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MARYNARCE WOJENNEJ
Do Polski wróciłem z Rosji w styczniu 1919 roku. 

Na początku lutego zgłosiłem się jako ochotnik do 
nowo zorganizowanej baterii polowej w Warsza
wie. Wkrótce dowiedziałem się, że organizuje się 
Polska Marynarka Wojenna, której dowództwo pod 
nazwą Sekcja Marynarki Wojennej przy Minister
stwie Speaw Wojskowych znajduje się przy ulicy 
Nowo-Miodowej pod nr. 3. Ponieważ mój przy
dział do baterii polowej nie był jeszcze formalnie 
załatwiony, poszedłem z ciekawości do biura „Sek
cji”, aby się dowiedzieć, jakie są możliwości dla 
mnie w przyszłej Polskiej Marynarce Wojennej. W 
biurze „Sekcji” skierowano mnie do kpt. Huberta. 
Ten przyjął mnie bardzo przyjaźnie, a gdy się do
wiedział, że jestem byłym studentem Politechniki, 
zachęcił mnie do wstąpienia do Polskiej Marynarki 
Wojennej. Roztoczył przede mną widoki potężnej 
przyszłości, a mianowicie poinformował mnie, że 
tacy kandydaci jak ja, i w ogóle młodzież ze śred
nim wykształceniem, będą wysłani na wiosnę do 
Szkoły Morskiej w Darmouth w Anglii, przedtem 
jednak trzeba rozpocząć służbę w batalionie mor
skim w Modlinie*).

Byłem oszołomiony. Po przeżyciu w Rosji pod
czas wojny rewolucji, wojen domowych i wszelkiego 
rodzaju barbarzyństwa, otworzyła się przede mną 
perspektywa znalezienia się ,w najbliższej przyszłości 
w środowisku wysoce ucywilizowanym i egzotycz

nym, jakim była wówczas Anglia w opinii polskie
go społeczeństwa. Przyjąłem natychmiast entuzja
stycznie ofertę i po załatwieniu formalności oraz po 
przeglądzie lekarskim zjawiłem się w Modlinie, w 
koszarach batalionu morskiego w dniu 20 lutego 
1919 roku. Miałem lat 28, ale wyglądałem o wiele 
młodziej. Miałem za sobą bardzo niezrównoważoną 
i wielce różnorodną przeszłość.

Aby uwydatnić kontrast mojej ówczesnej sytu
acji szeregowego w kompanii batalionu morskiego 
z moją przeszłością, pozwolę sobie streścić jak naj
krócej mój życiorys.

MOJE „CURRICULUM VITAE”
W 1910 roku ukończyłem w Łodzi specjalną szko

łę przemysłową na wydziale chemicznym. (Obec
nie w tym gmachu mieści się politechnika). Ponie
waż Politechnika Warszawska była wówczas bojko
towana przez polskie społeczeństwo, udałem się do 
Darmstadt w zachodnich Niemczech celem dal
szych studiów chemii na politechnice niemieckiej. 
Tu jednak muszę wymienić pewien epizod. Będąc 

*) Kpt. Hubert nie fantazjował. Znacznie później 
dowiedziałem się, że były takie sugestie skierowane 
do Rządu Angielskiego, na co Anglicy podali tak 
wzsokie koszty szkolenia, na które Rząd Polski 
nie mógł się zgodzić.
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jeszcze uczniem 5. klasy, w czasie wakacji w roku 
1907 wraz z dwoma kolegami przekroczyłem ów
czesną granicę niemiecką. Dzięki znajomościom 
jednego z kolegów, otrzymaliśmy przepustki gra
niczne na 28 dni. Przepustki takie były wówczas 
wydawane przez gminy pograniczne dla tamtejszych 
mieszkańców. Zwiedziliśmy pieszo Poznańskie i czę
ściowo pieszo i pociągiem dotarliśmy do Gdańska. 
Zwiedziliśmy Oliwę, Puck i byliśmy na Helu. Gdy
nię (wówczas Gdingen) opuściliśmy jako niecieka
wą, rybacką wioskę. W Gdańsku, na kanale porto
wym zobaczyłem po raz pierwszy niemieckie okrę
ty wojenne. Ma się rozumieć nie potrafiłem scha
rakteryzować tych okrętów. Co za omen! Czyż 
mogłem wówczas przypuszczać, że za 17 lat będę 
właśnie tutaj stacjonował przez parę zimowych mie
sięcy na polskim okręcie wojennym jako młodszy 
oficer?

W Darmstadcie, w semestrze zimowym pilnie u- 
częszczałem na wykłady i laboratoria, ale gdy 
przyszła wiosna, poniosło mnie! Kupiłem rower i 
wraz z drugim lekkomyślnym kolegą przebyliśmy 
wzdłuz Renu zachodnie Niemcy i dotarliśmy do 
Brukseli w Belgii. Po zmarnowaniu letniego seme
stru wróciłem do domu.

Jesienią 1911 r. zda'em konkursowy egza
min na politechnikę kijowską na tenże wydział 
chemiczny. Zdawało by się, że droga mojej przysz
łości się ustaliła. Niestety, tak się nie stało!

Jesienią 1912 roku powstał po raz pierwszy sta
ły teatr polski w Kijowie. Muszę tutaj nadmienić, 
że teatry polskie pod zaborem rosyjskim jak i pod 
niemieckim były jedynymi instytucjami publiczny
mi, gdzie rozbrzmiewała mowa polska. Były samo 
przez się placówkami patriotycznymi. W Kijowie 
polska młodzież studencka poczytywała sobie za 
zaszczyt statystować bezinteresownie w teatrze, 
gdy zachodziła taka potrzeba. Czyż mogłem wów
czas przepuścić taką okazję, będąc wielkim ama
torem teatru? Statystowałem więc gorliwie, a po
nieważ miałem trochę zdolności aktorskich, dawano 
mi małe role mówione. Po roku zostałem stałym 
członkiem zespołu aktorskiego, grywając niewielkie 
role charakterystyczne i zmanierowałem się ostate
cznie. Moje studia na politechnice mocno ucie- 
piały, bo próby teatralne odbywały się przed po
łudniem.

W 1915 roku przybyła do Kijowa znakomita ar
tystka polska, Stanisława Wysocka, i zorganizowa
ła tzw. „Studium teatralne”. Był to teatrzyk ekspe
rymentalny i jednocześnie szkoła dramatyczna dla 
młodych aktorów i wybranej inteligentnej młodzie

ży. Opuściłem więc teatr dla poważniejszej nauki 
wśród polskiego społeczeństwa w Kijowie, bo ak
torzy stwarzali bliski kontakt z publicznością, wy
rażając szczerze, bez patosu przeżycia sceniczne. 
Artystka Wysocka, będąc świetnym reżyserem i pe
dagogiem. wykorzeniła ze mnie prowincjonalne 
zmanierowanie, nauczyła mnie odtwarzać rzetelnie 
postacie sceniczne oraz rozumieć, na czym polega 
wyrazistość sceniczna. Jednak wybitnym aktorem 
nie zostałem, bo pomimo zapału, nie miałem wiel
kiego talentu aktorskiego.

Przyjaźniłem się wtedy bliżej z kolegami, Jaro
sławem Iwaszkiewiczem, późniejszym znanym lite
ratem oraz z Mieczysławem Szpakiewiczem, póź
niejszym dyrektorem Teatru w Wilnie w Polsce 
Niepodległej. Jarosław Iwaszkiewicz wydał w Pols
ce specjalną książkę o „Studium" Stanisławy Wyso
ckiej w Kijowie, a Juliusz Osterwa, który byl w 
bliskim kontakcie ze „Studium”, naśladował je 
potem w Polsce w swoim teatrze „Reduta”.

Podczas walk ulicznych i oblężenia Kijowa przez 
bolszewików w listopadzie i grudniu 1917 roku, 
aktywność teatru „Studium" została przerwana i 
jego budynek został uszkodzony przez pociski ar
tyleryjskie.

Wojna w 1914 roku odcięła mnie od rodziny i 
musiałem postarać się o jakąś pracę zarobkową. 
Udało mi się dostać zajęcie w polskim „Dzienniku 
Kijowskim”. Stopniowo zostałem korektorem i dro
bnym. reporterem, a w czasie okupacji Kijowa 
przez Niemców, tłumaczyłem artykuły z miejsco
wej gazety niemieckiej. Była to praca dorywcza w 
dzień i stała praca korektorska w co drugą noc. 
Mogłem więc uczestniczyć w „Studium”.

Na początku 1916 roku zagroził mi pobór do ar
mii rosyjskiej. W zasadzie zwalniano od poboru 
studentów zaawansowanych w studiach, a ponieważ 
do nich nie należałem, więc podlegałem poborowi. 
Postanowiłem wstąpić do szkoły oficerskiej jun- 
krów, ale życzliwi i wpływowi przyjaciele wyper
swadowali mi, że niepotrzebnie się narażam, bo 
obecna wojna nie jest wojną polską. Bez mej in
terwencji wpływowi przyjaciele wyjednali mi przy
dział w paramilitarnej organizacji robót hydrotech
nicznych w strefie przyfrontowej południowo-za
chodniego frontu wojennego. Zostałem zarejestro
wany jako urzędnik wojskowy w randze młodszego 
technika i to nie w strefie robót frontowych, a w 
samym zarządzie tych robót w Kijowie. Po prostu 
synekura! Dostałem poważną kwotę na umunduro
wanie i stałą pensję miesięczną. Na. czele zarządu 
stał generał-inżynier Szlegel. Ja zostałem wyznaczo
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ny do wydziału sprawozdawczo-kontrolnego, któ
rego kierownikiem był pułkownik-inżynier Lamin, 
o kałmuckim wyglądzie, przybyły z Kirgizji z Alma- 
Ata (wówczas Wiernyj). W wydziale pracowało kil
kunastu inżynierów i techników, tak samo jak ja 
urzędników wojskowych. Byłem jedynym Polakiem 
w tym wydziale. Praca w strefie przyfrontowej 
polegała na robotach ziemno-wodnych — prze
ważnie zatapianie pewnych terenów na Wołyniu, 
aby uniemożliwić Niemcom przejście. Budowano 
również studnie, łaźnie, a nawet małe drewniane 
mosty i budynki. Mój wydział poza statystyką kon
trolował kosztorysy robót nadsyłanych z frontu. 
W ciągu roku nauczyłem się sprawdzać mniejsze, 
nieskomplikowane kosztorysy robót. Pułkownik La
min był typowym despotą. Gnębił niektórych inży
nierów, a specjalnie jednego małego urzędnika, któ
remu stale groził, że go odda do dyspozycji woj
skowego naczelnika poboru. Mnie nie ruszał, bo 
byłem mu polecony przez samego naczelnika zarzą
du, gen. Szlegela. Gdy nastąpił w 1917 roku mar
cowy przewrót rewolucyjny, gen. Szlegel, płk Lamin 
i kilku innych kierowników zostało wydalonych, 
i kierownikiem mego wydziału został inż. Kalinow
ski, kulturalny i liberalny Rosjanin. Na wiosnę 1918 
zarząd robót i roboty na froncie zostały zlikwidowa
ne i wtedy wróciłem do swej poprzedniej pracy w 
„Dzienniku Kijowskim”.

Gdy po upadku caratu w 1917 roku nastały 
czasy liberalne, w Kijowie utworzono „Polski Komi
tet Wykonawczy” w celu obrony interesów polskich 
na Ukrainie. Pod koniec dwóch ostatnich miesięcy 
1918 roku pełniłem również obowiązki referenta pra
sowego w tym Komitecie.

Na początku stycznia 1919 roku postanowiłem 
powrócić do Polski. Kijów był już wówczas opano
wany przez socjalistyczny ukraiński rząd Petlury, 
ale koleje jadące na zachód były jeszcze pod nie
mieckim zarządem wojskowym. Udało mi się uzy
skać zezwolenie władz niemieckich na podróż ko
leją. W Kownie, na stacji kolejowej, prócz Niem
ców była już polska placówka wojskowa, która 
kontrolowała uchodźców do Polski. Byłem bardzo 
wzruszony, gdy zobaczyłem po raz pierwszy pol
skich żołnierzy niepodległej Polski.

Czas już jednak skończyć z moją przeszłością 
i wrócić do Modlina.

BATALION MORSKI W MODLINIE f,
Koszary batalionu morskiego, poprzednio zajmo

wane przez niemieckich żołnierzy, znajdowały się 
właściwie poza twierdzą Modlin, do której trzeba 

było przejść przez most na rzece Narew. Budynek 
koszar, jednopiętrowy, z czerwonej cegły i kilka 
przybuduwek oraz otoczenie zrobiły na mnie ma
ło przyjemne wrażenie. Wszystko wydawało się 
szare i brudnawe. W koszarach były tylko dwie 
kompanie, jedna prawie pełna, por. Borowskiego, 
oraz druga częściowa, por. Kleniewskiego. Do
wódcą formującego się batalionu był kpt. Kon
stanty Jacewicz, który rzadko przebywał w 
koszarach, zajęty w Warszawie sprawami wy
ekwipowania batalionu. Byli tam ponadto oficero
wie: por. Wolbek, por. Nabrocki i por. Pieńkowski. 
Jakie funkcje pełnili, nie pamiętam. Komisarzem 
gospodarczym był chorąży Sas z austriackiej mary
narki, ordynarny, krzykliwy i nieuczynny. W porcie 
rzecznym Modlin por. Pławski miał pod ręką kilka 
statków i motorówek.

Oficerowie mieli umundurowanie piechoty z tym, 
że na naramiennikach, na tzw. „trzepaczkach” były 
dodatkowo kotwiczki.

Kompanie batalionu morskiego były po prostu 
zwykłymi kompaniami piechoty, mającymi nazwę 
kompanii morskich, jak również funkcje podoficer
skie o nazwach według tytułów przyjętych na okrę
tach; a więc mat (kapral), bosmanmat (plutono
wy), bosman (sierżant). Podoficerami byli wówczas 
przeważnie Ślązacy z marynarki niemieckiej oraz kil
ku Małopolan z marynarki austriackiej. Szefem 
pierwszej kompanii por. Borowskiego był Ślązak — 
bosman Skicki, z niemieckiej marynarki, a bosma
nem kompanijnym był bosman Cieślewicz z mary
narki, czy piechoty austriackiej. Podobno przed 
moim przybyciem było sporo ochotników-maryna- 
rzy Ślązaków z marynarki niemieckiej, których 
zwolniono za buntownicze zachowanie się.

Przyjął mnie por. Borowski i zaproponował mi 
przydział do kancelarii kompanijnej, poprosiłem go 
jednak, aby zostawił mnie w szeregu, chciałem bo
wiem koniecznie rozpocząć czynną służbę maryna
rza w szeregu.

Szeregowymi w obu kompaniach byli ochotnicy, 
bardzo młodzi chłopcy, przeważnie z Warszawy i zj 
innych polskich miast. Było sporo łobuzów z miej
skich przedmieść. Nie byli jeszcze umundurowani, 
chodzili we własnych, zniszczonych ubraniach 1 bu
tach, a niektórzy nawet boso. Na głowach mieli po
łowę czapki niemieckich żołnierzy (pozostałe zapasy 
Z niemieckich koszar). Były to okrągłe czapki bez 
denka, z czerwonym otokiem, co nadawało im 
dość komiczny wygląd. Była to krzykliwa i wesoła 
hałastra, ale w szeregu byli zdyscyplinowani i chęt
ni w mustrze.
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Początkowo bardzo mnie raziło nadużywanie 
przez nich w mowie i we wzajemnym wymyśla
niu się pewnego ordynarnego czasownika, który 
zależnie od dodawanych przedrostków, jak od .... 
do . . za . .., w . . . zmieniały jego znaczenie. Ale 
nie tylko marynarze nadużywali sprośnych wyz
wisk, bo np. por. Pieńkowski (z marynarki niemiec
kiej), wielce nieprzyjemny typ ze szramą na twa
rzy wrzeszczał na marynarzy używając stale prze
kleństwa „kurwa mać”. Był on też znienawidzony 
przez wszystkich podwładnych. Nie wiem co się z 
nim stało, gdyż po przeniesieniu batalionu do Nie
szawy już go tam potem nie było.

Aby z tym środowiskiem pozornie się zasymilo
wać, starałem się ukryć swą przewagę umysłową, u- 
żywając jak najprostszej mowy, gdyż od razu się 
zorientowałem, że jako jedyny wśród nich inteli
gent byłbym prześladowanym przez nich intruzem.

Wyekwipowanie koszar było bardzo ubogie. Że
lazne łóżka, twardy siennik i poduszka oraz jeden 
koc. W koszarach było zimno i wilgotno. Jako wy
żywienie: rano czarna kawa, chleb i kostka sztucz
nego miodu. Na obiad cienka zupa z kartoflami 
z małym kawałkiem mięsa a na kolację to samo 
co na śniadanie. Ilościowo jednak było dostatecz
nie. Był to skutek ogólnego stanu aprowizacji w 
Polsce — konsekwencja po rządach niemieckich, 
jednak tak w kraju jak i u nas w koszarach następo
wała powolna poprawa.

Ćwiczenia w mojej kompanii prowadził bosman 
Cieślewicz. Był to doświadczony podoficer-instruk- 
tor, szorstki ale sprawiedliwy. Komendy wydawał po
prawnie po polsku i jego pouczenia szeregowych by
ły nieraz dowcipne i celowe. W marszu paradnym 
był stosowany wysoki wyrzut nóg z mocnym przy
biciem do ziemi (naśladownictwo „Paradę Marsch” 
z Wehrmachtu). Bosman Cieślewicz, gdy był nie
zadowolony z wykonania nieraz krzyczał: „Ofer
my: Bo wam nogi powyrywam z dziąseł”. Nato
miast inni podoficerowie z marynarki niemieckiej 
pogardliwie odnosili się do szeregowych i byli dzi
waczni w swoich komendach czy uwagach. Kiedyś, 
gdy Cieślewicza zastępował chwilowo podoficer 
Ślązak, podczas marszu kompanii krzyknął: (Pow
tarzam fonetycznie) „Nie machajta tymi rencoma 
jak te labondzie”.

Inny znów nowo przybyły podoficer z marynar
ki niemieckiej, Ślązak o nazwisku Latusek, nie znał 
zupełnie komend polskich. Kiedyś, ćwicząc druży
nę, podobno miał wydać następującą komendę: 
„Dwa kroki w zadek . . . (zapowiedź) — pomknij 
się” (wykonanie).

Bosman Skicki i kilku podoficerów z marynarki 
niemieckiej w jakiś czas potem zdezerterowali do 
Niemiec.

W ogóle ćwiczenia kompanii były ograniczone 
do musztry formalnej i to bez karabinów, które do
piero dostarczono nam w końcu marca. Nawet i 
te ćwiczenia były często ograniczone, gdyż codzien
nie przy rannej zbiórce zjawiał się podoficer gos
podarczy i z rozkazu władzy wybierał nieraz kilku
dziesięciu szeregowych do rozmaitych robót.. W 
pierwszym dniu mojej służby, podczas porannej 
zbiórki, podoficer gospodarczy dojrzał mnie czyściej 
ubranego i złośliwie wybrał wraz z dwoma innymi 
szeregowymi do czyszczenia ustępów. Wręczając 
nam miotły powiedział: „Zameldować jak będzie 
wyczyszczone i żeby mi się wszystko na glanc 
świeciło. Będę sprawdzać”. Tak się zaczął mój pier
wszy dzień służby w marynarce wojennej. Nie 
byłem tym wcale zrażony i byłem przygotowany 
na wszelkie drobne upokorzenia, ponieważ miałem 
przed sobą wizję prawdziwej marynarki w Anglii, 
obiecanej przez kpt. Huberta. Nabyłem nawet sa
mouczek polsko-angielski i pilnie studiowałem. Mu
szę nawet przyznać, że w ciągu paru tygodni przy
zwyczaiłem się do tych warunków służby, a nawet 
czułem się tu bezpiecznie i beztrosko, wolny od 
wszelkich domowych kłopotów.

Byłem w przyjaźni z wieloma marynarzami, a 
jeden z nich, mój sąsiad według łóżka w sypialni, 
zapałał szczególną przyjaźnią do mnie i był bar
dzo uczynny. Powiedział mi: „Wnorowski, trzymaj 
się ino mnie, to się nie damy”. W parę tygodni 
później zjawiła się żandarmeria, aresztowała go, na
łożyła kajdanki i uprowadziła „mego przyjaciela”. 
Okazało się, że był on oskarżony o rabunki i no- 
żcwniictwo, sprytnie ukrywając się w Marynarce 
jako ochotnik.

W marcu przybyli do batalionu morskiego, ppor. 
de Walden (ubrany po cywilnemu i w meloniku) 

z marynarki rosyjskiej, ppor. Ziembicki, podchorą
ży Kodrębski i ppor. Artur Reyman z marynarki 
austriackiej.

Otrzymaliśmy wreszcie karabiny Mausera, pasy 
i ładownice. Z początku karabin wydawał mi się 
bardzo ciężki. Po pewnym czasie przyzwyczaiłem 
się i nie czułem już jego ciężaru na ramieniu i z 
łatwością nim manipulowałem.

W tymże marcu nareszcie otrzymaliśmy mundury 
i czapki marynarskie oraz buty z twardej, żółtej 
skóry. Mundury i czapki były uszyte w Warszawie 
na Nalewkach, z dość lichego ciemno-granatowe- 
go materiału (jak wtedy mówiono, z pokrzyw). Cza
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pki nie miały twardego denka i miały napis na 
wstążce „Marynarka Wojenna”, a z tyłu miały zwi
sające czarne wstążki na wzór marynarki nie
mieckiej.

To umundurowanie marynarskie miało duży psy
chiczny wpływ na dotychczasową zbieraninę szere
gowych. Poczuli się oni przyszłymi marynarzami i 
odtąd bardzo dbali o swój wygląd. Wkrótce kpt. 
Jacynicz zarządził paradę dwóch kompanii w mun
durach z karabinami. Marsz paradny wypadł dziar
sko, ale koniec był żałosny. Niespodziewanie spadł 
rzęsisty deszcz i czapki marynarskie oklapły jak 
jarmułki, a ubrania puściły farbę niebieską, którą 
dopiero po wielu dniach z trudnością udało się nam 
usunąć z ciała. W tymże okresie czasu dostałem a- 
wans na starszego marynarza oraz kilkudniowy 
urlop. Gdy zjawiłem się w domu w ubraniu mary
narskim z dużym dekoltem (nie było jeszcze ko
szulek marynarskich) i ze wstążeczkami zwisają
cymi z czapki, rodzina moja była zaszokowana 
moim wyglądem i potępiła moje nowe powołanie, 
uważając że jestem za stary na taki wyczyn. Zna
jomi zaś po prostu mówili, że jestem „wariat .z mo
krą głową”. Jednak nie dałem się zachwiać w swo
ich zamiarach. (W późniejszej mojej służbie okaza
ło się, że mieli dużo racji).

W marcu, kompanie batalionu zostały uzupełnio
ne rekrutem z poboru. Byli to chłopcy przeważnie 
ze wsi, z Mazowsza, bardzo chętni i dość rozgar
nięci. Szybko się dostosowali do otoczenia. Po mie
siącu pobytu w czasie marszu śpiewali według wła
snej interpretacji piosenkę, którą podaję tutaj w 
fonetycznym brzmieniu:

Jakiem masierował, 
ociec na mnie wołał: 
wróć że się, synu mój, 
wróć że się, synu mój, 
bom ja cię wychował.
Nie pamiętam kiedy i 

ceremonia przysięgi po 
przeszkolenia.

Wychował mnie ociec, 
wychowała matka, 
a teraz mnie chowa 
a teraz mnie chowa 
Polska Maryniarka.

w jaki sposób odbyła się 
ukończeniu rekruckiego

W kwietniu zostałem awansowany na mata, czyli 
zostałem kapralem i ćwiczyłem samodzielnie no
wo przybyłych rekrutów, osobno, drużynami.

W maju nastąpiła wielka uroczystość. Kompania 
marynarzy została wyznaczona do wzięcia udziału 
w paradzie 3 Maja w Warszawie. Przywieziono 
nas pociągiem do Warszawy. Kompanię prowadził 
młody i przystojny oficer, por. Wolbeck. Mary
narze prezentowali się w marszu bardzo dobrze. 
Ludność miasta Warszawy po raz pierwszy od stu 

lat podziwiała polską paradę wojskową. Trudno mi 
opisać entuzjazm publiczności. Ludzie po prostu 
szaleli a niektórzy płakali z radości. Marynarze by
li witani okrzykami i oklaskami. Maszerowaliśmy 
krokiem paradnym, już bez zbytniego wyrzucania 
nóg.

