 
cmentarzu na Bródnie.

Kmdr. inż. Władysław Sakowicz (1887) skazany 
na długoletnie więzienie, zmarł po paru latach 
w więzieniu.

Ppor. mar. Zbigniew Smoleński (1917) aresztowa
ny pod Bygdoszczą w 1945 r. przepadł w wię
zieniu bez śladu.

Zmarli bezpośrednio po zwolnieniu z więzień
Kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński (1903) areszto

wany w 1950 r. w Szczecinie jako pełnomocnik 
rządu do spraw odbudowy portów, skazany na 
długoletnie więzienie, zmarł w parę dni po zwol
nieniu w 1956 r.

Kmdr. por. Wacław Krzywice (1908) w 1939 r. 
dowódca baterii pół stałej na Helu. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari, aresztowany jako do
wódca dywizjonu ścigaczy, skazany na dożywo
cie, zmarł w kilka dni po zwolnieniu z więzienia 
w roku 1956.

Do powyższej listy strat dodajemy również nie
kompletną listę oficerów Marynarki Wojennej, któ
rzy byli bezprawnie więzieni w PRL. Są to też 
ofiary, aczkolwiek nie śmiertelne, ale ofiary syste
mu i warunków jakie powstały w Polsce w wyniku 
II wojny światowej.

Korpus Morski
Por. mar. Jerzy Broniewicz (1914) aresztowany w 

1946 po powrocie do Kraju, skazany na kilku
letnie więzienie.

Kmdr. por. Aleksy Czerwiński (1908) skazany na 
długoletnie więzienie, więziony w latach 1950- 
1956, zrehabilitowany.

Kmdr. por. Robert Kasperski (1907) aresztowany 
jako szef sztabu dowództwa floty, skazany na 
karę śmierci, więziony w latach 195'1-56 zrehabi
litowany, stracił nogę gdy wyipadł z tramwaju na 
skutek osłabienia po więzieniu.

Kmdr. por. Kazimierz Kraszewski aresz owany 
jako szef sztabu szczecińskiego obszaru nadmor
skiego, skazany na karę śmierci, więziony w la
tach 1951-56, zrehabilitowany.

Kmdr. ppor. Bohdan Mańkowski (1904) areszto
wany około 1947 r., więziony około roku.

Ppor. mar. Roman Niedzielski 1918) aresztowany 
w 1946 jako kierownik komisariatu milicji mor
skiej, skazany na 10 lat za przynależność do 
AK i Semper Fidelis Victoria, zwolniony po 10 
latach w 1956 r.

Kmdr. por. Adam Rychel (1909) aresztowany ja
ko oficer sztabu głównego Mar. Woj. 1951 zwol
niony z więzienia w 1952 z zaburzeniami umy
słowymi, skierowany do szpitala, zrehabilitowa
ny w 1956.
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Kmdr. ppor. Zbigniew Węglarz (1914) aresztowa
ny w 1950 jako dowódca ORP „Błyskawica” ska
zany na karę śmierci, zwolniony w 1956 zreha
bilitowany.

Kmdr Marian Wojcieszek (1901) aresztowany w 195il 
jako szef sztabu głównego Mar. Woj. skazany 
na karę śmierci, zwolniony w 1956 zrehabilitowa
ny.

Kmdr. por. Witold Wronka (1911) aresztowany w 
1950 jako komendant portu wojennego Gdynia, 
skazany na kilkuletnie więzienie zwolniony i zre
habilitowany w 1956.

Korpus Techniczny

Kmdr. ppor. Henryk Siedlecki aresztowany w 1951 
jako oficer mechanik z dywizjonu ścigaczy, ska
zany na karę śmierci, więziony do 1956 r. zre
habilitowany.

Kmdr. inż. Konstanty Siemaszko (1885) areszto
wany jako szef służby technicznej Mar. Woj. 
skazany na długoletnie więzienie, zwolniony i 
zrehabilitowany w 1956.

Kmdr. por. inż. Hilary Sipowicz (1890) areszto
wany w siużbie technicznej Mar. Woj., skazany 
na długoletnie więzienie zwolniony i zrehabilito
wany w 1956 r.

Kmdr. por. Witold Szulc (1895) aresztowany w 
służbie technicznej Mar. Woj., skazany na dłu
goletnie więzienie zwolniony i zrehabilitowany w 
1956 r.

Korpus Administracyjny

Kpt. mar. Edward Chybiński (1917) skazany pod 
fikcyjnymi zarzutami na kilkuletnie więzienie, 
zwolniony w 1955.

Por. mar. Tadeusz Kawalec (1916) zwolniony z 
Mar. Woj. w 1947, aresztowany w służbie cywil
nej w Szczecinie, więziony w śledztwie w latach 
1950-52, zwolniony bez wyroku.

Kpt. mar. Julian Sławek (1916) aresztowany około 
1948 r. jako intendent, skazany na długoletnie 
więzienie, zwolniony po 8 latach.

Korpus Aeronautyki

Kmdr. por. Aleksander Krawczyk (1904) areszto
wany około 1950 r. w służbie lotnictwa Mar. 
Woj., skazany m długoletnie więzienie i zwolnio
ny i zrehabilitowany w 1956 r.

Kmdr. por. Aleksander Majewski aresztowany w 
służbie lotnictwa Mar. Woj., skazany na długo
letnie więzienie, zwolniony i zrehabilitowany w 
1956.

Kmdr. por. Eustachy Szczepaniak (1904) areszto
wany w służbie lotnictwa Mar. Woj., skazany na 
długoletnie więzienie, zwolniony i zrehabilitowa
ny w 1956.

Z Korpusu Sanitarnego

Kmdr. por. dr Kazimierz Bielawski (1893) szef 
służby zdrowia Mar. Woj., aresztowany około 
1950 r.. skazany na kilkuletnie więzienie, zwol
niony i zrehabilitowany w 1956.

OFICEROWIE MAR. WOJ. WYSIEDLENI 
ADMINISTRACYJNIE Z GDYNI I WYBRZEŻA

Kmdr. por. Julian Czerwiński (1914) zwolniony z 
Mar. Woj. w 1951, wysiedlony z Gdyni i wybrze
ża w maju 1952, nakaz wysiedlenia cofnięty w 
1957. Powołany ponownie jako dowódca ORP 
Iskra.

Kmdr. ppor. Kazimierz Miładowski (1905) zwol
niony z Mar. Woj. w 1946 w styczniu, 1953 poz
bawiony książeczki żeglarskiej jako kapitan pro
mu „Kopernik”. Wysiedlony z Gdyni w marcu 
1953. Nakaz wysiedlenia cofnięty w 1956 i zwró
cono książeczkę żeglarską.

OFICEROWIE MAR. WOJ. ZMUSZENI DO 
OPUSZCZENIA GDYNI BEZ NAKAZU 

WYSIEDLENIA

Kontr Admirał Włodzimierz Steyer (1892) jako 
dowódca Mar. Woj. zwolniony w sierpniu 1950. 
Pracował jako urzędnik PKO w Gdyni, prze
niesiony „służbowo” do Ostrołęki został zwol
niony z PKO i pracował jako konwojent Gmin
nej Spółdzielni przy rozwożeniu towarów do 
gminnych sklepów wiejskich. W 1957 otrzymał 
mieszkanie w Gdańsku.

Kmds. por. Bolesław Romanowski (1910) zwol
niony z Mar. Woj. koło 1950 pracował w 

PAGEDZIE i został „służbowo” przeniesiony 
pod Bydgoszcz, mieszkał tam w niezwykle pry
mitywnych warunkach. W 1957 powołany po
nownie do służby w Mar. Woj. wrócił do Gdyni.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W maju 1979 r. zmarł w Kanadzie por. mar. 
Adam Suliga.

18 lipca zmarł w Chicago po długiej chorobie 
chorąży mar. Kazimierz Gidziński

12 października zmarł w Warszawie podczas od
wiedzin w Kraju st. bsm. Zygmunt Karol Zawisto
wski. Pochowany został w grobie rodzinnym na 
Powąskach.

10 października zmarł po długiej chorobie st. 
bsm. Józef Drąg. Został pochowany na cmenta
rzu Witomińskim w Gdyni.

Dnia 22 grudnia zmarł w Londynie po krótkiej 
chorobie kmdr. por. Bolesław Biskupski

Dnia 11 grudnia zmarł nagle w Gdańsku por. 
mar. Bohdan Maciejewski. Pochowany na cmenta
rzu w Gdańsku.

Cześć Ich pamięci

POŻEGNANIE KOLEGI
(przemówienie Bohdana Wrońskiego wygłoszone

Niedawno wspomnienie poświęcone Komandoro
wi Namieśniowskiemu zakończyłem zdaniem „Od
chodzi pokolenie”.

Dzisiaj przy trumnie Bolka Biskupskiego ciśnie 
mi się na usta, osobiście bardziej bolesne, bardziej 
dramatyczne zdanie „Odchodzi mój rocznik”!

A kiedy mówię „mój rocznik” to pod powieka
mi widzę na placu toruńskiej podchorążówki dwu
szereg dziarskich chłopaków w białych drelichach 
albo „na granatowo”.

Na początku było nas 28. Do promocji, której 
50-cio lecie mija w tym roku stanęło nas już nie 
w dwuszeregu, ale w szeregu i nie według wzro
stu, a według lokaty i nie w drelichach ale w sto
sowanych kapeluszach i z szablami u boku już tyl
ko 17.

A dzisiaj z tej siedemnastki, na obu kontynen
tach doliczyć się można już tylko 6.

przy trumnie kmdr. Bolesława Biskupskiego 4.1.1980)

Jakiś ewidencyjny anioł z Księgi niebieskich ra
portów bardzo wcześnie zaczął wyczytywać nazwi
ska z tego szeregu, czy raczej z dwuszeregu, bo 
w pamięci zachował się lepiej ten z Racławickich 
koszar w Toruniu — dwuszereg ...

Nazwiska nie według alfabetu, nie według wzro
stu, nie według lokaty. I czasu pokoju i czasu 
wojny a często w okolicznościach dramatycznych.

Początkowo pojedyńczo — a teraz wydaje się 
dwójkami. Niedawno Franek Pitułko, dzisiaj Bolek 
Biskupski. Ilu nas będzie święcić 50-tą rocznicę 
pierwszej gwiazdki?

Ale nie chę wygłaszać elegii o VIII roczniku 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. Roczniku z któ
rego wyszło najwięcej dowódców okrętów czasu 
wojny. Może uczyni to ktoś, jak już ostatni z tego 
symbolicznego dwuszeregu, mojego dwuszeregu wy
stąpi.
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Bolek był w tym dwuszeregu, był jednym z nas!
I kiedy Go żegnam po raz ostatni w imieniu 

pozostałych z tego dwuszeregu — to czynię to z 
boleśnie ściśniętym sercem, bo był jednym z nas.

Ale nie tylko koledzy z jego rocznika żegnają 
Go w głębokiej żałobie.

Żegna Go grono przyjaciół — których miał wie
lu, bo z uwagi na zalety charakteru, pogodę du
cha, optymizm życiowy, wielki instynkt koleżeń
stwa był powszechnie łubiany, przez wielu cenio
ny, szanowany czy nawet kochany.

Możnaby o Nim powiedzieć, że należał do tych 
rzadkich ludzi, którzy nie mają nieprzyjaciół.

Pierwszą oficerską opinię o Nim wydał jego plu
ton, który na koniec wyszkolenia rekruckiego w 
kadrze w Świeciu śpiewał:

„Ale każdy przyzna
Że porucznik Biskupski
To jest fest mężczyzna”.

Był fest mężczyzną. Z powołania i zamiłowania 
marynarz nawigator. Dzielny dowódca „Garlanda”, 
na którym przemierzył szlak od Murmańska aż po
za równik i od brzegów Kanady po brzegi Azji 
Mniejszej. Jeszcze jako z.d.o. brał udział w słyn

nym konwoju murmańskim w którym jeden z na
szego dwuszeregu Zośka — Tadeusz Kamiński — 
stracił stopę.

Ja z Bolkiem przeżyłem na Błyskawicy czasy 
Narwiku i Dunkierki.

Kawaler Orderu „Yirtuti Militari” ■— ale bardzo 
sobie cenił Medal Morski z 3-ma okuciami jako 
świadectwo rzetelnej służby na morzu czasów 
wojny.

I po wojnie poszedł na morze, a kiedy wrócił 
na ląd, nie było Mu danym długo zażywać dobrze 
zasłużonego odpoczynku po wielce utrudnionym 
życiu pracownika morza.

Dzisiaj odchodzi, czy odpływa, już bez powrotu, 
na zawsze.

Ale „na zawsze” w tym kontekście znaczy tylko 
do czasu naszego odejścia.

I w tym poczuciu względności czasu, a równo
cześnie w pokorze przyjmowania wyroków Bożych 
— żegnam Cię Bolku jako współtowarzysza naszej 
młodości, czasów toruńskich i gdyńskich, czasów 
Iskry i Wilii, czasów wieku męskiego — cieniów 
i blasków wojny i zawodów i goryczy obczyzny.

Żegnam Cię zapewnieniem pamięci, bo byłeś je
dnym z nas!

ŚP. ZYGMUNT KAROL ZAWISTOWSKI

Dnia 12 października zmarł w Warszawie wete
ran Polskiej Marynarki Wojennej, Zygmunt K. Za
wistowski. Pochowany został na Powązkach, w 
grobie rodzinnym, dnia 15 października.

Urodzony dnia 16 maja 1907 roku, wstąpił do 
Polskiej Marynarki Wojennej jako ochotnik w ro
ku 1925.

Przez większość okresu przedwojennego służył 
na okręcie hydrograficznym, O.R.P. Pomorzanin.

Po zakończeniu działań wojennych w Polsce 
przedostał się do Francji i dołączył do Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Francję opuścił dnia 21 czerwca 1940 roku z le 
Verdon, gdzie pomagał w załadowaniu się oddzia
łów Polskich Sił Zbrojnych i ewakuacji z Francji 
do Wielkiej Brytanii.

W czasie wojny służył na jednostkach Polskiej 
Marynarki Wojennej, a następnie został przydzie
lony do Służby Specjalnej, najpierw w Gibraltarze, 
a następnie w Algierze, w Afryce Północnej.

Za swój wkład do wojny otrzymał liczne odzna
czenia.

Po zakończeniu wojny wstąpił do Marynarki 

Handlowej i pływał jako oficer nawigacyjny. Z po
wodu złego stanu zdrowia musiał po kilku latach 
zrezygnować z pływania i osiedlił się w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie aż do przejścia na emeryturę 
pracował w biurze konstrukcyjnym.

Zygmunt Zawistowski, nasz drogi Zyzio, był czło
wiekiem wielkiego charakteru. Odwaga przekonań, 
wrodzona dyplomacja, uczciwość, nieporównane 
koleżeństwo i ogromne poczucie humoru, kierowa
ły zawsze jego postępowaniem i zachowaniem się 
w stosunku do otoczenia.

Był obywatelem Stanów Zjednoczonych, ale w 
sercu pozostał wielkim Polakiem. Od czasu przej
ścia na emeryturę wiele czasu spędzał w Polsce i 
zmarł właśnie podczas jednej z podróży do War
szawy.

Pamięć o naszym drogim przyjacielu, niezastą
pionym koledze i człowieku o najwyższych zale
tach, pozostanie z nami na długie lata.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.

STOWARZYSZENIE WETERANÓW 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ
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List A. Browarskiego

Drogi Panie Sekretarzu,
W załączeniu przesyłam mój list z prośbą o wy

drukowanie w najbliższym numerze „Sygnałów”. 
Oto jego treść:

W dniu 11 grudpia br. w Oliwie nad brzegiem 
Bałtyku zmarł nagle na serce nasz drogi i zacny 
Bogdan Maciejewski, b. harcerz Prezydenta, b. po
rucznik mar. woj. wydz. adm., kawaler podwójne
go KW., srebrnego KZ i medalu morskiego z oku
ciami.

Osobiście znałem Danka z okresu przedwojen
nego, z harcerstwa, z między-gimnazjalnych zawo
dów sportowych Gostynin-Łowicz, z obozu PW 
no i ze wspólnej służby w marynarce, gdzie żyli
śmy jak bracia.

Podczas drugiej wojny światowej, Bogdan długo 
pływał na ORP „Garland”, przechodząc kampanie 
śródziemnomorską, niebezpieczne konwoje atlan
tyckie i ponure konwoje do Rosji Sowieckiej. W 
jednym z tych północnych konwojów, ORP „Gar
land” uzyskał ciężkie straty zabitych i rannych 
wśród załogi. Porucznik marynarki B. Maciejewski, 
umazany krwią przez szereg godzin pomagał le
karzowi okrętowemu por, mar. lek. Ząbroniowi 
w opatrywaniu i operowaniu rannych oraz w przy
gotowaniu zabitych do morskiego pogrzebu.

Po zejściu z ORP „Garland”, BM pełnił funkcje 
Intendenta Bazy Okrętów Podwodnych w Dundee 
oraz na Malcie, która była głównym celem bom
bardowań.

Po zakończeniu działań wojennych, BM. zgłosił 
się do repatriacji do kraju, gdzie prawie z miejsca 
objął stanowisko intendenta na rozmaitych stat
kach marynarki handlowej wolnej Polski. W ma
rynarce handlowej BM. pozostał do końca, służąc 
przez przeszło trzydzieści lat i większość czasu 
spędzając na morzu. BM pływał na rozmaitych 
szlakach wodnych świata, przechodząc wielokrot
nie trzy oceany, dziesięć mórz i lądując na pięciu 
kontynentach.

Gdziekolwiek służył, Danek wykonywał swą pra
cę z zapałem i z całkowitym oddaniem.

Religijny, lojalny, skromny, uczynny, gościnny i 
towarzyski, Danek wszędzie zjednywał sobie serca 
przełożonych, kolegów czy podwładnych.

Danek należał do tego gatunku ludzi, którzy w 
głębi zawsze pozostają sami sobą, obojętnie na 
nastrój, ustrój czy zajmowane stanowisko.

Po drugiej wojnie światowej na morzu, oprócz 
medali odziedziczyliśmy wszyscy nadszarpane ner

wy oraz szereg innych, osobistych ciosów. Danek 
nie był wyjątkiem.

Już na początku wojny jego najstarszy brat, le
karz w Gostyninie został przez Niemców rozstrze
lany jako zakładnik. Jego matka zmarła nieco póź
niej, a po wojnie dołączyli: jego drugi starszy brat 
i ojciec.

Pracując w marynarce handlowej Danek miał 
wiele trudności, które ustawicznie powodowały u- 
jemny wpływ na jego system nerwowy. Przez sze
reg lat należało te ujemne siły tłumić, a to nie
łatwo przychodziło urodzonemu sangwinikowi i jak 
srebro szczeremu Dankowi. Te napięcia nerwowe, 
brak odpowiedniej opieki lekarskiej, brak systema
tycznej kuracji, stałej diety, no i brak tego przyja
ciela któremu od czasu do czasu mógłby się wy- 
wnętrzyć i zapomnieć zgryzoty, trawiące duszę, 
podniosły w rezultacie ciśnienie krwi i spowodo
wały udar serca.

Wzrost nadciśnienia był stopniowy i trwał całą 
dekadę. Danek zdawał sobie sprawę z konsekwen
cji tej nieleczonej choroby, ale również wiedział, 
że w jego sytuacji zejście na ląd oznaczałoby 
zmniejszenie poborów, niemożliwość zapewnienia 
rodzinie odpowiedniego bytu i wyższego wykształ
cenia dzieci. Danek nie chciał „zniżyć lotu” i wy
brał tę zacną, ale ofiarną drogę samopoświęcenia. 
W tym leży jego dalsze męstwo, które podkreśliło 
jego zalety jako wzorowego męża i ojca.

Bogdan Maciejewski był doskonałym sportow
cem. oficerem, marynarzem i Polakiem. Jego 
przedwczesny zgon pogrążył nas wszystkich, którzy 
go kochali w głębokim smutku.

