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W. PORAY-WOJCIECHOWSKI

KAPROWIE - KRÓLEWSCY STRAŻNICY MORZA
(z dostępnych, nielicznych źródeł Historycznych)

W zatargu o Inflanty, król Zygmunt August sta
nął wobec zakusów Iwana Groźnego, który dnia 11 
maja 1558 roku zajął Narwę, port położony w Zato
ce Fińskiej, wkrótce potem Dorpat. Groziło to nie
bezpieczeństwem tak Inflantom jak i Litwie ze stro
ny „Nawigacji Norweskiej”, toteż Król polski począł 
szukać sprzymierzeńców w Danii, Szwecji i Lubece, 
aby przeciwstawić się rosnącej potędze morskiej Ro
sji.

Królowi potrzebna była flota, a posiadał ją tylko 
Gdańsk, który strzegąc swych interesów handlowych 
nie dał się skłonić do wsparcia polskich interesów na 
morzu. Polska bez floty ograniczona była wów
czas jedynie do obrony wybrzeży, nie mogąc prze
ciwstawić się temu, co się działo na morzu.

Niebezpieczeństwo rosyjskie rosło i stawało się 
coraz groźniejsze.

Wśród tych trudności zrodził się plan, który gdy
by miał odpowiednie warunki, poparcie moralne i fi
nansowe szlachty, mógłby się stać wtedy podwaliną 
morskiej potęgi Polski.

Król Zygmunt, widząc że nie może liczyć na ni
czyją pomoc w swych morskich zamierzeniach 
zgodził się na radę jednego z rycerskich dworzan, 
aby uciec się do środka, który we współczesnych i 
późniejszych wojnach morskich zachodniej Europy 
tak ważną odegrał rolę.

Był nim system kaperski, czyli zorganizowane i 
prawnie działające rozbójnictwo morskie przeciw że
gludze nieprzyjaciela.

Systemem tym posługiwały się Anglia, Holandia, 
Francja, Republika Genueńska itd., a czyny tych 
„Freebooterów” zasłynęły szerokim rozgłosem. W 
wojnie między Filipem TT a królową Elżbietą mary
narka królewska składała się przeważnie z kaprów 
a niektórzy z nich, jak osławiony Sir Francis Drakę, 
Charles Howard i inni, stali się bohaterami i założy
cielami morskiej potęgi Anglii.

Za czasów Zygmunta Augusta sławne czyny ka
prów gdańskich przeciw sprzymierzeńcom krzyżac
kim, w trzynastoletniej woijme, trwały jeszcze w pa
mięci.

Kaparami (łac. speculators; ang. Freebooters; 
niem. Freibeuter, Auslieger), zwano wtedy prywat
nych posiadaczy statków, którzy jako ochotnicy 
zgłaszali się dobrowolnie do stron wojujących, i go
dząc się na ofiarowane warunki, podejmowali się 

na swój koszt i ryzyko za cenę zdobyczy utrzymy
wać straż na morzach, śledzić, zatrzymywać i chwy
tać statki handlowe, przewożące kontrabandę wojen
ną stronie przeciwnej.

Jako uprawnienie do tego rodzaju akcji otrzymy
wał każdy ochotnik z rąk panującego pisemne upo
ważnienie, tj. „Patent Kaperski”, z prawem użycia 
bandery państwa, w którego służbę wstąpił. Tym 
właśnie uprawnieniem różniło się kaperstwo od kor- 
sarstwa, to ostatnie, będąc samowolnym rozbójnic- 
twem, używającym wedle okoliczności bandery raz 
tego, raz innego państwa. Dla kontroli legalności 
każdej zdobyczy, jej podziału i „dziesięciny” dla mo
narchy, kaprowie podlegali specjalnemu sądownic
twu kaperskiemu. Myśl utworzenia polskiego kaper- 
stwa na Bałtyku poddał królowi Zygmuntowi w ro
ku 1557, w czasie wojny z Zakonem Inflanckim, ry
cerz Wacław Dunin-Wąsowicz, „rycerz znanrenity, 
ćwiczony tak na lądzie jak i na morzu”. Sam się bo
wiem podjął służyć jako pierwszy polski marynarz 
i kaper królewski pod banderą J.K. Mości. Wojo
wał on z wielką sławą na Bałtyku przy brzegach in
flanckich i oddał wybitne usługi Polsce.

Król Zygmunt, przekonany działalnością Wąsowi
cza i wobec braku własnej marynarki, postanowił 
użyć kaprów jako jedynej skutecznej broni przeciw
ko Iwanowi, Erykowi XIV królowi szwedzkiemu i 
ich aliantom, którzy dostarczali broni i materiałów 
wojennych nieprzyjacielowi. Należało tylko ten sy
stem zorganizować, a przede wszystkim znaleźć lu
dzi odpowiednich do tego rodzaju zadań.

W tym celu w roku 1561 polecił Zygmunt August 
ogłosić w Gdańsku i innych miastach Wybrze
ża, że potrzebuje doświadczonych, odważnych, na 
wszystko zdecydowanych żeglarzy, którzy, posiada
jąc własne okręty, podjęliby się utrzymywać stałą 
straż, pod banderą królewską, na szlakach morskich 
wiodących do Narwy i brzegów szwedzkich, aby u- 
niemożliwić kontrabandę. Zapłatą za to miała być 
zdobycz uzyskana z zajętych statków i ich ładunków. 
Dla sieb:e Król zastrzegł dziesiątą część tej zdoby
czy.

Nie brakło chętnych mających na oku własną ko
rzyść. W ich liczbie obok Wąsowicza stawił się nie
jaki Maciej Scharping, gdańszczanin, właściciel okrę
tu handlowego, człowiek odważny, doświadczony i 
przedsiębiorczy. Uzyskał on zaufanie królewskie i w 
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dniu 29 kwietnia 1561 roku uzyskał patent kaperski. 
Król Zygmunt podał do wiadomości, że:
„Mając pewną wiadomość o istnieniu floty, mają
cej na celu zaopatrywanie naszego nieprzyjaciela 
w broń i jakkolwiek wielu zostało przez Nas prze
strzeżonych, aby wstrzymywali się od tego rodza
ju żeglugi, mimo to dowiedzieliśmy się, że oni czy
nią to dalej, co nie tylko ziemiom naszym, ale 
i sąsiednim narodom może przynieść szkodę. Wo
bec tego do wstrzymania i zamknięcia tej żeglugi 
i dla chwytania tych wszystkich rzeczy, które w 
ten sposób bywają dowożone, okręt ten oddaliśmy 
do służby morskiej Maciejowi Sierpinkowi, oby
watelowi naszemu z Gdańska, ażeby pilną zwracał 
uwagę na ową flotę, wstrzymywał i chwytał okrę
ty płynące do krajów nieprzyjacielskich, pozatem 
aby siłą nikomu nie wyrządzał krzywdy albo szko
dy. Z tych względów żądamy od wszystkich, aby 
zezwalali temu okrętowi z jego dowódcami, z bro
nią, załogą i wszystkimi jego przyborami żeglować 
wszędzie swobodnie i w którymkolwiek kierunku 
zwróciłby się, aby mu nie wzbraniali wolnych 
przejazdów, schronisk, postojów i pobytów, aby 
wspomagali go żywnością i innemi potrzebami, a 
zarazem uważali za zwolnionego od wszelkich o- 
plat”.
Nazwisko Sierpinka przeszło do historii/ jako 

twórcy królewskich kaprów i „Admirała”, chociaż 
nazywano go „starszym kapitanem”. Nie ulega żad
nej wątpliwości, że mimo gdańsko-niemieckiego po
chodzenia, admirał Sierpinek obok Dunin Wąsowi
cza odegrał ważną rolę w zorganizowaniu polskiego 
systemu kaperskiego.