Nie pamiętam gdzie była trybuna przyjmowania 
parady (zdaje się, że koło katedry św. Jana) i nie 
zauważyłem wówczas naczelnika Państwa, Komen
danta Piłsudskiego. Zresztą, będąc w szeregu, mia
łem ograniczony zakres widzenia.

Maszerowaliśmy paradnie od Starego Miasta, Kra
kowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Ale
jami Ujazdowskimi i z powrotem przez Plac Zbawi
ciela, Marszałkowską do punktu wyjściowego. Po
tem wróciliśmy na dworzec kolejowy i z powro
tem pociągiem do Modlina.

Po powrocie z Warszawy po raz pierwszy 
kompanie marynarzy udały się na strzelnicę w Mo
dlinie na ćwiczenia ostrego strzelania. Zaczęliśmy 
również pełnić warty w Modlinie przy rozmaitych 
obiektach i przy kontroli bram wejściowych do 
twierdzy Modlin.

W tymże miesiącu maju odczytano w kompa
niach rozkaz o utworzeniu Departamentu Do Spraw 
Morskich przy MSWojsk. Szefem Departamentu zo
stał mianowany kontradmirał Kazimierz Porębski.

W czerwcu nastąpiła reorganizacja batalionu. Zo
stał on przydzielony taktycznie i gospodarczo do 
formacji wojska gen. Hallera, stacjonowanego w 
Modlinie. Zamieniono karabiny Mausera na fran
cuskie lebele. Były to karabiny znacznie cięższe od 
Mausera i dłuższe, ponieważ miały długi, spiczasty 
bagnet. Również organizacja kompanii została zmie
niona tak, jak w wojsku Hallera. Gospo
darczo zyskaliśmy kompletne zaopatrzenie w bieliz
nę itp., oraz znaczną poprawę wyżywienia. Maryna
rze także korzystali z kantyny w Modlinie, obfitują
cej w czekoladę, papierosy itp.

W tymże miesiącu zostałem awansowany na bos- 
mana-mata, czyli na plutonowego.

BATALION MORSKI W NIESZAWIE 
. 1313

W hpcu znowu nastąpiła zmiana w naszej sytu
acji. Batalion został przesunięty z Modlina do Nie
szawy. Podróż odbyła się na dwóch wielkich bar
kach rzecznych, holowanych przez statek. Trwała 
ona około dwóch dni. Na barkach było bardzo 
ciasno i wtedy po raz pierwszy oblazły mnie wszy.

W Nieszawie, tuż poza miastem, nad brzegiem 
Wisły były bardzo przestronne baraki zbudowane 
uprzednio dla wojska niemieckiego. Przybyli nowi 
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rekruci których ćwiczyłem osobno w plutonie. 
Batalion miał teraz trzy pełne kompanie. Ja byłem 
nadal w pierwszej kompanii por. Borowskiego. Do
wódcą mego plutonu był ppor. Artur Reyman. Zda- 
je się, że pozostałymi kompaniami dowodzili: por. 
Wolbeck i por. Wąsowicz, ale nie jestem tego pew
ny. Przybyło kilku starszych podoficerów z wojska 
Hallera i rozpoczęto ćwiczenia w dziedzinie takty
ki polowej, operowania karabinem maszynowym i 
rzucanie prawdziwymi granatami, powodującymi 
wybuchy.

Po pewnym czasie dowódca batalionu, kpt. Ja- 
cynicz, zarządził defiladę batalionu w samym Mie
ście Nieszawie. Dowódcy, na koniach, stali na czele 
swych kompanii. (Stąd powstała potem ironiczna 
nazwa „konna Marynarka”). Podczas defilady zda
rzył się zabawny epizod, gdy por. Wąsowicz, defi
lował przed trybuną bokiem na swym znarowio- 
nym koniu, gdy jego kompania była jeszcze dość 
daleko w tyle.

BATALION MORSKI W OCHRONIE GRANICY 
W sierpniu'znowu nastąpiła zmiana. Batalion o

puścił Nieszawę i pomaszerował ku granicy dla jej 
ochrony na odcinku kilku kilometrów pomiędzy 
miasteczkiem Służewem a Wisłą. Główne miejsce
postoju batalionu było w barakach pod Aleksan
drowem Kujawskim, parę kilometrów na zachód 
od Ciechocinka. Marynarze po służbie przeważnie 
odwiedzali Aleksandrówelk, przedmieście Ciecho
cinka, i sam Ciechocinek. Mieli oni duże powo
dzenie u miejscowych dziewcząt, konkurując z sze
regowymi ze Straży Granicznej. Niespodziewanie na
stąpiła bardzo przykra dla nich zmiana. Cały bata
lion, ze względu na służbę graniczną, został prze- 
mundurowany w mundury połowę piechoty. Ja mia
łem trzy srebrne naszywki na rękawach i czapkę z 
daszkiem. Marynarze byli oburzeni i głośno prote
stowali. Mówili, że stracili sympatię dziewcząt, któ
re mówiły im, że „z zającami nie będą więcej cho
dzić”.

Z drugiej strony granicy służbę pełnił tak zwany 
„Grenzschutz”. Podczas dnia sąsiadujący z nami 
żołnierze straży granicznej i nasi „byli marynarze” 
uprawiali handel wymienny z żołnierzami niemiec
kimi, mianowicie za żywność orzymywali pistolety, 
lornetki i skórzane wyroby., w nocy natomiast pa
nował nastrój zdecydowanie wrogi. Od czasu do 
czasu wybuchała dorywcza strzelanina. Dość czę
sto byłem wyznaczany na dowódcę nocnego patro
lu wzdłuż określonego odcinka granicznego. Patrol 
składał się z czterech szeregowych. Wszyscy mieli

śmy karabiny z ostrymi nabojami. Z naszej strony 
było lekko pochyłe wzgórze, a na dole w pewnej 
odległości przepływał mały graniczny strumień. Z 
naszej strony była otwarta przestrzeń, zaś tamtą 
stronę kryły drzewa i krzewy. Była to dla nas bar
dzo niekorzystna sytuacja. Nie lubiłem tego nocne
go patrolu, ale na szczęście raz tylko byliśmy o- 
strzelani i to nieszkodliwie.

Którejś nocy, bez widocznej przyczyny powstała 
bezładna wzajemna strzelanina na naszym i sąsied
nim odcinku Straży Granicznej. Zajęliśmy okopy 
na stoku naszego wzgórza. Po kilku godzinach na
stąpił spokój. Z naszej strony był tylko jeden ran
ny marynarz, a z tamtej strony podobno było kil
ku zabitych.

URLOP AKADEMICKI 1 POWRÓT DO PUCKA
Moja sytuacja stawała się beznadziejna. Już przed

tem dowiedziałem się, że obecnie nie ma żadnych 
widoków na wyszkolenie oficera marynarki, a do 
Bałtyku nie było jeszcze dostępu. Wobec tego we 
wrześniu skorzystałem z przysługującego mi kilku
miesięcznego urlopu akademickiego i wróciłem do 
Warszawy. W Warszawie zapisałem się na wydział 
akademicki przy ul. Polnej. Ponieważ miałem już 
za sobą wszystkie laboratoria chemiczne i główne 
przedmioty z chemii, chodziłem już tylko na wy
kłady uzupełniające z matematyki i mechaniki te
oretycznej. [3i$

W grudniu charytatywna misja Hoovera w War
szawie zaproponowała studentom w domu akade
mickim kontrolę i regestr skrzyń z odzieżą w wa
gonach towarowych przy dworcu wschodnim. Przy
jąłem to zajęcie, gdyż było bardzo popłatne. Praca 
trwała przez cały grudzień, ale przy bardzo mroź
nych porankach była dokuczliwa.

Gdy się dowiedziałem, że nasi marynarze wraz 
z wojskiem Hallera osiągnęli Pomorze i w dniu 
10 lutego 1920 r. dokonano objęcia morza w Pucku, 
bardzo żałowałem, że nie byłem uczestnikiem tej 
historycznej uroczystości.

W marcu wróciłem do Pucka i włożyłem z po
wrotem mundur marynarski. W Pucku zostało u- 
tworzone dowództwo wybrzeża i nie było jeszcze 
żadnych obiektów pływających. Przydzielono mnie 
czasowo do oficera oświatowego, ks. kapelana Wła
dysława Miegonia, z którym byłem w bliskiej 
przyjaźni już przedtem w batalionie morskim.

Byłem już prawie zdecydowany prosić o zwol
nienie ze służby w Marynarce Wojennej, ale ks. 
kapelan Miegoń, sarn wielki entuzjasta morza, wy
perswadował mi mój zamiar i zalecił cierpliwość.
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(Działalność ks. kapelana Miegonia opisałem ob
szerniej w „Naszych Sygnałach” z roku 1966 nr 111)

Którejś niedzieli wraz z ks. kapelanem Miego- 
n:em wynajęliśmy rybaka z jego kutrem i pod jego 
przewodnictwem pożeglowaliśmy do półwyspu He
lu, do miejscowości Chałupa. Do Pucka wróciliśmy 
z powrotem już przy pomocy motoru.. Przypusz
czam, że byliśmy pierwszymi marynarzami polski
mi z Marynarki Wojennej, żeglującymi po Morzu 
Bałtyckim.

SZKOŁA PODCHORĄŻYCH PIECHOTY 
W WARSZAWIE

W tymże marcu 1920 r. zostałem wyznaczony 
do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie.

Szkoła Podchorążych mieściła się w obszernych 
dwupiętrowych budynkach przy końcu Alei Ujaz
dowskich. Za rosyjskich czasów był tu Korpus Ka
detów.

Równocześnie ze mną byli wyznaczeni podofice
rowie i szeregowi ewidencyjnie przynależący do
Marynarki Wojennej, mianowicie: bracia Bolesław 
i Henryk Dunin-Marcinkiewicz, Zdzisław Boczkow-
<>ki,,Olgierd Żukowski, Ignacy Pogorzelski, Bończak 

" i”(jo<lek (imion ich nie pamiętam), oraz ppor. Ka
rol Kopiec. Nas marynarzy w jednym plutonie z 
kandydatami ze Straży Granicznej przyłączono do 
kompanii, która miała również nazwę klasy 27. Na
leżeli do niej przeważnie podoficerowie i szerego
wi wojska, otrzaskani z frontem wojennym. (Z wy
mienionych powyżej marynarzy tylko Karol Ko
piec i Henryk Dunin-Marcinkiewicz oraz Zdzi
sław Boczkowski zostali przyjęci do 1. Tymczaso
wego Kursu Oficerów Polskiej Marynarki Wojen
nej).

Ubrano nas w drelichy i buty, wyekwipowano 
również w mundury i czapki wyjściowe podchorą
żych, jak też otrzymaliśmy karabiny Mausera, pasy 
i ładownice. Dowódcą naszej kompanii był por. Ku
la, brat Lisa-Kuli, słynnego legionisty, który zginął 
na froncie wojennym. Komendantem Szkoły był 
pik Młodzianowski.

Sale sypialne były obszerne, jasne, podłogi fro
terowane, łóżka przyzwoite z pościelą. Nasz plu
ton miał osobną salę.

Potraktowano nas z punktu jak rekrutów pod 
ścisłym rygorem. Przerobiliśmy od początku wszyst
kie ćwiczenia musztry formalnej z najwyższą do
kładnością (krok wehrmachtowy został już zanie
chany). Tak samo były ściśle wymagane porządek 
na sali i w szafkach, zaścielanie łóżek i schludność 

ubrania. Szczególniejszy nacisk kładziono na precy
zyjne czyszczenie karabinów.

Naszym instruktorem plutonu był sierżant Kul- 
man. Przy ćwiczeniach, mając na uwadze jakiegoś 
podchorążego, nieraz powtarzał: „Rycerzu! Ja was 
widzę! Jak wy tę luśnię (karabin) trzymacie?”

Gdy nieraz wracaliśmy z ćwiczeń przez Aleje 
Ujazdowskie krokiem rytmicznym i sprężystym, pro
mieniowała z nas energia i tężyzna młodości. W^uA’* 
marszu śpiewaliśmy, dokładnie stosując krok mar
szowy do rytmu piosenki. Ulubioną melodią była 
francuska „Madelaine” z polskim tekstem. M

Ćwiczenia połowę i taktyczne odbywały się za 
Łazienkami, na tak zwanych „Siekierkach”. Wykła
dy teoretyczne z poszczególnych przedmiotów pro
wadzili: taktykę piechoty — mjr Porwit, naukę o 
broni i zasady balistyki — kpt. Felsztyn (świetny 
wykładowca i naukowiec, potem wykładowca na 
Politechnice Warszawskiej, wydał książkę pod 
tytułem „Świat w oczach współczesnej nauki”, Ve- 
ritas. Mam tę książkę do dziś u siebie). Historię 
wojskowości z uwzględnieniem wojska polskiego 
wykładał przejrzyście mjr Kukieł. Regulamin wojsko
wy piechoty i administrację batalionu wykładali o- 
ficerowie, których nazwisk nie pamiętam. Wykła
dowca administracji i gospodarki batalionu był 
formalnym pedantem i na jego pytanie np. „co ma 
dowódca batalionu”, nie wolno było inaczej odpo
wiedzieć jak tylko — „dowódca batalionu ma moż
ność skutecznej interwencji w sprawach gospodar
czych” (jednostką gospodarczą był wówczas bata
lion). Było wiele innych zabawnych powiedzeń i e- 
pizodów w czasie naszego kursu, których nie wy
mieniam, aby nie przedłużać i tak już zbyt obszer
nych wspomnień.

Przy końcu naszego kursu odbyły się manewry 
taktyczne całego batalionu szkoły w okolicy War
szawy pod inspekcją mjr. Kukiela. uKt®

W lipcu, wobec zagrożenia frontu wojennego 
przyśpieszono zakończenie Kursu i przeprowadzo
no egzaminy praktyczne i z wykładów teoretycz
nych. Marynarze zdali pomyślnie jedne i drugie. 
Do kadry Marynarki Wojennej w Toruniu wróci
liśmy wszyscy jako podchorążowie.

KADRA MARYNARKI WOJ. W TORUNIU
I BATALIONY MORSKIE NA FRONCIE 

WOJENNYM
W kadrze formowano pośpiesznie trzy bataliony 

piechoty z przeznaczeniem na front wojenny. 1. ba
talionem dowodził kpt. Jacynicz, będąc jednocześ
nie dowódcą pułku na miejscu. 2. batalionem doi-
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wodził kpt. Adam Mohuczy, który potem miał 
pozycję w okolicy Wyszkowa. 3. batalion dozorował 
później odcinek frontu w okolicy Lubawy. Nazwis
ka dowódcy tego batalionu nie pamiętam. Sporo 
oficerów z wojska dowodziło kompaniami w bata
lionach.

Ja przydzielony zostałem do 1. batalionu jako 
oficer łączności. Dowodziłem plutonem łączności, 
wyekwipowanym w telefony połowę i przewody na
winięte na szpule.

Z oficerów w 1. , batalionie pamiętam poruczni
ków: Borowskiego, Wolbecka, Wilkickiego, Dura- 
cza i Krępskiego, który później przypadkowo po
strzelił się śmiertelnie z karabinu podczas postoju 
batalionu w Mławie. W końcu lipca załadowano 
nas do wagonów towarowych i pociąg został skie
rowany do Mławy.

EKSPEDYCJA DO WARSZAWY
PO UZUPEŁNIENIU UZBROJENIA DLA 

BATALIONU
W Mławie nastąpiło wyładowanie 1. batalionu. 

Kpt. Jacynicz wezwał ppor. Lasockiego (z wojska) 
i mnie i polecił nam udać się niezwłocznie pocią
giem do Warszawy, do MSWojsk. i wydobyć 12 ka
rabinów maszynowych z amunicją, w które miał 
być wyekwipowany batalion przed wyruszeniem na 
front.

Karabiny mieliśmy dostarczyć do batalionu po
ciągiem i podwodami, odszukując batalion na połud
nie od Mławy. Otrzymawszy odpowiednie doku
menty i eskortę kilkunastu marynarzy, niezwłocznie 
wyjechaliśmy do Warszawy. Ppor. Lasocki (nie był 
żadnym krewnym oficera Mar. Woj. Lasockiego) 
był zgodnym towarzyszem i nie krępował mnie w 
podejmowaniu jakiejś decyzji.

W Warszawie otrzymaliśmy należne karabiny i 
załadowaliśmy je wraz z eskortą do jednego wago
nu towarowego. Ta procedura zajęła nam kilka dni. 
Gdy już byliśmy gotowi do wyjazdu, na stację za
jechał niespodziewanie pociąg z rannymi maryna
rzami z 1. batalionu, m. in. był tam również ranny 
ppor. Duracz, od którego dowiedziałem się, że 1. 
batalion był włączony do grupy operacyjnej gen. 
Roji i że został rozbity przez szarżę kawalerii bol
szewickiej po wsią Susk (czy też Sońsk, dokładnej 
nazwy nie pamiętam). Podobno został zabity 
kapitan Jacynicz i zginęło wielu marynarzy. Na
tychmiast udałem się do Kierownictwa Marynarki 
(departament) rezydujący jeszcze wtedy w gmachu 
Hotelu Europejskiego), gdzie zgłosiłem się do kmdr. 
Świrskiego i zameldowałem o pociągu z rannymi 

marynarzami, o czym jeszcze w Departamencie 
nie wiedziano. Komandor Świrski zarządził pomoc 
sanitarną, polecił mi nadal kontynuować dostawę 
karabinów i poinformował mnie, że rozbity bata
lion wycofał się na południe od Nasielska.

Wróciłem więc z powrotem na dworzec Gdań
ski i na drugi dzień pociąg dowiózł nas do Wysz
kowa. Dalej, na zachód nie było komunikacji. W 
Wyszkowie stacjonował gen. Żeligowski ze swoim 
sztabem. Zwróciliśmy się z prośbą do Generała 
o podwody, na co ten odpowiedział, że sam odczu
wa dotkliwie brak podwód i że cała okolica ich 
nie ma, ale dał nam wolną rękę ich zarekwi
rowania, gdyibyśmy je znaleźli. Nasi maryna
rze wykryli w pobliskim lesie cztery wozy gospodar
skie z końmi. Załadowaliśmy więc karabiny i amu
nicję na wozy i wraz z ich właścicielami wyruszy
liśmy na Serock do Nasielska. Pod Serockiem żan
darmeria konna ostrzegła nas, że podjazdy kozackie 
są już w Serocku i w Nasielsku, wobec czego bez- 
rad zawróciliśmy na południe.

W drodze spotkał nas admirał Porębski, jadący 
z kilkoma oficerami na inspekcję okolicy. Admi
rał rozkazał nam zawrócić do Zegrza, gdzie prze
bywał ze swoim sztabem, mając nadzór czy obronę 
odcinka frontu Zegrze. Jakie formacje wojska pod
legały admirałowi na tym odcinku, nie pamiętam, 
i w ogóle do dziś dnia nie rozumiem co to była za 
kombinacja obrony. Przypuszczam, że w tych 
dniach był to jeszcze odcinek frontu podrzędny.

Zdałem karabiny itp. oficerowi, którego nazwis
ka nie pamiętam. Ppor. Lasocki odszedł gdzieś na 
przydział.

W DYWIZJI BIAŁORUSKIEJ
PUŁKOWNIKA MAŁACHOWSKIEGO

W kilka dni potem odcinek obrony Zegrze wi
docznie stał się ważnym obiektem frontu, bo adm. 
Porębski wraz ze swoim sztabem odszedł do Warsza
wy a do Zegrza przybył sztab białoruskiej dywizji, 
którą dowodził pik Małachowski (później generał 
i dowódca O.K. łódź). Mnie pozostawiono do 
dyspozycji płk. Małachowskiego. Otrzymałem przy
dział do kompanii łączności, którą dowodził ka
pitan (nazwiska nie pamiętam). Kompania miała do 
dyspozycji, zdaje się, Hughesa, telefon lokalny, te
lefony połowę oraz gońców na motocyklach. Ja 
miałem pod swoją opieką małą połową centralę te
lefoniczną, której najważniejsze połączenie było 
z dywizyjnymi bateriami artyleryjskimi, stacjono
wanymi o 2 kilometry od Zegrza, w okolicy dwo
ru Jadwisin. Kanonada artyleryjska już się rozpo-
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częła z obydwóch stron, ale pociski artylerii bol
szewickiej nie dosięgały miejsca postoju sztabu dy
wizji.

15 sierpnia kanonada artyleryjska się rozszalała. 
W sztabie było wielkie poruszenie i gorączkowa 
praca.

p W pewnej chwili płk Małachowski wydał mi
rozkaz natychmiastowego przekazania treści kartki 
o zmianie celu dla artylerii pod Jadwisinem. Nie
stety, właśnie zostało uszkodzone połączenie tele
foniczne, o czym zameldowałem Pułkownikowi. Ten 
więc rozkazał: „Niech podchorąży dostarczy roz
kaz osobiście. W stajni Janek (jego ordynans) da 
podchorążemu konia; proszę powołać się na mój 

p rozkaz. Proszę się śpieszyć i wykonanie zameldo
wać”. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, że nigdy w 
życiu nie jeździłem konno, bo Pułkownik natych
miast odszedł wezwany w pilnej sprawie. Nastrój 
wojenny był tak spotęgowany wzmożoną kanonadą 
i dalekim echem karabinów maszynowych, że bez 
zastanowienia pobiegłem do stajni gdzie było wiele 
koni, tak wewnątrz jak i na zewnątrz, i powiedzia
łem ordynansowi aby mi dał jakiegoś łagodnego 
konia bez siodła. Dosiadłem konia dość niezdarnie 
i truchtem przejechałem most na rzece Narwi, 
trzymając się mocno popręgu. Za Narwią, na łą
kach pociski artylerii padały dość blisko. Gdy jeden 
pocisk padl w odległości kilkudziesięciu metrów, mój 
koń gwałtownie wierzgnął i ja zleciałem mu przez 
łeb na ziemię. Przyznam, że byłem z tego bardzo 
zadowolony; kłusem pobiegłem na przełaj do sta
nowisk baterii i rozkaz wręczyłem. Wróciłem tro- 

. chę niespokojny o konia, ale nikt się o niego nie 
dopytywał i nie wiem co się z nim stało.

Nazajutrz już było wiadomo, że bolszewicy po
spiesznie się wycofują i że dywizja płk. Małachow
skiego wyrusza dalej przeciwko bolszewikom. Po
prosiłem Pułkownika o jeden dzień zwolnienia na 
wyjazd do Warszawy, aby w Departamencie Ma
rynarki dowiedzieć się, jaka jest moja sytuacja. 
Tam komandor Świrski dał mi odręczne pismo do 
płk. Małachowskiego, zwalniając mój przydział do 
dywizji, a drugim pismem przekazał mnie do dys
pozycji Dowódcy Kadry Marynarki Wojennej w 
Toruniu.

W KADRZE MARYNARKI WOJENNEJ W 
TORUNIU I PRZYJĘCIE DO OFICERSKIEJ 
SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ

W Kadrze w Toruniu zastałem resztki 1. bata
lionu oraz 2. batalion kpt. Adama Mohuczego, 
który powrócił z okolic Wyszkowa. Zdaje się, że 

nie brał bezpośredniego udziału w akcji wojennej. 
Dowództwo 2. batalionu przejął kpt. Czechowicz 
Józef (brat późniejszego ministra Czechowicza).

Kapitan Czechowicz był typowym ziemianinem 
Kresów. Przezywano go „panoczkiem”, ponieważ 
miał zwyczaj mówienia „panoczku”, gdy zwra
cał się do młodszych oficerów. Miał on za zadanie 
likwidację personalną i gospodarczą 2. batalionu. 
Zostałem wyznaczony adiutantem tegoż batalionu. 
Podczas likwidacji batalionu zaznajomiłem się do
kładnie z jego administracją i gospodarką. Po 
ukończeniu likwidacji batalionu k|pt. Czechowicz 
został Komendantem Westerplatte, a po—mm tę . 
funkcję przejął mjr Sucharski.

W międzyczasie dowiedziałem się, że kpt. Jacy- 
nicz nie został zabity, lecz tylko ranny i dostał się 
do niewoli bolszewickiej, z której wydostał się korzy
stając z rozgardiaszu w czasie wycofywania się bol
szewików i zjawił się w Toruniu w Kadrze w tym 
samym dniu, gdy za jego duszę odprawiano nabo
żeństwo żałobne.