Jego rodzina w żałobie to: żona — Bożena, syn 
— Tomasz i córka — Asia, zamieszkali w Polsce.

Niechaj mu ziemia lekką będzie, a dusza uwol
niona z przywar tej planety niech spokojnie poża- 
gluje do wiekuistej przystani!

Oddany przyjaciel, 
Andrzej Browarski

PS. Telegram o śmierci BM. otrzymałem kilka dni 
temu i dopiero dzisiaj jestem w stanie napisa
nia tego listu.
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PODZIĘKOWANIE

Pragnę najserdeczniej podziękować Wiel. Księ
dzu Stanisławowi Żakowi z parafii św. Jana Ewan
gelisty za tak uroczyste odprawienie Mszy św. Re- 
kwialnej.

Kolegom i przyjaciołom za udział w uroczysto
ściach pogrzebowych i pożegnanie mego ś.p. męża 
kmdr. Bolesława Biskupskiego. Panu kmdr. Bohda
nowi Wrońskiemu za czułe i wzruszające słowa 
wyrażone w imieniu własnym i kolegów i wszyst
kim którzy okazali mi tyle serca i prawdziwego 
współczucia.

Z ogromną wdzięcznością składam wyrazy ser
decznego Bóg zapłać za czułe serce i pomoc oka
zaną mi przez panią Felicję Pitułko.

Amelia Biskupska

Fotografia obok:
Śp. Kmdr por. Bolesław Biskupski

KOMISJA OPIEKI
Na nasz apel gwiazdkowy wpłynęły następujące R. Bratkowski 5.00

dary od kol.kol.: J. Giertych 2.00
£ J. Rekner 10.00

J. Rochowczyk 44.29 Mrs M. Mentryka 2.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 3.50 C. Przybyliński 10.00
W. Fara 11.32 H. Adamiak 5.00
B. Karnicki 10.00 Z. Pudlicki 10.00
J. Busiakiewiczowie 10.00 Z. Schneider 5.00
A. Wacięga 10.00 H. Skotarczak 5.00
F. Pitułko 5.00 J. Anczykowski 10.00
H. Kamiński 10.00 Z. Jagusiewicz 10.00
W. Nadratowski 5.00 A. Reyman 3.00
A. Górski 5.00 Z. Morgenstern 8.00
F. Jabłoński 20.00 B. Bąkowski 5.00
Z. Janowski 10.00 Koło Brighton 5.00
Z. Plezia 5.00 J. Kiłaczycka 10.00
S. Tabaka 25.00 E. Pawłowski 4.00
J. Mączka 3.00 B. Żukowski 4.00
K. Hess 17.91 J. Wańkowski 10.00
T. Mindak 10.00 P. Galla 1.50
W. Limonienko 10.00 C. Iwiński 3.00
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R. Kuffel 1.00 W. Niespodziewański 2.18
J. Wróbel 10.00 J. Lubelfeld 8.73
Z. Mossakowski 16.00 S. Piaskowski 4.37
A. Trzyna 2.00 Dr J. Hofman 15.00
W. Ostoja-Starzewski 2.00 F. Balicki 10.00
B. Andruszko 5.00 A. Kłopotowski 30.00
W. Morgan 10.00 F. Jasłowski 10.00
S. Wolff 5.00 J. Klamt 3.00
T. Hermaszewski 5.00 J. Bednarz 4.00
T. Łubieński 15.00 P. Żelazny 8.91
A. Skiba 5.00 A. Kubicki 3.00
J. Pawłowicz 5.00 E. Nowak 11.00
R. Dulla 15.00 T. Feisel 10.00
J. Frohlke 5.00 J. Hupert 8.80
Liga Morska Odz. 5 26.85 A. Grochowscy 5.00
A. Cwalina 3.68 W. Pstruszeński 5.46
I. Nowacki 2.16 A. Sitko 1.89
J. Pizuński 10.42 H. Chwalibóg 3.00
T. Farbisz 52.43 A. Kneczke 5.00
W. Lasek 2.00 T. Woszczyński 5.00
C. Wnorowski 6.65 B. Opeldus 5.00
C. Idzikowski 3.00 A. Guzowski 11.04
Koło Manchester 10.00 T. Jaszkowski 13.29
B. Biskupski 5.00 J. Krawczyński 10.00
M. Sawicki 5.00 H. Gryko 5.00
K. Grocholski 5.00 J. Kucharski 4.00
A. Jaraczewski 15.50 T. Kubiakowski 3.00
S. Dąbrowski
J. Chojnowski dla uczczenia

5.00 Z. Kraszewski 
T. Bernas

0.78
10.00

ś.p. kmdr. Dzienisiewicza 5.00 A. Hubicka 10.00
W. Łoskoczyński 13.15 M. Wasilewski 5.00

.'> C. Yorke 4.00 J. Starzycki 5.00
T. Budzyński 10.00 Inż. D. Szczerbik 43.25
K. Domański 10.00 Liga Morska Oddział
F. Kaczmarek 5.00 Gen Kwaśniewskiego 1.96
M. Zawada 5.00 J. Tumaniszwili 10.06
L. Zdrojewski 2.00 E. Szczepański 9.27
S. Zięba 2.00 Z Xiężopolski 3.39
R. Okoński 1.00 S. Lewiński 5.00
M. Swirbutowicz 2.00 R. Tymiński 15.00
K. Boreyko 13.48 T. Appel 10.00
R. Jedyńscy 5.00 A. Browarski 4.00
C. Zielonka 10.00 M. Kobierzycki 20.00
J. Pieńkowski 45.46 J. Erlich 1.50
P. Surzyn 10.00 P. Cieślak 2.35
Z. Wisznicka Pinto Pereira 10.00 A. Pikuziński 14.35
Anonimowo 25.00 Inż. R. Francki 10.00
K. Szalewicz 32.50 T. Zabawski 1.00
L. Stróżniak 8.91 W. Pacewicz 9.10
W. Śliwiński 28.48 Koło SMW Chicago 87.03
T. Paczkowski 5.00 Bezimiennie 10.00
S. Traszko 10.00 M. Chomicki 1.96
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Dla uczczenia pamięci ś.p. kmdr por. B. Biskups
kiego złożyli dary na Komisję Opieki SMW: kole
dzy:

R. Jedyńscy 3.00
p. B. Zarzycka 5.00
A. Grzędzicki 5.00
F. Pitułko 5.00
p. S. Żnińska 3.00
T. Lesisz 3.00
A. Górski 5.00
J. Busiakiewicz 5.00
p. Hilda Seifert 3.00
H. Wójcik 3.00
J. Chojnowski 5.00
E. Nowak 5.00
A. Żukowska 5.00
A. Waciąga 5.00

Komisja Opieki składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom.

Na Fundusz ,,Naszych Sygnałów” wpłacili koledzy:

W. Cygan 2.50
Z. Pudlicki 5.00
J. Bednarz 3.00

Koledzy z Koła Brighton:
H. Adamiak 1.00
W. Burko 1.00
P. Kaczmarek 1.00
B. Konstanty 2.00
K. Lewicki 1.00
T. Feisel 2.00
S. Nowicki 1.00
C. Iwiński 1.00
P. Modrzejewski 1.00
J. Mączka 1.00
F. Maleńczyk 1.00
S. Podsiadła 1.00
B. Wieczorkiewiczowa 1.00
H. Lenkiewicz 0.50
R. Kuffeł 0.50
A. Michałowski 0.50

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy.

Przesyłam w załączeniu fotokopie pisma „Air For- 
ce Association, Federal Council. Box C83 Clarence 
St. ,O. Sydney, 2000. N.S.W.” Australia, zawiadamia
jącego o przyznaniu „to Polish Veterans, who ser- 
ved with the Allied Forces” — praw Weteranów Au
stralijskich.

Równocześnie zapowiadające starania o rozszerze
nie praw i na Weteranów “Resistance Forces“ - 
Armia Krajowa, itp.

Ministerstwo będzie ściśle i dokładnie współpra
cować z tą akcją (obecnie zapowiedzianą), jednak 
szczegóły i osiągnięcia, wobec warunków geogra
ficznych, będą mogły być podane dokładnie, ale po 
upływie koniecznego przeciągu czasu.

Minister Spraw Wojskowych 
Gen. Bryg. S. Brzeszczyński

AIR FORCE ASSOCIATION
Federal Council

Box C8 3 Clarence St. P.O. 
SYDNEY. 2000. N.S.W.

17th September, 1979
Dear Mr Sabbat,
I am pleased to be able to advice that our long and 
intense campaign to persuade the Australian Govern- 
ment to accord Australian veterans’ rights to Polish 
veterans who served with the Allied Forces has now 
been successful.

The Australian Government has recently agreed to 
confer eligibility to apply for the Service Pension to 
Allied V eter ans who served in a formally raised Ar- 
med Force.

There is no doubt morę work to be done to extend 
this concession and perheps to have it extended to 
cover the Resistance Forces. EIowever, I am pleased 
to be able to advise you of the success achived.

Yours sincerely
P.C. Aleksander
Federal Secretary
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Wielce Szanowny i Drogi Panie Komandorze,

Przede wszystkim ślę Panu Komandorowi od sie
bie, jak również od członków naszego szkockiego 
Kota SMW. najserdeczniejsze życzenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności na Nowy 1980 Rok. Mamy tu 
wszyscy nadzieję, że dobry Bóg nie poskąpi Panu 
Komandorowi sił i woli do dalszej owocnej pracy 
dla naszego Sfowarzyszenia.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać „Kroni

kę” Koła Glasgow, jak również artykuł pt. „Reflek
sje” do Jego uznania i ewentualnego zamieszczenia 
w następnym numerze „Naszych Sygnałów”. Wszy
scy tutaj przygotowujemy się do uczczenia 60-let- 
niej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w czym, 
mamy nadzieję, weźmie udział Polonia Szkocka.

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowie
nia

Witold Poray-Wojciechowski

KRONIKA SALW.
Z KOŁA GLASGOW 

OKRES SPRAWOZDAWCZY: 

listopad 1978 — grudzień 1979

Po otrząśnięciu się z kryzysu powstałego wiosną 
1978 roku, a opisanego wyczerpująco w N.S. Nr 
140, Koło Glasgow rozpoczęło okres pracy mającej 
na celu konsolidację ideologiczną wewnątrz Koła, 
jak również żywszą współpracę z polskimi organi
zacjami niepodległościowymi na tutejszym terenie.

Zarząd i członkowie Koła przyjęli zasadę, w 
myśl której ci z naszych kolegów, którzy z powo
du zmiany ich ideologii odeszli od naszej wspól
noty, nie stracili mimo to, naszego szacunku i przy
jaźni, a to z uwagi na więź łączącą nas w okresie 
wojny. Mamy dla nich szacunek za to, że wy
raźnie określili swoje stanowisko ideologiczne bez 
fałszywego „siedzenia na dwóch stołkach”, co, nie
stety, jest dość rozpowszechnione wśród rzeszy 
emigracyjnej. Możemy także mieć do nich szacunek 
za to, że nie przeszkadzają nam w naszej pracy na 
polu działalności w tutejszym ośrodku.

Praca ta trwa nieprzerwanie od wielu lat. Nasze 
Koło wchodzi w skład Komitetu Organizacji Nie
podległościowych (K.O.N.), do którego należą tak
że organizacje, jak Koło SPK, Towarzystwo Spo- 
łeczno-Oświatowe, Związek Inwalidów Wojennych 
i szereg innych. K.O.N. jest tutaj niejako ciałem nad
rzędnym grupującym w sobie przedstawicieli 
wszystkich stowarzyszeń mających to samo i- 
deologiczne podłoże. Komitet ten uchwala i 
organizuje wszelkiego rodzaju obchody i im
prezy kulturalne, rozdzielając składki pinięż- 
ne na cele w zależności od stopnia „za
możności” tej czy innej organizacji wchodzącej 
w skład KON. Dwie „zarobkujące” organizacje, a 
więc Dom SPK oraz Tow. Społ. Oświatowe, z racji 
posiadania domów i barów, przynoszących znacz

ne dochody, ponoszą większość świadczeń pienięż
nych.

Nasze Koło utrzymuje się wyłącznie ze składek 
członkowskich, co przynosi bardzo nikły dochód 
w stosunku do świadczeń. Dla podniesienia tego do
chodu urządzamy różne imprezy. Dzięki koleżeń
skiemu stanowisku Koła SPK mamy pomieszczenie 
na zebrania, raz do roku mamy przydział sali re
prezentacyjnej wraz z orkiestrą — bez opłaty — 
na urządzenie święta Zaślubin Polski z Morzem. 
Dzięki pomocy Zarządu Głównego dajemy sobie ra
dę i jakoś, mówiąc po marynarsku, utrzymujemy 
głowę nad powierzchnią.

Z radością należy stwierdzić, że po kryzysie 1978 
r„ który groził nam kompletną likwidacją i ruiną na
szego imienia, nastąpiła odmiana, a z nią zaciśnie- 
nie się stosunków tak z Kołem SPK, jak też z inny 
mi organizacjami. Mimo naszych szczupłych do
chodów wspieramy harcerzy, parafię i wywiązujemy 
się w skromnych ramach ze świadczeń wobec 
K.O.N. Bierzemy udział w rozmaitych imprezach 
zbiorowo i indywidualnie. Jest nas zrzeszonych w 
Kole 25 członków, ale staramy się, mimo to, spros
tać zadaniom w naszej działalności, która obejmu
je całą Szkocję. Wielu naszych członków jest czyn
nych w innych organizacjach, a możemy nadmie
nić, że trzech naszych kolegów należy do zarządu 
Klubu Domu Kombatanta. Ogólnie biorąc istnieje 
współpraca „wzdłuż i w szerz”, co jest dość ważne 
choćby z tego względu, że w obecnym okresie, kie
dy proces starzenia się i ubytku sił postępuje na
przód, staramy się być jak najbardziej czynni, gdyż 
pracy społecznej wcale nie ubywa.

Zarząd Koła odbywa zebrania raz w miesiącu, co 
jest okazją do miłych pogawędek, wymiany myśli, 
wiadomości oraz do planowania na przyszłość. O 
tę przyszłość chodzi nam wszystkim jak najbar
dziej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z jednej stro
ny działalność SMW powoli zamiera i że za lat kil



ka dojdziemy do „mety", z drugiej zaś chcielibyśmy 
utrzymać działalność Koła poza tą metę, możliwie 
jak najdłużej. Ten nasz cel pokrywa się z celami 
tutejszej grupy emigracyjnej. Nie chcielibyśmy „spu
szczać bandery” zbyt przedwcześnie, jeśli chodzi 
o nasze działania tu w Szkocji.

Na najbliższą przyszłość planujemy bardzo uro
czysty obchód 60-lecia Zaślubin Polski z Morzem. 
Mamy zamiar urządzić pokaz filmowy w sobotę 
dnia 9 lutego, w dniu następnym, po uroczystej 
Mszy św. — obiad Koleżeński, wieczorem zaś te
go dnia „Bal Marynarski”.

Jeśli też starczy czasu i rąk do pracy, będziemy 
chcieli zorganizować Wystawę Mar. Woj.

OBIAD KOLEŻEŃSKI OFICERÓW 
MAR. WOJ. W 40-tą ROCZNICĘ 

WYBUCHU WOJNY

Dorocznym zwyczajem dnia 10 listopada (w naj
bliższą sobotę do 11-go listopada — święta niepo
dległości), odbył się nasz wieczór koleżeński w 
salach Ogniska Polskiego.

Wszystko odbyło się jak zazwyczaj i jak zazwy
czaj były małe niedociągnięcia, które ostatecznie nie 
wpłynęły na przebieg wieczoru. Obecnych miało 
być 29 kolegów i jeden gość honorowy. W ostat
niej chwili jeden z kolegów. Liber, wycofał się ze 
względów rodzinnych (właściwie główny organiza
tor), czyli było nas 28, których nazwiska są po
dane niżej. Gościem honorowym był kierownik 
Klubu, pan F. Stawiński — wielki nasz przyjaciel 
i w młodości zamiłowany żeglarz. Do chronicznych 
niedociągnięć zaliczam usługujące rodaczki znaj
dujące się chwilowo w Londynie (strój i podawanie) 
oraz pewne zamieszanie z barem w saloniku na 
2-gim piętrze, gdzie jednocześnie odbywała się 
wystawa obrazów. Bar nie był gotów dokładnie na 
19.00 jak było umówione.

Reszta była w porządku — świece kolorowe, 
serwetki prawdziwe a nie papierowe, obowiązujące 
kartki „menu" z emblematem oficerskim (jak zwy
kle zasługa kol. Krzyżanowskiego), pąsowe gwoź
dziki do klap i.t.d.

Natomiast zdecydowanie po raz pierwszy brako
wało jednej rzeczy, a mianowicie werwy i ożywie
nia. Wszystko odbyło się ogromnie elegancko, bez 
głośniejszych rozmów, bez śmiechów, pogaduszek 
i dowcipów. Wszystko sztywno, równo omalże nie 
oficjalnie.

Nie rozruszała towarzystwo ani próba paru ma
rynarskich piosenek,, ani nawet Porto podany po ka
wie jako niespodzianka.

Kolega Jabłoński poinformował zebranych, że 
wielu oficerów, którzy nie mogli wziąć udziału w 
obiedzie, przekazało nam swoje pozdrowienia pi
semnie, telefonicznie, a kol. Wasilewski nadesłał te
legram ze Szwajcarii z życzeniami miłego wieczo
ru również pozdrowienie zebranym przekazał 
kmdr. Ziembicki w imieniu naszego wielkiego przy
jaciela, generała J.Wołkowickiego, który jako ex- 
marynarz, jest właściwie naszym najstarszym kole
gą. Rozeszliśmy się grzecznie mniej więcej kwa
drans po 20-tej.

No, cóż, co rok jesteśmy o ten rok starsi. Sta
rzejemy się widocznie — co robić.

B. Jabłoński (przygodny organizator)

Obecni: kol.kol. J. Hobot, A. Górski, A. Trzyna, 
T. Mindak, A. Wacięga, B. Biskupski, L. Ziembicki, 
W. Nadratowski, A. Ponikiewski, B. Karnicki, W. Li- 
monienko, J. Rekner, Z. Jagusiewicz, B. Jabłoński, A. 
Kłopotowski, J. Anczykowski, J. Busiakiewicz, M. 
Hrynkiewicz-Moczulski, B. Markowski, A. Jaraczew- 
ski, K. Zubkowskś B. Wroński, T. Budzyński, R. 
Dulla, W. Krzyżanowski, Z. Plezia, J. Giertych, W. 
Śliwiński.
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Listy do Redakcji

W nr. 140 Naszych Sygnałów ukazał się artykuł 
kol. A. Piechowiaka zatytułowany: „Flota po 60 
latach”. Na str. 25, druga kolumna 3-ci wiersz od 
góry znajduje się takie zdanie, które powtarzam raz 
jeszcze: „Wszystkie okręty za wyjątkiem Warsza
wy i okrętów podwodnych zbudowane były w pol
skich stoczniach” i trochę dalej “rozwiązania kon
strukcyjne i techniczne są własne”. Według dostę
pnych dla mnie źródeł, które zaliczają się do naj
bardziej wiarygodnych w W.B. powyższe twierdze
nie kol. Piechowiaka nie odpowiadają rzeczywi
stości. Stąd moje „uwagi” w nr. 141 Naszych Sy
gnałów. W uwagach tych nadmieniłem że wido
cznie korzystaliśmy z innych źródeł. Ja swoje wy
mieniłem. Po tym wstępie wyszczególniłem okręty 
pochodzenia sowieckiego oraz okręty budowane w 
Polsce według planów sowieckich. Na zakończe
nie pozwoliłem sobie zauważyć że kilka okrętów 
zbudowanych w Polsce lub poza Polską nie robi 
różnicy ponieważ niewątpliwie obecny przemysł 
okrętowy budować takie okręty potrafi. Ważnym 
jest jednak to, że całe uzbrojenie i związana z nim 
technologia zależy całkowicie od monopolu so
wieckiego, który zaopatruje satelitów rodzajem 
broni uzależnionym od posiadanego do nich za
ufania oraz celów, które są przez nich dla nich 
przewidziane w razie konfliktu zbrojnego. Mam 
na myśli nie tylko działa, torpedy, miny, rakiety 
i missiles (nie znam tego terminu po polsku), ale 
i elektronikę, komputery, wykrywanie, umiejsco
wienie, identyfikacja nieprzyjaciela oraz kierowa
nie obroną lub atakiem.