Tego samego dnia co Scharping-Sierpinek, drugi 
gdańszczanin otrzymał podobnie brzmiący patent 
kaperski. Był nim Marcin Preus. Trzeci z rzędu 
patent wystawił Zygmunt August dńia 8 lipca 1561 
roku Romanowi Seebaldowi. Powtarzając słowa pa
tentu dla Sierp nka, król dodał nadto następujące za
strzeżenie, obowiązujące odtąd wszystkich kaprów:

„Nadto chcemy, żeby nikt nie ważył się jakichkol
wiek rzeczy lub towarów w ten sposób zabranych 
u siebie przechowywać, albo pism, skrzyń, tobo
łów kupieckich tajemnie ukrywać, gdyż wszystkie 
tego rodzaju rzeczy mają być oddane do Nas lub 
do urzędników przez Nas wyznaczonych, którzy 
mieć będą prawo i władzę do rozstrzygania, czy 
słusznie i prawnie zostały zabrane. Co się tyczy 
podziału tych towarów, zastrzegamy sobie dzie
siątą część wszystkich zabranych rzeczy i te mają 
być oddane Naszemu skarbowi. Że wszystko wy
mienione wykona ściśle, stwierdzi przysięgą i od 

towarzyszy swoich podobną przysięgę odbierze. 
Wspierający to dzieło mogą nawzajem liczyć na 
Naszą łaskę królewską”.
Równocześnie do czuwania nad rozpoczętym dzie

łem mianował Król Zygmunt osobnych komisarzy. 
Zostali nimi Jerzy Kleefeld, burgrabia gdański i 
Krzysztof Konarski, szlachcic pomorski.

Wymienieni powyżej kaprowie zaraz po otrzyma
niu patentów rozpoczęli swoją działalność. Za pod
stawę operacyjną i punkt zborny służył im port w 
Gdańsku. Z upoważnienia króla wolno im było uży
wać go bez ograniczeń. Tutaj każdy z nich musiał 
przede wszystkim swój okręt, jeden lub więcej, przy
gotować odpowiednio do celów wojennych, wyekwi
pować, uzbroić i dobrać sobie na swój koszt potrze
bną załogę. Okręty kaperskie były to przeważnie 
małe, lekkie dwumasztowce, tzw. „pinki”, używane 
dla celów handlowych, a mogące pomieścić 40 do 
60 ludzi. Wszystkie one były budowane wedle współ
czesnego typu, a więc tak, że dziób i rufa wznosiły 
się znacznie ponad pokładem, tworząc dwa „kaszte
le”. Mieściły się w nich kajuty, a w razie potrzeby 
wstawiano tam działa, których wyloty wyzierały na- 
zewnątrz. Właściciel takiego okrętu był zarazem ka
pitanem i działał samodzielnie. Zwerbowana załoga 
obowiązana mu była do „ślepego” posłuszeństwa. 
Dbał on o jej utrzymanie, kierował każdą wyprawą, 
a od jego pomysłu, sprytu, odwagi i przedsiębiorczo
ści zależało jej powodzenie.

W przyjmowaniu do służby kaperskiej nie pytano 
nikogo o narodowość. Ludzie nie mający nic do 
stracenia, awanturnicy wszelkiego rodzaju, żądni 
przygód i łupów, a przy tym odważni, byli dla 
n:ej zawsze pożądani. Jednakże wobec faktu, 
że większość z nich była pochodzenia niemieckiego, 
głównie z Gdańska, nic dziwnego, że cały ustrój 
kaperstwa miał charakter wybitnie niemiecki, cho
ciaż w załogach nie brakowało rybaków kaszubskich. 
Wszystkich jednakże łączył język niemiecki, niemie
cką była komenda, niemieckie były nazwy okrętów 
i po niemiecku odbywały się sądy i zapadały wyro
ki komisarzy morskich.

Warunki służby były bardzo ponętne, korzyści 
znaczne, odpowiedzialność mała. Z każdej stwier
dzonej i zajętej kontrabandy dziewięć dziesiątych 
stawało się własnością kaprów. Dla skarbu królews
kiego przypadała tylko jedna dziesiąta. W podziale 
zdobyczy, albo uzyskanych za nią pieniędzy, uczest
niczyli wszyscy, główną jednak część zabierali właś- 
ciciele-kapitanowie. W ten sposób z kaprów powsta
ła doraźna „armata morska” króla Zygmunta, a z 
nią rńwnież powstała Bandera, pod którą obowiąza
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ni byli działać kaprowie. Było nią na czerwonej ma
terii wyhaftowane ramię z mieczem — znamię 
królewskie, znane nam wszystkim marynarzom do
by obecnej.

Bandera, królewski patent kaperski i zależność od 
królewskich komisarzy morskich i ich wyroków były 
jedynymi ogniwami łączącymi kaprów z Polską. Po
za tym tworzyli oni prywatne przedsiębiorstwo o 
dość luźnelj, nierzadko bezkarnej organizacji. Mimo 
to król Zygmunt interesował się żywo rozwojem i 
losami swoich kaprów i zadowolony z ich osiągnięć, 
nazywał ich słusznie Custodes Maris — Strażnikami 
Morza.

W fakcie powstania tego rodzaju straży widział 
król możliwości spełnienia zadań, jakich domagali 
się od niego swoi i sprzymierzeńcy.

Pod imieniem króla to Braterstwo Kaperskie czy
niło zadość potrzebie obrony interesów Polski na 
Bałtyku, skąd wobec braku regularnej Floty groziło 
Królestwu poważne niebezpieczeństwo.

Kaperstwo istniejące od szeregu lat stało się źród
łem utrzymania dla setek ludzi zamieszkujących wy
brzeże od Gdańska do Pucka. Zajęcie ich, pełne 
przygód i niebezpieczeństw, ciągły pobyt na morzu, 
zmagania z żywiołem i bitwy z nieprzyjaciółmi — 
wymagały niemało trudu, czujności, wysiłków, zim
nej krwi j odwagi. Wyrobiło to specyficzny typ czło- 
wieka-awanturnika. Na morzu ludzie ci działali swo
bodnie, nie dziw więc, że obok niezwykłych, boha

terskich czynów, dopuszczali się niejednokrotnie nad
użyć i gwałtów. Mimo wszystkich zakazów królews
kich kontrabanda była dla kaprów niejednokrotnie 
tylko pozorem do piractwa nie mającego nic wspól
nego ze Szwecją i Narwą.

M mo jednak wielu ujemnych stron, mimo nad
użyć, gwałtów i rozbojów, jakże często charaktery
zujących także kaprów angielskich czy holenders
kich, rezultatem działalności kaprów króla Zygmun
ta Augusta była wolność żeglugi polskiej na Bał
tyku. Co więcej kaprowie królewscy sprawili, że 
Polska po raz pierwszy w dziejach uzyskała prawa 
zwierzchnicze na morzu przylegającym do jej brze
gów, że uznała je za swoją własność, że własną na 
nm uprawiać chce politykę i rozporządzać żeglugą.

Był to niejako pierwszy czynny protest przeciw ob
cym dotąd zwierzchnikom Bałtyku, opanowanego 
przez dalszych i bliższych sąsiadów, a zwłaszcza 
przez Ligę Hanzeatycką dla wyzysku handlowego.

Pojawienie się bandery polskiej, osłoniętej „Powa
gą i Majestatem Króla” było dla wszystkich niespo
dzianką, która wzbudziła zarówno zawiść jak i oba
wę. Obawiano się, że polskie kaperstwo może stać 
się zawiązkiem niewidzialnej dotąd, nowej Polskiej 
Marynarki. Istnienia tej marynarki nie życzył sobie 
nikt z sąsiadów. Polsce natomiast brakowało sił, zmy
słu i energii, aby pójść za ideą króla Zygmunta Au
gusta.