PRZYJĘCIE NA 1. KURS OFICERÓW MAR. .
WOJ. ORAZ NOMINACJA NA PODPORU

CZNIKA
W pierwszej połowie października 1920 r. admirał 

Porębski polecił komandorowi Adamowi Mohucze- 
mu zorganizowanie Kursu Oficerskiego Marynarki 
Wojennej w Toruniu. Zostałem przyjęty na ten kurs 
i nareszcie otworzyła się przede mną możliwość 
rzeczywistej normalnej służby w Polskiej Marynar
ce Wojennej. (Przebieg szkolenia na tym Kursie 
już uprzednio opisałem w „Naszych Sygnałach” w /fć 
roku 1970, nr 121). Do osiągnięcia mego celu bra- CUj 
kowało mi jeszcze awansu oficerskiego.

Upłynęło parę miesięcy na Kursie i nadeszły no
minacje na podporuczników dla tych moich kole
gów, którzy byli wraz ze mną na Kursie Podcho
rążych, lecz mnie pominięto. Byłem tym mocno za
niepokojony. Mój kolega i przyjaciel na obecnym 
Kursie, Henryk Dunin-Marcinkiewicz, obiecał mi 
przy najbliższej okazji dowiedzieć się w Wydziale 
Personalnym MSWojsk o przyczynie mego pomi
nięcia w awansie, ponieważ ma tam krewnego ka
pitana w Wydziale Personalnym. Jakoż podczas ur
lopu świątecznego Marcinkiewicz był w Warszawie 
w Wydziale Personalnym i po powrocie oznajmił 
mi, że Szkoła Podchorążych wydała o mnie opi
nię — bez uzasadnienia — „Mało inteligentny”. Pra
wdopodobnie zaszła jakaś omyłka, bo w ćwicze
niach praktycznych byłem dość dobry a z egza
minów teoretycznych miałetn wysokie stopnie. Do-
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wódca kompanii nie mógł znać bliżej stu kilkudzie
sięciu podchorążych. Właściwymi opiniodawcami 
byli instruktorzy plutonów. Lista podchorążych do 
awansu nie zawierała indywidualnych wniosków a 
tylko krótkie dane o podchorążych w rubrykach, 
o czym mnie powiadomił Marcinkiewicz. Zacząłem 
analizować powód. Instruktor mego plutonu nie 
miał żadnej podstawy, aby wydać o mnie taką 
opinię. A więc gdzie zaszła pomyłka? Przypuszczam 
że pomylono mnie z podchorążym „Ż”, który praw
dopodobnie figurował na liście tuż za mną i został 
awansowany, który aczkolwiek był dobry w ćwi
czeniach praktycznych w gruncie rzeczy był umy
słowo ograniczony. Może to była pomyłka maszyni
stki? Marcinkiewicz uspokoił mnie, że poinformo
wał owego kapitana o moim censusie umysłowym 
i że kapitan uznał, iż zaszła pomyłka i że awans 
został tylko wstrzymany do wyjaśnienia, oraz obie

cał, że w następnej serii awansów nominacja moja 
będzie zapewniona z takim starszeństwem, jakie 
otrzymali moi koledzy podchorążowie.

Wreszcie na początku 1921 roku, podczas Kursu 
Oficerskiego, zostałem mianowany podporuczni
kiem ze starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919 roku.

Po ukończeniu Kursu Oficerskiego pełniłem służ
bę w Polskiej Marynarce Wojennej na okrętach i na 
lądzie (w późniejszych latach tylko na lądzie, ze 
względu na wiek).

Wreszcie mój ostatni przydział wypadł w biurze 
likwidacji Polskiej Marynarki Wojennej w Admira
licji Brytyjskiej w 1947 roku.

Ukończyłem wtedy 56 lat, a więc przesłużyłem w 
Polskiej Marynarce Wojennej Niepodległej Polski 
28 lat, od samego jej organizacyjnego początku aż 
do jej likwidacji w Anglii ze względów politycz
nych.

ORP „KRAKOWIAKA 
1922

Polski HAK w GDAŃSKU

Drugi o<l lewej Musiał, trzeci Mańkowski, czwarty Fabisz
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JULIAN CZERWIŃSKI

ZŁOTE SZABLE

Honorowa szabla podporucznika Marynarki Woj. Tadeusza Jekla
(Instytut Polski i Muzeum Im. Gen. Sikorskiego). Fof- gj_, Englert

Szabla oficerska Marynarki Wojennej została 
wprowadzona do użytku rozkazem Ministra Spraw 
Wojskowych, ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów 
nr 12, z dnia 12.4.1927, pozycja 114.

Szabla ta miała stalową głownię prostą, jedno- 
sieczną z dwiema bruzdami na każdym płazie, się
gającymi do obosiecznego pióra. Na płazie zewnę
trznym górna połowa głowni była dekorowana na
pisem „Honor i Ojczyzna” oraz orłem w koronie, 
na płazie zewnętrznym — emblematem oplecionej 
liną kotwicy admiralicji. Formy napisu, orła oraz 
otaczających je ornamentacji przeszły pewną ewo
lucję dotyczącą zarówno kształtu napisu i orła jak 
trawionych ornamentacji, które w latach trzydzie
stych przedstawiały się jako wypukło trawiony, 
bogaty motyw liści akantu.

Szable wykonywała firma Borowski, cechując 
tym nazwiskiem nasadę głowni. W latach trzydzies
tych, na płazie wewnętrznym, przy nasadzie głowni 
występował monogram ze splecionych dwóch liter.

Rękojeść szabli, wzór 1927, była zamknięta, trój- 
kabłąkowa. Tylne ramię jelca zakończone było spła

szczoną łezką. Głowica rękojeści miała kapturek, 
zwieńczony owalnym guzem z wkrętką mocującą. 
Trzon rękojeści drewniany, nacinany karbami, był 
obciągnięty czarną skórą z oplotem z drutu mo
siężnego, podwójnie skręcanego. Rękojeść szabli 
z lat dwudziestych miała 19 karbów, z lat później
szych — 15 karbów.

Pochwa szabli była z blachy stalowej, obciągnię
tej czarną, chromową skórą, ze szwem po stronie 
wewnętrznej. Pochwa miała trzy okucia mosiężne: 
górne ze zgrubieniem tworzącym kołnierz szyjki, na 
zewnętrznej stronie okucia nalutowany był emble
mat w formie oplecionej liną kotwicy admiralicji. 
Przy okuciu była ryfka z ruchomym kółkiem. Oku
cie środkowe, oddalone o 80 mm od górnego, mia
ło też ryfkę z ruchomym kółkiem. Okucie dolne 
miało ostrogę o dłuższym przednim ramieniu.

Szable, wręczane prymusom SPMW jako nagroda 
od Prezydenta Rzeczypospolitej, były szablami wzo
ru 1927, z tym, że głownie miały złocenia i trawione 
nazwisko prymusa.
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Pierwszą „złotą szablę” wręczono na promocji 
roku 1927, ostatnie dwie otrzymali prymusi 1938 
roku. Ogółem na jedenastu promocjach wręczono 
14 złotych szabli, z których jedenaście otrzymali 
prymusi korpusu morskiego, dwie — prymusi kor
pusu technicznego oraz jedną — prymus korpusu 
komisarzy.

Losy tych wspaniałych szabli nie łatwe są dziś 
do ustalenia; istnieje wiele niewiadomych, które 
być może Czytelnicy „Naszych Sygnałów” zechcą 
wyjaśnić lub sprostować. Dane, które zdołałem ze
brać, przedstawiam z prośbą o ewentualne uzupeł
nienia.

Pierwsza promocja, na której nowo mianowani 
podporucznicy marynarki otrzymali szable miała 
miejsce w roku 1927. Uroczystość ta odbyła się 
w budynku toruńskiej SPMW. Była to jedyna pro
mocja przeprowadzona w tym budynku, tak do
brze znanym wszystkim posiadaczom „złotych sza
bli”. Trzeba bowiem przypomnieć, że promocja 
OSMW w roku 1925 odbyła się w budynku szkol
nym w dzielnicy Toruń-Przedmieście na lewym 
brzegu Wisły, a absolwenci ówcześni otrzymali tyl
ko kordziki, gdyż szabla została wprowadzona do
piero w dwa lata później. Dalsze promocje, od 1928 
roku odbywały się na pokładzie ORP „Bałtyk” w 
porcie wojennym Gdyni.

Promocja OSMW 1927 roku miała oprawę bar
dzo skromną. Nowo promowani podporucznicy wy
stąpili wprawdzie w epoletach i surdutach, lecz bez 
kapeluszy stosowanych. Promocja była prawie o 
miesiąc opóźniona w stosunku do przyjętego ter
minu — 15 sierpnia. Pierwszą złotą szablę otrzymał 
ppor. mar. Kazimierz Szalewicz (1903). Szabla ta 
pełniła z nim razem służbę przez 12 lat. Kmdr 
ppor. Kazimierz Szalewicz, zastępca dowódcy MD- 
LOT w Pucku, nie zabrał ze sobą szabli kiedy wraz 
z dowodzonym przez siebie (po śmierci kmdr. por. 
pil. Szystowskiego) Morskim Dywizjonem Lotni
czym przebazował się na Hel we wrześniu 1939. 
Szabla pozostała w jego mieszkaniu w Pucku i we
dług wszelkiego prawdopodobieństwa stała się łu
pem niemieckich okupantów.

Prymus OSMW 1928 roku, ppor. mar. Bogusław 
Krawczyk (1906-1941) otrzymał złotą szablę 15 
sierpnia z rąk Szefa KMW, komandora Świrskie- 
go. Była to pierwsza promocja na pokładzie ORP 
„Bałtyk” i po raz pierwszy nowo promowani wy
stąpili w kapeluszach stosowanych, a więc w peł
nym stroju numer 1. Szabla towarzyszyła właści
cielowi przez 11 lat służby, do 1939 roku. Kapitan 

Krawczyk, bohaterski dowódca ORP „Wilk”, prze
darł się przez niemiecką blokadę Bałtyku i doprowa
dził okręt do Anglii. Przypuszczalnie zdeponował 
swą szablę na Helu, a może, tak jak jego oficer 
broni podwodnej, por. mar. Romanowski, zabrał 
ją ze sobą na okręt? Kmdr ppor. Krawczyk, kawa
ler orderu Virtuti Militari i brytyjskiego DSO, po
pełnił samobójstwo w roku 1941. Jego „złota sza
bla” dostała się prawdopodobnie w ręce Niemców 
na Helu; kmdr ppor. Kamicki, były zdo ORP 
„Wilk”, twierdzi, że kpt. mar. Krawczyk pozosta
wił szablę na Helu.

Toruńska OSMW została przemianowana 19.10. 
1928 r. na Szkołę Pochorążych Marynarki Wojen
nej (SPMW). Prymusem pierwszej promocji SPMW 
był w 1929 r. ppor. mar. Tadeusz Borysiewicz (1905- 
1973). Złota szabla Tadeusza Borysiewicza miała 
wyraźne szczęście: nie zatonęła podczas katastrofy 
francuskiego krążownika „Edguard Quinet”, nie 
zatonęła też w Jastarni podczas zbombardowania 
ORP „Jaskółka” 14 września 1939 r. Kpt. mar. 
Borysiewicz, dowódca ORP „Jaskółka” nie chciał 
pozostawić jej Niemcom na Helu i zdecydował się 
wrzucić szablę do morza z główki wejściowej portu 
Jastarnia. Mógł wówczas myśleć, że rozstał się na 
zawsze ze swoją szablą. Minęło niemal 30 lat, i oto 
pewnego dnia odezwał się telefon w sopockim mie
szkaniu redaktora Borysiewicza. Telefonował nie
znajomy prokurator ze Zgorzelca, zbieracz białej 
broni, który znalazłszy w spisie telefonów sopoc
kich nazwisko Tadeusza Borysiewicza, chciał upew
nić się, czy to jest ta sama osoba, której imię i na
zwisko wytrawione było na głowni szabli. Zapewne 
zbieraczowi ciężko było rozstać się z okazyjnie ku
pioną szablą, lecz prokurator honorował prawo wła
sności i zwrócił szablę prawowitemu właścicielowi. 
Szabla została przypuszczalnie znaleziona przez Nie
mców podczas prac pogłębiarskich i oczyszczania 
portu w Jastarni. Jakie były jej dalsze wojenne i 
powojenne koleje losu, jak dotarła na Dolny Śląsk 
— niewiadomo. Złocenia głowni i pochwa uległy 
częściowemu zniszczeniu w czasie leżenia na dnie 
Zatoki Puckiej, lecz trawienia pozostały wyraźne. 
Kpt. mar. Tadeusz Borysiewicz, kawaler Krzyża 
Grunwaldu III ki., ofiarował swą szablę Muzeum 
Marynarki Wojennej. Złota szabla wystawiona jest 
obecnie na okręcie-imuzeum ORP „Błyskawica”, 
kiedyś, gdy być może powstanie budynek./Kiarynar- 
ki Wojennej w Gdyni, zostanie tam przeniesiona i 
zawsze będzie uczczeniem pamięci jakże dzielnego 
i wszechstronnie uzdolnionego Tadeusza Borysiewi
cza.
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Kolejnym prymusem SPMW był promowany 15 
sierpnia 1930 roku ppor. mar. Bohdan Wroński 
(1908). Złota szabla towarzyszyła mu w dalekiej 
podróży na krążowniku „Jeanne D’Arc” w czasie 
pełnienia obowiązków flagowego oficera Floty, w 
służbie na ORP „Wicher” oraz w delegacjach i 
misjach wojskowych w Holandii i we Francji. Wró
ciła do Kraju z kpt. mar. Wrońskim, tuż przed 
wybuchem wojny. Kapitan zdołał przedrzeć się 
przez zieloną granicę z okupowanego kraju, pozo
stawiając szablę pod opieką Matki w Warszawie. 
Niemcy, jak wiadomo, ogłosili w początkach oku
pacji zarządzenie nakazujące oddawania wszelkiej 
broni, niewykonanie czego groziło karą śmierci. 
Trudno było w tych warunkach ponosić starszej 
kobiecie takie ryzyko, więc oddała szablę, której 
losy w rękach niemieckich nie są znane.

Szef KMW, kmdr Świrski, awansował do stopnia 
kontradmirała 1 stycznia 1931, i pierwszą złotą sza
blę z rąk admiralskich otrzymał prymus 1931 roku, 
ppor. mar. Adam Rychel (1909-1958). Szabla odby
ła wraz z właścicielem ciekawe podróże na krą
żowniku „Jeanne D’Arc (1932/1933) oraz na ORP 
„Iskra” w 1935 roku. Była z kapitanem Rychlem na 
33 Baterii DAN podczas obrony Helu w 1939 r., 
przepadła na Helu po kapitulacji. Jej właściciel 
zmarł przedwcześnie po ciężkich przeżyciach bez
podstawnego uwięzienia go w początku lat pięć
dziesiątych; zrehabilitowano go w roku 1956. Spo
czywa na oksywskim cmentarzu.

Prymus rocznika 193'2, ppor. mar. Witold Sągajłło 
(Łoziński, ur. 1910) odbył również wraz ze swą 
szablą piękną podróż na „Jeanne D’Arc” (1933/34). 
Po wypadku motocyklowym nie mógł pełnić służ
by na okrętach; pracował w KMW w Warszawie, 
przeżył por. Sągajłło tragiczne chwile ewakuacji 
z Polski, zaatakowanej z dwóch stron przez sprzy
mierzone armie Hitlera, i Stalina. Por. mar. Sągajłło 
nie rozstawał się ze swoją złotą szablą, lecz pod Rów
nem odebrali mu ją Ukraińcy, rozbrajający pols
kich oficerów. Dalsze losy szabli nie są znane. Kto 
wie, może przerobiono ją na noże, jak to prakty
kowane było nie tylko na Wołyniu?

Następna złota szabla, która pływała na „Jeanne 
D’Arc” należała do prymusa 1933 rocznika, ppor. 
mar. Tadeusza Kociuby (1911-1939). Ten świetnie 
się zapowiadający flagowy oficer admirała Unruga 
zginął tragicznie w wypadku motocyklowym na wio
snę 1939 roku. Szabla pozostała przypuszczalnie w 
rękach rodziny zmarłego. Co się z nią stało, nie 
wiadomo. Być może przepadła podczas okupacji.

Ostatnia sierpniowa promocja na ORP „Bałtyk” 

odbyła się w 1934 r. Promowano dwa wydziały 
SPMW. Prymusem Korpusu Morskiego był ppor. 
mar. Janusz Marciniewski (1912-1939), Techniczne
go — ppor. mar. Tadeusz Jekiel (1912). Jakże od
miennie potoczyły się losy tych dwóch, jednocze
śnie promowanych oficerów i ich złotych szabel!

Janusz Marciniewski ukończył KON w 1936 r., 
pływał na ORP „Wilia” a potem został przeniesiony 
na Flotyllę Pińską. Prymasowska szabla powędro
wała więc do Pińska, asystowała dowódcy Flotylli, 
komandorowi Zajączkowskiemu, gdy jej właściciel 
pełnił obowiązki flagowego dowódcy Flotylli. We 
wrześniu 1939 r. szabla znalazła się na ORP „Ad
mirał Sierpinek”, którym dowodził por. mar. Mar
ciniewski. W dniu najazdu sowieckiego, 17 wrześ
nia 1939 r., okręt sztabowy „Admirał Sierpinek” 
stał przy prawym brzegu Prypeci, 25 km od granicy. 
Około godz. 14.00 okręt został zatopiony przez za
łogę. Por. mar. Marciniewski, jako dowódca od
działu złożonego z załogi „Sierpinka” i pobliskiej 
placówki w Nyrczy, prowadził ten oddziałek, nie 
rozstając się ze swą szablą. Po dniu forsownego 
marszu oddział por. Marciniewskiego dołączył do 
batalionu morskiego, sformowanego z załóg okrę
tów Flotylli, zatopionych pod Mostami Wolański- 
mi. Batalionem dowodził zastępca d-cy Flotylli, 
kmdr ppor. Henryk Eibel. Batalion pomaszerował 
dalej i 23 września cała grupa dotarła do Ratna; 
tu kmdr ppor. Eibel podzielił batalion na dwie ko
lumny; sam pomaszerował w lewo na Koł‘qw/ i 
przedarł się do grupy wojsk gen. Kleberga; druga 
kolumna z por. mar. Marciniewskim ruszyła w pra
wo w kierunku na. Brześć) Kolumna ta została oto
czona przez czołgi sowieckie w pobliżu jeziora 
Tur i tam dostała się do niewoli. Por. mar. Marci
niewski został rozbrojony, a jego złota szabla sta
ła się łupem bojców Czerwonej Armii. Dalszy los 
szabli nie jest znany. Tragiczny natomiast los cze
kał por. mar. Marciniewskiego. Dnia 24 września, 
we wsi Mokrany, oddzielono oficerów i starszych 
podoficerów od marynarzy. Starszyznę zamknięto 
w miejscowej szkole, zdarto z nich umundurowanie 
pozostawiając tylko w bieliźnie. Po wymarszu kolu
mny marynarzy, rankiem następnego dnia rozległy 
się strzały: mordowano polskich dowódców — 
oficerów i podoficerów. Ich ciała zagrzebano na 
pobliskim polu w masowym grobie. Widzieli to 
mieszkańcy Mokran.

Ppor. mar. Tadeusz Jekiel był pierwszym pry
musem wydziału technicznego SPMW. Złota sza
bla od Prezydenta Rzeczypospolitej towarzyszyła 
podporucznikowi podczas stażu we Francji, była z 
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nim na ORP „Wilk” i w marcu 1939 roku porucznik 
Jekiel zabrał ją do Hawru, gdzie uczestniczył w Ko
misji Nadzoru Budowy Okrętów. Por. mar. Jekiel 
przechował swą szablę podczas pierwszego okresu 
wojny i klęski Francji; potrafił wywieźć swą cenną 
pamiątkę do Anglii i tu zdeponował ją zapewne 
przed sierpniowym ryzykownym wyjazdem do Fran
cji w 1940 r. Po bohaterskich przygodach we Fran
cji i Algerii, założyciel siatki wywiadowczej „Mari
nę”, zdołał przedostać się do Gibraltaru, a stamtąd 
wrócił do Anglii w 1942 r. Kiedy kmdr ppor. Je
kiel przekazał swą szablę do Muzeum Instytutu 
im. gen. Sikorskiego w Londynie, może zechce on 
sam opowiedzieć. W każdym razie złota, prymuso- 
wska szabla jest w tej chwili ozdobą historycznych 
zbiorów tego Muzeum.

Pierwsza promocja w dniu 15 października 1936 
roku odbyła się na ORP „Bałtyk”. Był to najmniej 
liczny rocznik SPMW, złożony zaledwie z 12 ab
solwentów. Prymusem, nagrodzonym złotą szablą 
był ppor. mar. Kazimierz Sadowski. Pamiątkowa 
szabla odbyła z nim atrakcyjną podróż na ORP 
„Iskra” w 1937 roku, a potem, po ukończeniu przez 
podporucznika KOBR, znalazła się z nim razem 
na ORP „Żbik”. Na tym okręcie zastał ppor. mar. 
Sadowskiego wybuch wojny. Razem z okrętem i 
całą załogą przeżył podporucznik ciężkie chwile 
internowania w Szwecji; złota szabla znalazła się 
na terenie neutralnego państwa. W grudniu 1944 r. 
ppor. mar. Sadowski przedostał się do Anglii i włą
czył się do służby wojennej. Czy zabrał szablę z 
Szwecji, można wątpić, w każdym razie zabezpie
czył ją zapewne odpowiednio i przypuszczalnie po 
wojnie odzyskał. Por. mar. Sadowski zginął w wy
padku lotniczym w Argentynie 4.9.1949 roku. Co 
się stało z jego szablą i gdzie się obecnie ona znaj
duje, nie wiadomo. Może ktoś z Czytelników wie 
coś więcej na ten temat?

W październiku 1937 roku, kontradmirał Świrski 
promował na ORP „Bałtyk” absolwentów dwóch 
wydziałów SPMW. Wręczył złote szable ppor. mar. 
Jerzemu Łukaszewskiemu w Korpusie Morskim i 
ppor. mar. Januszowi Stalińskiemu w Korpusie 
Technicznym.

Ppor. mar. Łukaszewski (1916-1973), po ukoń
czeniu KO AM w 1939 r„ był 11 oficerem na ORP 
„Grom”. Na tym okręcie wyruszył do Anglii w 
dniu 30 sierpnia 1939 roku. Złota szabla była w 
jego kabinie i przypuszczalnie została w niej na za
wsze na dnie fiordu Rombaken. Okręt, rozerwa
ny lotniczymi bombami zatonął w dniu 4 maja 
1940 roku. Kpt. Mar. Łukaszewski, kawaler orde

ru Virtuti Militari, trzykrotnie odznaczony Krzy
żem Walecznych, przeżył zatonięcie ORP „Grom”, 
uratował się z tonącego ORP „Kujawiak”, lecz zgi
nął tragicznie podczas pożaru w domu w Kana
dzie 2.2.1973 roku.

Ppor. mar. Janusz Staliński (1916) służył w lecie 
1939 r. na ORP „Błyskawicy”. Nie sądzone mu jed
nak było wojowanie na okręcie. W dniu 30 sierp
nia udał się z redy gdyńskiej do lekarza, a kiedy 
wrócił nie zastał już swego okrętu, który wraz z 
„Gromem” i „Burzą” odszedł do Anglii. Wśród oso
bistych rzeczy ppor. mar. Stalińskiego wywiezio
nych do Anglii, nie było jego złotej szabli; pozo
stała ona w mieszkaniu jego matki w Gdyni. Pod
porucznik Staliński dostał się z Gdyni do Warsza
wy, ostatnim pociągiem przepuszczonym przez 
Gdańsk, potem walczył w grupie gen. Kleberga i 
w październiku dostał się do niewoli niemieckiej. 
Złota szabla została ukryta przez panią Stalińska 
pod szufladą kredensu, pozostała tam po wysiedle
niu rodziny z Gdyni i odtąd ślad po niej zaginął, 
przypuszczalnie dostała się w ręce Niemców. Po 
wojnie ppor. mar. Staliński poświęcił się karierze 
naukowej w okrętownictwie, był rektorem Politech
niki Gdańskiej i ogłosił szereg prac naukowych.

Ostatnia uroczysta promocja SPMW w kraju od
była się 15.10.1938 roku. Promowano absolwentów 
dwóch wydziałów: w Korpusie Morskim otrzymał 
złotą szablę ppor. mar. Józef Bartosik, w Korpusie 
Komisarzy — ppor. mar. Stanisław Szajna.