Moje „uwagi” widocznie nie trafiły kol. Piecho
wiakowi do przekonania, gdyż w Nr. 142 ukazała 
się jego „odpowiedź”. Niestety nie na temat i nie 
mająca nic wspólnego z przytoczonym przeze mnie 
konkretami i wciąż bez podania źródeł na pod- 
podstawie których z takim zadowoleniem opisał 
obecny stan Marynarki Wojennej PRL.

Głównie jego „odpowiedź” polegała na wytknię
ciu mi terminologii niezgodnej z obecnie przyjętą 
w Mar. Woj. PRL oraz porównywaniu i analogię 
zaopatrywania przedwojennej marynarki wojennej 
w okręty a szczególnie w uzbrojenie zagranicą 
(Anglia, Francja, Holandia, Szwecja), a obecnym 
przez Sowiety. Do używanej terminologii w Mar. 

Woj. PRL nie miałem i nie mam pretensji i po i>> 
by uniknąć nieporozumień podawałem tenminy an
gielskie w nawiasach. Porównywanie zaopatry
wania się przedwojennej Mar. Woj zagranicą do 
obecnego zaopatrywania przez Sowiety jest niepo
ważne i conajmniej żenujące. Jeszcze więcej nie
smaczne dla mnie jest zdanie kol. Piechowiaka, 
które powtarzam w całości: „Nad zależnością ma
rynarki wojennej od dowództwa Paktu Warsza
wskiego czy jednej z mniejszych marynarek od 
dowództwa NATO możnaby dużo dyskutować. 
Ale to należy do polityki na co w SMW nie ma 
miejsca”. Na politykę nie ma, ale na stwierdzenie 
że zniewolenie Polski przez Sowiety jest klęską wy
starczy być dobrym Polakiem i na to miejsce za
wsze się znajdzie. Reasumując kol. Piechowiak w 
swej odpowiedzi poruszył najrozmaitsze tematy za 
wyjątkiem istotnego wymienionego przeze mnie. 
Nie podał również swojego źródła. Takie prowa
dzenie dyskusji uważam za niepoważne i dlatego 
basta, więcej na ten temat już się nie odezwę.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że z powodu 
skrzyżowania szabel z kol. Piechowiakiem na ła
mach N.S. oczywiście nawet najmniejszej animozji 
do niego nie czuję.

B. Jabłoński

P.S. Przy okazji jeszcze parę słów o dobrych oby
czajach. Odpowiedź na czyjeś uwagi można napi
sać dopiero wówczas gdy te ostatnie ukażą się w 
druku. Moje „uwagi” ukazały się w zeszycie 141 
Naszych Sygnałów czyli odpowiedź kol. Piechowia
ka mogła ukazać się najwyżej w zeszycie 142. Stąd 
niezrozumiałe jest dla mnie zdanie w jego „odpo
wiedzi” w Nr. 142, które brzmi: „Sprzecznie z 
ustalonym zwyczajem odpowiedź kol. Piechowiaka 
nie ukazała się w tym samym numerze” (czyli w 
141 — uwaga moja). Nie ukazała się i nie powin
na była się ukazać. Kol. Piechowiak mógł zazna
jomić się wcześniej z treścią moich „uwag” jedynie 
jako członek Komisji Redakcyjnej Naszych Sygna
łów, a wykorzystanie tego stanowiska celem umo
żliwienia mu wydrukowania jego „odpowiedzi” w 
tym samym zeszycie, w którym ukazały się moje 
„uwagi” byłoby nieprzyzwoite. O to go nie posą
dzam.
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Drodzy Panie Przewodniczący i Członkowie Komi
sji Wydawniczej!
Najserdeczniej winszuję ostatniego Nr 141 „Naszych 
Sygnałów” o bardzo szerokiej rozpiętości tematów 
i poruszających tyle odmiennych uczuć, ale przede 
wszystkim winszuję i dziękuje Panu Komandorowi 
B. Jabłońskiemu za Jego artykuł, tak zwięźle i przej
rzyście formułujący nasze stanowisko niepodległoś
ciowe. Artykuł tak na czasie i tak nam wszystkim, 
wyznającym te same poglądy, bardzo potrzebny.

Dziękuję, bo pozwoliłam sobie użyć rozumowa
nia Pana Komandora w argumentacji o przedstawicie
lach reżymu: „ależ to są przecież też Polacy i bar
dzo... mili!”. Niestety, nawet w tutejszej, a mi
kroskopijnej gromadce, choć nie marynarskiej, ale 
polskiej, zdarzają się zupełnie pomylone i błędne 
pojęcia jaka powinna być nasza postawa.

* *
W numerze 1 1979 r. w Forgemaster News 

ukazał się poniższy artykuł napisany przez
Lt. G. Taylor RNVR

O.R.P. BŁYSKAWICA

fn 1934, the world renowned shipbuilding firm 
of Samuel White and Company Limited, of Cowes, 
received orders to build two destroyers for the 
Polish Navy. These two ships were to be called 
GROM and BŁYSKAWICA, which mean Thunder 
and Lightning respectiveły. They were particularly 
fast ships, and they could both exceed and main- 
tain a speed of 40 knots, which was exceptionally 
fast — even for destroyers. Both ships were fitted 
with propeller shafts, turbinę shafts and propeller 
brackets supplied by Walter Somers Limited.

At the outbreak of War, in 1939, GROM and 
BŁYSKAWICA sailed to join the Allied Forces 
and became thereafter a part of the Royal Navy. 
Unforlunately, O.R.P. GROM was sunk by bombs 
during the Norwegian Campaign on the 3rd May 
1940, having taken part in a number of actions 
which involved also the rescue of many sailors of 
Allied Navies together with airmen from the Royal 
Air Force.

BŁYSKAWICA, however, continued to serve 
with the Royal Navy throughout the War, and saw 
action in many parts of the ocean, including Nor
wegian waters, the North sea, the Arctic, the 
Atlantic ocean and the Mediterranean.

In April 1943, between the 20th and 23rd of the 
month, the propeller brackets were overhauled in

Chciało by się ten artykuł rozpowszechnić, by do
tarł do każdego Polaka na obczyźnie i połączył 
nas bardziej zwartym frontem przeciw stale na
silającemu się działaniu, by nas unicestwić!

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienia i życzenia 
dalszej pomyślności w tak ogromnie dla nas cen
nej pracy Komisji Wydawniczej.

Zofia Wisznicka Pinto Pereira

Odpowiedź Redakcji:
Kochana Pani Zofio!
Dziękujemy za miłe słowa i za dotychczasową 

współpracę i entuzjazm okazywany dla naszej „ro
dziny marynarskiej”. Załączony artykuł z „Reader’s 
Digest” staramy się umieścić w jednym z. polskich 
czasopism.

Łączę serdeczności B.M.

&
dry dock in Gibraltar. It is interesting to notę that 
from the time the O.R.P. BŁYSKAWICA was 
launched in about 1936 until the end of World 
War II she had logged 172,346 miles at sea.

After the end of the second World War, she 
continued to serve alongside the ships of the Royal, 
Navy and, during this time, she sailed a further 
11,647 miles after which she was taken out of 
commission with the Royal Navy and returned ho- 
me to Poland where she sailed a further 11,515 
miles before being completely overhauled and re- 
fitted in the ‘50s. Following this overhaul, accurate 
records of her mileage are not available, but it is 
estimated it is between 75,000 and 100,000 further 
miles at sea. After this long and exacting career, 
she was eventually taken out of service and, in 
1976, became a floating museum at the Polish 
Naval base of Gdynia. Her Somers’ manufactured 
propeller shafts were never replaced but were re- 
moved once during an overhaul for refurbishing, 
and those original shafts sent to Samuel White and 
Company Limited when the ship was being built, 
are still in the ship now as she serves the rest of 
her days as a floating museum. In all, she has 
steamed a total of approximately 285,000 miles.

The gallantry of her officers and men was re- 
cognised by the British Government by the bes- 
towing of appropriate Honours and Awards, and 
the ship herself hgs now become a living memoriał 
to the legend which she herself created.

Walter Somers Limited is proud of this record, 
and the fact that it still produces marinę shafting 
for Polish vessels today.
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* *

PONURE WSPOMNIENIA — rok 1945

(Wyciąg z listu kol. I. Zembaty-Nowackiego)
... 1945 kwiecień. Podróżowanie w tym czasie by

ło bardzo trudne, zbombardowane stacje kolejowe, 
tory, pociągi zaczęto powoli uruchamiać. Przejaz
dy koleją, ludzie jeździli na dachach wagonów. 24.4 
wyjazd do Gdyni, pociągi towarowe przez Gru
dziądz, na linii Bydgoszcz tory silnie uszkodzone.

Stacja Jabłonowo — noc, należy zmienić pociąg, 
ludzie czekają z walizami, tobołami, paczkami. Je
dyny polski milicjant przechadza się z karabinem 
na ramieniu po peronie.

Wpada gromada pijanych żołnierzy sowieckich 
uzbrojonych. Gaszą światło na dworcu i rozpoczy
na się rabowanie, co popadnie, ale nie tylko rabowa
nie — zabierają co młodsze kobiety. Krzyk, wrzask, 
hałas ogromny, lamentowanie, prośby! Dwie kobiety 
wpycham pod stół dyżurnego ruchu, nadaremno i tu 
je znaleziono (krew zalewa człowieka oswobo
dzenie)

Wśród tego bałaganu pociąg do Grudziądza, wsia
damy, ale nie wszyscy. Czy mogła jechać matka, któ
rej pijana dzicz zabrała córkę?Nad ranem pociąg 
doczołgał się do Grudziądza — nie ma połączenia z 
Gdynią. Grudziądz robił straszne, przygniatające 
wrażenie, to nie ruiny — to kupa gruzów po domach, 
a z tych zakątków wychodziły małe dzieci wymize- 
rowane, chude, wyciągając ręce żebrały, prosząc- 
płaczliwym głosem: Chleba, chleba dajcie. Przykry 
i nigdy niezapomniany widok.

Kolumny, transporty sowieckie jeździły na Gdy
nię. Grupa ludzi dając co możliwe (bimber, pienią
dze) zabraliśmy się i jechali do Gdyni. Przed Gdańs
kiem, mała miejscowość, regulowczyk sowiecki na 
skrzyżowaniu dróg kazał wszystkim zejść z auta, 
zaś NKWD zabrało nas wszystkich do dużego pob
liskiego domu. Obok drzwi posterunek z automa- 
matem. Co tu będziemy robić? pytam wartownika. 
Komendant posmotrit wasze dokumenty. By
łem stale obok drzwi, zawołano mnie pierw
szego. W następnym, dużym pokoju siedzia
ło kilku NKWD oraz podpity komendant 
za biurkiem, na którym leżał duży rewol
wer. Pokażi dokumenty. Dokumenty miałem z ma
gistratu miasta Baranowa, oraz od komendy sowiec
kiej z pieczątkami, jako wysiedlony z Gdyni, że bę
dę wracał do Gdyni. Dużo czasu zajęło by opowia
danie tego przesłuchiwania bo na wszystko odpo
wiadali to kłamstwo (breszysz). Gdie rabotał? Do

*

jakiej organizacji należał. Setki pytań. Rabotał u 
starej babuszki, miała mnogo ziemi. Do organizacji 
żadnej nie należałem. Po czemu? ’Bałem się Niem
ców. Poruszano wiele tematów. Breszysz! Wsio bre
szysz ryczał podpity komendant, ty jesteś szpion 
przyfrontowy, podpisz bumagę, że jesteś szpion. 
Ja pokazuję na moje papiery i dokumenty a on mó
wi: „każdy sobie może taką bumagę napisać”.

Piszę to w skrócie. Kazał napisać bumagę i tą bu
magę położono mi do podpisania. Kopano mnie w 
nogi abym stał na baczność. Byłem mocno zde 
nerwowany, ponieważ pytania zadawało kilku są
dząc że się powikłam w odpowiedzi. Jeden dobrze 
mówił po polsku. Ryknąłem na cały głos! Ja szpie- 
gem nie byłem, nie jestem i nie będę, bumagę nie 
podpiszę, a władzę macie, możecie mnie rozstrze
lać. Ten co rozumiał po polsku powtórzył. Po tym 
moim oświadczeniu komendant wziął moje doku
menty i rewolwer ze stołu i wyszedł, pozostawiając 
jednego ruska ze mną. Upłynęło kilkanaście minut 
po których komendant stanął w progu, rzucił moje 
dokumenty w powietrze i krzyknął: „Idi k czortu”!

Pozbierałem papiery z ziemi i prędko wyszedłem. 
Podpisać bumagę, że jesteś szpiegiem — rozwalili by 
cię za domem bo by mieli dowód. Lub należenie do 
organizacji.

Ludzie którzy walczyli z okupantem niemieckim 
dla dobra swej ojczyzny dla uzyskania wolności — 
zrobiono z nich wrogów ludu i zaczęto ich likwido
wać, skrajna beznadziejność.

Wyszedłem, była godzina policyjna, spotkałem 
milicjanta w służbie prosząc go o pomoc. Zaprowa
dził mnie na posterunek milicji, ja opowiedziałem 
jak mnie maltretowano i wmawiano że jestem szpie
giem. Milicjanci nie zabierali głosu w tej sprawie. 
Jeden z nich zaprowadził mnie na nocleg do domu 
starego Niemca, po odejściu milicjanta Niemiec bar
dzo prosił o kawałek chleba którego i ja nie miałem.

26-go kwietnia 1945 r. Gdynia, po drodze pełno 
trupów ludzkich i końskich źle zakopanych. Gdynia 
mało zniszczona, natomiast port, nadbrzeże zde
wastowane, dźwigi przeładunkowe wywrócone, usz
kodzone. Bronił się jeszcze Hel gdzie zmasowanych 
było tysiące Niemców. Niemcy strzelali na Gdynię, 
lotnictwo sowieckie bombardowało Hel, statki nie
mieckie ewakuowały Niemców z Helu, co się im nie 
bardzo udawało.

Na Bałtyku były sowieckie łodzie podwodne. 
Mamy jako Polacy tak duży wkład do wojny.
Za okupacji niemieckiej będąc przy zrzucie broni 
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ludzie całowali steny i rewolwery. Robiło się różne 
skoki, wypady, napady, minowanie torów — niektó
rzy zdobywali „Yirtuti” lub Krzyże Walecznych, in
ni zaś tylko krzyże drewniane. Co mamy po 40-tu 
latach? W Polsce ukryty terror, mordy po cichu — 
nadal — a zagranicami?

* *
Borys Kórnicki

DALSZY CIĄG DY SKOSU OOPP
Kiedy ukazał się w „Naszych Sygnałach” Ma

rzec- Czerwiec artykuł Mariana Kadulskiego, to po 
przeczytaniu go nie chciałem wstępować w polemi
kę, bo raz — nie jestem piśmienny, dwa — prze
cież to co1 się drukuje w „Naszych Sygnałach” ma być 
„między nami dziewczynkami”, trzy — bo Kadul- 
ski tak dobrze i przyjaźnie pisze o mnie i naresz
cie cztery — trzeba uważać co się pisze, gdy się 
jest w okolicy siedemdziesiątki.

Niestety, okazało się, że to nie było „między na
mi”, bo w numerze wrześniowym 1979 miesięcz
nika „Morze”, ceniony przez nas wszystkich ma- 
rynista, pan Jerzy Pertek, puścił tę historię na całą 
Polskę, wychwalając pod niebiosa Kadulskiego, Niem
ców, Francuzów, Royal Navy, jednocześnie krytyku
jąc nasze okręty podwodne, walczące na Bałtyku w 
1939 roku.

Czuję się więc zmuszony wyjaśnić teraz parę 
spraw, bo jestem po stronie pokrzywdzonych.

Z początku chciałem po prostu napisać parę słów 
do Mariana Kadulskiego i do pana Jerzego Pertka, ale 
właściwie nie mamy co ukrywać i tą drogą, przez 
„Nasze Sygnały” odpowiadam obydwóm Panom.

Okręty podwodne w zasadzie atakują statki han
dlowe, eskortowane lub nie i większe okręty wojen
ne.

Do zwalczania O.P. służą okręty szybkie, zwrot
ne, uzbrojone w aparaty podsłuchowe i bomby głę
binowe, t.zn. kontrtorpedowce, torpedowce, tra- 
ulery, fregaty i.t.p.

Toteż gdy dowódca okrętu podwodnego, w czasie 
wojny, spotka nieprzyjacielski okręt tej kategorii, 
powinien dyskretnie wycofać się.

Warunki w jakich znalazły się nasze O.P. na po
czątku wojny były dla nas bardzo niekorzystne.

Mieliśmy wyraźny rozkaz trzymania się konwen
cji londyńskiej z 1936 r. zabraniającej topienia stat
ków bez uprzedzenia. Sektory nam wyznaczone 
były w Zatoce Gdańskiej lub na zewnątrz, wzdłuż 
naszego wybrzeża. Niemcy w tym rejonie skoncen
trowali dużą ilość lekkich okrętów, służących do 
zwalczania OOPP.

Gromada skłóconych Polaków, jak np. w prasie 
polskiej w Toronto, żrą się o byle głupstwo i obrzuca
ją paszkwilami.

Gdy się tak czasem pomyśli o tym wszystkim moż
na dostać „urazu psychicznego”.

<F
Mimo to, wszystkie trzy okręty typu „Wilk”, po

stawiły miny tam, gdzie miały rozkaz. „Wilk” (ja 
byłem z.d.o. na „Wilku”), postawił pierwszych 10 
min dokładnie w pozycji nakazanej. W czasie sta
wiania zostaliśmy zaatakowani bombami głębino
wymi. Mimo to ukończyliśmy stawianie, po czym 
odeszliśmy w głąb zatoki i załadowaliśmy następne 
10 min do aparatów. Wróciliśmy na miejsce stawia
nia, określiliśmy dokładnie pozycję, i postawiliśmy 
następne 10 min. A w tym czasie na powierzchni 
niemieckie Raumboty i inne lekkie jednostki szalały, 
bo wiedziały, że gdzieś w pobliżu jest O.P.

Każdy z nas, dzisiaj, doświadczony podwodnik, 
czytając te słowa nie uwierzy, że to było możliwe. 
Stawiać miny (szalony hałas) będąc otoczonym ze 
wszystkich stron przez okręty specjalne do zwal
czania O.P. wtedy, gdy trzeba było często podno
sić peryskop, by określić pozycję, mógł wykonać 
tylko okręt doskonale wyszkolony i dowodzony 
przez wspaniałego oficera. Samo postawienie min 
przez nasze O.P. już kwalifikowało nas wszyst
kich do najwyższego uznania.

A potem patrole w sektorach, przez które żaden 
statek nie przechodził, tylko czatowały na nas lot
nictwo i okręty, specjalne do zwalczania O.P. Nie 
mieliśmy kogo atakować, natomiast Niemcy atakowali 
nas. Kto tego nie rozumie?

Dowódca ORP „Sęp” zaryzykował i zaatakował 
kontrtorpedowiec (Z 14), strzelił jedną torpedę i chy
bił. To, że on zaatakował, strzelił i nie trafił — mu- 
siał się z tego tłumaczyć. Jego raport i tłumaczenie 
jest w archiwum PSZ w Londynie. Komandor, Sala
mon mieszka w Gdyni i jeśli go ktoś zapyta — 
„Dlaczego jedną” — to na pewno powie dlaczego, 
bo on wielokrotnie zadawał sam sobie to pytanie.