Romuald N. TYMIŃSKI •/SSo 445" &tr. 4

35 LAT PO RAJDZIE NA DIEPPE
Kolega Tadeusz Hermaszewski może się poszczy

cić doskonałą pamięcią, skoro po upływie 37 lat, 
jak sądzę bez pomocy archiwalnych, potrafił w tak 
ciekawy sposób odtworzyć w numerze 141 „Na
szych Sygnałów” udział ORP „Ślązak” w Raj
dzie na Dieppe 19 sierpnia 1942 roku. Bardzo obra
zowo opisał on uniki „Ślązaka” (pod moim dowódz
twem) przed bombami samolotów niemieckich.

Muszę tu jednak stanowczo stwierdzić, że aczkol
wiek byłem niegdyś skuteczny w wykonywaniu uni
ków w boksie, to moje uniki „Ślązakiem” na nic by 
się nie zdały w Dieppe, gdyby:

Gdyby nasze Pom-Pomy i Oerlicony nie spotkały 
skutecznym ogniem pierwszej fali Focke Wolf-ów 
190 i nie pomieszały im szyków. Naleciały one na 
nas niepostrzeżenie na niskim pułap e spoza naszej 
własnej zasłony dymowej. Zabiły nam ogniem z dzia

łek trzech i zraniły dwunastu członków zało
gi, jednak bomby ich chybiły nas o centymetry.

Gdyby mat Witold Stankiewicz nie otworzył sa
modzielnego ognia z działa Nr 3 i nie rozproszył 
drugiego skrzydła Focke Wolf-ów 190, nalatującego 
na nas w ślad za pierwszym by nas wykończyć. Pier
wszy nalot bowiem uszkodził naszą sieć telefoni
czną, pozbawiając por. mar. Zbigniewa Plezię łącz
ności z jego artylerią.

A nade wszystko, gdyby Opatrzność Boska nie u- 
chroniła nas od zdawałoby się, oczywistej zguby.

W akcji tej ponieśli świerć: St. marynarz (ochot
nik z Francji) Józef Andrzejewski, marynarz (ocho
tnik z USA) George Glowski i podoficer Royal Na- 
vy George O’Shta. Ciężko i poważnie ranni, któ
rych wyokrętowahśmy do szpitala w Ports- 
mouth. byli: mat. rez. Emilian Sokół, st. mar- 



NASZE SYGNAŁY 5

Kazimierz Kowalski, st. mar. Stefan Lach, st. mar. 
Edward Sołtysik, st. mar. Edward Żydowicz, mar. 
Stanisław Kirsz, mar. rez. Stanisław Majak i mar. 
(ochotnik z USA) Gerard Senkow.

Na okręcie pozostali lżej ranni: ppor. mar. Ed
ward Liber, mat. zaw. Bolesław Ładowski, mar. Wła
dysław Francuz i mar. Alfons Włodek.

St. mar. rez. Włodzimierz Porczyński utraci! w 
tej akcji słuch i też został wyokrętowany.

Nawiązując do powyższego tematu pragnę poru
szyć inną dziedzinę, pośrednio związaną z działania
mi bojowymi, w której ORP „Ślązak” miał szczę
ście do ratowania z morza lotników obu stron wo
jujących. Byli to szczęśliwcy mogący zażywać luk
susu „dinghy” (tratwy pneumatycznej), jak i mniej 
szczęśliwi, którym jedynym środkiem utrzymania się 
na powierzchni morza były kamizelki ratunkowe, 
tzw. May West. Sądzę, że razem z komandorem 
Bohdanem Wrońskim, z którym na zmianę dowo
dziliśmy „Ślązakiem”, w czasie działań wojennych 
możemy się podzielić niemal po połowie ilością ura
towanych lotników.

Passę zapoczątkował właśnie rajd na Dieppe, 
Mocno pokiereszowany ORP „Ślązak”, który cu

dem uniknął zatopienia przez bomby lotnicze, ale 
doznał poważnych uszkodzeń, wracał z Rajdu do 
Portsmouth. Moją największą troską było przejść 
przez kanał, wytrałowany w polu minowym, przy 
świetle dziennym. Nasz żyro-kompas był w proszku, 
a po gwałtownych wstrząsach doznanych przez ok
ręt, na kompasie magnetycznym nie bardzo można 
było polegać.

W powietrzu wciąż odbywały się walki lotnicze. 
Od czasu do czasu to niemiecki, to aliancki samolot 
spadał do wody. Lotnicy, ci co byli w stanie to 
zrobić, wyskakiwali na spadochronach.

W odległości około 15 mil przed polem minowym, 
na naszym prawym trawersie, właśnie rozegrała się 
taka bitwa powietrzna. Jeden z brytyjskich myśliw
ców typu „Hurricane” zaczął dymić i za chwilę w 
powietrzu rozwinął się spadochron. Zwisający pod 
nim lotnik spływał powoli w dół, by wpaść do wody 
o jaikieś 2 do 3 mil od nas. Zmieniliśmy kurs w kie
runku zestrzelonego lotnika, i gdy wpadł do morza 
byliśmy od niego nie dalej niż 400 metrów. Za chwi
lę mieliśmy go już na pokładzie.

Wyratowanym lotnikiem zajął się z.d.o. kpt- mar. 
Wszechwiad-Maracewicz. Polecił wysuszyć w kotłow
ni ubranie wyratowanego a tymczasowo dał mu swo
ją bieliznę i ubrał go w swój. mundur. Gorąca herba
ta z rumem poprawiła samopoczucie naszego ostat

niego w tym dniu rożbitka, mieliśmy bowiem na po
kładzie już ponad 80 Brytyjczyków i Kanadyjczy
ków, podebranych z różnych uszkodzonych barek 
desantowych oraz 3 jeńców-marynarzy niemieckich.

Do Portsmouth weszliśmy już po zapadnięciu 
zmroku i ocumowaliśmy się przy North West Wall. 
Czekały tu już na nas ambulanse, prasa i fotogra
fowie.

Pilot oficer RAF, Derek L. Stevenson, przebrany 
z powrotem w swój własny, wysuszony mundur, 
wylądował wraz z grupą marynarzy i żołnierzy, któ
rzy mogli iść o własnych siłach. Zabitych i rannych 
zabrały ambulanse.

* * *
Upłynęły 33 lata od pamiętnego rajdu na Diep

pe. W międzyczasie brałem udział w kilku obcho
dach rocznic Rajdu, organizowanych przez kanadyj
skich weteranów i przez miasto Dieppe. Przy tych 
okazjach spotkałem dwóch Kanadyjczyków, których 
„Ślązak” wyratował z morza naprzeciw plaży mias
teczka Puits. Odwdzięczyli się oni „Ślązakowi za 
uratowaniem przeprowadzeniem uchwały Zarządu 
Royal Regiment of Canada Association, nadającej 
mi dożywotnie członkostwo tego Stowarzyszenia.

Na początku 1976 roku wicemarszałek Lotnictwa 
brytyjskiego, Sir Geoffrey Bromet, KBE, CB, DSO, 
objął prezesurę Komitetu Zbiórki Funduszów na 
Dom Polskiego Marynarza w Brighton/Hove. Mię
dzy innymi wysłał on apel o datki do personelu 
RAF.

Emerytowany Sąuadron Leader D.L. Stevenson, 
DFC, RAF pozytywnie zareagował na aipel. Wraz 
z datkiem przysłał na ręce Wicemarszałka Brometa 
list, w którym podał, że ma on specjalny dług wdzię
czności dla Polskiej Marynarki Wojennej, gdyż pod
czas Rajdu na Dieppe został uratowany z Kanału 
Angielskiego przez ORP „Ślązak”, po zestrzeleniu 
w bitwie powietrznej. Wspomniał on, że dowódca 
okrętu (w rzeczywistości był to zastępca Dowody) 
pożyczył mu swój mundur; wyraził też zaintereso
wanie, czy ktoś z załogi „Ślązaka” mieszka jeszcze 
w Wielkiej Brytanii.