Szabla ppor. mar. Bartosika (1917) była z nim 
razem w podróży szkolnej ORP „Iskra”. W dniu 
wybuchu wojny żaglowiec nasz znajdował się na 
Atlantyku i natychmiast zawrócił do Casablanki. 
Tam ppor. mar. Bartosik pożegnał „Iskrę” aby rozpo
cząć błyskotliwą, wojenną karierę artylerzysty na 
OORP „Garland”, „Błyskawica” i „Conrad”. Zło
ta szabla pozostawała prawdopodobnie na lądzie w 
Anglii, kiedy jej właściciel zdobywał Yirtuti Militari, 
Krzyż Walecznych i DSC. Kpt. mar. Bartosik 
przeszedł po wojnie do służby w Royal Navy, do
wodzi! HMS „London” i zanim przeszedł do rezer
wy otrzymał admiralski awans. O ile złota szabla 
Bartosika szczęśliwie przeżyła wojenne bombardo
wania. to w tej chwili jest chyba jedyną szablą pry- 
musowską pozostającą w rękach swego właściciela.

Ppor. mar. Stanisław Szajna (1916 r.), pierwszy i 
jedyny komisarz nagrodzony złotą szablą, był w 
1939 roku zaokrętowany na ORP „Iskra”. Roz
chorował się j;dnak poważnie na Morzu Śródziem
nym i został wyokrętowany w Grecji w porcie Fa- 
leron. Wracał do Polski w sierpniu 1939 roku, wio
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ząc ze sobą złotą szablę. Przed samym wybuchem 
wojny dotarł do Gdyni i tu zostawił swoją szablę, 
sam natomiast uciekł przed niewolą niemiecką i po 
wielu przygodach przedarł się do Anglii. Szabla 
przepadła w Gdyni; los jej nie jest znany. Kapi
tan Szajna był jednym z dwóch oficerów Mary
narki Wojennej, odznaczonych brytyjskim orderem 
MBE.

Tak oto przedstawiały się w zarysie losy 14 pry- 
musowskich szabel naszej Marynarki Wojennej. Re
asumując można stwierdzić, że spośród 13 żyjących 
w 1939 roku prymusów 8 walczyło w Marynarce 
Wojennej w Anglii, 4 dostało się do niewoli nie
mieckiej w październiku 1939 roku, a jeden został 
zamordowany bezpośrednio po dostaniu się do nie
woli sowieckiej.

Ośmiu prymusów walczących pod naszą banderą 
na Zachodzie potwierdziło trafność oceny naszych 
wychowawców z OSMW i SPMW, o czym świad
czą 4 ordery Virtuti Militari, 4 Krzyże Walecz
nych nadawane czasem parokrotnie, jeden Srebrny 
Krzyż Zasługi z Mieczami oraz wysokie ordery 
przyznane przez naszych sojuszników, Anglię i 
Francję, Są to: jeden DSO, dwa DSC, jeden MBE, 
jedna Legia Honorowa i jeden Croix de Guerre 
— jak na ośmiu oficerów to dorobek ogromny!

Spośród wspomnianych wyżej 14 prymusów lat 
1927-1938, którzy mieli szczęście dostać złote sza
ble od Prezydenta RP, połowa, tj. siedmiu, dożyła 
do roku 1980. Rozsiani są oni po świecie na 
trzech kontynentach; jeden (Staliński) przebywa w 
Kraju i mieszka w Gdańsku, z pozostałych sześciu 
aż czterech osiadło w Anglii (Wroński, Sągajłlo, 
Bartosik, Szajna), jeden mieszka w Maroku (Szale- 
wicz) i jeden w Stanach Zjednoczonych (Jekiel).

Wśród tych, co odeszli już na wieczną wachtę, 
jeden zginął zamordowany przez Sowietów (Mar- 
ciniewski), jeden odebrał sobie życie (Krawczyk), 
trzech zginęło w różnych wypadkach (Kociuba, Sa
dowski, Łukaszewski), dwóch zmarło śmiercią na
turalną w Kraju (Rychel i Borysiewicz). Z czter
nastu złotych szabel ofiarowanych prymusom przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej, dwie znajdują się pod 
właściwą opieką w muzeach w Gdyni i w Londynie, 
jedna jest przypuszczalnie w posiadaniu właściciela 
(Bartosika), jedna przypuszczalnie zal. nę’a wraz 
z okrętem (Łukaszewskiego), jedna znajduje się przy
puszczalnie gdzieś na Zachodzie (Sadowskiego), dwie 
przepadły pod okupacją sowiecką; najwięcej, bo aż 
siedem zaginęło na terenach okupowanych przez 
Niemców.

JULIAN CZERWIŃSKI
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50 LAT TEMU
Artykuł poniższy jest przedrukiem z Tygodnika. 
Ilustrowanego reportaży Kapitana Nemo (pseudo
nim Juliana Ginsberta), opisujących promocję VIII 
rocznika Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen
nej 15 sierpnia 1930 roku.

Holownik „Krakus” zwolna podchodzi do pasa
żerskiego mola, zostawiając z lewej burty okrytego 
girlandami wielkiej gali „Podhalanina”, na którym 
widnieje dywizjon trawlerów. Na błoniu, przed sta
rym kościółkiem bielą się już czapki baonu mary
narki wojennej, uszykowanego do przeglądu. Tuż 
obok zwarty tłulm ludności, z dalszych nawet okolic 
przybyłej.

I nagle na Kamiennej Górze zaczynają dziać się 
jakieś dziwy. Wyrasta tam wielki tuman kurzawy, w 
którym raz po raz coś miga i błyska. Tuman ten, do
skonale widoczny od strony morza, gęstnieje z każ
dą chwilą.

Słońce — od dawna niewidziane — przebija z 
trudem granatowe kłębowisko chmur. I wraz w o- 
wym tumanie zapalają się jakieś ogniki, barwią ja- 
koweś znaki-proporce. Jeszcze chwila i z grzmo
tem lawiny spada w dół najeżona lancami falanga 
jeźdźców.

Widok jest tak niezwykły, że patrzących wzru
szenie chwyta za gardło. Bo oto tu — nad Polskim 
Morzem — każda manifestacja polskiej siły zbroj
nej ma charakter specjalny: krzepi ducha, podno
si w górę serca; potęguje patriotyczne uczucia. I 
pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Żelazny wąż ludzi, koni i armat stacza się na bło
nie przed kościołem. Pomorska brygada kawalerii, 
pod dowództwem pułkownika Abrahama formuje 
głęboki czworobok i zastyga w bezruchu na magi
czne słowo komendy. Jedynie poczty sztandarowe 
wyjeżdżają naprzód, ustawiając się wprost ołtarza.

Msza połowa. Krótkie okolicznościowe kazanie. 
Gromki okrzyk na cześć Prezydenta Rzeczypospo
litej i Marszałka Piłsudskiego, wzniesiony przez czte
ry z górą tysiące piersi żołnierskich, a powtórzony z 
zapałem przez zebrane tłumy. Hymn narodo
wy, któremu wtórują dobitnie działa „Podhalanina”, 
oddając przepisowy „salut”.

Przed generałem Burhardt-Bukackim i komando
rem Unrugiem defilują teraz sprawnie zebrane od
działy. Więc baon marynarki, ogólny podziw wzbu
dzający, a witany hucznymi oklaskami i okrzykami. 
Pułki ułanów 16-ty i 18-ty, 8-my strzelców kon

nych, 2-gi szwoleżerów, 11-ty dyon artylerii kon
nej, samochody pancerne, cykliści, straż graniczna, 
przysposobienie wojskowe. Człapią po nowiuteńkim 
asfalcie kopyta końskie, suną działa, terkoczą gą- 
siennice czołgów, salutujących generała obrotem 
swoich baszt i pochyleniem lufy.

A tłum wiwatuje i klaszcze w dłonie. Albowiem te 
żelazem kute zastępy — to dziś najlepsza odpo
wiedź na wrogie intrygi, na chęć odebrania nam 
Pomorza, na mowy wszystkich junkro-pruskich mi
nistrów. Czemuż jeden z nich nie przybył owego 
dnia incognito do Gdyni? Mógłby się przekonać na
ocznie o „rdzennej niemieckości oderwanych od 
macierzy starych ziem pruskich”.

Po południu druga ceremonia, nie mniej podnio
sła. Siedemnastu absolwentów Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej otrzymuje na pokładzie ORP 
„Bałtyk” oznaki oficerskie.

Na rufie okrętu zasiadają: gen. Burhardt-Bukac- 
ki, komandor Unrug, komandor Cellier z misji 
francuskiej, pułk. Abraham, dyr. Rummel i prezy
dent miasta Gdyni. Naprzeciw wiązanka oficerów w 
paradnych uniformach. Dalej orkestra marynarki i 
tłum widzów. Na mostku, wśród zaproszonych goś
ci, istna tęcza barwnych strojów kobiecych.

Do uszykowanych w dwuszeregu i ubranych je
szcze w stare mundury podchorążych przemawia 
krótko komendant szkoły, kmdr-por. hr. Korytow- 
ski. Następuje ceremonia wręczenia dyplomów, po 
czym nowo mianowani znikają w głębi okrętu. Na 
rufie odbywa się „cercie”.

Gdy wracają przy dźwiękach marsza, trudno ich 
już poznać. Albowiem bosmańskie kurtki i czapki 
zamienione zostały na. kapiące od złota oficerskie 
surduty, stosowane kapelusze, epolety, szable.. Te
raz już w jednym szeregu, młodzi podporucznicy 
prężą się dumni ii radośni.

Gen- Burhadt Bukacki wręcza prymusowi B. 
Wrońskiemu ofiarowaną przez Prezydenta Rzeczy
pospolitej szablę honorową. Ppr. Mar. Wroński od
powiada w kilku gorących słowach, ślubując, że i 
on i jego koledzy nie pozwolą nigdy uszczuplić 
morskiego władania Polski. Następują powinszowa- 
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ma i życzenia, składane nowo mianowanym przez 
korpus oficerski, przedstawicieli władz, rodziny, go
ści itd.

Jeszcze hymn narodowy, grany na cześć przed
stawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej i ministra 
spraw wojskowych w chwili, gdy gen. Buhardt-Bu- 
fcacki siada do opatrzonej jego godłem motorówki. 
Potem Marsylianka, grana na cześć komandora Cel- 
lier. A potem skromna wieczerza, na której pierw
szy raz nowomianowani oficerowie zasiadają obok 
swych starszych kolegów.

Wieczorem w salonach kasyna dowództwa floty 
bal. Bal — jakich mało. Zebrała się na nim cała patrio
tyczna, intelektualna, światowa część pomorskiego 
społeczeństwa i bawiących na wybrzeżu gości. W 
serdecznym nastroju bawiono się do rana.

Wstał szary, deszczowy, niczyim jesienny dzień i 
położył swą światłość na basenie portu wojennego. 
Zamajaczyła wysoka sylwetka „Wichra”, dziurawią
cego swym dziobem symetrię pejzażu. Ukazał się 
długi kadłub „Bałtyku”, tkwiącego spokojnie na re
dzie. Z deszczowych smug wyrosła jeszcze dalej 
stojąca „Wilia”. A przytulone do mola torpedowce i 
trawlery zbudziły się z dźwiękiem dzwonów, wybi
jających zmianę.

Czy też powracający z zabawy kuracjusze, czy te 
dziesiątki pięknych pań i wytwornych panów, co 

tak ochoczo bawili się na balu —■ pomyśleli choć 
o tym, czym jest dla Narodu Flota? Czy zastanowili 
się nad znaczeniem wczorajszej promocji mors
kiej? Czy zdali sobie sprawę, że Polska bez morza 
żyć nie jest w stanie? Czy przyszło im na myśl, że 
kasyno, w którym tańczyli, a za nim cała Gdynia, lec 
może w gruzach od jednej armatniej salwy?

Jeśli nie — radzę im szczerze, niech się zastano
wią. Niech pamiętają też, że tych siedemnastu chłop
ców, będących wyborem naszej młodzieży, goto
wych jest w każdej chwili przelać krew za to, aby 
Polska na Morzu była silna i bogata. Aby skrzypia- 
ły dźwigi, ryczały 'syreny okrętów, sypał się węgiel i 
ryż, wzrastało bogactwo narodu, i. .. aby oni — kura
cjusze — mogli rok rocznie bawić się tak jak dzi
siaj.

Niech się też zastanowią, że daremnych ofiar od 
nikogo wymagać nie wolno. Że nie wolno marno
wać wysiłków twórczych, pracy pełnej zapału, mło
dego życia. Że najlepszy personel będzie bezbron
ny wobec wroga, o ile nie da mu się do rąk odpo
wiednich narzędzi obrony i walki.

i niechże pamiętają, że jak „niemasz Polski bez 
Morza”, tak niemasz Morza bez „armaty morskiej”. 
Okrętów nam trzeba, okrętów i jeszcze raz okrę
tów. ..

Kapitan Nemo

Gen. Burhardt-Bukadki składa życzenia prymusowi 
Bohdanowi Wrońskiemu po wręczeniu honorowej 

„Złotej Szabli”
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ODPOWIEDŹ
KOMANDOROWI KARNICKIEMU

Drogi Borysie,

Pozwalam sobie na tę formę, gdyż — chyba się 
nie mylę — byliśmy zawsze w przyjaźni, co ja 
zawsze sobie ceniłem. Do moich milszych wspom
nień wojennych należą owe dni wspólnego bazowa
nia na „Maidstone”, w Gibraltarze (1941/1942).

Twoja ostra krytyka (N.S. 1.4.80) mocno 
mnie zaskoczyła, choćby dlatego, że nieświadom 
byłem, że nazwisko moje wyp'ynę'o w miesięczni
ku krajowym „Morze” (bo do tego raptem sprowa
dza się aluzja do „dużego rozgłosu” w sprawie 
tamże komentowanej przez naszego zasłużonego hi- 
storyka-piublicysty, Pertka. Owej najdogodniej
szej Salwy”, do której zaczerpnął on dane z mego 
szkicu historycznego w „N.S.”). łZdumiała mnie 
strona fachowa Twych argulmentów. Zdaję so
bie sprawę z tego, że — Twoje argumenty, pocho
dząc od zasłużonego weterana, eks-dcy op, musialy 
one wyglądać dla mnie miażdżąco, tym bardziej, 
że są poparte „konkretnym przykładem” Salwy. 
Musiały one wyglądać przekonywująco dla laików, 
a dziś są nimi nawet nasi koledzy, prócz tej garst
ki (czy i tylu pozostało?) co byli torpedystami 
przed wojną, znali nasze tam stosunki i tym spra
wom poświęcili nieco uwagi.

Jak jednak łatwo (wydaje mii się) wykażę, to 
nawet Twoje — nieocenione poza tym — doświad
czenie wojenne nie jest równoznaczne ,z solidnym 
kursem torpedowym. I że — jak w Twoim wypad
ku — nie czyni automatycznie torpedysty ze specja
listy artylerii ... Bo torpeda ma też swoją „balisty
kę”.

Wydaie mi się jednak, że Twoje argumenty „tor
pedowe” to raczej zasłona dymna. Że moje rzeko
me „faux pas” polega na rzuceniu światła na pewną 
stronę stosunków na OOPP przed wrześniem; te, 
które prowadziły do tak niespodziewanie rozczaro
wujących rezultatów tej naszej broni, która —■ za
pewniam Cię — była dla mnie i po moim odejściu 
niemniej droga niż dla Ciebie. (Pisząc te słowa 
mam model „Rysia” przed sobą na biurku).

Tych butnych przed wojną OOPP. od których 
naród miał prawo spodziewać się zadania boles
nych ciosów wrogowi (nietrudnemu do przewidze
nia) — mimo jego olbrzymiej przewagi. Tej broni, 
co mając z założenia szanse dojścia niespostrzeżenie 
pod wraże okręty, winne były wbić w nie te strasz

ne żądła a pól-tony trotylu i to gdzie? — Pod linią 
wodną . . . Czy zaskoczyli nas Niemcy jakąś „secret 
weapon” (jak ichże Anglicy radarem)? Bynajmniej 
Przynajmniej nie powinni byli. Owo faktyczne ster
roryzowanie naszych dowódców OOPP we wrze
śniu czułymi niemieckimi hydrofonami tłumaczy 
wiele. No i szkoda oczywiście, bo moglibyśmy byli 
dostać na Zachodzie i my najnowsze, i wyrzucić 
graty z lat dwudziestych, które Francuzi instalo
wali. Wszak lata trzydzieste to lata siedmiomilo
wych kroków elektro-akustyki! Charakterystyczne, 
że Kłoczkowski, który poznał nowe hydrofony przy 
okazji odbioru „Orła” (już 1937) nie powziął inicja
tywy w tym kierunku (zmiany).

Jednak hydrofony nie wytłumaczą np. jednego 
konkretnego, a tak przeraźliwie jasnego fiasco. Tej 
„oszczędniutkiiej” jednej toir|pedy spośród zapasu 
dwudziestu, którą strzelił „Sęp”, mając ową rzadką 
okazję, że mógł mieć na kresce peryskopu wcale 
pokaźnych, niemieckich kt. (Bo gdyby on 
tylko miał sukces zatopiwszy Niemca, honor na
szych OOPP byłby uratowany. A wszystko wskazu
je na to, że nie było bynajmniej powodu, dla które
go winien by ten dowódca uniknąć użycia salwy.

Już druga torpeda zwiększyłaby szanse o 100 
procent. Zaitem — DLACZEGO? Przecież trzeba 
to jakoś wytłumaczyć. Sobie i historykom póź
niejszym. Po tylu latach winniśmy już wszyscy być 
w stanie patrzeć obiektywnie na te sprawy . . .

Moją tezą jest (a co Pertek powtórzył i co mi 
tak łatwo wykazać), że d-cy „Sępa” nie dano nie 
tylko istotnej praktyki w czasie pokoju w strzela
niu salw (i formowaniu ich z sensem), ale też nie 
dano mu absolutnie żadnej pomocy, jakichś tablic, 
które by mu dały choćby przybliżone pojęcie o 
szansach, jakie się ma w różnych warunkach za
chodzących w czasie wojny.

A z całej tej sprawy najsmutniejsze jest, iż su
gestia opracowania takich tablic rzucona już była 
na wiosnę 1939 r. i niestety, nie znalazła echa; na 
tym zjeździe torpedystów w Gdyni (prezydował 
Pławski). Była ona moja, więc wiem o czym piszę 
teraz (i pisałem uprzednio). Na tym to tle postano
wiłem przedstawić to w formie konkretnych, ła
twych do użycia tablic, co już wiesz. W czym się 
mylisz jednak to w tym, że tychże tablic być-czy- 
nie-być zależało od tego czy innego sposobu roz
stawienia torped, czy innych szczegółów.

Raz jeszcze podkreślę — chodziło o to, aby 
mieć coś gotowego. Coś wyliczonego w spokoju. 
Coś dobrze przemyślanego. Coś, co by zwolniło 
dowódcę i jego oficera torpedystę od jakichkol-
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wiek „rozważań", a tym mniej jeszcze kalkulacji — 
w kiosku w czasie ataku . . . Czy to taka herezja? 
Obliczając konkretnie swe różne wypadki, odleg
łości, różne kategorie celów, musiałem się oprzeć 
oczywiście na jakiejś metodzie. Z dwóch: „czaso
we” rozstawienie torped (odstępami sekund odpa
lania) i żyroskopem — wybrałem ten drugi. Wbrew 
temu co Ty twierdzisz, opinia nie była w tym 
względzie bynajmniej skrystalizowana. Stojąc w kio
sku u boku dcy „Rysia" w czasie ćwiczebnych 
strzałów, używałem (pozorowałem) swe tablice, co 
mój dca wiedział, i informowałem go o „rozsiewie" 
żyroskopu dla danego celu. Choć on nie zdradza! 
kompletnie zainteresowania moimi tablicami (smu
tne. lecz prawdziwe), nigdy mi nie powiedział, że 
rozsiew żyroskopów w ogóle nie wchodzi w grę, 
lecz trzeba sekundami odstępów pozorować sal
wę. A przecież byłem jego „torpedowym" . . .

Mylisz się dalej, gdy twierdzisz, że w ogóle wcho
dziło w grę (przy odpalaniu rozsiewem żyroskopu), 
puszczenie „rybek" wszystkich jednocześnie, co by 
oczywiście stwarzało problem przy wyważeniu OIP 
(wyskoczenie na powierzchnię możliwe). Przyjmij 
ode mnie: było u nas zasadą torpedysty, że mini
malny odstęp czasowy między odpałaniami musiał 
być pięć sekund. No, jak sobie podliczysz, 
czyni to z wielu wypadków albo na sto procent, 
lub w dużej mierze salwy „czasowe".

Tak daleki byłem od uważania, że moja metoda 
była „doskonała", że wręcz proponowałem wyzna
czenie komisji, która by ustaliła, bazy dla 
takich tablic; jakie b’ędy oceny: szybkości ce’u, 
kursu itp. Te, co sam za'ożyłelm w swym „przybli
żeniu" tablic, nie uważałem przeto za ostateczne. 
Gdyby który dca wołał metodę odstępów czaso
wych wyłącznie, nie było nic łatwiejszego, jak o- 
pracować wariant czasowy. Bo szio jedynie o to, 
aby było coś spokojnie przemyślanego — przed 
atakiem ... I przedstawić dcom do użycia, w for
mie prostej, łatwej; dającej wgląd odnośnie szans 
trafienia jedną czy większą ilością toijped.

Z Twej riposty, Borys, czytelnicy „N.S.” odnieśli 
zapewne wrażenie, że to „odrzucenie” mojego me
moriału z sugestiami i gotowymi tablicami miało 
miejsce w formie takiej, jaka winna była być w 
każdej marynarce czy armii (wszak chodziło o 
skuteczność naszej najważniejszej broni!). Że ko
misja dowódców doświadczonych, co „zęby zjedli” 
na strzelaniu salw, zebrała się asesorowana 
przez specjalistów i że sumiennie przestudiowali 
sugestie owego młodego entuzjasty torpedysty. I 
jeśli odrzucili je, to dlatego, że „były inne, lepsze” 

. . . Jakżesz to dalekie od prawdy! ... I Ty to sam 
wiesz. Borys. Nie było absolutnie nic goto
wego, nic przemyślanego. Były jedynie osobiste 
poglądy dców, mocno różniące się i mgliste (jeśli 
idzie o stosowanie ich w praktyce). Boć czy jest 
możliwe mieć w głowie wszystkie warianty salw, 
albo je obliczać w czasie ataku? Oczywiście można 
i bez tablic strzelać. Toć i wiarusy nasze pod Na
poleonem strzelali ze swych rusznic bez żadnych 
celowników dzisiejszych. Mało. Każda salwa 
jest bardzo groźna dla wrażego okrętu. Ale czy 
wolno odpalać ją na chybił trafił i zdradzać swe 
nrejsce, ryzykując okręt i życie załogi (prócz chy
bienia w zadaniu taktycznym) przez lenistwo umy
słowe? Przez tę bierność, która jednak zadecydowa
ła mo im zdaniem, w wypadku mojej metody?

Salwa obliczona na krótki cel. jak kt., przy od
ległości np. 500 metrów i na jedno trafienie, przy 
Całkiem możliwych błędach oceny kursu i szybko
ści jest nieskuteczna przy odległości 1500 metrów. 
Inaczej znów rozstawić trzeba torpedy, odpalając 
do krążownika, bo torped trzeba więcej (— wię
cej trafień pożądanych).

Ty sam mi dostarczasz wiatru na moje żag’e; 
taki przykład pobieżnego traktowania tak waż
nych spraw, gdy podajesz swój „konkretny" przy
kład salwy. Wykazujesz niby, że po prostu celując 
tu i tam wypuszcza się trzy torpedy — i się ma 
dwa trafienia . . . Dodajesz niby, że to, gdy „ele
menty celu są dobrze określone”. Cóż, kiedy — jak 
sam winieneś dobrze pamiętać — na wojnie n i g- 
d y te elementy nie są „dobrze określone”. Wpraw
dzie rozumiemy wszyscy, że nie mogłeś się wda
wać w dłuższy wykład, ale absolutnie należało przy
najmniej wspomnieć, że istnieje problem błędów 
w tych elementach; mało, że taż Twoja salwa ina
czej zupełnie będzie wyglądać, jak się chce trafić 
cel nie np. na 500 m, ale na 1000 m, a jeszcze ina
czej na większych odległościach. Zatem taki przy
kład wprowadza czytelnika w błąd. Bo podlicz so
bie, biorąc w rr .hubę szybkość torpedy i, po
wiedzmy. błąd 5 węzłów (2 i pół m/sek), całkiem 
możliwy w praktyce. Salwa „rozstawiona" na 500 
m już gdzieś przy 1500 nie stawi się na rendez- 
vcus z celem. Trzeba ją w ogóle inaczej sformować. 
Czyż Twoje chybienie salwą trzech to nie woda 
na mój młyn? (Wspominasz to sam, gdzie Ci do
gadza lepiej).