Ja, w Zatoce Biskajskiej, w nocy strzeliłem trzy 
torpedy do niemieckiego „Blocade Runnera” i chy
biłem. Wróciwszy do bazy gęsto tłumaczyłem się 
dowódcy Flotylli. On popatrzył na mnie i powie
dział: „Pan tam był, mnie tam nie było. Jeżeli 
zaś pan chce dowiedzieć się dlaczego pan nie tra
fił, proszę zwróć ć się do oficera torpedowego Flo
tylli’’.. Do tego Oficera Torpedowego Dywizjonu 
ja jeszcze powrócę.
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Pisząc to wszystko nie chodzi mi o „charity”. 
W tym naszym przypadku trzeba być obiektyw
nym' i sprawiedliwym.

To, że Salamon strzelił jedną torpedę — to jego 
sprawa. To wcale nie znaczy żeśmy byli źle wyszko
leni, pływając na starych gratach, ślepi i głusi, 
albo z niezgraną załogą na zbyt nowych okrętach.

Prawda jest zupełnie inna. W chwili wybuchu 
wojny 90% załogi stanowili zawodowi i nadtermino
wi. Oficerowie doskonale wyszkoleni i większość 
po kursie podwodnego pływania. Każdy okręt odbył 
ćwiczebne patrole, trwające jeden miesiąc, w czasie 
którego wynurzaliśmy się tylko w nocy, a w dzień 
wykonywaliśmy ataki pozorowane na różnorodne 
cele. Poza tym, każdy okręt wykonywał wiele po
zorowanych i prawdziwych ataków, strzelając jed
ną torpedę głęboko nastawioną do jednostek nawo
dnych naszej floty, a najczęściej do „Kujawiaka”, 
bo miał on specjalne urządzenia do podnoszenia 
torped. Ta właśnie jedna strzelona torpeda, jest to, 
o co Kadulskiemu chodzi: Logiczne zakończenie a- 
taku. Pozorowała ona środek salwy. Dowódca okrę
tu dawał dane oficerowi torpedowemu. Ile torped 
on strzelił, metodę, jaką on użył i rozstawienie tor
ped. Okręt cel podawał, gdzie ślad torpedy przeciął 
jego kurs. Z tych danych, oficer torpedowy okrętu 
obliczał ile torped trafiło, albo też, że atak się nie 
udał. Dla wyszkolenia zastępcy d.o. w utrzymaniu 
okrętu w zanurzeniu, strzelało się salwę „ślepą”, 
bez torped w aparatach. Używało się albo rozstawie
nie torped 3/4 długości celu, t.zn. pierwsza przed 
dziób, druga w środek celu, trzecia za rufę. To u- 
możliwiało trafienie jedną lub dwoma torpedami, 
albo rozstawienie torped 1/2 dł. celu.: pierwsza 
przed sam dziób, druga w pomost, trzecia w po
most rufowy, czwarta za samą ruf.ę To dawało moż
ność trafić dwoma torpedami. W obu wypadkach, 
jeśli kąt biegu i szybkość celu były dobrze określo
ne.

Ćwiczebne strzelanie odbywało się jedną torpe
dą (na całym świecie), bo po całkowitym przebiegu, 
trzeba było torpedę znaleźć i podnieść. Oszczęd
ności odgrywały dużą rol.ę Specjalnie zakupione 
450 mm torpedy angielskie, palące naftę zamiast spi
rytus, miały być przystosowane dla O.P. jako ćwi
czebne. Oszczędności odnosiły się również do ar
tylerii (zmniejszony ładunek i zmniejszony kali
ber). Dotyczyło to również wszystkie marynarki 
świata. Przyrównywanie salwy torpedowej do salwy 
artyleryjskiej jest nie na miejscu. Obniża poziom ro
zumowania. Nasuwa to również pewne trudności bo 

O.P. miały (na całym świecie) jedną armatę, a dużo 
torped.

Torpedy strzela się kolejno — co nie jest salwą, 
albo wszystkie razem — co jest salwą.

Myśmy mieli trzy sposoby odpalania torped.
1. Na czas, po prostej linii w równych odstępach 

czasu od pierwszej torpedy.
2. Celując i odpalając każdą torpedę osobno po 

prostej linii lub na cyrkulacji by przyśpieszyć od
palenia.

3. Wreszcie salwa. Przy salwie każda torpeda 
miała nastawiony żyroskop od linii prostej o ł°, 1°, 
11° itd.

Kadulski, o ile pamiętam, oparł swą metodę salwy 
torpedowej na podstawie odchylenia kątowego. W 
lewo, prosto, w prawo.

Zważywszy, że kątowe odchylenie maleje ze wzro
stem odległości, trzeba było obliczyć w ciągu wielu 
miesięcy tablicę, która by uwzględniała odległość, 
kąt biegu i długość celu. I tą ogromną, gigantycz
ną pracę Kadulski wykonał.

Metoda miała słabe strony.
1. Salwy torpedowej dowódcy nie lubili, bo mogła 

wyrzucić okręt na powierzchnię.
2. Ślady torped przecinały się w punkcie, skąd 

torpedy były wystrzelone i zdradzały pozycję okrę
tu w momencie strzału.

3. W ostatnim momencie przed strzałem, trzeba 
było nastawić odchylenie na torpedy.

4. Samo założenie metody było błędne, bo opiera
ło się na „pewnych trafieniach”.

A więc metoda nie była receptą na zatopienie 
wroga, bo pewnych trafiających torped wtedy nie 
było.

Mohuczemu i Kłoczkowskiemu ta inowacja nie 
podobała się, Krawczyk zainteresował się i dysku
tował ją z innymi dowódcami, ale sam metody tej nie 
użył.

Dla poparcia swej tezy autor powołuje się na au
torytet podwodny Grudzińskiego. Podobno Gru
dzińskiemu metoda się podobała. Ale, gdy przyszło 
co do czego to Grudziński strzela do “Rio de Ja
neiro” jedną torpedę i trafia.

Jeżeli chodzi o sprzęt, to każdy okręt miał bar
dzo prymitywny aparat podsłuchowy, nazywany 
Hydrofonem. Nic on nam nie dawał prócz histe
rycznego uprzedzenia, że za chwilę będą leciały na 
głowę bomby głębinowe. „Orzeł” i „Sęp” miały lep
sze aparaty podsłuchowe, dające kierunek dźwięku. 
A więc nie byliśmy zupełnie głusi.

Każdy okręt miał 3 peryskopy, bojowy i wachto
wy w kiosku i jeden w centrali. Wszystkie perysko
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py w doskonałym stanie. Na „Żbiku” specjalny an
gielski peryskop z kalkulatorem ataku. „Sęp” i „O- 
rzeł” tak samo rozmieszczone najnowsze perysko
py. Nie byliśmy ślepi.

Ale byliśmy otoczeni. Podnosząc peryskop wi
działo się jednostki niemieckie ze wszystkich stron. 
Stąd ten historyczno-histeryczny sygnał Rysia: „Je
steśmy otoczeni". Sygnał bez sensu, ale odzwiercie
dlał sytuację:

Mimo to, żaden z naszych O.P. nie został zato
piony. Każdy uszkodzony, ale żywy. To jednak by
ła walka na śmierć i życie. Niemcy co drugi dzień o- 
ogłaszali zatopienie naszego, O.P. Po wynurzeniu 
dnia 5 września, słyszałem jak Niemcy ogłosili zato
pienie po 12 godzinnym bombardowaniu okrętu. . . 
podwodnego w naszym sektorze, wymieniając naz
wy jednostek co nas zatłukły. Na pewno ordery też 
się posypały.

W roku 1940 w czasie t.zw. „Phoney War”, Admi
ralicja Brytyjska wysłała okręty podwodne szóstej 
flotylli pod brzegi niemieckie, by coś się działo. 
Rezultaty — prawie żadne — jeden k-t zatopiony, 
natomiast flotylla 6-ta z Blyth w ciągu paru miesię
cy z 8 O.P. straciła 6 zatopionych z całą załogą. Pa
miętam szalone, pijane zabawy w mesie oficerskiej 
w Blyth przed wyjściem każdego okrętu na morze 
„Ave Admiralty Morituri te Salutant”. Dopiero, gdy 
dowódca jednego z dwu pozostałych okrętów po
prosił o odwołanie go z patrolu, by zakończyć „ćwi
czenia niemieckiej floty w zwalczaniu OOPP”, dopie
ro wtedy Adm. Ma*  Horton zrewidował użycie O.P., 
dając im większe sektory zdała od brzegów, zaję
tych przez wroga.

Kadulski zakłada, że mielibyśmy sukcesy, gdyby 
jego metodę nasze O.P. przejęły i daje jako przy
kład Francuzów.

Ja flotyllę okrętów powodnych francuskich dobrze 
znalem. Wszystkich dowódców i wszystkie O.P. z 
„Jules Verne”, bazą pływającą i z admirałem na cze
le. Poprosiłem ich o miny i torpedy zapasowe dla 
„Wilka”, również o ogniwa do akumulatorów. By
łem poparty, jeśli chodzi o rozliczenie finansowe, 
przez dowódcę 9-tej Flotalli kdra Ruper’a. Mowy nie
ma. Nie dostałem nic.

Ale oni mieli metodę nawet lepszą od Kadulskie- 
go. I co oni zwojowali? Nic! A było ich osiem tor
pedowych i dwa stawiacze min. Dopiero później 
„Rubis” wsławił się tym, że stawiał miny przy brze
gu norweskim. Kolejni dowódcy „Rubis” — Cabanier 
i Rousselot — zostali obwieszeni orderami za sta
wianie min na rozległych i spokojnych wodach Nor
wegii. Nasze stawianie min zostało zapomniane. Pa

nowie! Nie trzeba ratować honoru naszych O.P. i 
czerwienić się za ich wyczyny.. „Orzeł” i „Wilk” 
przeszli na zachód “Wilk” poparty przez swą dziel
ną załogę bo rola O.P. na Bałtyku była skończo
na.

„Bete Noire” całego artykułu jest Kłoczkowski. Był 
on najwyższym autorytetem na dywizjonie. Dla nas, 
gdy "Orzeł” przyszedł do Szkocji i dowiedzie
liśmy się o jego zachowaniu i dezercji był to szok 
nie do opisania. Tym bardziej, gdy wszyscy cierpie
li wtedy na „kryzys zaufania”. Ale nie trzeba winić 
jego o wszystko, a szczególnie o doktrynę torpedo
wą. Ja po skończeniu kursu artylerii zostałem przy
dzielony jako of. art. na dyon O.P. i jednocześnie ja
ko oficer wachtowy na ORP „Żbik” u Kleczkows
kiego. Pamiętam, gdy robiliśmy atak z aparatów obra- 
calnych, byłem w kiosku. Aparaty nastawione 
90° na prawą burtę. Z przebiegu ataku wychodziło 
że cel jest z lewej burty. Trzy razy powiedziałem 
d-cy, że aparaty są na burtę prawą. On za każdym 
razem powiedział że wie a za trzecim tak na mnie 
fuknąl że dałem spokój. Naturalnie torpeda poszła 
od celu i „Kujawiak” nic nie mógł zrozumieć. 
Kłoczkowski następnego dnia omawiając powie
dział: „Nie spodziewałem się rozsądku od artyle- 
rzysty”. I słusznie. Gdy ja ćwiczyłem oficerów w 
strzelaniu metodą francuską strzelania jednym dzia
łem Kłoczkowski fukał i krytykował. — „Metoda! 
Metoda! mnie chodzi o trafienie”. Raz gdy pro
wadziłem ogień Kłoczkowski wtrącił się. Od razu 
dałem komendę „przerwać ogień”. Od tego czasu 
dał mi spokój.

A gdzie był wtedy oficer torpedowy Dywizjo
nu? Dlaczego on nie lansował metody i czyjej me
tody strzału torpedowego dla okrętów podwod
nych. Co miał Kłoczkowski do tego? I gdzie był 
oficer torpedowy floty?

Ja te wiatry torpedowe K.T. dobrze pamiętam 
bo żyłem blisko z A. Czerwińskim i widziałem 
wszystkie wykresy i kalkulacje. Metoda została 
przyjęta i opracowana przez torpedystów a nie 
przez dowódców. Co z tą metodą stało się — nie 
wiem. Wiem tylko że nigdy ćwiczebnej salwy 6 
torped nikt nie strzelał, tymbardziej w nocy bo 
ktoby tą salwę zobaczył i ktoby te torpedy wyła
wiał. W praktyce w czasie tej wojny salwę strze
liła „Burza” a „Piorun" salwy nie strzelił.

A to branie byka za rogi! Kadulski opisuje spot
kanie przypadkowe przy torpedowni z Kleczko
wskim. Mówi mu o swych wyliczeniach, a Kłocz 
mówi: „Odczep się”. Po prostu nie rozumiem jak 
tak można pisać. A po tym my przez 5 lat wojny
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wozimy tą metodę na Wilku i jak sam Kadulski 
pisze szczęśliwym zbiegiem okoliczności nikt tej 
metody nie wyrzucił za burtę.

O tym że wojna zbliża się nie tylko Kadulski 
o tym wiedział. Myśmy byli w pogotowiu bojo- 

, wym od kwietnia 1939. Zwolnienie na ląd na 2 
godz. dla załatwienia ważnych spraw i to kolejno, 
lak by załoga była w komplecie.

Gdy czytam o „przygnębiającym koszmarze”, o 
naszej pewności siebie w czasie pokoju i o zamia
nie myśliwych w zwierzynę i buszowaniu naszych 
O.P. bezkarnie pod wodą — to mnie diabli biorą. 
Po co to jątrzenie? Tymbardziej że w następnym 

4 zdaniu mówi się że nie mieliśmy szans, a jedynie 
co nas mogło postawić na nogi to „Metoda Naj
dogodniejszej salwy.”

Najlepsze aparaty podsłuchowe, nawet Azdyk. 
nie zmieniły by przebiegu wypadków i nie popra
wiły by naszej doli.

Niemcy też nie mieli aparatów podsłuchowych 
dostatecznie dobrych by nas wszystkich wytopić. 
A wstyd!!!

A teraz nareszcie czas na zgodę. Zgadzam się, 
następna wojna zaczyna się tam gdzie się kończy 
poprzednia, tymbardziej że przerwa była tylko 20 
lat, i nie potrafiliśmy śledzić biegu czasu. Brak 
aparatów podsłuchowych więcej dotyczył kontr- 
torpedowców zwalczających O.P. tak samo brak 
systemów alarmowych sygnalizujących zbliżanie 
się torped. Nie mieliśmy na to pieniędzy i ludzi 
wykształconych w dziale elektroniki. Konkretnie: 
potrzebny nam był Azdyk, ale jego na rynku nie 
było. Nie załamujmy rąk! Niemcy też o Azdyku 
nic nie słyszeli.

Od siebie chcę dorzucić wiadomość o której ni
gdy nikt nie napisał. Otóż 3 dni przed wybuchem 
wojny dostaliśmy rozkaz wyładować wszystkie czę
ści zapasowe okrętu. Było tego dużo. Jako z.d.o. 
musialem dodać dużo wody do zbiorników we
wnętrznych by okręt zbalansować. Nie pamiętam 

* ile. Może ze dwie tony. Prośba Krawczyka by za
ładować 18 min — do pełna (40 min było za cia

sno, 38 akurat) została załatwiona odmownie. 
Przez kogo — nie wiem. I ostatecznie rozkaz Mo- 
huczego by wyładować wszystkie worki marynar
skie na ląd na Helu. Wyładowałem wszystko jak 
należy wraz z walizkami podoficerów i oficerów. 
Trudność polegała na zmagazynowaniu tych rze
czy bo nie było magazynu, więc polecono mi tym
czasowo wykopać okop w piasku, złożyć rzeczy 
i zasypać. Czy i później ktoś wykopał i zmagazy
nował tego już naprawdę nie wiem.

Tutaj okazuje się że Kadulski nie docenił Klecz
kowskiego. On swoje walizki trzymał w kabinie i 
w akcji wyładowywania udziału nie wziął. I miał 
on nie jedną a dwie dubeltówki. Każdy porządny 
myśliwy miał dwie. Jedną z lewym czokiem, drugą 
bez czoków — cylindry.

Te zarządzenia miały na celu skomasować na 
Helu zapasowe części — stworzyć wspólną pulę 
— z której okręty miały czerpać w miarę potrzeby. 
Miny też mieliśmy pobierać z minowni w miarę 
ich stawiania po dwadzieścia. Te zapobiegliwe za
rządzenia nie były życiowe. Wiemy co się na Helu 
działo. Poza tym sprzeczne było z założeniem, 
albo możliwością, usamodzielnienia się O.P. jeśli 
baza nasza upadnie. Na tę ewentualność okręty 
miały przydzielone pieniądze (dolary papierowe i 
złoto).

Gdy „Wilk” przyszedł do Szkocji, okręt nie miał 
żadnej części zapasowej a załoga i oficerowie byli 
w roboczych mundurach.

Na zakończenie muszę powiedzieć to co wszy
scy wiedzą i wszyscy o tym pisali: Użycie przez 
nas okrętów podwodnych na początku wojny z 
punktu widzenia operacyjnego było błędne. Dok
tryna rosyjska: „Flota jest przedłużeniem linii fron
tu lądowego i służy do obrony wybrzeża” — ze
mściła się na nas bośmy rozstawili nasze O.O.P. 
wzdłuż brzegu na małej przestrzeni. W tym świe
tle usiłowanie oceny działania naszych OOP na 
przestrzeni 17 dni z założeniem tym że musi być 
sukces, a jak sukcesu nie ma — to źle, też jest 
błędne.

Borys Kórnicki
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Stourbridge, 20.10.79

Kol. Janisław Wańkowski pisze: ... Pracuję na
dal w Birmimngham. W ubiegłym roku byłem w 
Polsce przez trzy tygodnie na wizytach akademi
ckich i zawodowych ucząc na uniwerkach w Po
znaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Mam tam wielu zna
jomych psychologów no i często mnie jakoś za
praszają. Byłem także w bydgoskiej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej i w Zielonej Górze. W Bydgoszczy 
spacerowałem przed budynkiem dawnej SPMW, 
teraz baza operacyjna wojsk pomorskich, no i nie 
chciałem tam za długo na ten budynek się gapić 

warty zbrojne itd.
Wiosną byłem na trzymiesięcznej wizycie w 

Bergen, jako gość uniwersytetu. Norwegia jest taka 
cudna. Byłem tam już na trzech wizytach poma
gając kolegom norweskim w ich projektach zmo
dernizowania pewnych odcinków nauczania na 
wyższych uczelniach. Norwedzy bardzo mili no i 
nie szczędzą groszy na wygody. Żona moja przy
jechała na wakacje do Bergen i mieliśmy cudne 
wywczasy w górach i w fiordach. Niezapomniane 
wycieczki piechotą i promami wśród lasów i kas
kad lodowatej wody. Pogoda była piękna. Opala
liśmy się na zboczach gór w ciepłym czerwcowym 
słońcu. Po norwesku trudno się nauczyć mówić bo 
wszyscy mówią po angielsku ...

Po długim okresie nie pisania, mieliśmy obszar- 
ne wiadomości od kmdr. Czesława Wnorowskiego. 
Państwo Wnorowscy od marca 1979 zamieszkali w 
domum wypoczynkowym dla starszych ludzi przy 
parafii polskiego kościoła katolickiego w Los An
geles. Dom zorganizowany i kierowany przez pro
boszcza, jest bardzo luksusowy, pięknie położony 
w głębi ogrodu i może pomieścić najwyżej 30 pen
sjonariuszy. Państwo Wnorowscy czują się dobrze 
i jak Komandor pisze „mamy starość w pięknym 
otoczeniu".