Kol. W. Nadratowski przysłał tni kopię tego listu. 
Napisałem więc do Stevensona, w wyniku czego wy
wiązała się między nami korespondencja. „Steve” 
miesżka teraz w Szwajcarii niedaleko Gandawy. W 
kilku listach zapraszał mnie serdecznie, bym go od
wiedził. Korzystając ze swego urlopu w Londynie 
w lipcu/sierpniu 1979 r. postanowiłem „wymknąć się” 
na Kontynent, by odwiedzić swego serdecznego przy
jaciela (z promocji 1928 r.), Wiktora Pstruszeńskie-

( Dokończenie str. 5)
/A*- &
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Z. JAGUSIEWICZ Sierpień 1980

WSPOMNIENIA Z ORP „GRYF“
Obudził mnie natarczywy dzwonek alarmu prze

ciwlotniczego. Na wpół ubrany i na wpół zaspany 
wybiegłem na pokład „Gryfa”. Ponad głową usły
szałem warkot silnika samolotu i w kilka chwil po
tem poprzez poranną mgłę ujrzałem syl
wetkę nie wyżej niż 150 metrów, znikającą u wyj
ścia portu gdyńskiego. Ponieważ odlatywał, nie wi
działem znaków rozpoznawczych. Za chwilę usły
szałem kilka krótkich serii karabinu maszynowego 
z kierunku basenu Nr 1, gdzie stały nasze ptaszki: 
„Mazur” i okręty podwodne. Pomyślałem — to pew
nie wojna. Był to (1 września, godzina 5.30 rano. 
Wkrótce potem mieliśmy potwierdzenie mego prze
czucia przez wiadomość o bombardowaniu MD-lo- 
tu i śmierci jego dowódcy, jak również z komuni
katów radia polskiego, że Niemcy rozpoczęli dzia
łania wojenne na całym froncie. Jeszcze przed śnia
daniem wyszliśmy w morze i poszliśmy do Zatoki 
Puckiej, gdzie uzupełniliśmy nasz zapas min z barek 
minowych. Około godz. 14.00 znaleźliśmy się nieda
leko Oksywia, gdy nagle ponowny alarm przeciwlot
niczy przerwał spokój panujący na okręcie. Zauwa
żyłem duże zgrupowanie samolotów, krążących nad 
Zatoką Pucką, skąd od czasu do czasu klucze trzech 
samolotów odrywały się i szły w kierunku portu 
wojennego w Gdyni. Były to Sztukasy, które zaczęły 
borńbardowanie z lotu nurkowego. Wyniku bom
bardowania nie mogliśmy zaobserwować, gdyż wzgó
rze oksywskie zasłaniało nam widok portów. W pe-

(Dokończenie m str. 6)
go i jego rodzinę. A że państwo Pstruszeńscy miesz
kają we Francji koło Metzu, po spędzeniu w Ich 
gościnnym domu paru niezapomnianych dni, 
zrobiłem mały „detour” i pojechałem pociągiem do 
Genewy.

Na dworcu w Genewie spotkał mnie dostojnie 
wyglądający pan. Aczkolwiek po upływie 37 lat obaj 
teraz wyglądamy nieco inaczej niż w 1942 r., bez 
trudu rozpoznaliśmy się i serdecznie przywitali. 
Steve stracił swoją przysłowiową flegmę angielską i 
był wyraźnie wzruszony tym spotkaniem. Zabrał 
mnie do swego domu w Eysins, Urocza pani Eliza
beth Stevenson czekała na nas z aperitive i kola
cją. Pozostałem u państwa Stevenson przeszło 
dwie doby. Jak można było oczekiwać, wspomnie
niom nie było końca.

wnym momencie nasze 40mm-Boforsy otworzyły o- 
gień do grupy samolotów nad naszymi głowami, ale 
były one na wysokości Iponad 2000 m i ogień był 
bezskuteczny, bo maksymalny pułap Boforsów był 
2000 metrów. Boforsy zamilkły. Nalot na port trwał 
około pół godziny. Tuż przed godz. 4 po południu 
otrzymaliśmy sygnał „Wykonać operację „Ku
rka”. Na odprawie dowódca okrętu, kmdr pipor. Ste
fan Kwiatkowski zaznajomił nas z naszym zadaniem. 
Mieliśmy postawić dużą zagrodę minową pod osło
ną Wichra i ze współpracą „ptaszków”, aby zamknąć 
dostęp do Gdyni. Zagroda miała być postawiona w 
zasięgu baterii Laskowskiego na Helu, celem unie
możliwienia trałowania przez nieprzyjaciela. Począ
tek operacji il września 1939 r., godz. 22.00. Po od
prawie poszliśmy na redę gdyńską, aby dołączyć do 
„Wichra” i „ptaszków”, skąd w konwoju, prowa
dzeni przez „Wichra” i w otoczeniu „ptaszków” po
szliśmy kursem na Hel. Fakt zorganizowanej akcji 
naszych okrętów i świadomość ściśle określonego 
zadania, pomogły nam otrząsnąć się z pierwszego 
szoku rozpoczęcia wojny. Zapanował nastrój poważ
nego spokoju. Szliśmy w wachcie bojowej i moja 
wachta była wolna. Poszedłem do Boforsów, aby 
sprawdzić czy podręczny magazyn amunicyjny jest 
uzupełniony po poprzedniej akcji. Zszedłem ze spar- 
deku Boforsów na pokład i zamierzałem pójść do 
MK-emów na skrzydłach pomostu, aby sprawdzić 
również zapasy amunicji, kiedy nagle zabrzmiał 
dzwonek alarmu przeciwlotniczego. Zanim dobieg
iem do MK-emów już pierwsze Sztukasy nurkowały 
na nas. Z pomostu II. oficer artylerii wskazywał ce
le obsadom^ MK-emów. Henio Strenger otworzył o- 
gień z Boforsów. W kilka sekund wszystkie lufy zia
ły ogniem. Sztukas za Sztukasem nurkował, zrzu
cając bomby i ostrzeliwując nas z broni pokładowej. 
Do całej tej kanonady dołączył się ryk silników sztu- 
kasów, zwiększający się w natężeniu ze zbliża
niem się do celu. W pewnym momencie okręt prze
chylił się gwałtownie na prawą burtę. Instynktow
nie rzuciłem się na lewą burtę. Olbrzymi wytrysk 
wody wzniósł się tuż za burtą. Za chwilę byłem mo
kry od stóp do głów. Pomyślałem: — Ta bomba 
była niebezpiecznie blisko, jakieś ’10 do 15 m od 
burty. Ten prysznic przypomniał mi jeden z moich 
obowiązków w alarmie przeciwlotniczym. Ponieważ 
sprzęt obrony przeciwlotniczej był bardzo Skąpy, 
wielu ludzi nie miało czynnego przydziału i stawali 
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się widzami. Zauważyłem grupę marynarzy na rufie, 
więc skierowałem się w ich kierunku, aby wepchnąć 
ich pod pokład. Biegnąc tam nagle poczułem, że 
biegnę jak pod górę, i rzeczywiście rufa zaczęła uno
sić się gwałtownie. Przeleciało mi przez myśl: — 
Trafili. Lecimy w powietrze. Z wielką ulgą zobaczy
łem olbrzymi wytrysk, wznoszący się tuż za rufą, 
i jednocześnie rufa zaczęła opadać. A więc jeszcze 
nie lecimy w powietrze — pomyślałem. Po przegna
niu widzów pod pokład iprzez chwilę rozglądałem 
się dookoła i z przyjemnością doliczyłem się wszy
stkich naszych okrętów, ale równocześnie zauważy
łem, że „Gryf” zatacza koło. Do tej pory d-ca okrę
tu zmieniał kurs bardzo ostro w czasie każdego ata
ku. Domyśliłem się, że bomba za rufą musiała 
uszkodzić maszynę sterową i ster jest zacięty w poło
żeniu na burtę. Pobiegłem w kierunku pomostu. W 
pół drogi zobaczyłem dwóch sanitariuszy z noszami, 
wspinających się na pomost. Na skrzydle pomostu 
zauważyli jednego z sygnalistów, siedzącego w ką
cie z rozwalonym brzuchem. Jeden z oficerów, wi
dząc moje pytające spojrzenie, rzucił: — Dowódca 
okrętu poważnie ranny, nieprzytomny. Właśnie za
bierają go do izby chorych. Skonfundowany tą 
wiadomością zszedłem z pomostu. Idąc wzdłuż nad
budówek zauważyłem szereg dziur od odłamków 
bomb i pocisków sztukasów. Po pewnym czasie o- 
gień naszej broni przeciwlotniczej! umilkł; wkrótce 
dzwonki ogłosiły odwołanie alarmu przeciwlotnicze
go. Nalot nie trwał więcej niż 10 do 12 minut. Ktoś 
mi powiedział, że mamy 4 marynarzy zabitych i 20 
kilku rannych, w tym dwóch oficerów: por. Wach- 
tel 1. oficer broni podwodnej i Henio Strenger. Za
uważyłem, że bandera została spuszczona do poło
wy masztu, co mi potwierdziło śmierć dowódcy o- 
krętu. Bosma okrętowy zaczął porządkowanie i zmy
wanie pokładu. Była 47.30. Zajrzałem do mesy, gdzie 
stołowy podawał komuś kolację, jajecznicę z pomi
dorami. Widok tej jajecznicy przypomniał mi spie
nioną wodę z lekka zaróżowioną krwią rannych w 
czasie zmywania pokładu, co mi odebrało zupełnie 
apetyt. Poszedłem z powrotem na pokład. W pew
nym momencie zauważyłem Leszka Dandelskiego i 
Witka Szczepanowskiego stojących na rufie. Podsze
dłem do nich mówiąc:

— No, mieliśmy trochę szczęścia, nie trafili nas. 
Zbyli moją uwagę milczeniem a jeden z nich po

wiedział:
— S'yszałeś, mamy wyrzucić miny za burtę, 

nie uzbrojone.
Nie chciałem wierzyć własnym uszom.
—Co, dlaczego?

Dyskutowaliśmy ten rozkaz i zdecydowaliśmy po
gadać o tym z Jurkiem Skowrońskim, który objął 
obowiązki 1. oficera broni podwodnej od rannego 
Wachtla. Po przybyciu Jurka zasypaliśmy go pyta
niami na temat min i możliwości postawienia ich 
według planu. Był zdania, że mimo poważnych a- 
warii w urządzeniach komory minowej (windy mino
we jeszcze nie działały, cały szereg min spadł z to
rów minowych na skutek wybuchu bomb) mogliby
śmy postawić tę zagrodę. Wszystko zależało od 
tego, czy awaria steru będzie usunięta na czas. 
Byliśmy pod wrażeniem, że decyzja wyrzucenia min 
nieuzbrojonych była powzięta przez dowództwo flo
ty a nie przez z.d.o. Poza tym, będąc wyszkolonymi 
w duchu bezwzględnej dyscypliny i posłuszeństwa 
nie mogliśmy zdecydować się na otwarty bunt. Ro
zeszliśmy się przygnębieni beznadziejnością sytuacji, 
z nękającym nas wciąż pytaniem, czemu nie posta
wić zagrody jeżeli możemy wyrzucić miny nie
uzbrojone. Zostały one wyrzucone nieuzbrojone w 
drodze na Hel i wkrótce po zachodzie słońca wesz
liśmy do portu wojennego na Helu, cumując lewą 
burtą do zanurzonego doku, tak że dok służył nam 
za ochronę od strony Zatoki Gdańskiej.

Noc z 1 na 2 września przeszła spokojnie. Tuż 
-przed świtem „Wicher” wszedł do portu i zacumo
wał przy falochronach. Rano 2 września dowiedzie
liśmy się, że naszym nowym dowódcą okrętu jest 
kmdr por. Stanisław Hryniewiecki i że mamy prze
organizować się na pływającą baterię artylerii. Zna
czyło to, że na okręcie pozostawała tylko obsada 
artylerii głównej i przeciwlotniczej oraz obsada ma
szyn pomocniczych. Reszta załogi miała pójść na 
ląd. Pierwszy oficer artylerii, kpt. Męczyński, wez
wał mnie do swojej kabiny, gdzie zaczęliśmy spraw
dzać i uzupełniać przydziały, organizując wachty, 
po czym sprawdziliśmy stan dział, wind amunicyj
nych, komór i artylerii przeciwlotniczej. Z przyjem
nością stwierdziliśmy, że artyleria była w zupełnie 
dobrym stanie, z wyjątkiem niektórych telefonów, 
nad którymi specjaliści pracowali gorączkowo. Zaję
cia nasze przerywały od czasu do czasu alarmy prze
ciwlotnicze, ale nieprzyjaciel nie atakował nas, kon
centrując się na jednostkach w Zatoce. Atakowali 
kanonierki bez większego skutku. Zatopili nieuzbro
joną „Gdynię”, i w naszych oczach ostrzeliwali roz
bitków z broni pokładowej. Około godz. 48.00 mie
liśmy następny atak lotniczy. Tym razem celem na
lotu był port wojenny i urządzenia na Helu. Dzięki 
energ:cznej działalności baterii 75 morskie
go dywizjonu artylerii przeciwlotniczej Sztukasy rzu
cały bomby ze znacznie większej wysokości, i były 
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one niecelne. Wiele bomb padło w samym porcie, 
wznosząc pióropusze wody, ale żaden z okrętów 
nie był trafiony. Jeden ze sztukasów zszedł znacz
nie niżej niż inne i został zestrzelony, prawdopodob
nie przez mkm-y lub boforsy. Z nadejściem ciemno
ści mieliśmy nadzieję na trochę sfpokojniejszą noc. 
Zawiedliśmy się zupełnie, gdyż Niemcy zastosowali 
nową taktykę nalotów. Pojedyncze maszyny latały 
nisko nad lasami Helu i zrzucały bomby na port i 
inne cele na cyplu z wysokości około 300 metrów. 
Zauważyliśmy również, że poza sztukasami używali 
do tego celu cięższych dwumotorowych wodnopła- 
towców bombowych. Naloty te trwały przez całą 
noc aż do świtu. Na szczęście żaden z okrętów, sto
jących w porcie nie był trafiony, tyle tylko, że strze
lanina i wybuchy bomb trwały całą noc i trudno 
było mówić o wypoczynku.