Ty mi zarzucasz, że ja wychodziłem z założe
nia pewnych trafień. Nie dostrzegłeś, że to słowo 
było ... w cudzysłowie, ergo: oznaczać mogło 
wiele, ale nie — pewność. Toż właśnie ów młody 
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torpedysta bez doświadczenia wojennego twierdził, 
iż trzeba koniecznie każdy typ salwy (rodzaj celu, 
odległość) wziąć pod światło z góry, a nie 
myśleć, że ot tak pocelując tam i tam trafi się .. .

Cóż, kiedy według Ciebie odrzucili takie suge
stie dcy, z których — powiedzmy brutalnie ale pra
wdziwie — nie tylko żaden ani jednej salwy nie 
odpalił w czasie pokoju, ale jej nie widział. Czy 
nie słuszniejszym by Ci było, osądzając moje obli
czone salwy, nie brać (dziś przynajmniej!) jako 
miernik marynarkę tak dużą jak francuska, która, 
jak już pisałem, miała takowe i nawet w znacznie 
bardziej obszernej formie? Nic nie zostawiała na 
mgliste „celuje się tu i tam i się ma dwa trafie
nia”? No, „jak dobrze elementy celu (dzięki Du
chowi Świętemu?) odgadniemy”? Sam uważam za 
ciekawe, że ten eksprymus Krawczyk najwięcej z 
nich wykazał zainteresowania moją metodą. Ale 
dla niego już było za późno eksperymentować. (To 
był kwiecień 1939 r„ gdy moją kopię dostał).

Mógłbym wszystkie Twoje argumenty skomen
tować podobnie, ale mi redakcja ograniczyła miej
sce. Więc tylko parę próbek.

Ano, że Grudziński strzelił jedną i trafił. Nikt 
nie powiedział, że jedną nie można trafić, albo 
że kilkoma jest pewne „na mur”. Ale zapominasz, 
że „Rio-de-Janeiro” był statkiem handlowym i mu- 
siał się zachowywać jako taki, niewinnie, 
mając żołnierzy ukrytych. Jego prosty kurs i mała 
szybkość przeto, to jak ów pokorny „Kujawiak” 
ze strzelań ćwiczebnych . . . Inny argument: że 
właściwie „Sęp” winien był nie atakować kt. To 
niby miało wykazać doświadczenie wojenne (ale 
.. . późniejsze). To na kogo szykowaliśmy się przed 
wrześniem? Tylko na pancerniki i krążowniki? Toż 
one właśnie są chronione kontrtorpedowcami! Po 
co mieli Niemcy na tę straszną polską flotę je wy
syłać? Wysłali, prawda, stary grat „Schlesvig-Hoł- 
stein”, po sterroryzowaniu naszych OOPP i ostrze
liwali naszych braci na Helu godzinami. I ani jed
na torpeda nasza nie poszła na niego, taki wspa
niały, długi cel . . .

Dalej odmawiasz mi prawa osądzania ataku „Sę
pa”, bo niby „tam nie byłem”. Toż nie byłoby hi
storii, tylko raporty dców do wierzenia podane. 
Captain Roskill R.N. nie mógłby napisać swej 
historii marynarki brytyjskiej (1939/1945), bo prze
cież „wszędzie tam nie był” . . .

Przyznaj, Borys, że salwy torpedowe winne były 
być nakazane każdemu dcy choćby raz na rok. 
W warunkach iście bojowych. I kontrolowane 
co do ich trafności. Usprawiedliwiasz brak tego 

kosztem . .. spirytusu spalonego przez torpedy. Jak 
się wydało miliony na budowę i utrzymanie okrę
tów, a także na szkolenie i utrzymanie latami za
łóg, to już chyba winno nas było stać na litry — 
paliwa . . . Jak i cena jakiejś czasem zgubionej tor
pedy, to i galony spirytusu zawsze tańsze niż okręt 
i życie załogi . . .

Czy w ogóle nie jest absurdalnym obecnie wy
kazywanie, że nam trzeba było mieć jakieś tablice 
do strzelań torpedowych (nie było wtedy tych cu
downych micro-chi|ps ii transistorów). Dziś, gdy 
każdemu niemal kilogramowi materiału wybucho
wego przeznaczonego na uszczęśliwienie potencjal
nego wroga starają się przyczepić micro-kompute- 
rek? Dziś, gdy nie tylko piloci, ale i kapitanowie 
ropowców, zanim im powierzą wartościowy sprzęt 
i życie cudze, muszą przejść wiele, wiele ćwiczeń 
na symulatorach. Nic się nie pozostawia luzu na te 
nasze przedwojenne, osobiste poglądy dców, te za
sady: celuje się w to iw tamto i — gotowe . . .

Na zakończenie: Kłoczkowski jest oczywiście w 
moim szkicu taką „bete noire”. Ale mylisz się, że 
100 procent winy zwalam na niego. Powiedzmy 
sobie i w tym prawdę, że zawinili i Ci co go 
„wychodowali” i tolerowali. Pławski w pierwszym 
rzędzie. Czy można się było spodziewać od tego 
miłego ale miękkiego człowieka, by okiełznał tego 
twardego i upartego Kł.? Toż Pławski pozwolił sobie 
wyrwać inicjatywę młodziutkiemu oficerowi artyle
rii w spotkaniu z „Bismarckiem”, co prowadziło 
do tego absurdalnego „pojedynku artyleryjskiego” 
z kolosem, co uprzedniego dnia, paroma salwami 
zatopił pancernik „Hood”! A zupełnie „zapomniał”, 
że torpeda jedna, to nie kilogram trotylu jak po
cisk, lecz pół tony, i trafia pod linią wodną ... Co 
sądzili o tym Brytyjczycy, można znaleźć w ówcze
snym komunikacie („Confidential”) dla całej ma
rynarki brytyjskiej i alianckich. Tablica — tak upo
karzająca, wyraźnie (celowo) wykazywała, że ze 
wszystkich kt. torped nie wystrzelił tylko — „Pio
run”. A też adm. Vian, ówczesny jego dowódca, po 
wojnie — dyplomatycznie, bo o Aliancie — okreś
lił, że to by’o zachowanie się „żołnierzy zaokręto
wanych”. Wiadomo, na lądzie nie ma torped w bi
twach . . . Czy taki przełożony — poza tym wspa
niały materia! na dożywotniego attache — mógł 
zrozumieć potrzebę (i walczyć z Kłoczem o to) 
tablic torpedowych?

Bywaj zdrów, Stary Druhu. Może spotkamy się 
u wejścia do Walhalli, czekając na załatwienie for
malności paszportowych. Radbym widzieć wtedy 
Twój dawny uśmiech. Twój Marian Kadulski
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UROCZYSTOŚCI 60-LECIA
„ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM40

W GLASGOWIE
Już od dłuższego czasu pielęgnowaliśmy w na

szym Kole ideę specjalnie uroczystego obchodu 
święta narodowego „Zaślubin Polski z Morzem” 
dla uczczenia 60. rocznicy tego wiekopomnego ak
tu. Zdawaliśmy sobie dobrze sprawę z tego, że wo
bec wyraźnego zaniku wszelkiej żywszej działalno
ści, przyjdzie nam liczyć „siły na zamiary”, zwła
szcza, że od dawna działamy w bardzo trudnych 
warunkach, a mianowicie chronicznie brak nam 
funduszów i rąk chętnych do pracy.

Jeśli chodzi o tę pierwszą trudność, została ona 
pokonana, bo nasz gorący apel o pomoc materialną 
został zaaprobowany przez Zarząd Główny, który 
poparł treściwie nasze idee i zamierzenia. Jeśli zaś 
chodzi o tę drugą trudność, to niestety, od począt
ku do końca realizacja naszych zamierzeń spadła 
na barki dwojga osób, do których w ostatnim sta
dium dołączyło dwóch chętnych kolegów.

Program uroczystości, podany ze szczegółami w 
załączniku, został z nieznacznymi zmianami zre
alizowany w ciągu dwóch dni, tj. w sobotę 9 i w 
niedzielę 10 lutego. Nie chcąc nudzić Czytelników 
opisami mozolnej, kilkutygodniowej pracy i trud
ności napotykanych w realizacji naszych planów, 
ograniczam się wyłącznie do opisu rezultatów.

Dzięki pomocy płk. Tadeusza Białostockiego i kol. 
Bohdana Wrońskiego, otrzymaliśmy z Instytutu 
W. Sikorskiego filmy Marynarki Wojennej. Pokaz 
tych filmów zgromadził około 60 osób. P. Władys
ław Piekarczyk z wielką precyzją wyświetlał fil
my, a kol. Poray-Wojciechowski komentował je 
po angielsku i po polsku, gdyż dwa z nich były bez- 
dźwiękowe. Zobaczyliśmy więc krótki, ale dobry 
film z akcji ORP „Piorun” na pełnym morzu z falą 
7/8 wedle skali Beauforta. Zobaczyliśmy dowódcę 
„Pioruna”, kmdr. Pławskiego. Drugi film przedsta
wi! akcje polskich ścigaczy, inspekcje okrętów 
przez adm. Świrskiego i gen. Sosnkowskiego, ofi
cerów „Błyskawicy” oraz sceny ze znanych nam 
wszystkim konwojów atlantyckich. Pokaz ten był 
bardzo dobrze przyjęty przez obecnych na sali. By
ło to dla wszystkich coś innego, nowego i intere
sującego, a dla nas marynarzy także przeniesieniem 
się myślami wstecz do lat młodości i nielekkiego 
obowiązku. Kol. Kazik Było „rozkrochmalił się” fil
mem o ścigaczach, na których po powrocie z nie
woli w Rosji spędził parę wojennych lat.

Przygotowanie Wystawy zabrało 3 tygodnie czasu. 
Materiał, prawie wyłącznie ze źródeł prywatnych, 
zgromadził ponad 60 książek, prawie tyle samo 
czasopism polskich i angielskich z okresu ostatnich 
60 lat. Znalazł się i „Przegląd Morski” z 1938 roku, 
naturalnie „Regulamin Służby na Okrętach RP”, 
„Kurier Bałtycki” z 30 sierpnia 1939 r„ miesięczniki 
„Morze” oraz „Morze i Kolonie”, gazety z Malty i 
z Gibraltaru, tygodnik „Life” z ilustrowanym repor
tażem o ORP „Błyskawica” z marca 1940 r. i wiele 
innych eksponatów. Na ścianach zawieszono plan
sze z odpowiednio dobranymi fotografiami do te
matów takich, jak: „Nasi wodzowie”, „Niecodzien
ne zdarzenia”, „Żywioł”, „Kontrasty”, „Fragmen
ty z życia”, Trumna na pokładzie”, „Podniesienie 
i spuszczenie Badery Polskiej na ORP „Garland”, 
którego herb, bandera, proporzec i znak dowódcy, 
jak i niezła akwarela kopenhaskiego malarza do
dały koloru do czarno-białych fotografii OORP 
„Dragon”, „Błyskawica”, „Piorun”, „Burza”, „Ślą
zak”, „Sokół”, „Iskra”, „Gen. Haller” i innych. 
Znalazły się też dwie reprodukcje kolorowe „Daru 
Pomorza” oraz insygnia oficera Mar. Woj. Specjal
nie oświetlone gablotki i ruchome szkło powiększa
jące dozwoliły oglądać odznaczenia, odznaki i na
grody sportowe. Duża, kolorowa mapa działań wo
jennych OORP „Błyskawica”, „Garland” i „Orkan” 
zaznajomiła zwiedzających Wystawę z pracą wo
jenną tych okrętów na szlakach Atlantyku i przy
ległych wód. Wystawę zwiedziło około 120 osób, 
w tym kilku oficerów Marynarki Handlowej z Pol
ski, oraz kilka osób przebywających na stażach na
ukowych na glasgowskich uniwersytetach. Licznie 
też zjawili się Szkoci. Z wielką przyjemnością wi
taliśmy też kilku z tych naszych kolegów, którzy 
aczkolwiek odłączyli się od naszej wspólnoty, nie
mniej jednak przyszli na Wystawę, łącząc się z 
nami w uszanowaniu idei Polski Morskiej.

W niedzielę dnia 10 lutego ks. proboszcz Marian 
Łękawa, nasz duchowy pasterz, odprawił Mszę św. 
na intencję poległych i zmarłych marynarzy. Je
steśmy mu bardzo wdzięczni za pamięć o naszych 
Kolegach i dobre z tej okazji słowa.

Komitet Kościelny zrobił nam także wielką 
niespodziankę a zarazem przyjemność, dostosowu
jąc chóralne pieśni do uroczystości, a tuż przed 
wyjściem z kościoła pan organista obdarzył nas 
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„Hymnem Bałtyku”. Do Mszy św. asystował przy 
ołtarzu Poczet ze sztandarem tutejszego Koła SPK. 
Po Mszy św. ks. proboszcz Łękawa oraz przed
stawiciele Zarządu Koła udali się na polski cmen
tarz, gdzie ksiądz poświęcił groby marynarzy i gdzie 
złożono bukiet kwiatów i zmówiono modlitwę.

Obiad marynarski po południu udał się znako
micie. Żona naszego kolegi, W. Pawłowicza, przy
gotowała doskonałe potrawy. Młode i wdzięczne 
Jola, Danusia i Marysia, zwinne jak wiewiórki, 
szybko i zgrabnie obsługiwały stoły.

Do obiadu zasiadło 65 osób, w tym przedstawicie
le polskich organizacji niepodległościowych, p. prof. 
L. Koczy z Małżonką, ks. proboszcz Łękawa, p. 
Mieczysław Brodziński, prezes Koła SPK, p. Włady
sław Bednarek, prezes Towarzystwa Społeczno O- 
światowego z Małżonką, p. Stanisław Klimowicz, 
prezes Klubu Domu Kombatanta, p. Alek Alfer, pre
zes Komitetu Parafialnego z Małżonką, P. Czesław 
Sobolewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kultu
ry Polskiej, mjr Walerian Minor, kierownik Ze
społu Amatorskiego z Małżonką, dwóch kapitanów 
Marynarki Handlowej Polskiej w mundurach oraz 
rzesza przyjaciół i sympatyków marynarzy, których 
nie sposób imiennie wyliczyć.

Po krótkiej, dziękczynnej modlitwie, odmówionej 
przez ks. Łękawę i po powitaniu Gości przez preze
sa Koła SM W, M. Zawadę, siedliśmy wszyscy do 
stołów aby spożyć doskonałe potrawy, zakrapiając 
je winkiem lub „wiskaczem”. Mistrz ceremonii, kol. 
Witold Poray-Wojciechowski, wzniósł jedyny toast 
dla uszanowania drogiego nam kolegi chor. mar. 
Władysława Ducha, najstarszego z obecnych i bar
dzo zasłużonego marynarza. Toast spełniono na sto
jąco i odśpiewano gromko „Sto lat”.

Po obiedzie nakrycia i stoły zadziwiająco szybko 
zniknęły (dzięki pomocy gości), i rozpoczęła się 
Akademia:

Przemówił prof. dr Koczy po polsku, nawiązując 
do historii Polski Morskiej od czasów Chrobrego 
do okresu legendy o morzu, opiewanej przez Ste
fana Żeromskiego i Feliksa Nowowiejskiego. Uważ
ni słuchacze dowiedzieli się wielu ciekawych rze
czy.

Po przemowie, kwartet wokalistów w składzie' 
p. Maria Camrass, p. Helena Philipps, p. Ludwil 
Chromy i p. Franciszek Misiaszek odśpiewał z u- 
czuciem „Hymn Bałtyku”, po czym kol. Poray- 
Wojciechowski wygłosił przemówienie po angiel
sku dla zapoznania szkockich gości z tematem uro
czystości.

Resztę programu wypełniły piosenki marynar
skie, przeplatane recytacjami wierszy o morzu i 
marynarzach. Doskonałe soprany pań i tenory pa
nów świetnie oddały ducha piosenek W czasie recy
tacji wiersza Wierzyńskiego o „Konwoju Murmań
skim” w oczach niektórych słuchaczy ukazały się 
łzy, zaś przy wierszach krotochwilnych ze zbioru 
„Passaty i Sztormy”, świetnie oddanych przez He
lenkę, Ludwika i Franciszka, rozbrzmiewał śmiech.

Na zakończenie prezes p. Zawada podziękował 
imiennie wszystkim tym, którzy pomogli w wyko
naniu dwudniowego programu uroczystości, a więc 
pp. Brodzińskiemu i Klimowiczowi za udzielenie sal 
Domu Polskiego im. Gen. W. Sikorskiego na wysta
wę i pokaz filmów, Pocztowi Sztandarowemu za 
obecność na Mszy św., kwartetowi wokalistów i 
recytatorów za ich artystyczny wkład do Akade
mii, wszystkim zaś obecnym za udział w obiedzie 
i wieczorze. Po odśpiewaniu hymnów zjawiła się 
orkiestra i rozpoczął się bal marynarzy, który trwał 
do północy.

Pragnąłbym tu podziękować serdecznie tym wszy
stkim Kolegom, którzy rzetelnie pomogli organi
zatorom uroczystości w wykonaniu programu, 
więc kol. Zygmuntowi Zdrojewskiemu i kol. Kazi
mierzowi Było, którzy nie żałowali ni czasu ni trudu 
w urządzeniu wystawy i obiadu, kol. Wincentemu 
Cyganowi za asystę przy wyświetlaniu filmów. 
Jednocześnie wyrażam ubolewanie, że nie wszyscy 
koledzy odpowiedzieli na indywidualnie skierowany 
do nich apel Zarządu, o pomoc i obecność. O tych 
więc mogę bez skrupułów napisać, że ich rażąca 
nieobecność na pokazie filmów, na wystawie, nabo
żeństwie i na cmentarzu oraz przy stole obiadowym 
i na akademii jest dla reszty nas, biernych czy czyn
nych uczestników uroczystości, jaskrawym przeja
wem braku poczucia koleżeństwa. Zresztą strata 
jest przede wszystkim ich własna i z własnej winy.

Dla kontrastu jest mi przyjemnie podkreślić fakt 
poparcia naszych marynarskich poczynań ze strony 
społeczności polskiej w Glasgowie. Okazana nam 
pomoc, zainteresowanie wystawą i filmami, współ
udział w obiedzie i akademii są tego dowodem. 
Niech mi więc będzie wolno podziękować tu wszy
stkim którzy wzięli udział w 60 rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem. Ten ich u- 
dział wynagrodził stokrotnie pracę i zabiegi garst
ki organizatorów tego narodowego święta.

Witold Poray-Wojciechowski
Kronikarz
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PRZEMÓWIENIE
PROF. DR. LEONA KOCZEGO

Z OKAZJI OBCHODU 60-LECIA 
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Chcę w mym krótkim przemówieniu nawiązać 
do słów mego przedmówcy, że gdy w roku 1920 
powstała „Morska Siła Zbrojna Rzeczypospolitej” 
— my, marynarze, „nie mieliśmy ani tradycji, ani 
bohaterskiej przeszłości, a tylko legendę i z nią 
poszliśmy w bój”.

Jest to prawda. Bo jeżeli nasza kawaleria może 
sięgać tradycjami o wieki wstecz i szczycić się 
epopeją walk w epoce napoleońskiej, jeżeli nawet 
piechota wskazać może na wodza w sukmanie, 
kosynierów i waleczny „Pułk Czwarty” — to Mary
narka nasza może zacząć swe dzieje od zaślubin 
Polski z Bałtykiem.

Oczywiście historycy nie chcą o tym słyszeć.
Przypominają oni ciągle, jak to już w roku 1000 

Bolesław Chrobry, po założeniu Metropolii Gnieź
nieńskiej, wysiał na Pofcnorze biskupa Reinberna i 
jak ten biskup burzył bałwany pogańskie i wrzu
cał je do morza, aby nie utrudniały misji.

Przypominają oni wyprawy Krzywoustego na to 
samo Pomorze w latach 1124-27,, po których w 
Polsce śpiewano:

„Naszym przodkom wystarczały ryby słone
i cuchnące,

My po świeże przychodzimy, w oceanie
pluskające!

Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów
dobywali, 

A nas burza nie odstrasza ni szum groźny 
morskiej fali;

Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,
A my skarby i potwory łowim skryte w oceanie”.

Piękne to, ale cóż z tego, skoro w 1309 roku 
utraciliśmy całe Pomorze od Wisły po Odrę i tak 
było aż do roku 1466, kiedyśmy odzyskali tylko 
część dawnego Pomorza — Pomorze Gdańskie.

Niemniej wtedy zrodziły się sny o „Dominium 
Maris Baltici” i one ożywiały największego z Jagiel
lonów, Zygmunta II Augusta.

Pamiętajmy jednakże, że gdy w r. 1572 król ten 
schodził do grobu jedyny polski okręt, słynna 
„Galeona” marnował się niewykończony na wy
brzeżu koło Elbląga.

Lepiej wyglądały sprawy morskie za Wazów. Wy
stawili oni flotę, ale flota ta miała za żeglarzy ob
cych i służyć miała tylko zdobyciu tronu szwedz
kiego dla Władysława IV i Zygmunta III Wazy.

Tak więc panowanie Polski na Bałtyku to le
genda. Nie narzekajmy jednak na obcych. Winę za 
niepowodzenia naszych planów morskich ponosi 
bezsprzecznie szlachta. To ona, bogacąc się na do
stawach zboża na Zachód przez Gdański Port nie 
rozumiała nauki wspaniałego męża stanu, jakim był 
Jan Dymitr Solikowski: — „. . . każdemu panu 
i narodowi więcej na morskim państwie zależy 
niźli na ziemskim, bo i większe a prędsze pożytki 
morzem niźli ziemią, i większe a prędsze szkody 
i niebezpieczeństwa przychodzą. Dlatego kto ma 
państwo morskie, a nie używa go albo je 
sobie da wydzierać, wszystkie pożytki dla siebie 
oddala, a wszystkie szkody na się przywodzi, z wol
nego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, 
z swego cudzym, z pana kmieciem, co jest sproś- 
ność wielka i głupstwo ...”.

Z nauk tych szlachta nie skorzystała. Została le
genda. Ale legendy mają to do siebie, że zdobywają 
serca, a przez serce Ignienie narodów ku rzeczom 
wielkim. Tak ma się rzecz z legendą Bałtyku. Drze
mała ona w sercach polskich w niewoli, krzepiąc 
je wspomnieniem wielkich chwil. Gdy „wybuchła 
Polska” ubrał ją w cudowną szatę Stefan Żeroms
ki. Pokazywano między wojnami na brzegu koło 
Orłowa zacisze, gdzie siedząc wśród dzikich żar
nowców pisał on swój „Wiatr od Morza”. Powieść 
ta nie uwieńczyła przecież naszych zaślubin z Bał- 
tykism tak wzniośle, jak „Legenda Bałtyku” Feliksa 
Nowowiejskiego. Przypominam sobie pra-premierę 
tej opery w Poznaniu i nigdy nie zapomnę, jak 
publiczność zerwała się. gdy ze sceny rozległ się 
„Hymn Bałtyku”, zakończony słowami: — „Bo o 
twe wody szmaragdowe lała się polska krew”.

Pieśń ta chwyciła za serca młodzież harcerską 
i miło było patrzeć, gdy nasi harcerze, obozując na 
tym samym miejscu, na którym Żeromski brał na
tchnienie z „Wiatru od Morza”, po opuszczeniu 
flagi stawali na baczność i zwróceni w stronę mo
rza śpiewali Hymn Bałtyku.
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Tyle wspomnień, tyle historii do Legendy Bałtyku. 
Legenda ta stała się epopeą, gdy nasza Marynarka 
zmierzyła się po raz pierwszy z wrogiem. Jej dzieje 
znamy. Należy się uznanie tutejszemu Kołu Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej, że podtrzymuje 
tradycję urosłą z jej krwawych bojów. Kosztowały 
one wiele krwi i wiele ofiar.

1 na zakończenie pragnę oddać hołd tym ofia
rom słowami Ref-Rena, który utrwalił pamięć bojów 
2 Korpusu swą pieśnią „Czerwone maki na Monte 
Cassino”. Jak dziwnie, jak rzewnie brzmią słowa 
jego pięknego wiersza na cześć naszej bohaterskiej 
floty, właśnie dziś, na 60-lecie zaślubin Polski z Bał
tykiem:

Przeszła dziejowa burza . . . zgasły krwawe łuny.
Pozostały bez załóg ..BURZE" i ..PIORUNY" — 
A wolność ciągle jeszcze tuła się po świecie . . ■ 
Wątpliwe, czy ją dzisiaj wśród żywych

znajdziecie —

Raczej wśród tych, co legli i w niemym skupieniu 
Na zmianę straż trzymają przy złotym pierścieniu. 
I wypatrują chwili i czekają na dnie
Aż drugi złoty pierścień na dno morskie spadnie, 
I legnie przy tym pierwszym — pomiędzy

bursztyny, 
Na znak, że się spełniły nowe Zaślubiny’’.