Kol. Ignacy Zembaty Nowacki jest z nami w 
stałym kontakcie. W liście swoim z października 

dzielił się z nami wrażeniami z wizyty Papieża w 
USA a radość jego z entuzjazmu przyjęcia Jana 
Pawła II tym większa, że kol. Nowacki pochodzi 
również z Wadowic. Od niego także dowiedzieli
śmy się że pani Zajączkowska wyjechała na stałe 
z Kanady do swej córki do Polski do Sopot.

Otrzymaliśmy życzenia świąteczne dla wszyst
kich kolegów od kol. F. Prządaka z małżonką. 
Prosi szczególnie o przekazanie tych życzeń kol. 
Tadeuszowi Domiczowi, Stefanowi Magdziarkowi, 
Antoniemu Szymczakowi, Stefanowi Kozieł i wielu 
wielu innym z którymi pływał w czasie wojny. 
Będzie wdzięczny za listy. Adres kol. Prządaka: 
81-378 Gdynia 2 ul. Dzierżyńskiego 3/12.

Kol. inż. Jerzy Pieńkowski w miłym liście po
wiadomił że zmienił adres ponieważ sprzedał stary 
dom a kupił inny bardziej mu odpowiadający. 
Wraz z listem przysłał piękne kolorowe zdjęcie, 
gdzie figuruje na tle zorganizowanej przez siebie 
wystawy pod nazwą „Polish Arm Forces in the 
World War 2”, która odbyła się w Butler Library 
w State University College w Buffalo, N.Y. Był 
przewodniczącym tego przedsięwzięcia.

W swoich życzeniach do nas Kazimierz Szale- 
wicz wspomina dwie rzeczy. 1) że był w Polsce 
przez 2 i pół miesiąca, odwiedzał kolegów między 
innymi Persa, który jest jak mówi otyły i z brzu
szkiem. On go poznał a Pers jego nie. 2) Pomimo 
już bardzo podeszłego wieku kol. Szalewicz pływa 
nadal.

Pani Maria Piwowarska wdowa po st. bosm. 
Piwowarskim wraz z życzeniami zwróciła się z 
prośbą aby koledzy jej męża zechcieli nawiązać 
z nią kontakt piśmienny. St. bosman Piwowarski 
umarł 2 lata temu a pani Maria obecnie jest na 
emeryturze. Adres pani Marii Piwowarskiej:

81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 13/7.
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W swym ostatnim liście kol. Pohorecki narzeka 
na ceny benzyny w USA, które jak wiemy w po
równaniu do tutejszych są znacznie niższe. Nie 
można mu się bardzo dziwić bo jego przyczepka, 
z którą wędruje po całych Stanach waży 5 ton i 
auto zużywa 1 galon na 10 mil. Pociesza się jednak 
że dzięki koczowniczemu życiu nie obciążają go 
wydatki związane z domem stałym. W swych wę
drówkach odwiedził państwa Koziołkowskich spot
kał się również z Cześkiem Abramowskim, który 
świetnie wygląda, jeszcze pływa, osiedlił się w Sa- 
ragosa FLA.

Kol. Fabisz przysłał nam wycinek z prasy kra
jowej w którym jest opisane odsłonięcie tablicy w 
Pucku na terenie dawnego lotniska ufundowanej 
dla uczczenia pamięci żołnierzy morskiego dywi- 
znoju lotniczego. Uroczystość ta miała miejsce 12 
października 1979.

Otrzymaliśmy przemiły list od kol. kpt. mar. inż. 
Sągajłło, w którym nas powiadomił że ma nadzieję 
że będzie mógł wziąć udział w obiedzie koleżeń
skim w b. roku.

Kol. Wizła w liście z 24 stycznia powiadomił nas, 
że odwiedził go kolega z Pioruna mat Kazimierz 
Nowak, który zamieszkuje w Australii i który pro
sił aby pozdrowić wszystkich kolegów. Po dojściu 
do wieku emerytalnego kol. Nowak ma zamiar 
powrócić do W. Brytanii.

Kol. inż. S. Piaskowski pracuje przez wiele wie
le lat nad napisaniem historii Polskiej Marynarki 
Wojennej od jej samego początku. Historię tą wy- 
daje w zeszytach zatytułowanych jako Kroniki. Nie 
tylko że sam pisze ale również drukuje i wykonuje 
zdjęcia i kreślenia. Zebrał bardzo pokaźne archi
wum z cennymi dokumentami. Działalność kol. 
Piaskowskiego spotkała się z wielkim uznaniem 
Zarządu Głównego SMW, nie tylko uznaniem ale 
i poparciem. Tą drogą również zwracamy się do 
wszystkich naszych członków, którzy posiadają ja
kieś cenne pamiątki z naszej Marynarki o skomu
nikowanie się z kol. Piaskowskim i przesłanie mu 
albo odbitek albo wypożyczenie o ile to są przed
mioty. Adres kol. Piaskowskiego:

116 McNutt Ave., Albany, New York 12205 
USA.

Z wielu stron świata otrzymaliśmy od Kolegów 
albo ich rodzin życzenia świąteczne i pocztówki. 
Trochę obszerniej napisali następujący Koledzy: 
M. Kobierzycki (Południowa Afryka), p. Grzonka 
(z Gdyni), kmdr. Januszewski (z Argentyny), kmdr. 
Jekiel (z Stanów Zjednoczonych) jak również kol. 
Siemaszko (z Chicago) oraz kol. Hess, który wciąż 
jest zaokrętowany, kol. Hłasko (z Francji), kol. 
Bartlewicz (z Polski), M. Serafin (z Argentyny).

W ostatnim okresie odwiedzili nas: 
inż. J. Dietrich z Kanady, 
kol. M. Ołdakowski w przerwie w pływaniu.

B. J.

J. Biliński

ZŁUDA
Wczoraj w nocy znów byłem na okręcie. Może 

ciemność spowodowała, że potknąłem się przy samym 
trapie i straciłem orientację.

Pewnie znów za dużo wypiłem. Bo jeśli to jest L 
115, to mój hamak wisi nad pomostem, a jeśli H 37, 
to na rufie, w pomieszczeniu oficerskim, gdzie no
cami straszą krzyki Chmielusia.

Jednak za dużo wypiłem. Ale przecież z Wiesiem 
zawsze opróżnialiśmy we dwóch butelkę „Jasia Wę
drowniczka” bez intelektualnego uszczerbku. Z 
Wiesiem... więc to musi być G 65... tak ciemno, że 
do kabiny trafić nie mogę, a już mijamy falochron. . . 
zaraz trzeba będzie iść na wachtę... tylko gdzie ja 

mam przydział? Na pokładzie żywego ducha. Może 
będzie ktoś na pomoście? Tu widzę cienie. Grana
towa „parka” od Austin Reeda i czapka zsunięta 
na tył głowy — to wiadomo kto. A obok Willy o a- 
rystokratycznym profilu podaje kurs, sinobrody Tu
manisz drapie się na dalocelownik — po chwili „set
ki” zadzierają wyloty ku niebu. Jest i pan Michał i 
„Major” przyszedł z maszyn.

Sygnał „Blue Lundy”. No tak. Junkersy znów sie
dzą w cieniu wyspy i czekają na nas. Dobrze, że ten 
RDF zamontowali, choć to wygląda jak klatka na go
łębie, ale “Kuba” w to wierzy... I rzeczywiście już 
nas ten RDF uratował. A może szybka orientacja 
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operatora. Generalski synek, ale wypatrzył kropkę 
na ekranie, a Teddy w ostatniej chwili dał rozkaz 
na ster i ociekliśmy grabażowi spod łopaty. 
Napoleon miał rację, że najważniejszą ce
chą dowódcy to szczęście. Dopisało nam 
jak te dwa tankowce usiadły na mieliźnie 
koło Portland Bill. Noc była księżycowa, że szpilki 
na pokładzie można zbierać. Próbowaliśmy sami 
i ściągnąć, ale daremnie. Nasze liny rwały się jak nit 
ki, a holownik się spóźnia. Całą noc kręciliśmy się w 
alarmie bojowym, nie wiedząc kto zjawi się pierwszy 
Junkersy czy ścigacze. Pod St. Jean de Luz też mie
liśmy szczęście. Omamiły nas te sygnały z lądu. 
Nikt nie mógł ich odczytać. Staszek, choć artylerzy- 
sta. ale prymus, znajomością francuskiego chciał się 
popisać, ale też nic nie rozumiał.

Teddy się roześmiał i kazał jaknajbliżej podcho
dzić do brzegu. „Zrobimy desant jak w Sables d'Olon- 
ne powiedział — i zeszedł na dół. Podpuścili nas 
blisko Szwaby, tak blisko, że dalmierzysta roze
branych babek na plaży wypatrywać zaczął. Wtem 
coś błysnęło na lądzie, potem gwiznęło koło uszu 
i po obu burtach wykwitły piuropusze wody. Pioru
nem zwiewaliśmy, przykrywając się ogonem zasło
ny dymnej. Ciepło było. Nie tak, jak w tej przygo
dzie z Cambellem. Ale to było znów na innym 
okręcie. Te gruzińskie, personalne łamigłówki. Długa 
atlantycka fala. Konwój, a wokół wianuszek eskorty, 
Grupa B3 — co to za zbieranina — Brytyjczycy, 
Francuzi, Polacy. Zostałem sam na pomoście. Oficer 
wachtowy sfrunął jak Wróbel do kabiny nawigacyj
nej.

Jak długo można patrzeć na mapę pokrytą kółka
mi z ilością U-botów?

No, ale tam ciepło, a tu wiatr przenika do szpiku 
kości. Czas na zwrot.

Czy te zygzakowanie coś pomaga? Przełykam śli- 
ślinę i daję komendę na ster. Sylwetki statków wyglą
dają jak duchy. Może duchy tych, co wczoraj wyle
cieli na tym amunicyjnym statku. Jak dostał torpedę 
to tylko zygzaki po nim przeleciały, jak robaczki 
świętojańskie, a potem strzelił słupem w czarne nie
bo i jasno się zrobiło jak w dzień. Patrzyliśmy prze
rażeni i zafascynowani. Aż „Biskup” powiedział: 
„odwrócić się, bo was oślepia i nic nie będziecie wi
dzieć”.

Ale to było na innym konwoju, gdy Aconit pomścił 
Harvestra. Głupio, że człowiek nie myśli o całej za
łodze, która poszła na dno, ale o tym smarkatym, an
gielskim podchorążym. Jak na Nowej Funlandii, przed 
odkotwiczeniem, komandor Tait powiedział na od

prawie, że konwój będzie ciężki, midshipman szep
nął mi poufnie: „He is a good man”. Rzeczywiście 
był.. Staranował U-Bota, ale Harvester stracił przy 
okazji śruby. Odmówił pomocy. Został sam w atra
mentową, atlantycką noc. A my poszliśmy dalej pil
nować konwoju.

Rano, jak ataki zelżały, Akonit zawrócił do obez
władnionego Senior Officera. Już go widział gołym 
okiem, gdy wykwitł nad nim pióropusz śmierci. Nie
miec miał ułatwione zadanie, torpedując nieru
chomy cel. Ale pomściła go francuska korwecina 
bombami głębinowymi i wróciła do Clyde, mając 
na pokładzie niedobitki morderców i resztki ofiar. 
Potem „Karol Wielki" dowódcę Legią dekorował.

Wśród rozbitków z Harvestera nie było ani Koman
dora Tait, ani małego midshipmana. Profesor Oks- 
fordzki napisał do nas list, w którym mówił, że je
go brat, komandor, dumny był z tego, że miał pod 
swą komendą Polaków, bo twierdził, że „every one 
of them is a hero”. Co prawda, ci herosi, po powrocie 
z konwoju chcieli tylko popić i pociupciać. Śmiali się 
serdecznie ze zdziwienia Amerykanów na Campbellu, 
że można pływać na takiej łajbie jak Burza. No, ale 
wtedy rzeczywiście było tłoczno ze Szwabami z 
U-Boata i Jankesami z Campbella na pokładzie. Szko
da, że gdzieś zgubił się ten numer LTFE, poświę
conego tej historii. Oczywiście „bohaterami’ byli A- 
merykanie. Nie znam się na bohaterstwie. Osobiś
cie, zawsze miałem cholernego pierdla. Odwaga — 
to brak wyobraźni. Boże, jak nazywał się ten star
szy marynarz-Poleszuk, który, nie umiejąc pływać, 
uratował się z Orkana. „Inni skakali do wody —a 
ja nie umiał pływać, to czekał do ostatka. Zostałem 
sam, jak już okręt szedł na dno, tom się przeżegnał 
i wtedy namacałem tratwę. Pewnie się oderwała i 
płynęła pusta. No, to dzięki Bogu, znów jestem na 
okręcie”. Wtedy, jak mi to mówił, ciemno było na 
pomoście, więc nie widziałem wyrazu jego twarzy. 
A teraz pył lat przykrył mi jej rysy. Może to jed
nak był człowiek odważny? A może „Big John”, co 
stał przy kompasie wyprostowany jak na paradzie, 
nigdy kulom się nie kłaniając? A może atletyczny 
Apek, co już w wodzie wołał „Trzymajcie się — za
raz nas wyciągną” — i innych ratował, a sam utonął?

Po tylu latach śni mi się ten kalejdoskop ludzi i 
okrętów. Mozaika „moich” okrętów, „moich” do
wódców, kolegów — pomieszana w czasie. Ale to 
przecież dziś nieważne. Człowiek się budzi i dziwi, 
że te duchy przeszłości nawiedzają same, niepro
szone. Bo przecież już się o tym nie myśli, nie wspo
mina. Chyba „od święta”. Tamto minęło, jak mło
dość, jak wizja Kraju, do którego nie dopłynęliśmy.
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Przy angielskim śniadaniu otwiera się polską gaze
tę, by na czwartej stronie sprawdzić kto odszedł na 
ostatnią wachtę. Nazwisko... stopień... odznacze
nia. Na ekranie powiek widzi się go takim jakim był 
przed — właśnie, przed ilu laty? Szybka kalkulacja 
i rewelacja, olśnienie. Przecież „stary” był wtedy du
żo młodszy niż ja teraz. Wtedy, w naszych oczach 
pryszczatych dwudziestolatków, wydawał się rze
czywiście stary wiekiem, nie tylko rangą. No cóż, 
teoria względności. Kiedyś było się tym najmłod

szym rocznikiem, przyjętym jeszcze w Bydgoszczy. 
Teraz goląc się patrzę na worki (marynarskie?) pod 
oczyma i wiem dlaczego chcę zatrzymać obraz 
tamtych lat i tamtych ludzi nietknięty, takim jakim 
był. a nie w okrutnej odbitce lustra dnia dzisiejszego.

Może znów zaokrętuję się we śnie, ubędzie lat ca
łej załodze, ze wszystkich fantasmagorią pomie
szanych okrętów. Nawet może spotkam się z tymi z 
Orkana, z Groma i Orła? 1 znów będz emy mieli ży
cie przed sobą, a nie za rufą. J.M.B.

^~rrfir~ -

Szanowny Panie Redaktorze,

Przez 20 lat w Kraju umieszczano moje szara
dy i zagadki w „Rozrywce” i w „Szaradziście” 
pod pseudonimem „Tryton”. Ale „Ariady o Ger- 
landzie” nie można było wydrukować w Polsce.

Ponieważ pisząc ją chciałem uczcić mojego szwa
gra, komandora Henryka Eibla, ukochanego brata 
przeto przyszło mi na myśl, czy nie możnaby na 
Boże Narodzenie, dać czytelnikom „Sygnałów” tej 
rozrywki umysłowej, jaką jest wyszukiwanie ha
sła szarady, zwanej Ariadą.

Ponieważ wzrok mam bardzo osłabiony, więc u- 
stawienie liczb należy sprawdzić.

Załączam pozdrowienia oraz mój adres obecny,
Zofia Eibel 

Ariada o "Garlandzie"
Przed czterdziestu blisko laty w maju 5 
na “Garlandzie”, na polskim okręcie 7 9 10 7 
w sławnym boju, daleko od Kraju I 11
wrzała walka i rosło napięcie.

Już przed świtem skoro zorza blada I I 
zajaśniała owego poranka, 
nadleciała bombowców gromada 11
i zaczę’a się krwawa hulanka. 10

walcząc dzielnie, odpierali wroga. 
Od hałasu bomb huczało morze, 2 8
z dział waliła nieulękła załoga!

Na „Garlandzie” terkotały działa, 7 9 10 3
wciąż trafiano pomimo zamętu, 
i niejeden samolot strzaskała 
gardząc śmiercią załoga okrętu. 9

„Garland” dymił, jak krater w tym boju 9 8 1 
wydawało się, że spłonie wkrótce 11
Podziwiamy obrońców konwoju.
Marynarzy oraz ich dowódcę! 5 6

Bo to byli rycerze bez trwogi! 16 8
Wnet dla wielu światło słońca zgasło 
Polscy chłopcy bój staczając srogi 4
rozsławili tej ariady hasło! 2

Odpowiedź Redakcji
Wielce Szanowna Pani,

Dziękujemy za list i „Ariadę o Garlandzie” i 
umieszczamy ją w Naszych Sygnałach z nadzieją, 
że czytelnicy znajdą właściwe rozwiązanie. Dla tych 
co nie znajdą umieszczamy rozwiązanie na dalszych 
stronach.

Prosimy o przyjęcie serdecznych pozdrowień od 
całej Redakcji.Morscy ludzie o świtania porze 4 8
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI
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.. PODZWROTNIKOWI KRZYŻACY
l2n° 1'tz sLr i - in \.LjStr. .
£no <9< 4k. »-iV < f (Dokończenie)
I K« I?>1 Sir, I

Wracającym z „drugiego stażu"’ u Anglików mło
dym podporucznikom, zatarły się już różnice mię
dzy tymi z ORP „Wilia” i ORP „Iskra"’ z Casa- 
blanckich czasów, a na licznych polskich okrętach 
znalazło się dla nich dość miejsca, gdyż wielu star
szych wiekiem i stopniem specjalistów działów o- 
krętowych, co byli w boju od czasu wyjścia z Pols
ki na operację „Pekin”, potrzebowali chwili 
wytchnienia ,j przejjcia przez kursy szkoleniowe 
wobec wprowadzenia na okręty nowych wyna
lazków w dziedzinie podsłuchu nawodnego i pod
wodnego, nowych broni i przesłanek taktycznych. 
Nazwiska nowopromowanych podporuczników mo
żna było wtedy na zawsze połączyć w tych decy
dujących fazach Bitew o Atlantyk i Morze 
Śródziemne, inwazjach Pin. Afryki, Włoch, Nor
mandii z wszędobylskimi polskimi okrętami, gdzie 
jak szlachetne kamienie w królewskiej koronie lśnią 
nazwy okrętów, miejsca bitew, tych co tam brali u- 
dział j tych. . . co na morzu oddali tam życie.

Gdy ORP „Orkan” tonie na Atlantyku trafiony 
przed świtem torpedą z U-378. giną na nim byli wy
chowankowie rocznika 1938/41, wydział morski 
podporucznicy: Leopold Daab, Adam Pilarz, Eryk 
Spoćkol wydział techniczny: Maciej Drabiński; 
wydział administracyjny: Józef Fajkowski. Podczas 
inwazji brzegów Normandii w roku 1944 ginie na 
ORP „Dragon” porucznik marynarki Marks Karol 
z wydziału technicznego tego rocznika, Z 72 „kan
dydatów na podchorążych”, co tak pięknie prezento
wało broń za pokojowych jeszcze czasów 2 września 
1938 przed admirałem Unrugiem na inspekcji Kadry 
Fioty na Oksywiu pod bacznym okiem oficerów 
kursowych — por.mar. Kazimierza Hessa i ppor. 
Wacława Fary i Floriana Hubickiego, pozostało przy 
życiu w mundurach oficerów marynarki wojennej 
na pokładach polskich okrętów walczących na Za
chodzie w dniu kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945, 
już tylko połowa rocznika, to jest równo 36-ciu we
teranów niezliczonych kampanii morskich na obu 
półkulach świata.
Przylądek Rathlin, S/S „Sheaf Crest”, Teval, Rasma 

Terschelling, Narvik, Skjelfiord, Przylądek Lizard. O 
peracja „Torch”, Bougie, Bonę. Isle de Batz, „Dead- 
light” . . . nie trudno odgadnąć, że jest to o ORP 

„Błyskawica” i w pewnych początkowych momen
tach jej bliźniak ORP , Grom”.