O godz. 4 rano 3 września zdałem wachtę oficera 
artylerii głównej kpt. Męczyńskiemu i poszed
łem do swojej kabiny. Miałem objąć następną wach
tę o godz. 6 rano i zastanawiałem się, czy przespać 
się w kabinie, czy też pójść według instrukcji do 
lasu. Po chwili coś mnie tknęło. Ściągnąłem koc z 
mego wygodnego łóżka i poszedłem na ląd. Jeszcze 
było ciemno i naloty wciąż trwały, więc o śnie nie 
było mowy. Tyle tylko, że leżąc pod sosnami można 
było odprężyć nerwy z ciągłej uwagi i szukania 
w ciemności przeklętych samolotów. Myślałem o 
tym, jak dalece óbecne działania wojenne różniły 
się od tego, na co byliśmy przygotowani i trenowa
ni. Jak niedoceniane było lotnictwo i obrona prze
ciwlotnicza, jak demoralizujące były te ataki nur
kowe sztukasów. Zakląłem. Żebym przynajmniej 
miał przydział przy boforsach lub mkm-ach. Moje 
120-stki nie oddały jeszcze ani jednej salwy, a okręt 
jest już uszkodzony. Mamy duże straty w ludziach 
(około 15%), zagrody minowej nie postawiliśmy, a 
wrogich okrętów ani śladu. Ocknąłem się. Już było 
widno. Musiałem się zdrzemnąć, bo była już za dwa- 
dzieśc a szósta. Poszedłem na okręt. Wszedłem 
do kabiny aby zostawić koc. Ze zdumieniem zauwa
żyłem, że deska sztormowa na boku mego łóżka była 
strzaskana i pościel była w strzępach. Pomyślałem — 
ładnie bym wyglądał, gdybym tutaj spał. Rozejrza
łem się po kabinie. Drzwi mojej szafy mundurowej 
były podziurawione. Otworzyłem szafę i wszystkie 
moje mundury i ubrania wyleciały na podłogę kabi
ny, postrzępione. Klnąc na Niemców poszedłem na 
pomost bojowy by objąć wachtę. Z rozmowy z 1 o- 
ficerem artylerii dowiedziałem się, że jedna z bomb 
w czasie jego wachty trafiła w dok, do którego by
liśmy przycumowani. To właśnie odłamki tej bomby 

zrujnowały moją kabinę. Na szczęście dzięki solid
nej burcie doku nie mieliśmy poważniejszych usz
kodzeń na okręcie. Przeszedłem przez rutynę obję
cia wachty, sprawdziłem komunikaty z centralą ar
tyleryjską. Po chwili szef centrali zameldował, że 
artyleria gotowa. Zauważyłem, że mój, telefon nie 
zupełnie dobrze działał i zdecydowałem się przejść 
na komunikację z centralą rurą głosową. Przekaza
łem ten rozkaz do centrali i sprawdziłem działanie 
rury głosowej. To było znacznie lepsze rozwiązanie. 
Podniosłem lornetkę do oczu i przeszedłem przez 
horyzont na lewej burcie. Zatoka była pus
ta- Spojrzałem na „Wichra” i zauważyłem ob
sługi przy działach i kilka sylwetek na pomoście bo
jowym. Pomyślałem, że pewnie Zbyszek Kowal
ski, mój starszy kolega z czasów gimnazjalnych w 
Puławach, musi być Wśród tych sylwetek. Był pier
wszym oficerem artylerii na „Wichrze”. Poranek był 
piękny, niebo bez chmurki, widoczność bardzo do
bra. Dalmierzysta miał dalmierz skierowany na lewą 
burtę, bo po prawej był las, i obserwował horyzont, 
nieustannie od rufy do dziobu i z powrotem. Ja ob
serwowałem horyzont i niebo na wypadek nalotu. 
Czas się dłużył; spojrzałem na zegarek. Dopiero 
6.40. Ponownie podniosłem lornetę do oczu i zaczą
łem obserwować od „Wichra” w lewo. Nagle — coś 
jest. Tak. Na pewno. W tej chwili dalmierzysta 
krzyknął: — Lewo 90, okręt; za chwilę: — Odleg
łość 20.000 metrów. Nie odrywając oczu od lornety 
krzyczę do telefonisty na pomoście bojowym: — 
Melduj kapitanowi Jagielskiemu (starszy oficer wa
chtowy. W tej chwili widzę go biegnące
go po schodni z pomostu nawigacyjnego na bo
jowy. Nim mnie zapytał, mówię podniecony. — Adaś, 
patrz, w lewo 90 okręt. W tej chwili, wciąż patrząc 
przez lornetę, zdaję sobie sprawę, że za tym pierw
szym jest drugi okręt, poprawiam się: — Nie, dwa 
okręty idą kursem na nas w szyku torowym. Wy
glądają jak kontrtorpedowce. Adaś krzyknąć: — Tak, 
widzę — i rzucił się w kierunku dzwonków alarmo
wych. Alarm bojowy. Stoję tuż przy rurze głosowej 
do centrali artyleryjskiej i słyszę meldunki szefa cen
trali Dalocelownik obsadzony. Komory amunicyj
ne obsadzone. Działa obsadzone, centrala obsadzo
na. Artyleria gotowa. Odpowiadam: — Dobrze. Dal
mierzysta melduje odległość 19.000 metrów. Zaczy
nam podawać komendy do Centrali. Kąt kursowy 
lewo 90 cel, pierwszy okręt w szyku, celowanie dalo- 
celownikiem, kąt biegu 0, szybkość 20 węzłów. Lufy 
dział natychmiast idą na lewą burtę. Adam Jagiels
ki staje obok mnie i mówi: — Wysłałem gońca do 
dowódcy z meldunkiem o kontrtorpedowcach. Do
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wódca okrętu z resztą oficerów załogi byli w łesie. 
Myśląc głośno mówię do Adasia: — Jeżeli chcą 
nas bombardować to muszą zmienić kurs, aby wy
korzystać całą swoją artylerię. Dalmierzysta meldu
je odległość — 18.000 metrów. Są w naszym maksy
malnym zasięgu. Wciąż idą tym samym kursem. Ob
serwuję Niemców z natężeniem; zaczynam rozróż
niać szczegóły. Te kontrtorpedowce, to klasa Lebe- 
recht Maas — ich najnowsze kontrtorpedowce, 5 
dział 127 każdy. Po pewnym czasie widzę, że pier
wszy kontrtorpedowiec zaczyna robić zwrot w pra
wo, drugi podąża za nim; idą wciąż w szyku toro
wym. Kurs się ustalił. Widzę wyraźnie jak grzywa 
piany na dziobie podnosi się — zwiększają szyb
kość. Rzucam komendę w rurę głosową: — Kąt 
biegu lewo 90, szybkość 25 węzłów. Teraz tylko 
krzyknąć: (Pal! i pierwsza salwa pójdzie. Mówię do 
Adasia: — Jestem gotowy. On odpowiada: — Mu- 
simy czekać na dowódcę. Teraz widzę wyraźnie w 
defiladzie, że to na pewno Leberecht Maasty. Zwra
cam się do Adama, mówiąc, że bez względu czy 
dowódca okrętu jest, czy nie, otwieram ogień 
w momencie zauważenia odlbłysków pierwszej sal
wy Niemców. Nie odpowiedział. Chwila ciszy. Nagle 
widzę szereg błysków na pierwszym kontrtorpedo- 
wcu. Otworzyli ogień. Bez namysłu krzyknąłem w 
rurę głosową: — Pal! Moja pierwsza salwa poszła 
w nie więcej jak w dwie sekundy po niemieckiej. 
Teraz czekam. Sekundy dłużą się. Wreszcie 
niemiecka salwa pada. Krótka, bardzo krótka, poza 
falochronem. Za kilka sekund moja musi paść. Jest, 
dobra w kierunku, ale długa. Poprawiam mniej 800 
— pal! Moja druga salwa idzie przed niemiecką, do
bra, znowu długie czekanie, wreszcie jest, pada 
pomiędzy kontrtorpedowcami. Poprawiam, lewo 10, 
w tej chwili ktoś mnie szarpie za półpłaszcz. Rzucam 
olkiem przez ramię: To telefonista. Krzyczy do mnie 
— dalekocelownik nie obsadzony, bosmanmat w tej 
chwili zszedł na pokład. Odwracam się od rury gło
sowej i ryczę: — Przejść na celowanie normal
ne. Powtarzam — celowanie normalne! W tym mo
mencie rura głosowa uderza mnie w zęby. Słyszę eks
plozję po mojej lewej. Trafili nas, dranie. Czuję ja
kieś twarde kawałki w ustach. Spluwam w rękę i 
widzę jeden cały ząb i kilka kawałków oraz trochę 
krwi. Wyrzucam to wszystko za burtę i ryczę w tu
bę: — Pal! — Działa odpalają natychmiast. Moja 
trzecia salwa poszła. Czekając na upadki, ogarniają 
mnie wątpliwości. Kiedy ten bosmanmat zszedł z 
dalocelownika? Czy był na celu jak moja druga sal
wa była odpalona? Czuję słodkawy smak krwi w u- 
stach. Spluwam, nie odrywając lornety od oczu. Na

gle widzę trochę w prawo od komina blask wybu
chu i białą chmurę pary, jednocześnie dwa 
wytryski krótkie, reszta to długie. Trafienie i nakry
cie! Hurra! Krzyknąłem do centrali: — Ogień cią
gły, pal!