Kpt. mar. W. PORAY-WOJCIECHOWSKI

PRZEMÓWIENIE W CZASIE 
OBIADU KOLEŻEŃSKIEGO

Pragnąłbym w kilku słowach podkreślić znacze
nie dzisiejszej uroczystości jako narodowego świę
ta „Zaślubin Polski z Morzem”.

Dziś oto upływa 60 lat od chwili, kiedy to aktem 
rzucenia pierścienia w fale Bałtyku nasza Niepodle
gła Ojczyzna zaślubiła morze, obejmując w posiada
nie skrawek wybrzeża.

Pośród obrońców Ojczyzny pojawili się ludzie 
przybrani w granatowe mundury polskich maryna
rzy reprezentujących najmłodszą część Polskich Sił 
Zbrojnych. W krótkim okresie czasu niespełna 20 
lat trzeba było budować flotę, umacniać wybrzeże 
i szkolić załogi. Nie mieliśmy tradycji ani boha
terskiej przeszłości, a tylko Legendę i z nią poszli
śmy w bój.

Nie udało się obronić wybrzeża, bo wobec prze
ważających sił lądowych i morskich wroga, flota 
nasza została rozbita lub zatopiona, za wyjątkiem 
kilku okrętów, które przedarły się z Bałtyku we 
wrześniu 1939 roku, dołączając do Floty Królew
skiej.

Ci, którzy tę szczupłą siłę morską organizowali 
w okresie międzywojnia i ci, którzy ją szkolili, 
nie mają powodu do wstydu z pracy i dokonań 
Marynarki Wojennej (a także Handlowej). Mary
narka Wojenna nie tylko utrzymała ciągłość walki 
z wrogiem po tragedii Września, ale także wzra
stając kilkakrotnie w sile, brała chwalebny udział 
u boku Floty Królewskiej, we wszystkich ważnych 
operacjach morskich na półkuli zachodniej.

Kiedy Wielka Brytania po upadku Francji zosta
ła osamotniona w wojnie, ogromny ciężar ochrony 
drogocennych konwojów z żywnością, bronią i za
opatrzeniem dla wojska spadł na okręty brytyjskie 
i ich jedynych sojuszników — okręty polskie.

Bitwa o Atlantyk trwała co dzień, przez cały 
okres wojny, a jej fragmenty, to właśnie owe uciąż
liwe i krwawe konwoje na Atlantyku, na Oceanie 
Lodowatym i przyległych morzach — w ochronie 
wartościowego materiału, bez którego nie można 
by było prowadzić wojny do zwycięstwa.

Polskie okręty poza służbą konwojową współ
działały z wojskiem w działaniach pod Narwikiem, 
Dunkierką, Tobrukiem, w inwazji Afryki, Włoch 
i Francji, a więc tam, gdzie nasi bracia z polskich 
jednostek bojowych wojska krwawili się w walkach 
przeciwko Niemcom.

Nikt się nie spodziewał 60 łat temu, że Polska 
Marynarka odegra tak ważną rolę w czasie wojny. 
Dziś ten wielki wkład przeszedł do historii. Le
genda zmieniła się w epos czynu. Zrodziła się tra
dycja, którą, daj Boże, przejmie młode pokolenie. 
Tradycję tę szanujemy dzisiaj z okazji święta na
rodowego. Zaślubiny Polski z Morzem zostały bo
wiem przypieczętowane krwią marynarzy, poleg
łych na wodnych pustyniach, walcząc o wolność 
Ojczyzny i niepodległość narodu.

Święto dzisiejsze nie jest wyłącznie świętem Ma
rynarki Wojennej. Jest to święto Narodu, który 60 
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lat temu zaślubił Morze, a prawo do niego po wie
czne czasy zapieczętował krwią tych, którzy na 
morzu zginęli.
/ Chcialbym dziś uczcić specjalnie jednego z na
szych kolegów, który od zarania Marynarki Wo
jennej z godnością nosił granatowy mundur i chwa

lebnie ozdobił go krwawo zdobytym krzyżem Virtu- 
ti Militari na pokładzie ORP „Garland” w Mur
mańskiej potrzebie. Jest on dziś z nami. Proszę Pań 
i Panów o powstanie i spełnienie toastu: — Chorąży 
Marynarki Wojennej. Władysław Duch, niech żyje! 
Sto lat! . . .

Koledzy A. Ponikiewski i T. Hermaszewski 
przed złożeniem wieńca pod Pomnikiem Katyńskim.
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Listy prof. Koczego
do Prezesa Kc-ia „Glasgow" i do kpt. Poray-Wojciechowskiego 

i odpowiedź kpt. Poray-Wojciechowskiego.

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Pragnę Panu Prezesowi wyrazić w szczerych ale 
i serdecznych słowach uznanie za pamięć o 60- 
leciu Zaślubin Polski z Bałtykiem.

Wiadomo, że jest to zasługa Was kilku, zasługa 
tym większa i zatem i uznanie od nas wszystkich, 
którzy pragniemy podtrzymać narodowe tradycje 
tu, na Obczyźnie, aby przekazać pamięć o chwaleb
nych wyczynach naszej Marynarki w czasie ostatniej 
wojny.

Przypuszczam, że i Zarząd Główny ucieszy się, 
i że Wy zapewne możecie ich zapewnić, iż przyzna
na im zapomoga nie poszła na marne.

Przypuszczam, że Rodacy nasi na Obczyźnie do
wiedzą się z prasy o tej uroczystości, liczę, że major 
Minor da obszerne sprawozdanie do „Dziennika”, 
jeszcze obszerniejsze sprawozdanie powinno ukazać 
się w „Sygnałach”.

Proszę przyjąć wyrazy szczerego poważania 
i serdeczne pozdrowienia

oddany dr. L. Koczy

Pan kpt. Witold Poray-Wojciechowski, M.A.

Wielce Szanowny Panie Kapitanie,

Wczorajsza uroczystość ku uczczeniu 60-lecia 
Zaślubin Polski z Bałtykiem była wielkim wydarze
niem w dziejach kulturalnych Glasgowa i równie 
doniosłym wydarzeniem w życiu członków tutej
szego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Jeśli uroczystość udała się tak wspaniale, to jest 
to zasługą Pana Kapitana.

Zaszczycony tytułem członka honorowego przez 
Stowarzyszenie pragnę w tym charakterze jak i w 
charakterze uczestnika tej uroczystości wyrazić Panu 
Kapitanowi szczere i wdzięczne uznanie. Krótko 
mówiąc — cały obchód od Wystawy był dziełem 
Pańskim i Prezesa.

Uroczystość może służyć za pokaz i za wzór 
wszystkich naszych uroczystości narodowych.

Z uściskiem dłoni łączę wyrazy 
szczerego poważania

Dr L. Koczy

W. Pan prof.
dr Leon KOCZY
2, Cecil Street
Glasgow G12 8RJ

Wielce Szanowny i Drogi
Panie Profesorze,

Serdecznie dziękuję za list z 11 lutego br. oraz za 
słowa uznania, które przyjmuję z szacunkiem w 
imieniu tych Kolegów, którzy wraz ze mną podjęli 
się pracy nad zorganizowaniem uroczystości z okazji 
60-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Naszym celem 
było uczczenie ważnego faktu historycznego oraz 
uszanowanie naszych Wodzów-Organizatorów Ma
rynarki Wojennej, jak i Kolegów, którzy zginęli 
na morzu, życiem swym pieczętując po wsze cza
sy prawo Polski do morza.

Istotnie praca naszego szczupłego zespołu dała 
nadspodziewanie dobre wyniki, co jest zasługą tak
że Pana Profesora, który zechciał przyjąć nasze za

proszenie i w Swojej pięknej a treściwej przemowie 
nie tylko uświetnił uroczystości lecz także niejako 
ukoronował nasze wysiłki.

Jestem Szanownemu Panu Profesorowi wdzięcz
ny nie tylko za Jego wkład do tych uroczystości, 
ale także za wieloletnie zainteresowanie się naszą 
marynarską wspólnotą i za poparcie, jakiego nam 
Pan Profesor nigdy nie odmawiał gdy szło o sprawy 
ważne. Wytrwała praca Pana Profesora nad pod
niesieniem i utrzymaniem kultury naszego emigra
cyjnego ośrodka jest dla nas, marynarzy, drogo
wskazem na przyszłość, a Jego nieustanne apele i 
i słowa o zachowanie polskiej tradycji i kultury, 
jak ów „głos wołającego na puszczy”, zdały się, 
w naszym przypadku paść na żyzną glebę.

Z wyrazami poszanowania łączę pozdrowienia 

i uścisk zacnej prawicy

Witold Poray-Wojciechowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
ODZNACZENIA

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej w dniu 
19.3.1979 roku zostali odznaczeni tą odznaką Kole
dzy: A. Piechowiak, T. Sroka i F. Preisner; uchwa
łą z dnia 13.11.1978 r. Koledzy: K. Zubkowski, 
M. Hrynkiewicz-Moczulski i F. Wizła.
Odznaczenia Państwowe otrzymali:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski — 
kol. F. Preisner i kol. T. Lesisz.
Złoty Krzyż Zasługi — kol. T. Farbisz.

*
Wbrew tradycji, w bieżącym roku nie odbył się 

„dinner-dance” z okazji Święta Marynarki Wojen
nej, a to z tego powodu, że kolega, który miał zor
ganizować tę imprezę, o swojej obietnicy zapom
niał. Wobec tego zrobiło się „ex prompto” herbat
kę towarzyską w Klubie Lotników. Obecnych było 
55 osób. Herbatka miała miejsce 9 lutego, nato
miast 10 lutego odprawione zostało nabożeństwo 
w Little Brompton Oratory za poległych i zmar
łych Kolegów.

*
13 kwietnia (niedziela) br., odbył się Walny Zjazd 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, na którym 
ustalono program pracy na rok bieżący. Postano
wiono, że w roku przyszłym odbędzie się ostatni 
Walny Zjazd Stowarzyszenia. Uchwalono budżet, 
wybrano nowy zarząd i wreszcie postanowiono za
kończyć egzystencję Stowarzyszenia Światowym- 
Zjazdem Kolegów w Londynie.

*
27 kwietnia br. złożyli wieniec pod Pomnikiem 

Katyńskim koledzy: Budzyński oraz (w mundurach) 
Ponikiewski i Hermaszewski. Obecni byli jeszcze ko
ledzy Busiakiewicz i Nadratowski.

*
W akademii z okazji 10-lecia śmierci gen. Andersa 

brał udział kol. Budzyński, a w uroczystości wmu
rowania tablicy ku pamięci ks. prałata K. Sołowieja, 
kol. Nadratowski.

*
Koło SMW w Brighton w dniu 18 grudnia 1979 

obchodziło uroczyście 61. rocznicę utworzenia Ma

rynarki Wojennej. Na ten temat przemówienie miał 
płk mgr B. Drzyzga.

*
Dnia 20 kwietnia br. Koło SMW Glasgow miało 

swój Walny Zjazd. Do Zarządu weszli: prezes — 
kol. M. Zawada, sekretarz — kol. Z. Zdrojewski, 
skarbnik — kol. F. Kleczewski, członek Zarządu — 
kol. R. Okoński.

Poszukiwania

Zwróciła się do nas siostra ś.p. kmdr. T. Sukien
nika z prośbą o przysłanie jej jakiegoś zdjęcia jej 
ś.p. brata.

Ponieważ Stowarzyszenie takiego zdjęcia nie ma, 
zwracamy się z prośbą do Kolegów, którzyby taką 
fotografię mieli, by zechcieli ją przesłać na adres 
SMW, które z kolei przekaże ją do Polski siostrze 
kmdr. Sukiennika.

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna- 
’ów” w|płynę'y na FUNDUSZ Komisji Opieki na
stępujące dary:

£
Legion Młodych Polek z Chicago 87.57
T. Maleszka 5.00
T. Sroka 2.00
L. Wolny 2.00
W. Kałuża 2.00
H. Kozłowski 4.50
Lady Mary Moncreiffe 8.34
J. Lubelfeld 6.83
Bezimiennie 20.00
K. Hess 17.65
J. Jędroszczyk 10.00
J. Stein 4.00
T. Jaszkowski 13.31
G. Eibel 0.60
E. Miodoński 10.00
L. Ziembicki — dla uczczenia pamięci ś.p.

kmdr. B. Biskupskiego 3.00
p. Maria Kuhn 5.00

Komisja Opieki składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim Ofiarodawcom.
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Na Fundusz „Naszych Sygnałów” wpłacili koledzy: SMW — Koło Brighton & Hove:
T. Farbisz 9.99 (nadesłane 28.4.1980)
W. Pacewicz 8.61 H. Adamiak 1.00
F. Jabłoński 10.00 B. Bąkowski 2.00
T. Paczkowski 2.00 B. Drzyzga 2.00

T. Fejsel 2.00
Z Koła Brighton:

1.00 C. Iwiński 1.00
H. Adamiak A. Ignasiak 0.50
B. Bąkowski 2.00 P. Kaczmarek 0.50
W. Burko
T. Feisel
C. Iwiński

1.00
1.50
1.00

B. Konstanty
F. Maleńczak
J. Mączka

1.00
1.00
1.00

P. Kaczmarek 0.50 S. Nowicki 1.00
B. Konstanty 1.00 W. Oczkowski 0.50
K. Lewicki 2.00 S. Podsiadła 1.00
H. Lenkiewicz 0.50 B. Wieczorkiewicz 2.00
J. Mączka 1.00 p. Maria Kuhn 4.80
F. Maleńczak 1.00 Razem £ 16.50
S. Nowicki 1.00
W. Oczkowski
S. Podsiadła

1.00
1.00 Wszystkim Ofiarodawcom dziękujemy.

J. Bechyne 1.00

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Dnia 24 stycznia 1980 r. zmarł w Kołobrzegu 

kmdr ppor. Ignacy Kuczkowski, b. 1. mechanik 
na ORP ..Gryf’.

27 stycznia 1980 r. zmarł w Polsce po długiej 
chorobie st. bsm. Czesław Żmija. Pochowany zo
stał w Zembrzycach.

28 stycznia 1980 r. zmarł po długie chorobie w 
Polskim Szpitalu w Penley, st. mar. Włodzimierz 
Storożak.

13 lutego zmarł mar. Jan Pyrcak, członek Koła 
SMW Brighton. Pogrzeb odbył się w Brighton.

9 marca br. zmarł nagle w Stubington (Anglia) 
bosman Jan Barański; przeżył 62 lata.

24 marca zmarł nagle w Hove bosmanmat Kon
stanty Wojciechowski; przeżył lat 64.

W marcu 1980 r. zmarł członek Komitetu Hono
rowego Mr. R. Tizzard.

Dnia 20 kwietnia br. zmarła we Francji pani 
Zofia Unrug, wdowa po ś.p. Admirale. Pochowa
na została na cmentarzu Montresor we Francji.

Dnia 29 lutego 1980 r. zmarł w Salisbury (Rode
zja) kpt. rez. mar., Feliks Rostkowski, przeżywszy 
lat 88. W czasie wojny był żołnierzem Armii 
Krajowej.

Cześć Ich pamięci.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
“FIRST DESTROYERS FLOTILLA 1939/45 

REUNION IN PORTSMOUTH”

W sobotę, 20 października 1979 r. o gcdz. 0930 
przy wejściu do „dockyardu” Zjazd rozpoczął się 
bez formalności poza wzajemnym przedstawianiem 
się. Sekretarz Douglas Clare poprowadził nas (około 
osiemdziesiąt osób) na holownik, którym wyszliśmy 
na zewnątrz portu do Spithead, gdzie uroczyście i 
z księżym przemówieniem rzuciliśmy wieniec na 
wodę, po czym chwilą milczenia uczciliśmy pamięć 
poległych marynarzy.

Gdy znaleźliśmy się z powrotem w porcie wojen
nym, oprowadzono nas w mniejszych grupach po 
„Newcastle” misile destroyer, który wielkością od
powiada byłym krążownikom. Organizacja okręto
wa, zwiększona ilość instalacji elektrycznych, rada
ry i uzbrojenie uświadomiły nas, że jesteśmy już 
emerytami floty, która przekształciła się do nowych 
zadań.

Zagubieni w masie nowoczesności pytaliśmy tro
chę niedowierzająco i ostrożnie:

— Gdzie jest Aldis i światła sygnalisty?
— Przestarzały system sygnalizowania w zespo

le światłem, używany kiedyś w czasie wojny, jest 
kompletnie zastąpiony przez radiokomunikację via 
satelita.

— A semafor?
— Nie ma! — Oficer dodaje: — Oczywiście sa

telita będzie strącony w pierwszej fazie — pozosta
nie radio itp.

— Gdzie jest dowódca w czasie akcji?
- D.O. jest w ośrodku informacji, komunikacji 

i centrali ognia. Okręt jest nawigowany przez ofice
ra nawigacyjnego.

Jako były artylerzysta rozpoznaję działo na dzio
bie, więc proszę o detale. Oficer opisuje zautomaty
zowanie, o którym nie marzyłem w swoim czasie, 
i dodaje:

Wystrzelony pocisk z tego działa może być 
dogoniony, znaleziony i zniszczony przez rakietę 
operowaną z centrali, co jest robione dla praktyki!

Zeszliśmy poniżej linii wody (okręt czysty, po
rządek i celowość widoczna, pomieszczenia, jadal
nie etc. nowoczesne, marynarze —■ nowe specjal
ności, uprzejmi dla nas starych matrosów) do cen
trali informacji i dowodzenia.

Program telewizyjny „Star Trek” wydaje się nie
skomplikowaną fantazją dziecinną w porównaniu z 
tą masą ekranów, instrumentów, aparatów komuni
kacyjnych etc., dla równoczesnego zaangażowania 
kilku celów. Gotowość okrętu do wyjścia w mo
rze zabiera 5-10 minut! Już nie pamiętam, jaki 
napęd, w każdym razie nie tak jak było; za na
szych czasów zabierało to 4 godziny.

Z pokładu widać 5 czy 6 podobnych MHS’ów 
i czujemy się dumni, że marynarka nie skończyła się 
wraz z nami, lecz jest zmodernizowaną, nowoczesną 
bronią.

Odmłodzeni spotykamy się wieczorem wraz z żo
nami w Centrum Hotelu. HMS’y, tak dobrze nam 
znane jako towarzysze konwojów, bojów czy po
stojów: „Atherstone”, „Brokelsby”, „Bleasdale”, „Al- 
brighton”, „Garth”, „Stevenstone”, „La Combatan- 
te” etc. były reprezentowane licznie; gwarzono 
wesoło, wspominano zdarzenia i wymieniano wra
żenia.

Był DOHMS Brockelsby, DOHMS Penylan — 
zatopiony koło Start Point, ale większość załogi to 
serdeczni i życzliwi marynarze.

Byłem jednym z polskich „huntów”; drugi, bos
man Wojtyra, wrócił do Polski.

Obiad był wyśmienity, świadczenia też, tylko 
„katz” nie pozwolił pójść w niedzielę na dalsze uro
czystości Trafalgar Day.

E. Liber
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W liście z marca kol. Francki z Australii zawia
domił nas, że przechodził operację i przez pewien 
czas był na antybiotykach, ale teraz, chwała Bogu, 
czuje się dobrze i codziennie w basenie przepływa 
600 m. Mając dobrą pamięć odpowiedział rów
nież na nasze pytanie kiedy i jakiego typu zostały 
wprowadzone nasze sztyleciki oraz rozmaite uni
formy.

*
W swym liście z 18 lutego kol. Lesisz zawiado

mił nas, że został odznaczony przez Prezydenta RP 
Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. 
Gratulujemy odznaczenia!

*
Nasz Kolega, kmdr Kazimierz Szalewicz wciąż 

jeszcze pływa, co w jego wieku jest wyczynem 
nielada. W końcu 1979 r. odwiedził Polskę i przy 
okazji spotkał się tam z szeregiem kolegów. Niektó
rych szukał umyślnie, innych spotkał przypadkowo. 
Zaczyna swe sprawozdanie na ten temat od kol. 
Sulisza, którego zdrowie, niestety, nie jest nad
zwyczajne i który prawie że nie wychodzi z domu. 
Nagadali się do syta i ze spotkania byli bardzo 
zadowoleni. Odwiedził również pp. Pappelbaumów; 
oboje dobrze wyglądają i między innymi zajmują 
się grobami kolegów. Był również u kol. Romka Bo
rowca, który został wdowcem, lecz trzyma się do
brze. Jego dwaj synowie są żonaci i mają potom
stwo. Kol. Stempkowski Adolf z żoną Witaliną jesz
cze się dość dobrze trzymają. Udało im się usunąć 
bardzo nieprzyjemną współlokatorkę i teraz się cie
szą, że to co mają, to mają wyłącznie dla siebie. 
Jul Czerwiński jest już w stanie spoczynku.. Szul 
jeszcze wykłada geografię polityczną; spotkał go 
przypadkowo na ulicy, gdy szedł z kmdr. Czerwiń
skim. Zaszedł z nimi do Węglarza, bo właśnie prze
chodzili obok jego mieszkania. Wszyscy trzej wy
glądają i trzymają się dobrze. W Warszawie spot
kał w Łazienkach państwa Rudzkich; będąc w 
towarzystwie, wymienił z nimi jedynie parę zdań. 
Obydwoje wyglądają bardzo dobrze i mało się zmie
nili. Wiadomości te przekazał nam Kolega Szale
wicz w końcu lutego rb.

*

Kol. Hess zawsze o nas pamięta, przesyłając roz
maite składki na różne nasze cele. Chwilowo jest 
na lądzie w Nowym Jorku, ale nadal należy do 
pływających kolegów. Przesyła najlepsze pozdrowie
nia dla kolegów i sympatyków Marynarki Wojen
nej.

*

Kol. Seraf.n z Argentyny uskarża się, że coś nie
dobrego dzieje się z naszą korespondencją. Nie moż
na temu się zbytnio dziwić, bo jak wiemy, irn pocz
ta jest droższa, tym gorsza. W tym wypadku mam 
wrażenie, że po prostu nasze listy mijały się i stąd 
powstały nieporozumienia. Kol. Serafin bardzo na
rzeka na inflację, która w Argentynie jest jeszcze 
znacznie gorsza niż u nas. Wiadomość z połowy 
lutego br.

W bardzo króciutkiej notatce do nas kmdr Janu
szewski powiadomił mnie, że miał podniesioną tem
peraturę i przechodzi badania w szpitalu, lecz wy
niku badań jeszcze nie zna. Niestety, czuje się 
bardzo osłabiony. Życzymy mu jak najszybszej po
prawy zdrowia.

*

Z okazji Święta Marynarki Wojennej otrzymali
śmy od naszych kolegów z Polski pocztówkę, pod
pisaną przez 10 kolegów. Pocztówka została wysłana 
z Pucka i na niej figuruje rynek, kościół i molo.*

Wymieniliśmy bardzo miłe i ciepłe listy z kol. 
Wilhelmem Pacewiczem. Pomimo osiągnięcia wieku 
emerytalnego wciąż jeszcze pracuje, ale myśli że 
chyba za rok czas będzie złożyć w kozły broń i spo
cząć na zasłużonej emeryturze. Na razie jest wiel
ką szyszką, pracując w firmie Boeing. W Seattle 
widuje się z. kolegą Bialowskim, który jest jed
nym z dyrektorów portu, a poza tym ku jego 
wielkiej radości niedawno spotkał się również z 
kpt. mar. Jerzym Tumaniszwili, który osiedlił się 
niedaleko jak na amerykańskie stosunki, od Seatle 
bo tylko w odległości 180 mil. Jak pisze, rodziny 
ich się zaprzyjaźniły i przyrzekły sobie, że będą 
często u siebie bywać. Z Tumaniszwilim Pacewicz 
był na „Huraganie” i „Krakowiaku”. Latem ci koledzy 
mają zamiar odnowić kontakt z kmdr. Mirosła
wem Kownackim (Creston — Kanada) i Andrzejem 
Guzowskim (Kalifornia). Pacewicz prosi o przeka
zanie serdecznych pozdrowień wszystkim kolegom 
i zarządowi SMW. Wiadomości z 17 lutego.

*

Pani Wachteł w imieniu swego męża Konrada 
przysłała upoważnienie do głosowania na Walnym 
Zjeździe. Pani Wachtel, która uległa wypadkowi sa
mochodowemu, nie jest w stanie opiekować się 
mężem, który jest chory, i wobec tego była zmuszo
na oddać go do sanatorium.

*
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Kol. Pohorecki narzeka na pocztę. Przysłał na
wet kartkę, że nie otrzymał „Naszych Sygnałów” 
i prosi o nowy numer, ale w parę dni potem za
wiadomił nas, że po niebywale długiej wędrówce 
„Sygnały” doszły do jego rąk. Wiadomość z lutego.