Jej najpiękniejszy moment bojowy? Zdania były 
podzielone. Chyba jednak bitwa pod Isle de Batz, 
w jej początkowej fazie, w pełnym tego słowa zna
czeniu bitwa morska zespołów, jaką by na pewno 
odbyła w obronie wybrzeża, gdyby została na Bał
tyku we wrzejniu 1939. . .

Tuż po pierwszej po północy prowadzi w alarmie 
bojowym 20 dywizjon kontrtorpedowców ((„Błyska
wica”, „Eskimo”, „Piorun”, ,,Jevelin’). polsko-an
gielska mieszanka par excellence. . . Nieprzyjaciel 
meldowany przez radar na odległości 9000 metrów, 
namiar 251 potwierdzony przez HMS „Tatar”, do
wódcę zespołu prowadzącego 19-ty dywizjon. Błys
kawica strzela kilka szybkich salw pociskami oświe
tlającymi. Na atramentowe czarnym horyzoncie 
rysują się duże sylwetki niemieckich kontrtorpedo
wców. Ilość ich meldowanych tprzez radar: pięć. Wi
dać okiem tylko pierwsze dwa. Okręt polski otwie
ra ogień salwami. Pociski do dział s.s.p. Jeżeli to 
są „Narwiki” mogą być lekko opancerzone. Daloce- 
lownik artylerii z obracaną elekrycznym moto
rem kolpułą, jest tuż nad pomostem bojowym i jest 
wystarczająco duży, aby pomścić ligo oficera arty
lerii i celowniczych. Z niego właśnie słychać na po
moście przez respondery mikrofonu głos „Iskrow- 
ca”, porucznika marynarki Mieczysława Woźniaka, 
podającego ostatnie poprawki celownika i komendy 
odpalania. Poniżej pomostu, w kabinie operacyjnej, 
zwanej dla uproszczenia „płotem”, nanoszone są 
na mapie kursy własne i nieprzyjaciela. Tam właś
nie, przez specjalny aparat podsłuchowy „Head- 
ache” usłyszano, że niemiecki dywizjon strzelił tor
pedy. Oficer torpedowy bierze szybki namiar na 
nieprzyjaciela. Za daleko jeszcze aby strzelać włas
ne torpedy; odpowiedzialny za bezpieczeństwo dy
wizjonu decyduje pozostać na kursie: na 9 kilomet
rach i prawie prostopadłym kącie celownika do nie
przyjaciela, kąt biegu prawie zero, szanse być traf- 
fionym niemieckimi torpedami praktycznie żadne.

Grupy aliancka i nieprzyjacielska zbliżają się do 
siebie bardzo szybko. W trzecej salwie „Błyskawi
ca” uzyskuje nakrycie. Kadencja ognia po nie tak 
dawnej „zaprawie” okrętu pod Bougie i Bóne, bar
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dzo szybka, 'meldowany radarem celownik spada 
do 6000 metrów, po tym nowy meldunek 5500. . .

Podczas dziennego patrolu, tuż przed bitwą z 
Narwikami, Mietek Woźniak na wachcie bojowej 
w kopule dalocelownika, wyświstywał (niesłużbowo) 
na hawajskim piccolo (Bóg tylko wie skąd on go 
przyw.ó’1 na okręt), znany z. amerykańskich fil
mów marsz, którego skoczna melodia raczej paso
wała do Pacyfiku, niż do Kanału La Manche, nie 
mówiąc już o polskim tam okręcie, Co pewien czas 
była „powtórka ’ nut: „We are United States Mari- 
nes-’, wypełniająca przez respondery pomost bojowy 
. Błyskawicy”.

Dowódca okrętu, komandor Konrad Namieśniow- 
ski — Senior Officer 19 allied division — spojrzał 
parę razy w górę do dalocelownika, ale przypusz
czalnie myśląc o roli jaką artyleria „Błyskawicy” 
miała wkrótce odegrać (obecność niemieckich sił na
wodnych wysłanych do interwencji w odbywającej się 
od dwóch dni inwazji na plażach Normandii, była 
meldowana przez alianckie lotnictwo, a więc nie by
ło wątpliwości, że będzie dobra „bagarre”), uśmie
chnął się i tylko tolerancyjnie pokiwał głową. Z tą 
melodią okręt pozostał więc do zmroku. Na odle
głości do nieprzyjaciela 5500 metrów słychać było 
przez respondery podniecony głos Mietka (Gbur- 
ka) Woźniaka: „Trafienie!'’ „Trafienie prosto w po
most, pierwszego w szyku! „Znowu dostał! (Chodzi
ło więc tu o prowadzącego niemiecką formację Nar- 
wika). „Mamy wciąż nakrycie! „Coś się na nim już 
pali. Jeszcze jedna trafna. „Salwy idą w niego jak 
. . . w masło!”

Niemcy musieli wykonać zwrot i postawili zaporę 
artyleryjską, bo sylwetki wkrótce znikły mimo licz
nych żarzących się spadochronów, pocisków o- 
świetlających bliski horyzont strzelanych przez 
cały dywizjon idący na pełnej szybkości, w szyku 
namiaru, słychać było natomiast głuche dudnienie i 
można było odczuć wstrzący okrętu przy eksplo
zjach stykowych, antypersonalnych pocisków 150 
m/m, coś jakby w pobliżu wybuchały małe bomby 
głębinowe.

Malta, Lofoty, Aleksandria, Peloponez, S/S „War
szawa” (Karpacka Brygada), Ushant, Murmańsk 
(PQ16), Terceira (Azory) Równik, Georgetown (Wy
spa Wniebowstąpienia), tam i w Hałifaxie byl pierw
szym polskim okrętem, a inne „trofeo ’ to U 407, 
nie trzeba dalej pisać, to ORP „Garland” w tym o- 
statnim momencie dowodzony przez komandora 
Bolesława Biskupskiego, uprzedniego przełożonego 
rocznika 38/41 na „Iskrze” w jej niedoszłym rejsie 
do Las Palmas. A jego oficer broni podwodnej, co 

„chodowa!” i rzucał bomby glębinowe na U-boata, 
to wychowanek z tejże „Iskry”, porucznik mary
narki Okołow Zubkowski Konstanty. Pod koniec 
wojny popularny wśród kolegów Kostek porzucił 
dla uproszczenia „Okołowa”, ale Anglicy w osobie 
oficerów łącznikowych lub na kursach oficerów spe
cjalistów (bo trzeba się było wciąż doszkalać), po
szli dalej i nazywali go po prostu „Zoob”, nie odwa
żając się iść dalej w „gąszcze” wymowy polskiego 
nazwiska.

Operacja „Pekin ’ (jej najstarszy okręt) Harwich, 
Calais. Scapa Flow, „Empres of Britain”, Greenock, 
Argencja, (Nowa Funlandia) Bitwa o Atlantyk, Gru
py B3 B5, (HX217, HX 227, HX 228, HMS „Famę 
166, USS Campbell, U 606, Islandia, Kolo polarne ( 
(05, N, 09° 30 W) Równik, Congo (Borna), Angra 
do Heroismo (Azory), wszystko notowane staran
nie w dzienniku okrętowylm, nie trzeba chyba iść 
dalej — „Ciotka” Burza, na której w różnych okre
sach przewinęli się prawie wszyscy byli podchorą
żowie z „Iskry ’.. W „Atlantyckim” okresie tego o- 
krętu byli między innymi zaokrętowani porucznicy 
Stanisław Olszowski (oficer nawigacyjny, znany 
w skrócie angielskim jako „pajlot”) — porucznik 
marynarki Jerzy Pawłowicz, odpowiedzialny za 
podsłuch podwodny i ścigający „z muła uporem” 
echa azdykowe U-boatów i w tym sensie jego nie
fortunny pseudonim nabierał blasków w glorii su
kcesów w tej historycznej kampanii pod dowódz
twem nieodżałowanego komandora Franciszka Pi- 
tułki.

,„Pajlot” Olszewski dzielił przez pewien czas z 
autorem kabinę i gdy czasem w porcie, po pryszni
cu, nawigator okrętu ubierał się do wyjazdu na krót
ki urlop (a były to bardzo rzadkie okazje), nakła
dając owiniętą w biały papier, czystą „lądową” ko
szulę, niedyskretne spojrzenie mogło uchwycić 
straszne rany na piersiach i boku, jakich doznał 
Stach na tonącym ORP „Jastrząb” (Murmańsk P. 
Q 15).

Są również takie polskie okręty co osiągnęły taką 
sławę po obu stronach kanału La Manche, Morza 
Śródziemnego, czy Atlantyku, że wystarczy czasem 
jedno słowo, aby nie było wątpliwości.

Tak jest „Bismark” dla ORP „Piorun”, „Dieppe” 
dla „Ślązaka”, „Bastia” dla „Dzika”. Inne sławne 
miejsca bitew i kampanii mogą być podzielone po 
bratersku przez polskie okręty. Dzielili się również 
okrętami dowódcy. Takim na przykład „Ślązakiem” 
dowodzili po kolei oficerowie kursowi „Iskrowzy 
nie wyłączając komandorów Kazimierza Hessa i 
Wacława Fary.
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Przylądek Spar/ento. znany był „Garlandowi”, 
„Ślązakowi” i „Błyskawicy”, ale chyba najbardziej 
się wbił w pamięć „Dzikowi”, który tam właśnie po
słał na dno duży włoski tankowiec.

Dla „Sokoła” muszą być niezapomniane wybrze
ża Tunisu, a szczególnie zatoka Gabesu. . . ale j po
dejścia do włoskiego , buta ’ w Brindisi. rajd na Mo
rzu Egejskim, gdzie storpedował ścigacz artyleryj
ski (chapeau bas dla torpedysty), nie mówiąc już o 
trzech szkunerach i czterech kutrach, które on wys- 
słał do ,,'kofferdamu Davida Jenesa” — a na tych 
dwóch okrętach podwodnych „Iskrowcy” czy ra
czej „Wilkowcy”, porucznicy: Kazimierz Grochol
ski. (Ex. HMS „Nelson”),, Oskar Gliński (HMS 
,.Queen Ehsabeth” i częściowo HMS „Fonmidab- 
le” — Ryszard Fritz (ex- HMS „London”).

ORP „Piorun”, jakby mu było za mało skrzyżo
wania szpad z „Bismarkiem”, „chadzał i na Tirpit- 
za” i to nie raz na operacji „Tungsten”, gdy z Home 
Fleet wyszedł na morze 1 kwietnia 1944 (ładny Pri
ma Aprilis, żartowali polscy marynarze), a później 
na „poprawiny” >pod koniec tegoż miesiąca, gdyż 
Royal Navy chciała się upewnić, że ten „braciszek 
Bismarka” nie będzie mógł przeszkadzać w przy
gotowującej się inwazji plaż normandzkich. Nieco 
później, bo 14 czerwca 1944, „Piorun” (plus „Ashan- 
ti”) bierze udział w zwycięskiej bitwie morskiej ko
ło Jersey, z zespołem niemieckich trałowców, tra
fiając jednego z nich torpedą, co było wyczynem, 
w tego rodzaju ruchomej „grze morskiej” torpedys- 
ta w tym okresie: Leopold (Maślak) Kawerniński 
(ex HMS „Suffolk”).

Na ORP „Ślązak”, duma rocznika, porucznik Ka
rol (Mayer, Virtuti Militari, kierujący celny ogień ar
tyleryjski w gorących momentach 19412/44 niebacz
ny na poniesione w boju rany. Na tymże „Ślązaku” 
sprawowali się również bardzo dzielnie: ppor. Wła
dysław Szukszta (ex HMS „Suffolk”), oficer mecha
nik okrętu por. mar. Zdzisław Trapp (absolwent 
RNC Keyham) oraz jeszcze trzech „Iskrowców” — 
por. mar. Mossakowsni Zenon (Ex HMS „London”), 
ppor. mar Piotr Surzyn (exx HMS „Exeter”) por. 
mar. Tadeusz Noworol (ex HMS „Norfolk”), wszys
cy odznaczeni Krzyżami Walecznych i medalami z 
okuciami, nie licząc wielu odznaczeń angielskich. O 
bojowości tego okresu świadczy fakt, że „Ślązak” 
mimo późnego dołączenia do „Polish Navy” szczy
ci! się rekordową ilością odznaczeń w bardzo „go
rących” kampaniach, mając pod koniec wojny w 
„swym worku” dwa Virtuti Militari i 119 Krzyży Wa. 
lecznych, rozdzielonych między oficerami i człon
kami załogi. A trzy inne polskie okręty są bardzo 

blisko tego wyniku „Ślązaka”: ORP „Piorun”, „Bły
skawica” i . Burza”. Na „Piorunie’, po bitwie ko'o 
Jersey, (gdzie gromił Niemców razem z „Ashanti”) 
posypały się liczne Krzyże Walecznych, między in
nymi na pierwszego i drugiego oficera artylerii: por. 
mar. Jerzego Tumaniszwili i por. mar. Stanisława 
Kopeckiego (ex HMS „London”), który podobnie 
jak Miczysław Woźniak na „Błyskawicy ’, podawał 
elementy do dział podczas walki artyleryjskiej z sied
mioma niemieckimi okrętami. Porucznik mar. Tuma
niszwili (w tym okresie), mógł też się zaliczyć do o- 
ficerów kursowych pewnej części byłych podcho
rążych z „Iskry”, gdy w roku 1940 na ORP „Burza” 
miał podczas postoju w Harwich ich dziesięciu 
(plus pchr. Brodziki, „Klebergowiec” idący we 
wrześniu 1939 z odsieczą oblężonej Warszawie, co 
poległ na ORP „Orzeł” w jego ostatnim patrolu). 
W „skraplaczu’ na „Burzy” odbywa’a się więc lekcja 
artylerii o tachymet.ach, odchyleniu na wiatr, wek
torach wyprzedzenia itp. Bardzo zmęczeni po pa
trolach na Morzu Północnym słuchacze — to , ma
ci” podchorążowie: Ludwik Antoszewicz, Michał 
Białowski, Karol Mayer, Zenon Mossakowski, Tade
usz Noworól, Zdzisław Pleśniak, Janisław Wańkows- 
iki, Mieczysław Woźniak. Konstanty Zubkowski i 

autor tego artykułu. Porucznik Tumaniszwilli denerwo
wał się dyskretnym ziewaniem i „tępym” wzrokiem 
słuchających go podchorążych. Był to początek woj 
ny, gdzie teoria wyprzedzała praktykę- Nie przy
puszczał pewno, że z tej dziesiątki czterech póź
niejszymi „Crack” artylerzystami, podających nieo
mylnie elementy do dział w niezliczonych spotka
niach „na gorąco” z nieprzyjacielem.

Autor nigdy nie zapomni postaci komandora Ro
yal Navy, Evansa, dowódcy grupy eskorterów ocea
nicznych podczas ostatniego „Atlantyckiego” mane
wru wyjścia z portu Greenock, gdzie ORP ..Burza”, 
zamiast tradycyjnego kursu na zachód na spotkanie 
konwoju gdzieś na Ailsa Craig — miała okrążyć 
Szkocję przez Pentland Forth w drodze do Sunder- 
landu na Morze Pó'nocne, ale nie do walki na nim, 
tylko na rozbrojenie i przejście do II-giej rezerwy.

Ze swego stanowiska na rufie polskiego okrętu 
mógł widzieć dobrze dowódcę alianckiego zespołu, 
stojącego na lądzie tak blisko burty „Burzy”, że 
mógł bez trudu dyskretnie obserwować najmniej
sze detale manewru wyjścia z portu swego wiernego 
i zawsze sprawnego w boju „lewo skrzydłowca”.

Po tak długiej, skutecznej współpracy następował 
nieodwołalny zgrzyt rozstania, tak jakby nagle pę
kło ogniwo łańcucha kotwicznego. Odejście na sta
łe okrętu nie było więc momentem banalnym. Mimo 
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to, na swych ogorzałych od wiatru i słońca policz
kach nie pokazywał, brytyjskim zwyczajem, żad
nej reakcji, czy emocji, nawet, gdy ręce polskich 
marynarzy chronione przez, brązowe skórzane 
rękawiczki, z sekcji rufowej uwijały się zręcznie 
przy stalówkach, zrzucając cumy, lub luzowaly je 
z polerów, gdy jednocześnie odbijały się echem od 
portowych budynków i wysokich dźwigów ostatnie 
polskie komendy na ster i maszyny, jakie mógł u- 
słyszeć, a wśród nich spokojny głos d.o. Komandora 
Franciszka Pitułki i kontrastujący z nim gromki bas 
z.d.o. Włodzimierza Łoskoczyńskiego, komenderu
jącego z energią sekcję na dziobowym „springu”. 
Evans stał wciąż nieruchomo jak posąg, i jakby nie
obecny czy obojętny na to co się działo. Tylko w 
momencie, gdy polski okręt drżał już od obrotu śrub 
i spieniona woda zaczęła szybko odrzucać rufę od 
mola, zabłysły mu w .oczach łzy.

Nie były to jakieś lży dla pokazu. Nie miał on w 
sobie nic z pozera. Odwrotnie. Były to te rzekomo 
„nie-msękie”, ale jakże cenne perły prawdziwego, bo
lesnego zawodu rozstania.

Po tym, „posąg” ożywił się i wysoko podniesiona 
prawa dłoń zaczęła wykonywać pożegnalne łuki w 
powietrzu na które odpowiadały polskie ręce z po
mostu, pokładu i spardeków podczas gdy sylwetka 
Evansa malała w oczach na opustoszałym molu.

Po wojnie tylko „Burza”, „Błyskawica” i „Iskra” 
powróciły do oswobodzonego od „Krzyżaków” 
kraju. ORP „Wilia” oddała ostatnią przysługę dla o 
swobodzenia Europy, jako część sztucznego mostu 
Mulberry, po którym toczyły się alianckie cz.o’gi i 
artyleria dla przebicia reklamowanego przez Goe- 
bellsa „Atlantyckiego Muru”.

Polskie okręty były zwiedzane z pietyzmem w 
kraju, kończąc swą piękną karierę jako morskie mu
zea. Na ORP „Iskra” opuszczono banderę w roku 
1978. I dobrze było, gdy w tym ostatnim momen
cie defilowali przed nią młodzi, polscy podchorążo
wie marynarki w takt płomiennej „Warszawianki”.

Część byłych „Iskr.owców” rejsu do Las Palmas bez. 
. . . dojścia do portu, powróciła w różnych okresach 
do kraju, większość jednak wciąż się tuła na emigra
cji. I były dalsze, smutne pomniejszenia „aktywu” 
Iskrowców. Porucznik marynarki Władysław Szuk- 
szta — to litewskie serce co Polskę gorąco kochało, 
zgasło przedwcześnie tuż po wojnie, na Morzu Czer
wonym podczas ratowania tonącego po pożarze M/V 
„Empire Trader”. To był ten sam „pechowy” Wła
dek, którego nazywali koledzy „Biednieńki”, co zła
mał nogę na ORP „Wilia” podczas sztormu na Mo

rzu Północnym i był odstawiony do Dovru na parę 
miesięcy przed wojną. Podchorążowie zazdrościli 
mu w sposób nieładny „wyprzedzenia” ich w znajo
mości języka angielskiego i znanych z „goodwill” 
szpitalnych sanitariuszek, a on im na pewno Casablan
ki. Cześć Jego pamięci!