W tym momencie „Wicher” otworzył ogień. Po
myślałem: Porządny chłop z tego Zbyszka Kowals
kiego. Dał mi się wystrzelać zanim otworzył swój 
ogień. Wiadomo, Pulawiak. Moje działa ziały og
niem nieustannie. Wylot lufy działa nr 2 zbliżał się 
cały czas do pomostu bojowego i każde odpalenie 
powodowało niesamowity huk na pomoście.

Wydaje mi się, że miałem dwa dalsze trafienia, ale 
ponieważ Niemcy strzelali również ogniem ciągłym 
nie jestem tego w stu procentach pewny. Odblaski 
ich dział można było wziąć za wybuchy trafienia. 
Zauważyłem szereg upadków krótkich, więc krzykną
łem do Centrali: — Więcej 400. Wkrótce potem za
uważyłem, że drugi kontrtorpedowiec wyszedł z szy
ku zwiększając szybkość i zaczął dymić z komina. 
Stawia zasłonę dymną. Po zasłonięciu pierwszego 
kontrtorpedowca sam skrył się za tą zasłoną. Pozwo
liłem działom strzelać przez następne może pół mi
nuty, ale straciwszy cele i nie widząc upadków da
łem komendę — przestać strzelać! Zapanowała ci
sza. Miałem teraz okazję obejrzeć się dookoła. Za
uważyłem igrupę ludzi koło boforsów, gasili pożar. 
Niedaleko schodni na lewe skrzydło pomostu nawi
gacyjnego ziała wielka dziura w pokładzie. To pew
nie wybuch tego samego pocisku wybił mi zęba. Pod
niosłem lornetkę do oczu, ale poza zasłoną dymo
wą nic nie mogłem dojrzeć, popatrzyłem na zegarek 
— za trzy minuty siódma. Cały ten pojedynek arty
leryjski trwał nie więcej niż 5 do 6 minut, a wydawa
ło się że trwał bardzo długo.

Upłynęło conajmniej następne 10 minut zanim za
słona dymna się rozwiała i dostrzegłem tylko jeden 
kontrtorpedowiec, który wyglądał na unieruchomio
ny. Był poza zasięgiem naszej artylerii. Co się dzia
ło z drugim? Pierwsza myśl oczywiście — zatopili
śmy drania. To za ten mój ząb. Później trochę trzeź
wiejsze myśli, co prawda miał dość czasu aby uciec 
poza widnokrąg, ale ten, tam stojący, dostał 
porządne cięgi. Szkoda że nie możemy go wykoń
czyć. Po odboju, wciąż będąc na wachcie na pomo
ście bojowym, zaczęły mnie dochodzić wieści o wy
niku tej akcji. Byliśmy trafieni dwoma lub trzema 
pociskami, które zniszczyły nasze 40mm boforsy; 
mieliśmy też małe pożary, które już były ugaszone. 
Również było kilku zabitych i rannych. Doszła mnie 
smutna wiadomość, że mój serdeczny kolega Leszek 
Dandelski, został zabity odłamkiem pocisku. Był na 
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lądzie z grupą oficerów i dowódcą. Znaleziono, ró
wnież na lądzie, zwłoki bosmanmata z mojego da- 
locelownika. Z opowiadań świadków twgo bom
bardowania i własnych obserwacji doszedłem do 
wniosku, że głównym celem Niemców był „Gryf”, 
gdyż ogień ich padał tylko wokół nas.. „Wicher” nie 
był trafiony zupełnie. „Gryf” był trafiony pocis
kiem z drugiej salwy niemieckiej i prawdopodobnie 
dwoma pociskami z trzeciej salwy. Reszta ich ognia 
padła w las Helu. W czasie tej walki wystrzelaliśmy 
ponad 160 — 120 mm. pocisków, co dowodzi 
o bardzo dobrej szybkostrzelności naszych dział.

Kpt. Męczyński opowiedział mi jak przy dziale 
Nr 4, kpt. Sielanko, il. oficer-mechanik, który zaw
sze wyglądał bardzo wątło, wraz z kilkoma mecha
nikami obsługiwali to dwulufowe działo, zastępując 
rannych artylerzystów.

Po zdaniu wachty, kpt. Męczyńskiemu poszedłem 
do swojej kabiny, aby się ogolić i przy sposobności 
obejrzeć swoje zęby. Brakowało mi jednego dol
nego siekacza a dwa górne były uszkodzone. W u- 
szach wciąż mi dzwoniło od strzałów tego działa 
nr 2. Poczułem się głodny, więc poszedłem na ląd 
do kasyna aby coś zjeść. Po posiłku, zmęczony i 
śpiący poszedłem do lasu się przespać. Ponieważ 
zdałem wachtę znacznie później, kpt. Męczyńs
ki powiedział, bym zmienił go dopiero o 2 po po
łudniu, a nie o 12, więc miałem co najmniej 3 go
dziny na wypoczynek.

Obudziła mnie gwałtowna kanonada artylerii prze
ciwlotniczej i odgłos wybuchów bomb z kierunku 
portu wojennego. Poszedłem w tę stronę, ale wkrót
ce musiałem schronić się w najbliższym rowie, bo 
bomby padały gęsto nie tylko na port, ale i w lesie 
wokół portu. Atak ten był wyjątkowo silny i długi. 
Niemcy bombardowali sztukasami i ciężkimi bom
bowcami. Pomyślałem, że to pewnie odwet za te 
cięgi, jakie ich kontrtorpedowce od nas dostały..

Wreszcie zapanowała cisza. Zacząłem biec w kie
runku portu. Zanim dobiegłem do skraju lasu zau
ważyłem kolumnę czarnego dymu nad portem. Pod
biegłem bliżej i stanąłem jak wryty. Ze zgrozą pa
trzyłem na swój okręt w płomieniach od dziobu do 
rufy. Ropa rozlana ze żbiorników paliła się dookoła 
„Gryfa”. Olbrzymi słup czarnego dymu wznosił się 
w niebo. „Gryf” był zatopiony, leżał na dnie portu 
z silnym przechyłem na prawą burtę; lewa burta z 
nadbudówkami sterczała wysoko, prawa burta i 
część pokładu tkwiła w wodzie. Po chwili ujrzałem, 
że „Wicher” też jest zatopiony. Leżał na prawej bur
cie na dnie basenu przy falochronie. Byłem tak 
wstrząśnięty widokiem tego zniszczenia, że odwró
ciłem się na pięcie i poleciałem do lasu, aby nie pa
trzeć na tę tragiczną ruinę wszystkich naszych na
dziei.