W następnej kartce kol. Pohorecki doniósł nam, 
że jakieś zwierzę rozszarpało mu w nocy ulubione
go pieska Laluchnę, wobec tego sprawił sobie miłego 
kundelka, którego nazwał Bingo. Doniósł nam rów
nież, że gwałtownie pakuje swoje rzeczy i przenosi 
się w okolice, gdzie stosunkowo niedaleko mieszka
ją kol. Koziołkowski i kol. Abramowski. Życzy
my mu wszyscy wszystkiego najlepszego na no
wym m.p.

W kartce kolejnej, z 9 maja kol. Pohorecki do
niósł nam, że pp. Koziołkowscy już się przenieśli z 
Kanady, natomiast w jego strony sprowadził się 
Stanisław Radziejewski

Wyjątek z listu kpt. mar. S. Pohoreckiego:

W poniedziałek o 11.15 wieczorem poszedłem do 
łóżka i ledwie zasnąłem dostałem telefon „z morza” 
od Antosia Pikuzińskiego, że we wtorek o godz. 
6.00 będzie w Corpus Christi na swoim S/S 
Mobilgas, 20-letniej, 27.000 ton łajbie, czyli tan
kowcu. Powrzucałem do mojego Motor Hornu co 
najważniejsze i o 7.15 a.m. spóźniony Antoś odbiera
łem cumy. Odległość do C.C. 150 mil i niezła pogoda.

O godz. 4.15 Mobilgas odkotwiczył, zabierając 
27.000 ton oleju w ciągu tych kilku godzin. Tego 
jeszcze nigdy nie widziałem w życiu. W między
czasie Antoś miał dla mnie może 1 i pół godziny 
czasu. Kontrole przez Costal Guard, agenci, delegat 
z Mobil Oil itp. Poprzedniej nocy spał tylko 2 godzi
ny. Teraz dopiero rozumiem, dlaczego dostaje po 
3 miesiącach, jeden pełnopłatny miesiąc urlopu. 
Wspaniale zachowuje się jako kapitan tankowca.

Czekając na Antosia w międzyczasie 2 oficer 
nawigacyjny oprowadzał mnie po pomoście. Cudo 
XX wieku. Naciskasz na guzik, maszyna pokazuje 
raport z satelity, o której przechodzi nad tobą, pod 
jakim kątem, twoją długość i szerokość, czas i 
jeszcze do tego datę.

Naciśnissz na drugi guzik, w ciągu sekundy wszy
stkie dane napisane. Obok sternika dwa duże ekra
ny dwóch radarów. Sternik sam może umknąć zde
rzenia, bo wszystko widzi. Sekstansu w ogóle na 
tankowcu nie było. Poza tym łajba zardzewiała, 
szkoda na farbę, za dwa lata idzie na szmelc, tak 
po grecku.

*

Koi. Kobierzycki wraz z upoważnieniem do gło
sowania przesyła dla wszystkich kolegów najserde
czniejsze pozdrowienia. Wiadomość z Południowej
Afryki z lutego br.

Kol. Karczewski nie będzie mógł być na Walnym 
Zebraniu, bardzo żałuje, ale chodzenie sprawia mu 
trudność i bez laski już nie chodzi. Wraz z upoważ
nieniem przekazuje serdeczne pozdrowienia dla wszy- 
skićh wiadomości z marca.

*
Kol. inż. S. Piaskowski, tak jak wielu innych, 

narzeka na pocztę i na brak „Naszych Sygnałów”. 
Na wszelki wypadek wysłano mu drugi egzemplarz, 
chociaż jesteśmy przekonani, że po długim okre
sie czasu ten pierwszy do niego też musiał dotrzeć. 
W swym liście porusza rozmaite kwestie związane 
z historią Marynarki Wojennej. Troszczy się rów
nież o zdrowie kmdr. dr. Markowskiego, któremu 
życzy jak najwięcej sił. Wiadomość ze stycznia z 
USA.

*
Nasz najstarszy kolega, gen. Jerzy Wołkowicki, 

oraz kmdr Ziembicki na ślicznych kartkach z wi
dokiem żaglowca przysłali artystycznie ręcznie napi
sane życzenia z okazji Święta Marynarki.

*
Kol. Pstruszeński z Francji przesłał nam wszyst

kim najserdeczniejsze życzenia noworoczne. List 
nie był długi i ogólnie biorąc, w związku z sytuacją 
światową dosyć pesymistyczny. W konkluzji jed
nak Kolega dochodzi do wniosku, że trzeba żyć 
i o ile to możliwe „keep smiling”.

*
Kol. Tadeusz Jekiel jest wiercipiętą i kocha podró

że. Wobec tego nieoczekiwanie zamiast ze Stanów 
przysłał pozdrowienia z Japonii na kartce ze ślicz
nym widokiem góry Fuji, której wierzchołek jest 
pokryty śniegiem.

Kol. inż. Hłasko z Francji pisuje do nas nawet 
stosunkowo dość często. Przeważnie pisze na temat 
„Naszych Sygnałów”, które usiłuje doprowadzić do 
porządku pod względem numeracji i spisów treści, 
a ostatnio rozprawia jeszcze z niektórymi z nas na 
temat ewentualnego zjazdu b. uczniów Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Handlowej z okazji jej 60-lecia.

* T
Od kol. Hornunga, który pisuje rzadko, 19 marca 

br. otrzymaliśmy kartkę z prośbą o drugi egzemp
larz „Naszych Sygnałów”, który zawierał wspom
nienia pośmiertne o kol. B. Maciejewskim.
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Z okazji Święta Morza i 60-lecia Marynarki Wo
jennej przesłali życzenia koledzy, którzy byli tego 
dnia w Pucku: S. Błażejewicz, J. Gosk, Czesław 
Kazubek, W. Kon, E. Pappelbaum, W. Prowans, 
K. Szczęsny, W. Trzciński oraz J. Wajda, długolet
ni płatnik z tegoż Pucka. *

Były małe nieporozumienia pocztowe z kol. Se
rafinem w Buenos Aires, ponieważ listy się mijały. 
Jednak w liście z dnia 16 marca br. napisał, że 
nieporozumienia się wyjaśniły i przesyła wszystkim 
kolegom najlepsze życzenia świąteczne.

*

Kol. Bartlewicz, którego zdrowie mocno szwan
kuje, przysłał list z podziękowaniem za naszą nie
ustającą pamięć o nim.

*

Kol. inż. Jerzy Pieńkowski w swym liście z 3 marca 
donosi, że Święto 10 lutego obchodzili oni w To
ronto u pp. Wierzbickich, a Święto Morza w czerw
cu będzie obchodzone u nich. Przesyła serdeczne 
pozdrowienia kolegom.

*
Otrzymaliśmy list z 3 marca od kol. K. Szale- 

wicza, który mieszka stale w Maroku. Opowiedział 
o dziejach swego sztylecika, który zginął w Jastarni, 
oraz przysłał swoje piękne zdjęcie.*

Jak zwykle jesteśmy w dość ożywionej korespon
dencji z p. Grzanką, synem chorążego, który zginął na 
Orkanie, ten ostatni w swym liście do nas załączył 
pozdrowienia od kolegów Chmary, Jakubowskiego, 
Derdy, Fojteka i Jasińskiego. List jest z 24 lutego br.*

Na ręce Prezesa został przekazany bardzo miły 
list z podziękowaniem za złożone życzenia z okazji 
40-lecia wstąpienia do Marynarki Wojennej od 
kolegów z Amicale des Ancien Marins Polonais de 
France 1939/1945.

W dniu dzisiejszym (19.5.80), otrzymaliśmy list 
od naszego drogiego Seniora, a mianowicie kmdr. 
C. Wnorowskiego, z załączonym do listu arty
kułem, który Koledzy będą mieli okazję przeczy
tać w „Naszych Sygnałach”.

*

Kol. I.Z. Nowacki w swoim liście z 5 kwietnia br. 
porusza rozmaite tematy, z których raczej przy
krą wiadomością jest, że zamiast jechać z żoną na 
urlop do Polski, powędrował z atakiem sercowym 
do szpitala (Veterans Hospital). Życzymy mu jak 
najszybszej poprawy zdrowia.

*

Po bardzo długiej przerwie otrzymaliśmy list od 
jednego z naszych seniorów, kmdr. W. Januszewskie
go. Opowiedział trochę o sobie oraz wspomniał, że 
o ile kol. Maracewiczowi powodzi się na ogół do
brze, o tyle kol. Serafinowi, pomimo iż pracuje 
bardzo dużo, powodzi się nie nadzwyczajnie. Prze
syła serdeczne życzenia dla wszystkich.

*

W swoim liście kol. inż. S. Piaskowski prosił prze
kazać swoje podziękowania i pozdrowienia wszyst 
kim kolegom, którzy przekazali mu życzenia owoc
nej pracy na Walnym Zjedzie.

Hove, 22.4.1980

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Marynarki Wojennej,

Uprzejmie dziękuję za zaliczenie mnie do człon
ków zwyczajnych Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej.

Jestem niezmiernie wdzięczna za zaszczyt i wy
różnienie, postaram się godnie reprezentować 
SMW.

Z poważaniem

J. Bechyne
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K. SIEMASZKO

WSPOMNIENIE O PRZYJACIELU

Cisza w domu, przerywana jedynie przez warczą
cego przez sen szczeniaka, oderwała mnie od czy
tania gazety. Odruchowo sięgnąłem do stojącego na 
półce pudła z fotografiami, robionymi dwanaście 
lat temu, gdy po raz pierwszy po wojnie odwiedzi
łem Ojczyznę.

Jedno zdjęcie przykuło moją uwagę. Dalekie po
la przecięte dwiema krzyżującymi się drogami. 
Z boku staw z pływającymi po nim kaczkami, 
dalej podwórko obramowane z obu stron niską, 
rozłożystą chatą i oborą, krytymi słomą. W głębi 
wysoka topola a na niej gniazdo bocianie. Drzwi 
chaty otwarte na oścież; ostatnie blaski zachodzą
cego słońca rzucają długie cienie. Pamięć przywo
łuje mi siebie pod spróchniałą wierzbą, której zie
lone gałęzie trzymają się chyba przysłowiowego wia
tru i resztek białej kory. W bezruchu i ciszy póź
nego popołudnia słychać tylko brzęczenie owadów 
i daleki, smętny, a może radosny ryk wracającej 
w obejście krowiny.

Fotografia i moje wspomnienie — to obrazy Ma
zowsza, a dom — to rodzinna strzecha mego przy- 
jaciela-marynarza, który całe swe życie złączył z 
morzem, a potem, rzucony na ląd, pozostał wierny 
polskiej idei morskiej i oddanym przyjacielem ko- 
legów-marynarzy.

Nie lubił o sobie mówić, tylko niekiedy wyry
wały mu się jakieś wspomnienia. Z nich to raczej 
i z własnej obserwacji odtworzyłem bieg życia Ka
zia Gidzińskiego. Jeszcze w szkole lubił czytać o 
podróżach, a gdy był starszy trafiły do jego rąk 
książki Londona i Conrada. Od tego czasu wszystkie 
jego marzenia łączyły się z morzem. Po ukończeniu 
szkoły, szukając pracy trafił do Centrali Ligi Mor
skiej i Kolonialnej w Warszawie. Gdy zakupiono 
„Elemkę”, był chyba pierwszym ochotnikiem do 
służby na niej, a jednym z tych, którzy z niej ze
szli w ostatniej grupie. Kto pamięta historię „El- 
emki”, ten rozumie, ile zaparcia siebie, siły woli i 
wytrzymałości fizycznej wymagało przetrzymanie 
wszystkich sztormów i katastrof, jakie były udzia
łem tego żaglowca.

Kazio, wchodząc na pokład „Elemki” nic nie wie

dział o żaglach i niewiele o morzu. Gdy schodził, 
był już twardym, wytrawnym żeglarzem i do
świadczonym marynarzem. Nie wiemy jak ułożyły
by się jego losy, gdyby nie wojna. Osobiście jestem 
przekonany, że do dziś dowodziłby jakimś okrętem.

Ale przyszedł wrzesień. Kazik wstąpił do Marynarki 
Wojennej. Był na ORP „Grom” i razem z nim tonął. 
Później przeszedł na inne okręty. Wojna przyniosła 
mu odznaczenia, medale, pochwały, wykaz służby 
w tysiącach godzin na morzach i . .. gorzkie roz
czarowanie w ostatecznym rozrachunku.

Jak wielu innych, tak i on poszedł w świat. Los 
rzucał nim po morzach i kontynentach, aż wresz
cie osiadł w Chicago. A życie tu nie było łatwe. 
Niemniej, człowiek o jego charakterze musiał prze
zwyciężyć wszystkie trudności. Z wolna i systema
tycznie wyrabia sobie pozycję. Pracuje ciężko wie
le godzin dziennie, a często i noce mijają mu w 
pracy. I stale się uczy. Nie zapomina jednak o kole- 
gach-marynarzach i wkrótce staje się jakby jedno
osobową samopomocą Marynarki Wojennej. Zdoby
wa dla kolegów dach nad głową, stara się o pracę, 
służy pożyczkami, radą, jest „pogotowiem” elek
trycznym, kanalizacyjnym, drenażowym i każdym 
innym w razie potrzeby. A przy tym jest społecz
nikiem w najlepszym znaczeniu tego słowa. Nie 
stroni od polskich organizacji, ale nie poluje na pre
zesury i zaszczyty. Jest zawsze tam, gdzie trzeba 
stale pamięta o polskich rocznicach, zwłaszcza mor
skich. Dba o szerzenie prawdziwych wiadomości 
o Polsce i naszej Marynarce, wychodzi daleko po
za społeczeństwo polskie, którego nigdy nie prze- 
staje być dobrym ambasadorem. Z biegiem czasu 
staje się w swej pracy prawie niezastąpiony. Zjed
nuje sobie sympatię i przyjaźń nie tylko kolegów, 
ale i przełożonych oraz światowej sławy lekarzy, 
gdyż pracuje w jednym z największych szpitali świa
ta. Ktokolwiek z nim się spotkał, wyczuwał, że to 
nieprzeciętny człowiek. Wielki patriota i wielki spo
łecznik, a tak skromny, że gdy po latach, dzięki 
jego staraniom powstał oddział Marynarki Wojennej 
w Chicago, mimo próśb nie chce nawet słyszeć o 
objęciu prezesury. Pozostaje w cieniu, pomaga 
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wszystkim, myśli za wszystkich i często za wszyst
kich pracuje.

Przyszły ciężkie dni. Straszna choroba wolno ale 
nieubłaganie przybliża kres wędrówki. Kazik wie co 
go czeka i z rozmysłem przygotowuje się do ostat
niego raportu. Ale wciąż pamięta o najbardziej po
trzebujących pomocy kolegach, dla których mary
narski fundusz pomocy jest często ostatnią nadzieją. 
Jest mu coraz trudniej walczyć, a mimo to nie zapo
mina o przyjaciołach, nawet tych najmłodszych. 

o ich imieninach, urodzinach, i znajduje dla nich 
czas.

Zaszło słońce nad Rawą Mazowiecką. I nad Chi
cago. Odszedł Kazio. Pozostała wiązanka kwiatów, 
położona ręką dziecka na świeżym grobie. Odszedł. 
Ale w naszych sercach tak długo żyć będzie, póki 
nam tchu starczy.

Śpij, Kolego!
Sit Tibi terra levis!

From Captain E.F. Pizey, DSO, OBE, Royal
Navy (Retd)

Dear Captain Nadratowski.

1 am a very old friend of Admiral Tony Miers, 
and was staying with him last weekend when the 
subject of our old wartime colleagues in the 
Polish Submarine branch came up. Having heard 
what I had to say Tony suggested I write to you, 
even though the subject is not strictly a Welfare 
one. We both felt you might have a suggestion to 
make!!

At the beginning of the war I was in the Subma
rine Squadron based on Rosyth with our depot 
ship H.M.S. Forth. I was in command of the 
S/M H.M.S. Triton when the ORP Orzel sud
denly arrived in Rosyth, having broken out of 
the Baltic in a fantastic effort. I shall always re
member how they used up the last of their fresh 
water to wash the Submarine throughout, and they 
appeared spick and span. A remarkable effort.

Shortly after I was appointed as their liason 
Officer ashore, (they later of course had someone 
on board to help when they went to sea, at least 
I suppose so). Naturally at that early stage there 
were no arrangements for them, except what we 
could do to keep them supplied at least with 
food, all this came later as you know better than 
I do.

1 cannot remember the name of their Comman
ding Officer, except that he was a small chap, and 
was I believe a ‘relieving Captain’ and had'nt 
been in the Submarine very long. The man I knew 
best was the First Lietenant and his name was 
Andrei Piasecki, his wife (Kristina) and little son 

Marek by some miracle escaped from Poland and 
arrived a few weeks later, but unhappily after being 
together for a fortnight the S/M sailed on patrol, 
did a lot of damage to the Germans, and never 
returned.

Before this however I had explained to the Of
ficers that if they wanted a bath they could always 
use my cabin in the Depot Ship, and they could 
always recognise it very easily because I had a 
Donald Duck mascot on the bed. In those days I 
was very excitable and my friends thought T res

embled that particular character.
Now at last after all this rigmarole I come to 

the point. One day Piasecki came to me and 
asked if 1 could possibly get them some pay as 
they had no money. I naturally agreed and asked 
them if they were in any particular hurry. He 
replied they wanted do buy a car. I suggested this 
was’nt a very good idea because petrol was so 
scarce. However I managed without much trouble 
to get them an ‘advance’.

The reason for their request for money was 
all too soon apparent. Within a very few days I 
was presented — as a complete surprise — with a 
very lovely cigarette case with an embossed replica 
of Orzel on the cover and the following inscription 
on the inside

NASZEMU PRZYJACIELOWI 
Lt. Cmdr. „DONALD" PIZEY 

OFICEOWIE 
O.R.P. „ORZEŁ"

Needless to say I treasure this cigarette which ser
ves as a reminder to me of very gallant comrades.

But it is a very personal thing to my Wife and 
me, and what will become of it when T die.
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I feel this little memento is probably the 
only link with that S/M and her Crew. Madame 
Piasecka was broken hearted when he never re
turned, and at one time we were afraid she might 
end her life in sorrow, however she was a quali
fied nurse, and I just hope for her sons’ sake 
that she recovered from this shock and bitter 
unhappiness. However shortly after this I was sent 
abroad and my Wife left for London, and we re
grettably lost touch.

But to return to the cigarette case. Clearly I 
want to keep it, and could never sell it, and it 
has a very limited interest to others.

I wondered however if you knew anything about 
any Polish Organisation who might have some 
form of collection of Polish Naval Museum items.

The case could go to our Submarine Museum at 
H.M.S. Dolphin, but the background is such that 
I would first like to see it returning to the Polish 
Navy 1 used to know in the war, and so much 
admired.

1 wonder if you could think of anyone to whom 
I could write?

I suppose by now all traces of Kristina and 
Marek — who would now be about 41 — have 
been lost, when last heard of she was nursing in 
a Hospital in Scotland.

Thank you very much for any advice you can 
give me

yours sincerely

E.F. Pizey

Uzupełnienia i sprostowania
do „Niepublikowanych Strat” zamieszczonych w „N.S.” nr 143.

Sprostowania:

Str. 3, 4 i 6: Podchorążowie Fołdziński, Grono
wski, Kreisler, Januszewski, Podczaski i Sawiński 
nie byli z 11 rocznika SPMW, lecz z drugiego 
rocznika SPMW.

Datą śmiiercś T. Ziółkowskiego powinien być 
miesiąc marzec, a nie jak mylnie podano wrzesień.

Nazwisko inż. Stanisława Kamieńskiego zostało po
zbawiony litery „e” i podane błędnie jako „Kamiń 
ski”.

Z. Węglarz nie był skazany na karę śmierci, 
lecz na osiem lat więzienia —

Uzupełnienie:

Aleksander Majewski, lotnik-pilot, urodzony był 
w roku 1899, zmarł w Gdyni 4 maja br. (1980); 
pochowano go z honorami na cmentarzu redłows
kim w Gdyni. Miał ciekawe odznaczenia: polski 
Krzyż Walecznych, brytyjski St. George’s Cross, 
francuski Croix de Guerre i radziecki Czerwonej 
Gwiazdy, jako uczestnik rewolucji 1917 roku! Miał 
również polskie ordery Polonia Restituta — kawa
lerski i komandorski. Nie przeszkodziły mu one 
w „odsiadce” (I).

Jako uzupełnienie listy na str. 5 dochodzi jeszcze 
jeden przedstawcie! Korpusu rzeczno-brzegowego, 

a mianowicie kpt. mar. rez. Jan Karol Hordliczka 
(ur. w 1890) r., aresztowany w 1950 jako pilot por
towy w Świnoujściu, skazany na wiele lat (?) zmarł 
w więzieniu w Goleniowie.

*

Kpt. mar., intendent Tdzi Grudniewicz zginął w 
Katyniu (list. Z. Nowackiego).

Dnia 26.9.1939 r. w Mokranach zostali rozstrze
lani: kpt. mar. Bończak, chor. mar. Szefer, st. bos
man W. Szwarc, st. bosman Medyka (list F. Ja
błońskiego).

W czasie walki prowadzących jeńców konwo
jentów z sowieciarzami, zginęli: kpt. mar. Alfred 
Jqgan( kpt. mar. inż. Sielanko, kpt. mar. Stefan Ł 
Romanowski (wiadomość od kmdr. Ziembickiego 
i B. Jabłońskiego). ❖

Według listu p. A.J. Piotrowskiego z Malagi, 
ppor. rez. mar. Lucjan Masłocha nie został roz
strzelany w Danii, ale pracując w wywiadzie wraz 
z żoną swą Dunką, zostali otoczeni przez Niemców 
i broniąc się zginęli oboje.

*
Kol. T. Farbisz donosi, że również kmdr por. 

inż. Stanisław Kamiński i jego syn Antonii ppor., 
oraz kpt. mar. inż. Michał Niemirski zginęli w Ka
tyniu. Gdzie zginął kmdr por. inż. Czesnikowski, nie 
potrafi powiedzieć.
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Kpt Poray-Wojciechowski Prezes Zawada 
na tle Bandery.
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ANDRZEJ GUZÓW SKI

KANAŁ LA MANCHE
Nowela

(Część 11)

Grabowicz znowu nalał sobie whisky do szklan 
ki. — Jeśli was nudzę — zwrócił się do trzech to
warzyszy przy stoliku — to się nie przejmujcie. W 
tym parszywym mieście brazylijskim i tak nie ma 
nic Ispszego do roboty. Lepiej już słuchać nawet 
nudnej opowieści, niż się nudzić w milczeniu.

— Posłuchajcie więc dalej. W Dovrze przybiliśmy 
z Anglikiem do jachtowego nadbrzeża, gdzie czekały 
już dwie ciężarówki-cysterny z benzyną. Przypro
wadziły je dziewczyny z wojskowej służby trans
portowej. Całą noc prowadziły te ciężkie wozy z 
Londynu. Nad ranem były na szosie ostrzelane przez 
trójkę Messerchmittów. Widać było, że są skonane 
i wyczerpane nerwowo. Zabrałem je wobec tego do 
swojej maleńkiej mesy na śniadanie i koniak. Po
ranek upłynął więc dość miło i szybko. Szef moto
rzystów zameldował mi koniec ładowania benzyny, 
dziewczyny zaczęły się żegnać, wylewnie dziękując 
za koniak i śniadanie. Wyszedłem za nimi na po
kład. Dochodziła już dziesiąta rano. Zacząłem z do
wódcą angielskiego ścigacza pogawędkę na te
mat, czy ruszyć w sześciogodzinną dla nas drogę 
powrotną do Fowey teraz, czy wprzód zjeść o- 
biad w porcie, gdy zza falochronu pokazała się syl
wetka ścigacza z biało-czerwoną banderką. Roman 
wracał. Za parę minut przeszedł przez otwarte dla 
niego zagrody w wejściu do portu i po chwili cu
mował do mojej burty.

— Po kawalerskim sposobie dobijania, po roz
radowanych twarzach jego marynarzy poznałem, że 
musieli mieć jakąś niezwykłą przygodę.

Nim jeszcze obłożono cumy na polerkach 
Roman był już na moim pokładzie, waląc mnie po 
plecach, aż mi zaczęło rzęzić w płucach.