Pcgcomca Niemców spod „Isle de Bas”, Kawaler 
Legii Honorowej i Krzyża Walecznych, porucznik 
marynarki Mieczysław Woźniak też już nie żyje. Nie 
miał łatwego życia na obczyźnie i umarł w osamot
nieniu. Niech Mu tułacza ziemia lekką będzie. U- 
marł na serce w dalekiej Rodezji Stach Kopecki 
(Ex HMS London i ORP „Piorun”), co brał u- 
dział w dwu sławnych pogromach „Krzyżaków, raz 
w czerwcu 1941 na angielskim krążowniku, a później 
w bitwie koło Jersey, gdzie zdobył Krzyż Walecz
nych w waice artyleryjskiej z siedmioma niemiecki
mi okrętami. Po wojnie odwiedzał Polskę i bywał u 
autora w Szwajcarii. Raz mu nawet przywiózł zasu
szoną cenną pamiątkę z kraju: polskie maki i łubi
ny. Ta relikwia stała się bodźcem do wiersza zamiesz
czonego pod koniec tego artykułu, który jest ofiaro
wany na pamiątkę kolegom z „Iskry”, wszystkim 
innym co pozostali na emigracji.

Odszedł niedawno Zdzisław Pieśniak, szanowa
ny w B. Brytanii profesor matematyki (oficer artyle
rii na „Burzy” z atlantyckich szlaków), jeden z naj
młodszych wiekiem swojego rocznika.

O tych co pozostali przy życiu nie łatwo się coś 
dowiedzieć, za wyjątkiem wielkich „społeczników”, 
co wciąż poddają swój czas i siły na bezpłatną, ale 
jak niezbędną rolę opieki nad inwalidami i wdowa
mi po poległych marynarzach oraz, innym, potrze
bującym pociechy j pomocy poprzez Stowarzysze
nie Marynarki Wojennej, tak jak: Kostek Zubkowski, 
Roman Duila. Franciszek Preisner i inni.

Do tejże instytucji „zawijają” czasami z wizytą ka
pitanowie Żeglugi Wielkiej — Mariusz Ołdakowski i 
Jerzy Pawłowicz. Na uniwersytecie w Birmingham 
pracuje profesor Janisław Wańkowski, którego sława 
doszła nawet do kraju, gdzie bywa na honorowych 
kursach. Stamtąd przyszły wiadomości o innym, do- 
skona'ym profesorze socjologu — Janie Kosiku.

Poranek alpejski we wczesnym lecie 1979.
Słońce już świeciło ogromne, jakby wyglądające 

z paszczy wielkoluda Zręby Południa i szczyt Zielo
nego Ostrza, wymierzony jakby w wyzwaniu w 
stronę dominującego nad nim od zachodu, wiecznie 
ośnieżonego Mont Blanc.

Punkt obserwacji autora jest bardzo wysoko ponad 
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lizierą ostatniego lasu na samotnej skałce pokrytej 
świeżą zielenią.

Od czasu do czasu dolatują aż tam gwizdy kosów, 
ćwierkanie pleszek, trzepot skrzydeł sójek, a z głę
bi małego lasku, gdzieś „sześć rumbów od rufy” — 
terkot , karabinu maszy nowego”, pracowitego dzię
cioła. Z bardzo dalekiej odległości, ipo drugiej stronie 
jeziora genewskiego na kursie 180°, zarysowują się 
budynki starej Lozanny i nieco dalej na wschód drze
miący u stóp Alp, Montreux.

Z niewidocznego dla obserwatora portu lozańs
kiego, Ouchy , wyszedł nagle mały statek z szwaj
carską banderą na rufowym drzewcu i posuwa się 
powoli wpoprzek jeziora w kierunku francuskiego 
Evian. „Pasażer” zmienił kurs, omijając nowy basen 
jachtowy w Vidy j mimo dużej odległości, odbite od 
szyby pomostu słońce, raziło w oczy jak lusterko.

Czy to możliwe, że pokój w łEuropie trwa od 
przeszło 34 lat, prawie 40 lat temu zabrzmiały pier
wsze strzały na Westerplatte? A więc krucha łupinka 
jaką wydaje się być S/S „Leman” nie ryzykuje, że 
rzuci się na nią jakiś uzbrojony ścigacz z korsarza, 
grożąc mu otwarciem ognia, gdyby wołał radiem o 
pomoc. . .

A jaka jest przyszłość dla Wolnego Świata, któ
ry uniknął raz jeszcze Apokalipsy pod Krzyżackim 
czy podobnym mu dyktatorskim butem?

W czerwcu 1979 Jan Paweł II odwiedza Warsza
wę, Częstochowę i grób św. Stanisława w Krako

wie. Nie zapomina również o Gnieźnie. Jakby się z 
tego cieszył, procesujący się z Krzyżakami w War
szawie o pomorską ziemię. Łokietek. . .

Ale gdy w 1320 arcybiskup gnieźnieński Janisław 
wkładał mu na głowę polską koronę, nigdy się w ów
czesnej Polsce nawet nie śniło, że kiedyś będzie mo
żna usłyszeć z okienka apartamentów papieskich na 
Watykanie miły głos: „Witajcie Rodacy” — gdy za
witają tam legacje z rodzimej Polski, aby zobaczyć 
swego krakowskiego kardynała w stolicy Piotrowej

Zostały wysłuchane modły króla Władysława w 
krakowskiej katedrze. O co jeszcze mógł się modlić 
nasz dzielny król — tułacz? Aby silna moralnie 
Polska była kiedyś pośrodku prawdziwie Wol
nego Świata. Gdzie granice w Europie od Atlantyku 
po Ural byiy tylko lingwinistyczne i geograficzne.

Gdzie życie każdego człowieka będzie jego nie- 
odbierdlnym skarbem. Gdzie Trybunał Wszystkich 
Narodów będzie czuwał, aby nigdy nie doszli do wła
dzy dawni szatani, co by chcieli szykować nowe 
wojny. Gdzie miłość bliźniego jest pierwszym j u- 
niwersalnym prawem. Gdzie przyszłe generacje po
dadzą sobie ręce w wiekuistym ślubie wzajemnego 
zaufania. Gdzie będą niepotrzebne więzienia, mury 
czy druty kolczaste. Aby pod miłym okiem Stwórcy, 
było dobrze żyć dla wszystkich sióstr i braci białych, 
czarnych, czerwonych czy żółtych.

Długie noce, obca ziemia, a na niej łzy rosy 
A tam w kraju od lat wielu przekwitają wrzosy. . . 
Pamięć żmudna, pamięć trudna, czy to jest możliwe 
Że nas dzielą lądy, morza i mury straszliwe?

Czy w mazurskie babie lato nim nadejdzie słota 
Brzmi piosenki po ścierniskach nuta szczerozłota? 
A na wiosnę dzieci patrzą czy boćki przylecą, 
Czy na błoniach polne kw aty w słoneczku się 

świecą?
Cz.y wciąż jeszcze pachną mocno parkowe jaśminy 
A dziewczęta plotą w wianki maki i łubiny, 
Które później starą Wisłą para w parę płyną 
Aż do Gdańska znanym szlakiem na jesień zawiną?

A tam. . . morze, Mocny Boże, wciąż tak samo siwe, 
Pamięć żmudna, pamięć trudna; Czy to jest 

prawdziwe?
Stare rymy, stare strofy, owocem tęsknoty, 
Młode bóle, serca bóle za ten sen nasz złoty.

Lozanna, lato 1979.



NASZE SYGNAŁY 31

ANDRZEJ GUZOWSK1

KANAŁ LA MANCHE
Nowela

—Nudno, cholera, — powiedział Grabowicz 
sięgając po butelkę szkockiej whisky. Podniósł w gó
rę szklankę na wysokość oczu i nalał złocistego pły
nu do niewidocznej, ale znanej mu z długoletniej 
praktyki, miarki. Z równą precyzją dolał wody i po
ciągnął mały łyk. — Jedno, co tu można jeszcze zro
bić, to napić się dobrej whisky. Bogu dzięki, że nie 
fałszują. Ale trzeba zamówić całą, nierozpieczęto- 
waną butelkę na stolik. Jak zamawiasz na kieliszki, 
to oszukują i na miarze i na ilości dolewanej wody...

Siedziało ich czterech przy stoliku niemal puste
go o tej porze Cocktail-baru. Czarny, jak heban, bar
man, we względnie czystym kitlu, przecierał leni
wie ladę i świecące się niklowe rączki pomp od piwa. 
Między stolikami snuł się, jak cień, mały, chuderla- 
wy kelner w piaskowego koloru płóciennej kurtce z 
błękitnym kołnierzem.

Grabowicz przeciągnął się w fotelu na całą szero
kość ramion, ziewnął głośno i powtórzył: — „Nud
no, cholera.”

— Mówiliście o przygodach miłosnych, — zwró
cił się do towarzyszy. — Różne bywają przygody 
miłosne. Ciekawe, mało ciekawe, wulgarne, wznios
łe. Niektóre pamięta się całe życie, inne zapomina się 
po tygodniu. Są takie, które uczą nas czegoś o życiu, 
inne znowu wydają się powtórzeniem czegoś bar
dzo dobrze znanego. Wszystkie te rodzaje były w 
różnych formach opisane w literaturze. Romantycy 
opisywali cierpienia półgłówków, stawiających byle 
dziwkę na piedestał. Egzystencjonaliści znowu na
wet najbardziej czyste uczucia sprowadzają do pro
blematyki dawno niepranej bielizny. Krańcowość w 
żadnej sprawie nie daje rzeczywistego obrazu. Na 
jedno zgodzę się z egzystencjonalistami. W przy
godzie miłosnej należy dopatrywać się biologicznego 
tylko sensu a romantykom trzebaby powiedzieć, że 
nieszczęśliwe miłości trafiają się rzadziej, niżby ka
zała nam wierzyć cała literatura pierwszej połowy 
dziewiętnastego wieku. Tym niemniej, na usprawied
liwienie romantyków możnaby dodać, że wiele, na
wet wulgarnych przygód miłosnych, ma w sobie du
że napięcie uczuciowe... Miałem kiedyś kolegę, ser
decznego przyjaciela nawet, z którym dużo mnie łą
czyło. Ten mój przyjaciel, powiedzmy, że miał na 
imię Roman, przeżył kiedyś przygodę miłosną, która 
musiała mu głęboko zapaść w pamięć. Nawet ja, po

stronny obserwator, pamiętam po tylu latach tę histo- 
ję ze wszystkimi szczegółami.

Było to w roku 1940-tym w Anglii. Roman miał 
wtedy dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa lata. 
Wiek, w którym ma s ę żywiołową radość życia a 
równocześnie wiek, w którym łatwo się zdobyć na 
bohaterski gest rozstania się z życiem. Zwłaszcza, 
gdy jest wojna, gdy się jest podporucznikiem mary
narki i dowodzi się ścigaczem. A w takiej właśnie sy
tuacji byt mój przyjaciel Roman.

— Roman był zawsze dla mnie uosobieniem en 
tuzjazmu dla morza i służby w marynarce. Pamię
tam jak szalał z radości, gdy otrzymał rozkaz obję
cia dowództwa na — nowiutkim, prosto ze stoczni, 
szybkim i zwrotnym ścigaczu. Całymi dniami o ni
czym innym nie mówił.

W wilję jego wyjazdu do stoczni w Southampton 
po ścigacz wpadł przed wieczorem do mojej kabiny 
na bazie i począł mn!e wyciągać na wypad do miasta 
Nie bardzo mi się chciało. Malowałem właśnie — wy
dawało mi się wtedy że to najwspanialszy obraz w 
mym życiu — robiony z małej fotografii amatorskiej, 
stylizowany portret mojej ostatniej sympatii z Polski 
— studentki z Krakowa. Roman, z typową dla ludzi 
o żywiołowym charakterze pogardą dla sztuki, ka
zał mi rzucić to — jak się wyraził — pacykarstwo i 
ubrać się do wyjścia na ląd. Niedawno znalazłem ten 
malunek w moich szpargałach i doszedłem do wnio
sku, że pogarda Romana dla sztuki — dla mojej 
sztuki — była może uzasadniona.

— Ale wróćmy do historji miłosnej Romana, któ
rej wówczas, w mojej kabinie, nawet nie mogliśmy 
przeczuwać.

— Uległem jego namowom i za godzinę jechaliś
my już na ląd motorówką naszej pływającej bazy. 
Do odległego o kilka kilometrów śródmieścia wzię
liśmy taksówkę. Uważaliśmy wówczas, że oficer 
marynarki na lądzie nie powinien używać innego śro
dka lokomocji. Z dużą pogardą patrzyliśmy na star
szych i żonatych oficerów, tłoczących się do autobu
su. Śródmieście Plymouth stało jeszcze wówczas 
na miejscu. Dopiero w kilka miesięcy później miało 
być ono zrównane z ziemią przez szereg nocnych 
„blitzów” niemieckiej Luftwatte. Ale wtedy tego 
czerwcowego przedwieczora w roku 1940-tym uli
ce i skwery były tam czyściutkie, domy nieposz- 



32 NASZE SYGNAŁY

czerbione, nawet wystawy sklepów pełne towaru. 
Epopeja Dunkierki z przed dwóch tygodni wstrzą
snęła może myślami i poczuciem bezpieczeństwa 
pewnych warstw angielskiego społeczeństwa, ale nie 
tknęła jeszcze tego przeciętnego tłumku ulicznego 
o tej porze — panienek ze sklepów czy z urzędów, 
sklepikarzy, podchorążych z Morskiej Szkoły 
Technicznej, czy tych młodych żołnierzy, którzy 
mimo munduru ciągle wyglądali jak dopiero co wy
puszczeni ze szkoły sztubacy.

— Poszliśmy do kina. Jak dziś pamiętam, grano 
wówczas w kinie Royal, na placu, który nazywaliś
my „placem pod zegarem”, cudownie kolorową 
bajkę „Wizard of Oz” z młodocianą wtedy Judy 
Garland. Piosenka z tego filmu „Somewhere over 
the rainbow” wiąże mi się na zawsze w pamięci z 
tym nastrojem podniecenia przed wielką przygodą, 
jakie odczuwaliśmy w owym czerwcu 1940-tego 
roku, gdy pancerne dywizje Hitlera stawały nad 
brzegami Kanału La Manche.

— Wyszliśmy z kina w namacalny mrok zaciem
nionego miasta. Rzuciłem myśl pójścia do sąsiednie
go hotelu na tak zwany „Dinner-Dance". Zjeść i tak 
trzeba było, a przy muzyce przyjemniej. Poza- 
tym obaj byliśmy w wieku, kiedy zawsze jest się go
towym potańczyć, poszukać nowych znajomości, 
nawiązać jakiś flirt.

— Na sali było dość pełno. Sobota wieczór. Znaleź
liśmy jednak stolik w samym kącie, pod bujną palmą 
w wielkiej, jak koło młyńskie, drewnianej doniczce. 
Bywaliśmy w tym hotelu dość często. To też połowa 
gości była nam znana z widzenia, z tą czy z ową 
z dziewczyn mieliśmy nieraz okazję potańczyć czy 
zafundować kieliszek sherry. Zamówiliśmy obiad, 
dwa podwójne dżyny z peppermintem — to był wów
czas nasz umiłowany trunek — oraz butelkę fran
cuskiego wina. Za winem żaden z nas specjalnie nie 
przepadał, ale uważaliśmy, że oficerowi nie wypa
da zjeść w restauracji obiadu bez butelki fran
cuskiego wina. Bogiem a prawdą, to każdy z nas wo
łałby albo po kilka dżynów do obiadu albo duży ku
fel piwa. Ale — noblesse oblige — więc piliśmy czer
wone wino.

Już przy rybie zauważyłem, że Roman uporczy
wie zerka w prawo, siedziałem tak, że przedmiot 
jego obserwacji znajdował się trochę za mymi ple
cami. Przesunąłem trochę krzesło pod pozorem się
gnięcia po butelkę z winem — i obejrzałem się. O 
dwa stoliki od nas siedziała, zdawałoby się, zakocha
na para. On, typowy, trochę fircykowaty oficerek 
Royal Marines. Dziewczyna — ładna tą charakterys
tyczną urodą, która staje się coraz bardziej powab

na. im dłużej na nią patrzeć. Była brunetką, miała 
śmiejące się oczy, zawadiacko zadarty nosek i równe, 
białe zęby, często pokazywane w uśmiechu ust tro
chę szerokich, ale mających jakiś nieuchwytny, kapry
śny wdzięk. Figurę miała bardzo zgrabną z tą peł
nią kształtów, którą da się najlepiej określić słowem 
— przy tuln ość.

— Musiała nas zauważyć, a przynajmniej Romana, 
bo kilkakrotnie strzelała wyraźnie oczyma w kierun
ku naszego stolika. Obserwowałem całą zabawę 
spod oka, udając, że się rozglądam po sali. Roman 
przestał się po chwili krępować i gapił się na dziew
czynę już bez przerwy. Widziałem, jak od czasu do 
czasu, robił głupie miny, które każdy mężczyzna w 
takiej sytuacji uważa za uwodzicielskie. W pewnej 
chwili oficerek Royal Marinę przeprosił swoją to
warzyszkę. wstał i poszedł przywitać się z kimś na 
drugim końcu sali. Dziewczyna — przedmiot wes
tchnień Romana — pozostała sama. Czekałem, co z 
tego wyniknie. Kto zrobi pierwszy ruch. Było już 
bowiem dla mnie rzeczą zupełnie jasną, że dziew
czyna ma wyraźną ochotę na zawarcie znajomości 
z Romanem. Użyła starej, jak świat sztuczki. Wy
jęła z torebki papierośnicę, włożyła do ust papiero
sa i poczęła szukać zapałek. Roman skoczył jak 
żbik z zapalniczką w ręku. Zapalniczka Romana sta
nęła na wysokości zadania — i nie chciała się zapalić. 
Dało to okazję do wymiany kilku żartobliwych fra
zesów i dziewczyna zanosiła się od śmiechu, jakby 
oklepane dowcipy Romana słyszała pierwszy raz w 
życiu. Roman ofiarował się, że przyniesie zapałki od 
kolegi — to znaczy ode mnie. Dziewczyna poczę
ła się upierać, że właściwie nie ma wcale ochoty na 
papierosa. Tymczasem wrócił angielski oficerek, na
stąpiło przedstawienie się i propozycja przyłączenia 
się nas do ich stolika. Zostałem więc i ja zaciągnięty 
do wspólnego towarzystwa. Reszta wieczoru upły
nęła na systematycznym pijaństwie moim i angielskie
go oficerka, który począł mnie zapewniać o polsko- 
brytyjskim braterstwie broni i o tym, że nie żywi do 
Romana urazy o odbicie mu dziewczyny. „Dla He
len — twierdził Anglik — mam dużo braterskiego 
uczucia, ale nie ma mowy o żadnej między nami mi
łości. ..”. Tempo, w jakim ciągnął whisky, zdawało 
się jednak mówić mi coś innego. Urżnął się wreszcie, 
czknął i powiedział, że musi wracać na okręt. Chcia
łem go odprowadzić. Nie pozwolił. Okazało się po
tem, że nie zapłacił rachunku za obiad i zamawianą 
wódkę. Roman był tak rozanielony, że bez słowa za
płacił, mruknąwszy do mnie, że to właściwie wszys
tko w porządku. Odbił oficerowi dziewczynę, to jest 
rzeczą słuszną, że płaci rachunek. A odbił dziewczy-
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nę na całego. Podczas gdy myśmy z Anglikiem gazo
wali, Roman i Helen patrzyli sobie w oczy, że aż zbie
rało się na mdłości. Nie zauważyli nawet odejścia 
wstawionego oficerka. Helen do końca wieczora na
wet się o niego nie spytała.

Wracałem na bazę oczywiście sam. Roman odwo
ził Helen do domu, gdzieś na bardzo odległe przed
mieście. Widziałem go dopiero następnego ranka, 
śpieszącego się na motorówkę pocztową. Jego po
ciąg odchodził gdzieś około dziesiątej rano. Był o- 
kropnie zaaferowany, zdążył mi tylko w przelocie 
rzucić — „Morowa dziewczyna z tej Helen. Szkoda, 
że już wyjeżdżam. Nie uwiedź mi jej, staruszku, pod 
moją nieobecność, bo ja tu jeszcze wrócę. .

— Roman pojechał na swój ścigacz — ciągnął 
Grabowicz po krótkiej chwili, wypełnionym ponow
nym nalewaniem sobie whisky do szklanki. — W ty
dzień później chodził już na bojowe operacje w Ka
nał La Manche. Tym, którzy tam nie byli wówczas, 
trudno sobie wyobrazić, co to był Kanał La Manche 
latem roku czterdziestego. Na wyjątkowo pogodnym 
tego roku niebie dudniły niemal bez przerwy silni
ki niemieckich Dornierów, wyły spazmatycznie 
Messerschmitty, Hurricane’y i Spitfire'y, z brzegów 
dochodził pośpieszny łomot artylerii przeciwlotniczej, 
białe obłoczki szrapneli układały się w koronkowe 
wzory, sponad dachów angielskich miast i miasteczek 
raz poraź strzelały w górę brudno-rude dymy po 
wybuchających bombach. Ścigacz, patrolujący z 
szybkością trzydzieści pięć czy czterdzieści wę
złów, przelatywał olbrzymie obszary wód Kanału, 
będąc rano świadkiem pojedynku artyleryjskiego 
dział z Dóvru z niemiecką artylerią kolejową w Ca
lais, a w południe, patrząc z bliska na snujące się dy
my bombardowań w Plymouth, aby tego samego po
południa jazgotać ze swych karabinów maszyno
wych do Stukasów, atakujących brytyjski konwój ko
lo Portlandu. Ścigaczom niejednokrotnie przypadłe 
zadanie wyławiania z wody zestrzelonych lotników. 
Nieco później, na głównej trasie lotniczej przez Ka
nał, gdzieś między Margate Bornemouth i Anglicy i 
Niemcy zakotwiczyli pływające budki ratowni
cze dla zestrzelonych lotników. Nocą ścigacze je
dnej i drugiej strony chodziły od jednej takiej bud
ki do drugiej, podejmując zestrzelonych pilotów i 
w zależności od munduru, albo biorąc ich do niewo
li, albo traktując z honorami. Właśnie przy takiej bud
ce ratowniczej Roman miał swoje pierwsze spotka
nie bojowe z Kriegsmarine. Ciemną, że choć oko wy
kol, nocą, podszedł do takiej jednej pływającej bud
ki i zastał tam niebylejaki galimatias. Lotnik niemiec
ki z pistoletem w ręku siedział w jednym rogu, ter

roryzując dwóch rannych pilotów brytyjskich i nie- 
dopuszczając ich do podręcznej apteczki. Nagłe przy
bicie do budki ścigacza Romana spowodowało lek
ki wstrząs i Niemiec upadł, wypuszczając z ręki pi
stolet. Dwóch marynarzy Romana wpadło do we
wnątrz na moment szamotania się jednego z ran
nych Anglików z Niemcem. Krótkie mordobicie u- 
przytomniło oficerowi niemieckiemu kto tu władza 
i facet spokojnie już powędrował jako jeniec na ści
gacz. Było tej nocy trochę fali i hałas odbijającego 
się o burtę ścigacza o pływającą budkę zagłuszał in
ny odgłos — silników nadchodzącego ścigacza nie
mieckiego. Roman zauważył Niemca na odległość 
może stu metrów — gdy ukazała się biała grzywa 
rozcinanej przez jego dziób fali. Sytuacja była bar
dzo niebezpieczna — Niemiec miał przewagę ru
chu, pozatym wiadomo było, że niemieckie ścigacze 
mają dużo silniejsze uzbrojenie artyleryjskie. I tu Ro
man pokazał tak ważną dla oficera marynarki cechę 
— szybką orientację i zdolność obrócenia na włas
ną korzyść najcięższej sytuacji. Ocenił, że Niemiec 
podchodzi wprost z rufy, a więc przy tej ciemności 
nie potrafi, aż będzie zapóźno, wyodrębnić sylwetki 
stojącego ścigacza od budki ratowniczej. Zaskoczo
nym więc będzie Niemiec. Roman miał na pomoście 
skrzynkę z granatami ręcznymi. Rozdał po dwa 
najbliżej stojącym marynarzom, obsadził działko i 
karabiny maszynowe i kazał czekać. Ścigacz nie
miecki zastopował motory i szedł inercją wprost na 
ścigacz Romana, który ciągle musiał widocznie uwa
żać za budkę ratowniczą. Z odległości dwudziestu 
metrów Roman rzucił jeden po drugim swoje grana
ty ręczne i wrzasnął: „Ognia-”. Poleciały dalsze 
granaty i równocześnie rozszczekał się Oerlikon i 
dwa vickersy. Trzy granaty trafiły w pokład niemiec
kiego ścigacza, reszta wybuchła czerwono sinym 
blaskiem, uderzając o wodę tuż przy burtach Niem
ca. Kolorowe paciorki pocisków smugowych zbie
gły się na pomoście niemieckiego okręciku. Sternik 
nieprzyjacielski musiał położyć ster na burt, bo 
nadchodzący ścigacz odchylił się w prawo, pokazu
jąc całą burtę i w tej samej chwili zahuczały na wy
sokich obrotach jego silniki. Niemiec począł zataczać 
koło. Tuż za jego nadbudówką widać było zrywają
cy się pożar. Roman uznał, że czas wyrwać. Ryknęły 
jego motory, odpychana bosakami budka ratowni
cza otarła się o burtę i polski ścigacz zatoczył łuk 
w kierunku nieprzyjaciela. Znów poleciały ręczne 
granaty i pociski z działka. Pożar na niemieckim 
ścigaczu rósł, obejmował już dużą przestrzeń rufy, 
oświetlając sylwetki ślizgających się po ciasnym po
kładzie marynarzy. Roman wykonał swym ściga- 
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czem gwałtowny zwrot, posyłając na pożegnanie 
kilka dalszych granatów. Nie zdążył nawet zaobser
wować skuteczności tego ostatniego ataku. W tej sa
mej bowiem chwili na ścigaczu niemieckim wybuch
ły zbiorniki z benzyny.

— Po tej akcji nocnej Roman stał się czymś w 
rodzaju pupilka całej flotylli ścigaczy. Widywałem 
go w tym czasie częściej, bo sam zostałem dowódcą 
drugiego polskiego ścigacza w tej samej flotylli. Wy
znaczono nam bazę w czarująco malowniczej miej
scowości w Kornwalii — Fowey. Wrzynający się głę
boko pomiędzy zielone pagórki fiord rozlewał się 
w jeziorkowatą zatoczkę, obramowaną z jednej stro
ny starym miasteczkiem Fowey, a z drugiej — równie 
starą wioską — Polruan. Domki i śmieszne kamie
niczki z szarego granitu ze zwisającymi nad krę
tą, wąską uliczką przybudówkami o charakterys
tycznych, zczerniałych belkach, krzyżujących się 
na wapnem bielonych ścianach. Niemal jedną trze 
cią panoramy miasteczka od strony zatoki zasłaniał 
wypielęgnowany park wokół wielkiego hotelu — w 
czasie pokoju goszczącego szukających wiejskiego 
spokoju, wzruszeń rybołóstwa morskiego i jach
tingu — turystów. W lecie, roku 1940 hotel ten świe
cił jednak pustkami. W wielkiej, pełnej złoceń, sali 
restauracyjnej, spotkać można było tylko kilka ty
powych dla każdego prowincjonalnego hotelu w 
Anglii odwiecznych rezydentek, przybierających 
się na obiad w atłasy, jedwabie i biżuterię z czasów 
królowej Wiktorii, spożywających w skupieniu i na
maszczeniu wyjałowione z wszelkiego smaku po
trawy angielskiej kuchni. Postój ścigaczy ożywił tro
chę atmosferę. Młodzi oficerowie często wynajmo
wali pokoje w hotelu, aby wykąpać się w wannie i 
przespać w wygodnym łóżku na czystej pościeli. Na 
obiady do restauracji hotelowej chodziliśmy rzadko, 
za to bar był wieczorami pełny dymu, brzęku szkla
nek, młodych głosów i granatowych mundurów ze 
złotymi paskami na rękawach.

— Roman wyrwał się kiedyś na dwa dni do Ply
mouth, gdy delikatne, lotnicze motory jego ściga
cza nawaliły i wymagały solidniejszego remontu. 
Wrócił rozpromieniony. Cały czas niemal spędził w 
towarzystwie Helen, w kinie, na dancingu, byli na
wet na kilkugodzinnej wycieczce za miasto. „Bar
dzo mi się ta dziewucha podoba” — mówił do 
mnie po powrocie, gdyśmy siedzieli nad piwem w 
barze hotelu Fowey.. — Serdeczna, przytulna, we
soła jak szczygieł, ale bardzo porządna i moralna”. 
To, co wiesz, tak łatwo nie pójdzie”. Martwiło Roma
na tylko, że tak rzadko może się z nią widywać. 
„Tu w tym Fowey okazji do przyhołubienia sobie 

jakiejś dziewczyny — nie ma” — mawiał z nutą ża
lu w głosie. — „W ogóle trzydzieści kobiet w całym 
mieście na krzyż, z tego jedna ma krzywe nogi, a 
dwadzieścia dziewięć skończyło w zeszłym roku 
siedemdziesiąt dwa lata”. Rzuciłem myśl, którą Ro
man przyjął z entuzjazmem. Zaprosić Helen na week
end do Fowey. Nawet jeśli wypadnie wyjście w mo
rze, to i tak ścigacz ze względu na zapas paliwa 
nie przebywa poza portem dłużej jak osiem godzin. 
Roman zapalił się do projektu i natychmiast poszedł 
do hotelowej czytelni płodzić list do Helen.

— Helen zapowiedziała swój przyjazd na sobo
tę rano. We czwartek po południu Roman, ja i jesz
cze jeden ścigacz angielski, dostaliśmy rozkaz 
przejścia dużą szybkością do Portland, wzięcia tam 
benzyny i dołączenia z zapadnięciem nocy do esko
rty konwoju, idącego kanałem La Manche na wschód 
Te przybrzeżne konwoje, wożące głównie węgiel z 
Walii do rejonu Londynu, miały olbrzymie znaczenie 
ze względu na przeciążenie linii kolejowych i po
ważnych uszkodzeń węzła londyńskiego przez nie
mieckie bombardowania. Toteż Niemcy zajadle te 
konwoje atakowali. W dzień były one poddane silnym 
nalotom Luftwaffe, w nocy zaś na ich trasie czato
wały z zatrzymanymi motorami niemieckie ścigacze 
torpedowe. Zwłaszcza na wysokości Dovru, konwo
je ponosiły ciężkie straty od niemieckich ścigaczy, 
gdyż możliwości manewrowania statków na wąskim 
pasie wody między brzegiem angielskim a mielizna
mi Goodwins były bardzo ograniczone. Była to 
dla nas dość rutynowa robota. Krążąc na szybkości 
dwadzieścia węzłów wokół konwoju najczęściej wy
krywaliśmy przyczajone ścigacze niemieckie i zmu
szali do ucieczki ogniem naszych działek i karabi
nów maszynowych. Niemcy rzadko podejmowali 
walkę. Zresztą te nocne akcje ścigaczy były zazwy
czaj bardzo krótkotrwałe. Po pierwszych strzałach, 
załogi obu stron były zwykle oślepione i gubiło się 
przeciwnika w nocnej ciemności.

— Owej nocy, z czwartku na piątek, pogoda by
ła wyśmienita. Morze spokojne, tak, że nawet idą
cym na dużej szybkości ścigaczom nie biło o falę. 
Księżyc w ostatniej kwadrze miał wzejść dopiero nad 
ranem. Po spotkaniu konwoju i wymianie sygnałów 
rozpoznawczych w zapadającym mroku, weszliś
my w naszą rutynę eskortowania. Roman szedł pier
wszy, Anglik za nim, ja zamykałem szyk. Motory 
huczały jednostajnie, pęd powietrza targał szalikiem, 
okręconym wokół szyi, w twarz uderzały od cza
su do czasu drobniutko rozpylone słone bryzki. O- 
czy obserwatorów wlepione były w otaczającą cie
mność, a sternika w białą grzywę piany za rufą po
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przedzającego ścigacza. Ścigacz Romana widzia
łem w niejasnych konturach tylko przy zwrotach, 
ścigacz Anglika błyszczał w nikłej fosforescencji 
morza zadartym pokładem jak jakaś olbrzymia plu
skwa. Jego kontury chwilami przesłaniał białawy 
dym z rur wydechowych silników Utrzymywanie 
odpowiedniego dystansu przez regulację obro
tów silników było dodatkową czynnością, wiążącą 
napięcie uwagi.

Mieliśmy tej nocy tylko jedno bojowe spotkanie 
z Niemcami. Już dobrze po drugiej w nocy, gdy 
znów wychodziliśmy przed czoło konwoju, zauwa
żyłem nagle, już poza moim prawym trawersem nis
ką sylwetkę. Właściwie to domyśliłem się, że coś tam 
jest, bo na pewnym, małym odcinku powierzchnia 
morza nie miała tego ledwie uchwytnego, granato
wo-czarnego połysku. Nie było czasu na porozu
miewanie się z innymi ścigaczami — kazałem poło
żyć ster prawo na burt. Ścigacz mój podskoczył w 
górę na zewnętrznym grzbiecie wyżłobionej w mo
rzu przez poprzednika głębokiej brózdy, zadrżał 
i dziób został przez falę odrzucony z powrotem w 
lewo. Dopiero za drugim razem, gdy ścigacz był 
ustawiony już bardziej prostopadle do fali, przesko
czyliśmy poza ślad torowy, podskakując, jak chłop
ska furka na podmiejskim bruku. Niemiec oczy
wiście musiał nas widzieć wcześniej, ale nie zaczepiał, 
bo czatował na większy łup — statki w nadchodzą
cym konwoju. Teraz, gdy zauważył mój zwrot, mu
siał zrozumieć, że został wykryty i plunął w moją 
stronę kolorową fontanną smugowych pocisków. 
Moje działko na rufie nie mogło strzelać wprzód, 
odgryzaliśmy się więc tylko z karabinów maszyno
wych, celując na błyski z luf Niemca. Nagle dalej w 
lewo zauważyłem nowe parabole świetlne koloro
wych paciorków. To Roman szedł mi na pomoc 

od czoła szyku. Byłem już blisko niemieckiego ści
gacza. Za jego rufą trysnęła fontanna piany — Nie
miec zapuścił motory i poderwał się do ucieczki. 
Pościg trwał krótko. Po kilku zwrotach i zygza
kach musiałem dobrze się pilnować, by się po ciemku 
nie nadziać i nie ostrzelać z Romanem. Niemiec 
zginął nam w ciemności. Zwróciłem więc po ja
kimś czasie z powrotem na Północ, mając nadzie
ję odnaleźć ścigacz angielski, który został na kursie 
dozorowania. W pewnej chwili mój obserwator ru
fowy zameldował błyski strzałów na horyzoncie. 
Zobaczyłem odległe strugi pocisków smugowych, 
nagły silny błysk wybuchu, a później krwistą plamę 
pożaru. Zawróciłem znowu na południe. Kalkulowa
łem, że jeśli Niemiec wykończył Romana, to może 
mi się uda podnieść choć kilka rozbitków. Jeśli zaś 
Roman posłał Szkopów do Świętego Piotra, to była 
nadzieja, że się z nim spotkam i razem będzie nam 
raźniej szukać naszego konwoju.

Chciałbym tu wspomnieć nawiasowo, że nawigacja 
na ścigaczu w nocy, przy dużych szybkościach i 
ciągłych zwrotach, zwłaszcza w akcji bojowej, jest 
robiona zupełnie na oko. Nie ma absolutnie czasu 
na wykreślanie kursów i prowadzenie zliczenia.

Nim doszedłem na miejsce — pożar już zgasł. Po 
kilku minutach krążenia na małych obrotach natknę
liśmy się na jakiś pływający przedmiot. W kole ra
tunkowym pływał trup niemieckiego marynarza. 
Podnieśliśmy bosakiem koło z napisem Schnell- 
boote 73. Romana ani śladu. Zawróciłem więc 
znowu na Północ i odnalazłem konwój dopie
ro nad ranem, gdy mijaliśmy Margate. Było już czas 
kończyć eskotrowanie. Odszukałem ścigacz angiel
ski na lewym skrzydle konwoju i na dużych obro
tach poszliśmy do Dovru. Romana ciągle nie było”.

(c.d.n.)

Rozwiązanie “Ariady o Garlandzie” 
Bo-ha-ter-scy ma-ry-na-rze “Gar-lan-da”.
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KATYŃ

Długim rzędem, w łachmanach, szli szarzy jak 
cienie.

A serca odrętwiałe, w oczach zimna groza. 
Jeden za drugim dążył, trzymał się powroza, 
Bez sił i czucia w ciele. Na ustach milczenie.

Tu Pułkownik, już siwy, z obliczem stężałym 
By nie upaść i skonać na rosyjskiej ziemi 
Niósł na barkach — jak krzyż — swoją smutną 

dolę:
Jeden z tych, co nad Bugiem krwią użyźnił rolę. 
By się tam Cud objawił. . . dla Ojczyzny chwały.

Tam Major-pilot stąpał. Ni widział ni słyszał; 
Oczy w ziemię miał wbite i myślał uparcie 
O eskadrze pod Lwowem, gdy po nagłym starcie 
W potyczce, mimo rany, tak dzielnie się spisał.

Tu Komandor szedł z trudem i sznura się imał, 
Z godnością niósł swe brzemię, a myślami swemi 
Był znów na kanonierce. Front na Wiśle trzymał.•
Szli Ulani, Saperzy, Wojsko wszelkich znaków; 
Szła z nimi sława Polski — nieśmiertelna chwała! 
Mimo więzów i kajdan, szła tam Wolność cała, 
Niepomna krwi i ofiar. Szła godność Polaków.

Wszystkich tych męczenników w nocy wyrywali 
Z łagrów tajgi i stepów; były ich tysiące.

Spędzeni pod sekretem, w pośpiesznym transporcie, 
Na punkt zborny pod Katyń. Tam już dół kopali.

Szedł ten smutny korowód Polskich Oficerów, 
A dokoła straż liczna półdzikich Azjatów, 
Uzbrojonych po zęby, krwi żądnych psubratów.
Z nakazu NKWD — egzekucjonerów.

A gdy przyszli do lasku, tam sprawni siepacze 
Zaczęli krwawe żniwo brutalne i brudne.
Strzał z nagana w tył czaszki! Nie było to trudne.
Gdy jeńcy wpół-umarli, gdy w nich niemoc

płacze. ..
Tyle kul ile czaszek. Rachunek Stalina!
Ale pamięć — jak groźba — echem wróci wszędzie. 
Poprzez 'świat j na wieki trwać nad Rosją będzie, 
Jak palec Boga Ojca nad zbrodnią Kaina.

A dla męczenników — chwała nieśmiertelna 
Wznosi pomnik w historii; w sercach hołd na wieki. 
Niech Bóg-Sędzia nam pamięć tej zbrodni pokrzepi 
I niech się spełni zemsta. Żołnierska, rzetelna!

Wiersz ten powstał na prośbę płk. Józefa Kora- 
binowskiego dla uczczenia aktu odłonięcia pomni
ka pomordowanych w Katyniu — na uroczystości 
święta Żołnierza, zorganizowanej przez Koło SPK 
Kirkcaldy — Szkocja — w dniu 13 sierpnia 1978 
roku.
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