- Przygodę rzeczywiście miał niezwykłą. Po za
topieniu niemieckiego ścigacza, z którego ja pod
niosłem później koło ratunkowe, Romanowi się zda
wało, że zobaczył bardziej na południe jeszcze je
dną sylwetk.ę Gonił za nią dość długo. Nie wie
dział co to było. Znam to uczucie. Po przeszło pół 
nocy nerwowego napięcia do ostatnich granic, po 
tej najczarniejszej ciemności tuż przed świtem, gdy 
zmęczenie staje się największe, roją się przed ocza
mi majaki. Jeden po drugim obserwatorzy meldo
wali sylwetkę to na prawym, to na lewym kącie kur

sowym. Roman powiada, że wielokrotnie sam był 
pewien, iż coś widzi. Przy pierwszym szarym brzas
ku zobaczył o kilka mil przed sobą wzgórza wy
brzeży francuskich. Wraz ze świtem ustąpiły zjawy 
i zwidy nocne. Przyniesiona przez marynarza z dołu 
filiżanka gorącego kakao przywróciła ostrość zmy
słom. Roman postanowił poczekać aż się trochę 
bardziej rozwidni, aby zorientować się, gdzie właści
wie jest, koło jakiego punktu na francuskim wy
brzeżu. Po jakimś czasie rozpoznał kontury linii 
b^zsgowej, białawe zabudowania pnącego się na ła
godne wzgórze niewielkiego miasta. Porównał z ma
pą. Boulogne. Już miał zawracać, gdy uwagę jego 
zwróciło kilka kutrów rybackich, wychodzących 
właśnie z portu. Był od wejścia do portu jakieś dwie 
mile. Nie obawiał się wykrycia, bo wstający dzień 
nie rozproszył jeszcze zupełnie mroku nocy. Ro
man szybko począł kalkulować. Przez lornetkę zo
baczył, że za falochronem w Boulogne kołysze się 
i przesuwa z pół tuzina masztów kutrów rybackich. 
Niemcy widocznie wypuszczają rybaków na ranny 
połów. Wychodzenie kutrów przez otwartą zapo
rę potrwa z pół godziny. Roman na pełnej szybości 
dojdzie do wejścia portowego w trzy do czterech 
m;nut. Pchnął manetki gazu na pomoście do oporu. 
Odpowiedział mu ryk silników na pełnych obro
tach. W wejściu do portu otarł się niemal o burtę 
wychodzącego rybaka, rzucił dwa ręczne granaty 
na pokład holowniczka, odciągającego zaporę wej
ściową i nie zmniejszając obrotów zatoczył łuk 
wkoło basenu portowego. Przy nadbrzeżach stało 
kilka niemieckich poławiaczy min, trzy czy cztery 
ścigacze, cała grupa płaskodennych berlinek prze
zbrajanych na barki inwazyjne. Ścigacz Romana 
siał po nich wszystkich z działka i z karabinów ma
szynowych, reszta załogi na wyścigi rzucała na nie
przyjacielskie pokłady ręczne granaty. Roman pod
prowadził swój ścigacz pod samą burtę najbardziej 
na zewnątrz stojącej barki inwazyjnej, i niemal się 
o nią ocierając, kazał wyrzucić z rufy dwie bomby 
głębinowe. Gdy mijał z powrotem latarenki na fa
lochronie w wejściu do portu, wodami portu tar
gnęły dwa silne wybuchy i wszystkie barki inwazyj
ne flotylli gwałtownie się zakoldbały wskakując 
jedne na drugie. Roman rwał już szybkością czter
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dziestu węzłów na pełne morze, zanim z falochronu 
odezwał się chaotyczny ogień działek przeciwlotni
czych i karabinów maszynowych. Za nim w Boulo- 
gne pozostało kilka, blednących w świetle wstają
cego dnia pożarów i leniwie snująca się smuga dy
mu.

— Spytacie się, po co wam to opowiadam. Co to 
ma wspólnego z zapowiedzianą przeze mnie miłosną 
historią Romana i Helen. No cóż, chciałem wam 
scharakteryzować Romana jako mężczyznę. Poza 
tym chciałem żebyście zrozumieli ten nastrój unie
sienia, w jakim znajdował się Roman w dwadzieścia 
cztery godziny później, gdy jedyną w Fowey tak
sówką jechał na oddaloną o kilkanaście kilometrów 
stację kolejową by spotkać Helen. Helen wzięła 
pokój w hotelu Fowey. Okazało się, że jej pokój 
był na tym samym korytarzu, co mój. Roman na
tychmiast zaproponował mi zamianę kluczy, na 
co oczywiście przystałem.

Wieść o wyczynach bojowych Romana rozeszła 
się po całym Fowey. Toteż kiedy w południe zeszli 
z Helen do baru na przedobiedni kieliszek dżynu, 
stał się natychmiast przedmiotem ogólnego zainte
resowania. Oficerowie angielscy klepali go po ple
cach, fundowali „drinki”, nawet dwie zasuszone 
rezydentki hotelu przyszły uścisnąć rękę tego „bra- 
ve young man”. Roman czerwienił się jak panna, 
bagatelizował całą historię, ale widziałem, że był 
w gruncie rzeczy bardzo zadowolony. Helen pro
mieniała i patrzyła w niego jak w tęczę.

Helen i Roman nie przyszli na lunch do restau
racji hotelowej. Bosman okrętowy na ścigaczu 
Romana, stary wyga, którego jedynym zdaje się 
uczuciem ludzkim było uwielbienie dla swego mło
dego dowódcy, zwolnił całą załogę na ląd, zakazu
jąc powrotu na ścigacz przed dziesiątą wieczorem, 
a sam zabrał się do przygotowania obiadu dla swo
jego porucznika i jego „panny”. Popołudnie było 
jak na Anglię bardzo upalne. Ścigacz Romana stał 
na boi oddalony nieco od innych, w uroczym za
kątku zatoczki, na wprost opuszczonego sadu w 
wiosce Polruan.

— Ze swojego ścigacza widziałem, jak gdzieś oko
ło trzeciej po południu Helen i Roman wyszli w 
kostiumach kąpielowych na pokład i poczęli z burty 
skakać do wody. Nawet z oddalenia widać było, 
że się cudownie bawią.

— Znacznie później, z różnych pijackich wynu
rzeń Romana poznałem historię tego popołudnia. 
Obiad przygotowany przez bosmana, był wspania
ły. Roman potrafił dobrać równie dobre wina i li
kiery. Zresztą Helen była oszołomiona już od mo

mentu owacji, zgotowanej Romanowi w barze ho
telowym. Siedzieli przytuleni na kanapce, która 
służyła łRomanowi na morzu za łóżko. Rę
ce ich i usta spotykały się co chwila. Wiele z wy
myślnych potraw bosmańskich wystygło. Mówili 
mało. Gdy przy czarnej kawie pocałunki Romana 
stały się zbyt gorące a jego ręce zbyt natarczywe, 
Helen zaproponowała kąpiel w zatoce. Przebrali się 
w kostiumy kąpielowe, ona w mesie, a Roman w 
kabinie radiowej. Pływali aż do zapadnięcia zmroku. 
Wrócili do mesy i nie zapalając światła poczęli się 
znów zupełnie nieprzytomnie całować. Ich ciała w 
mokrych kostiumach prężyły się w ciasnym uścisku. 
Wreszcie Helen odepchnęła Romana. — Musimy 
się ubrać — powiedziała. Natychmiast jednak z 
powrotem objęli się ramionami. Ręce Romana błą
dziły po nagich plecach Helen, palce natrafiły na 
guziki od krzyżujących się ramiączek. Zaczął ścią
gać w dół obcisły trykot kostiumu dziewczyny i 
po chwili na skórze poczuł chłodne od wilgotnej 
wełny piersi Helen. W absolutnym mroku zatoczy
li się na kanapkę . . .

— Helen poczęła przyjeżdżać do Fowey regu
larnie co tydzień. Spotykałem ich często albo w 
hotelu, albo też w starej, pamiętającej czasy pira
tów kornwalijskich karczmie, słynnej z doskonałego 
piwa. Widywałem ich też nieraz pnących się stro
mą ścieżką między polami na malownicze wzgórza 
za hotelem. W Fowey wszyscy uważali ich za parę 
narzeczeńską. Gdzieby się nie zjawili, otaczani by
li natychmiast tą charakterystyczną przychylnością, 
okazywaną niemal wszędzie na świecie zakocha
nym. Tworzyli bardzo dorodną parę, a Romana w 
całym miasteczku otaczał jeszcze nimb jego boha
terskich wyczynów na morzu.

— Któregoś dnia, było to chyba z początkiem 
września, Roman zaprosił mnie na wódkę. Widzia
łem, że coś ma na wątrobie. Po iluś tam kolejkach 
— wygadał się. Helen spodziewa się dziecka. Już 
sześć tygodni spóźnienia. Roman pocieszał ją, że to 
jest bez znaczenia, że fakt zaczęcia przez nią życia 
płciowego spowodował pewną nieregularność. Ale 
sam wiedział, że to nieprawda. Miał wewnętrzną 
pewność, że Helen rzeczywiście spodziewa się dzie
cka. Co robić? — Ożeń się — poradziłem. Roman 
głęboko się zamyślił. — Widzisz, to nie takie 
proste — powiedział po chwili. — Pierwsza rzecz, 
jestem podporucznikiem. Władze niechętnym okiem 
patrzą na małżeństwa podporuczników. Po drugie, 
powiem ci szczerze, że nie bardzo mi się chce żenić 
mając 22 lata. Za cztery, pięć lat, to co innego. 
Weź jeszcze trzecią sprawę. Dotychczas szczęście 
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służy. Ale jutro w nocy mogę trafić na niemiec
kiego dowódcę ścigacza, który ma większe szczę
ście ode mnie. Co wtedy? Wydaje mi się, że napra
wdę kocham Helen i że ona mnie kocha. Lepiej 
dla niej stracić narzeczonego czy raczej kochanka, 
niż męża. Tylko ta sprawa dziecka. . .

— Radziliśmy do późna w noc, siedząc po zam
knięciu baru w pokoju hotelowym Romana nad 
butelką whisky. Wreszcie Roman zdecydował, że 
gdy za kilka dni ścigacz jego pójdzie na okresowy 
remont silników, pojedzie do Londynu wywiedzieć 
się o możliwościach operacji.

— Wrócił po paru dniach zgnębiony. Nic. Żaden 
z lekarzy, z którymi zdołał się skontaktować, nie 
chciał się tego podjąć. W desperacji Roman nawią
zał wieczorem znajomość z dobrze oblataną fran
cuską prostytutką, w nadziei, że może ona będzie 
znała jakieś możliwości. Jeśli nawet wiedziała o ja
kichś możliwościach, to nie chciała ich Romanowi 
zdradzić.

— Minęło parę tygodni. Helen przez ten czas 
ani razu nie przyjechała. Pisała, że jej matka zaczy
na coś podejrzewać i nie chce jej puszczać z domu 
na weekendy. Błagała też Romana, żeby coś zrobił, 
bo już niedługo nie będzie mogła ukryć przed mat
ką że jest w ciąży.

— Roman gryzł się, schudł i stał się opryskliwy. 
Dwa razy wrócił z nocnej operacji z postrzela
nym ścigaczem i z trzema rannymi marynarzami 
ze swojej załogi. Na dobitkę w obu tych akcjach 
nie zadał żadnych strat nieprzyjacielowi. Przyciś
nięci do muru przez kolegów z flotylli marynarze 
z jego ścigacza przyznali, że Roman bardzo się zmie
nił. Zatracił swą dotychczasową agresywność w bo
ju, jego reakcja uległa jakby zwolnieniu, kilka razy 
zdarzyło się nawet, że wydawał sprzeczne rozkazy.

— Był to niebezpieczny objaw. Nie wiedziałem 
zupełnie, co na to poradzić. W sytuacji w jakiej 
byliśmy, kwestia urlopu wypoczynkowego w ogóle 
nie wchodziła w rachubę. Byliśmy w stałym pogoto
wiu. Wydawało się, że niemiecka inwazja Anglii za- 
cznie się lada dzień. Każdy ścigacz był na wagę 
złota. Od sześciu tygodni nie mieliśmy dosłownie 
ani jednej nocy wolnej od bojowego patrolu czy 
eskortowania konwoju. A Romanowi, do zwykłego, 
fizycznego zmęczenia, które odczuwaliśmy wszyscy, 
dochodziło jeszcze wyczerpanie nerwowe, spowodo
wane sprawą z Helen.

— Pamiętam, że w połowie września przerzucono 
nas do Portland. Nie pamiętam już dokładnie wszyst
kich czynników, na jakich oparta była opinia szta
bowa, że Niemcy rozpoczną inwazję Anglii w dniu 

1 7 września. Naszym zadaniem było wykryć i zaata
kować pierwsze fale niemieckich barek inwazyj-

— 17 września minął i niemiecka inwazja się nie 
zmaterializowała. Pogotowie trwało jednak nadal. 
Któregoś ranka, gdy po powrocie z morza braliśmy 
benzynę w Portland, przyniesiono nam spóźnioną 
o kilka dni pocztę. W chwilę później wpadł do mnie 
na ścigacz Roman. Był podniecony do najwyższego 
stopnia. — Staruszku! — powiada do mnie. — Po
życz mi natychmiast pięćdziesiąt funtów”. — Pięć
dziesiąt funtów, to była duża suma, grubo więcej 
niż nasza miesięczna gaża. Ale że w ostatnich ty
godniach nasze nocne życie odbywało się na morzu, 
a w dzień trzeba było odsypiać, miałem więc zaosz
czędzonych jakieś siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt 
funtów. — Dobra! — mówię — ale po co? — Słu
chaj, Helen pisze. że znalazła kogoś, kto zrobi 
operację. Sprawa pewna. Ale kosztuje sto funtów. 
Ja mam tylko pięćdziesiąt. Wiesz, że ona od rodzi
ców przecież tych pieniędzy dostać nie może. Coś 
tam wspomina, że ma zaoszczędzonych dwadzieścia 
funtów, prosi więc o osiemdziesiąt. Nawet pisze, że 
mi to później odda. Ambitna. Wcale mnie o to nie 
wini. Ale przecież to mój obowiązek żebym cho
ciaż zapłacił za to, co narobiłem.

Rozumowaniu Romana trudno było odmó
wić racji. Martwił się tylko, czy operacja taka jest 
bezpieczna. Pocieszałem go, że sądząc po cenie He
len powinna mieć doskonałą opiekę.

Dałem Romanowi tych pięćdziesiąt funtów, o 
które prosił i chłopak poleciał natychmiast na 
pocztę, by wysłać pieniądze Helen.

— Następny tydzień Roman żył jak we śnie. Do
brze Chociaż, że cały ten czas w Kanale La Manche 
szalał ciężki sztorm i operacje ścigaczy musiały być 
wstrzymane. Wreszcie Helen przysłała krótki tele
gram: — Wszystko w porządku.

Wraz z nadchodzącą jesienią i częstymi sztor
mami, poczęliśmy spędzać więcej czasu w porcie. 
Wielu ścigaczom trzeba było zmieniać zorane letnią 
kampanią silniki; wiele miało nadwerężone kadłu
by.

— Helen poczęła znów przyjeżdżać na week-en- 
dy do Fowey. Na pozór między nią a Romanem 
nic się nie zmieniło, a jednak zapodziała się gdzieś 
ta nieuchwytna aura promiennej, beztroskiej miłoś
ci, która ich otaczała latem. Począłem odnosić wra
żenie, że przynajmniej Romanowi poczyna ciążyć 
ten romans. Nigdy się słowem z tym nie zdradził. 
Był w stosunku do Helen absolutnie lojalny, oka
zywał jej więcej może nawet czułości i serdeczności 
niż dawniej.
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— Na Boże Narodzenie Roman pojechał do Ply
mouth. Po powrocie czekał na niego rozkaz perso
nalny, przenoszący go na kontrtorpedowiec. Tym 
samym rozkazem zostałem zresztą przeniesiony i ja. 
również na kontrtorpedowce. Wyjechaliśmy na no
wy przydział do Szkocji jednym pociągiem. Całą 
drogę Roman był raczej małomówny. Dopiero w 
Edynburgu, po kolacji w hotelu Great Northern, 
Roman nagle zwrócił się do mnie z zapytaniem: 
— Powiedz mi. staruszku, dlaczego Helen nigdy nie 
zaprosiła mnie do domu, nigdy nie chciała przed
stawić mnie swoim rodzicom? Nieraz mówiła, że 
chciałaby zostać moją żoną. Skąd więc ta niechęć, 
bym spotkał jej rodzinę?

— Nie umiałem mu oczywiście na to odpowie
dzieć. Nie przypuszczałem, by wstydziła się poka
zać Romana swoim rodzicom. Mogło być odwrot
nie, choć z całego zachowania się Helen odnosiłem 
wrażenie, że pochodziła z dobrej, średnio-zamożnej 
klasy angielskiej.

— Romana potem nie widziałem przez kilka mie
sięcy. Pływaliśmy na różnych okrętach, biorących 
udział w różnych operacjach. Dopiero gdzieś na 
wiosnę okręty nasze zeszły się razem w Gourock pod 
Glasgow. Poszedłem do niego na okręt. Przyjął 
mnie serdecznie, jak zawsze. Po kilku minutach 
rozmowy spytałem go o Helen. Roman wybuch
nął nienaturalnym śmiechem. — Poczekaj, coś ci 
pokażę — powiedział i sięgnął do swojego biurka. 
Wyciągnął jakiś list i podał mi. — Przeczytaj to 
sobie.

— List był pisany obcym mi charakterem, po 
angielsku, datowany z jednego z lotniskowców floty 
brytyjskiej. Autor listu ni mniej ni więcej tylko wy
stępowa! z pretensją do Romana o uwodzenie mu 
żony — Helen S. Nie winił Romana specjalnie, bo, 
jak pisał, odnosi wrażenie, że Roman nie zdawał 
sobie sprawy, iż ma do czynienia z mężatką i to 
mężatką od dwóch lat. Jako oficer do oficera i gen
tleman do gentlemana zwracał się jednak do Ro
mana o zaprzestanie dalszego komunikowania się 
z Helen. List był podpisany — C harles S., porucz
nik rezerwy marynarki.

- Oddałem list Romanowi. — No i co? — spy
tałem. — A no nic. Napisałem do Helen że znam 
całą prawdę, odesłałem jej wszystkie listy i foto
grafie i prosiłem, żeby zrobiła to samo. Parę tygod
ni temu dostałem całą paczkę, którą bez przeglą
dania spaliłem. To wszystko.

— Nie żałujesz? — spytałem. — Czego? Cała 
historia miała bardzo dużo uroku i dostarczyła mi 
wielu wrażeń. Zwłaszcza ta historia z dzieckiem . . .

— Słuchaj. Roman — zagadnąłem, olśniony na
gle pewną myślą. — Twierdziłeś przecież, że He
len była dziewicą. Jak to możliwe? Była przecież 
mężatką od dobrych kilkunastu miesięcy.

— Zastanawiałem się i ja nad tym — mówi! wol
no Roman. — Jedyne tłumaczenie to tylko to, że 
wszystko odbyło się w absolutnej ciemności, że He
len zachowała się jak dziewica i że ja byłem trochę 
wstawiony i pói przytomny z podniecenia. Mówi 
ła, że jest dziewicą, więc uwierzyłem.

— I tak, moi drodzy, skończyła się historia ro
mansu mego przyjaciela Romana ze śliczną dziew
czyną Helen. Historia, która właściwie nic nie zna
czy, nie zawiera żadnej nauki moralnej — chyba tyl
ko, że pokazuje przewrotność kobiecą. Zresztą — 
czyż naprawdę możemy winić Helen za jej oszu
stwo? Gdyby powiedziała Romanowi od razu, że 
jest mężatką, to choćby nawet nawiązał się między 
nimi romans, byłby to romans na zupełnie innej 
płaszczyźnie, romans którego każde uniesienie i 
wzruszenie miałoby w sobie ten trujący zarazek po
czucia winy wobec zdradzanego i oszukiwanego mę
ża. Helen prawdopodobnie sama to poczucie winy 
przeżywała, ale wołała oszczędzić tego Romanowi. 
Kto wie, może kochała go naprawdę szczerze? . . .

— Spytacie, co się stało z Romanem? Zginął w 
rok później na morzu. Mogę tylko dodać jeszcze 
jedno post-scriptum całej tej sprawy. Jadąc kiedyś 
pociągiem ze Szkocji do Londynu natknąłem się 
w przedziale na owego fircykowatego oficerka Ro- 
yal Marines, w którego towarzystwie poznaliśmy 
Helen na dancingu w Plymouth. Spytał mnie, jak 
się rozwija romans mego przyjaciela z Helen. Po
wiedziałem mu, że nastąpiło zerwanie, gdy Roman 
dowiedział się, iż Helen jest mężatką.

— Mój Boże — zdziwił się Anglik. — Wszys
cy o tym w Plymouth wiedzieli. Ciekaw jestem tyl
ko. czy Helen zdążyła nabrać pańskiego przyjacie
la na pieniądze dla dokonania operacji przerwania 
ciąży. Znam kilku, co na tym dość poważnie wpa- 
dli . . .

Grabowicz przerwał opowiadanie, dopił ostatni 
łyk whisky ze szklanki i potrząsnął stojącą na sto
liku butelką, by się upewnić, że pusta.

— Jest już pora, kiedy możemy wyjść z baraku. 
Jest już wpół do dziesiątej wieczorem. Na dworze 
powinno się do tego czasu nieco ochłodzić.

Gdy wszyscy czterej znaleźli się na ulicy,Grabo
wicz począł się żegnać.

— Mam jeszcze kilkaset Cruizerów do wydania, 
pójdę sobie na ruletę. Tu za rogiem jest takie małe 
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kasyno. Wy pewno wolicie pójść gdzieś na dziew
czynki . . .

Kiwnął ręką i szybkim krokiem oddalił się, zni
kając za zakrętem ulicy. Trzej słuchacze opowia
dania Grabowicza stali przez chwilę na tym samym 
miejscu.

— Ciekawe — mruknął jeden z nich, zapalając 
papierosa. — Wiecie, że pod sam koniec wojny 
SI użyłem jako siedemnastoletni pętak w polskiej 
Marynarce Wojennej. Dużo słyszałem o Grabowi- 
czu. Wiem na przykład, że miał Virtuti Militari za 

akcję na ścigaczu w porcie Boulogne w roku 1940. 
Znany był w ogóle ze swych sukcesów bojowych 
na ścigaczu. Tak sobie myślę, że jeśli on te wszyst
kie wyczyny przypisał temu jakiemuś mitycznemu 
przyjacielowi „Romanowi”, to może i ten cały ro
mans z Helen dotyczył Grabowicza, a nie owego 
..Romana” . . . Wiecie, że Grabowicz nigdy się nie 
ożenił . . . Może to wszystko ma jakiś związek? . . .

Z mroku wynurzył się nagle obdarty wyrostek. 
—• Pretty senioritas for you, gentleman? — zagad
nął natarczywie .. .

Pomnik „Wrenki”

W miejscowości Cambridge (dawniej Galt) W 
prowincji Ontario w Kanadzie znajduje się jedyny 
na świecie pomnik poświęcony kanadyjskim kolbie- 
tom, które s'użyly w Royal Canadian Naval Seryice 
w latach 1942-1946.

Przez obóz w Galt przewinęło się również kilka
naście Polek — przyszłych Mewek, które przyje- 

-hay z, Kanady do W. Brytanii z drugim oficerem 
M?rią Zclfią Pinińską.

Na fotografii pod pomnikiem dwie „Mewki”. 
Z lewej pani Aniela Szczęsna-Łomow z Kalifornii 
USA, z prawej Zofia Hanka Siemaszko-Proszek z 
Cambridge, Kanada.



-42-

SPIS TREŚCI

Początki mojej służby w Marynarce Wojennej — C. Wnorowski 1
* Z'ote Szable — I. Czerwiński ........................... .................. 11

Ą * 50 lat temu — J. Ginsbert ......................................................... 16
O Uroczystość 60-lecia „Zaślubin Polski z Morzem —

W. Poray-Wojciechowski 21

Kronika Stowarzyszenia ................................................................. 27
Z Żałobnej Karty ................................................................................. 28

U Z Kolegami po Świecie — B. Jabłoński •

P Wspomnienie o Przyjacielu — K. Siemaszko .................................. 33

/ List Cpt. E.F. Pizey ......................................................................... 34
tl Uzupełnienie i sprostowanie do „Niepublikowanych Strat” ... 35

EL Fotografia kol. Hermaszewskiego i Ponikiewskiego .................. 36
Ą- „Kanał La Manche” (dokończenie) -- A. Gutowski .................. 37

Pomnik „WRENKI” ......................................................................... 41

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham Gardens, London, S.W.5. Tel.: 01-370 2659.

Pri .ted by Veritas Foundation Press, 4 Praed Mews, London W2 I QZ