P.S. Później dowiedziałem się, że przed ostatnim 
nalotem na port wojenny, holownik z Gdańska od- 
holował ten unieruchomiony niemiecki kontrtorpe- 
dowiec , prawdopodobnie do Piławy.

Po kapitulacji, z rozmów z podoficerami -marynar
ki niemieckiej dowiedzieliśmy się, że podczas wal
ki 3 września jeden ich kontrtorpedowiec zatonął. 
Oficjalngo potwierdzenia tego faktu nigdy nie sły
szałem.

Według admirała LJnruga, dca niemieckiego pan
cernika „Schlesien”, bez ogródek wyraził swój po
dziw dla szybkości wstrzelania się i skuteczności og
nia naszej artylerii morskiej.

W kilka dni po zatopieniu ORP „Gryf”, działo nr 
3 jednolufowe i nr 4 dwuluifowe były zdjęte i usta
wione na Helu. W czasie ostatniej mojej wi
zyty w Gdyni, latem 1976 roku, odwiedziłem Muze
um Polskiej Marynarki Wojennej i z wielką przyje
mnością znalazłem działa nr 4. z mojego okrętu, 
jako obiekt muzealny.
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5. POHORECKl

ZERWANA TAJEMNICA
Któregoś dnia, na początku września 1939 roku, 

wczesnym rankiem dowiedzieliśmy się z „Eteru”, 
że Estończycy zainternowali ORP „Orła”, rozbroili 
go i pozbawili najważniejszego sprzętu nawiga
cyjnego. Z godzinę później, admirał Unrug przysłał 
najszybszą motorówkę z Helu po kdr. St. Hry
niewieckiego, oficera do specjalnych zleceń D-cy 
Floty. W parę godzin później, kmdr, odnalazł niżej 
podpisanego, czyli swojego adiutanta, właśnie wy
kańczającego z kimś dużą butelkę Courvoisier’a bos
ki trunek, zje czy nie zje. Komandor chwycił mnie 
za rękę i szybko pociągnął na drugą stronę sali. Po 
jego wyrazie twarzy poznałem, że coś się szykuje, 
nareszcie. . .

Zaglądnąwszy za kotary, czy aby ktoś nie podsłu
chuje, szeptem powiedział: pan mi da słowo honoru, 
że to co powiem zatrzyma pan w tajemnicy aż do od
wołania. Admirał rozkazał mi pojechać z kilkoma 
oficerami, kutrem rybackim do Talina. Po czym do
wolnym sposobem, uwolnić „Orla”. Prośbą, perswa
zją, oszustwem, przekupstwem, lub też par 
force, nie licząc się z własnym lub cudzym życiem. 
Cel uświęca środki.

Proszę wybrać kilku oficerów-pistoletów, ochot
ników rzekomo na wyjazd (nazwa nieczytelna) 
tam rzeczywiście jest ich brak. Komendant portu 
przekazał nam z zarekwirowanych, najnowszy ku
ter rybacki, „Albatros”. Właścicieli braci Krugie- 
rów zabierzemy ze sobą, im powiemy, że idziemy 
po flotę angielską, która zbliża się do Gdyni — pilo
tować. Pośpiech. Dziś o zmroku odkotwiczymy. 
Poprzednio proszę załadować na kuter trzy skrzynie, 
które przywiozłem z Helu. Pozostawić przy nich 
jakiegoś pewnego st. mar., lub podoficera pod bro
nią. (st. mar. Wiśniewski). Proszę się spieszyć, ma 
Pan dużo do zrobienia w bardzo krótkim czasie. Ro
zkaz, panie komandorze.

Podczas sporego deszczu w Babim Dole, o godz. 
7.30, „Albatros” podniósł swoją kotwicę, wybierając 
się na nieznaną wyprawę. Załoga jego składała się z: 
kmdr. Hryniewieckiego, kapt. mar. Łomidzego i 
poruczników, Jurka Kozłowskiego i mnie, dwóch 
braci Krugierów, oraz st. mar. Wiśniewskiego. Za
wartość trzech skrzyń pozostawiam czytelnikom 
do zgadnięcia. Ze swej strony mogę nadmienić, że 
nie znajdowały się tam torpedy. Poprzednio braku
jącą baterię na kutrze uzupełniłem moją, z polskie
go Fiata.

Zaraz po wyruszeniu wyłonił się drobny kłopot. 
Na kutrze nie było tablicy rozdzielczej. Wszystkie 
światła paliły się równocześnie. Myśmy mieli mieć 
wszystko zaciemnione, za wyjątkiem kompasu i po
mieszczeń pod pokładem. Wyciągnięcie żarówek ze 
świateł na pokładzie nie było skomplikowane, a ten 
p ąty, ten najsłodszy, Jurek K. wdrapał się na 
maszt jak koteczek i jednym uderzeniem młotka 
unieruchomił światło topowe.

Szczęśliwie przeszedłszy dwie blokady niemiec
kie, naokoło Helu, ścigaczy i torpedowców, po
łożyliśmy się na kurs północny, aby odejść od wy
brzeży. Następnego poranka zmieniliśmy kurs na 
wschodni. Bracia Krugierzy natychmiast to zauwa
żyli. Zwrócili się do mnie z uwagą: „Pane, Englezy do 
nas z estu ne idą.” Po paru minutach motor stanął. 
„Nicht gud, ne chody”.

Komandor „uruchomił motor nadzwyczaj szyb
ko”. Zawezwawszy Krugierów na pokład i ruszając 
Mauzerem pod ich nosami, poprzez zęby powie
dział: jak za dziesięć minut motor nie zaskoczy, wa
lę w wasze łby i wyrzucam was za burtę z niezłym 
balastem. Wówczas nikt nie zdradzi nas ewentual
nie przed Niemcami. Udawaliśmy rybaków. Nie u- 
płynęlo dziesięć minut, motor był z powrotem na 
chodzie.

Następny dzień przeszedł spokojnie, spotkaliśmy 
jedynie z daleka pasażera niemieckiego. Później w 
połowie nocy dał się usłyszeć szum fali załamującej 
się na. wybrzeżu. Sonda ręczna pokazała pięć met
rów gębckości. Narada, co robić? Latarnia libawska 
nie ukaza'a się. Na kutrze nie zrobiono kompensa
cji. Gdzie jesteśmy. Czy stanąć na kotwicy, pocze
kać do rana i w dzień s:ę określić. Może się okazać, 
że obok stoją niemieckie okręty, gdzieś pod Kró
lewcem. Postanowiliśmy położyć się na północno- 
wschodnie kursy. Po paru godzinach pokaza
ła się latarnia libawska. Na samym sektorze wy- 
brzeżnym była zaciemniona.

O świcie wychodzi na pokład podniecony S. 
Uniechowski. Przed chwilą Królewiec podał, że „O- 
rzeł” uciekł o własnych siłach z Tallina. Pozostała 
nam druga perspektywa nakazana przez Admirała. 
Dowolna droga.

Po zakotwiczeniu w Libawie, niedaleko sowiec
kiego krążownika „Kirov”, zostaliśmy zaproszeni 
(przez mar. woj. łotewską na typowy, gościnny i mi
ły obiad marynarek wojennych na Bałtyku. Pod ko- 
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nieć przy czarnej kawie, koniaku i cygarach, zau
ważyłem jakiś patrol, przesuwający się pod oknami 
z bagnetami nałożonymi na karabiny. Po chwili, 
najstarszy z oficerów łotewskich, wstawszy, bar
dzo serdecznie przemówił do nas mniej więcej ty
mi słowami: Żal nam was bracia Polacy. Po zakoń
czeniu obiadu przestaniecie już być naszymi gośćmi. 
Jesteśmy zmuszeni oddać was armii. Czeka was in
ternowanie. My sami nie spodziewamy się lepszej 
przyszłości.

Przez krótki czas byliśmy tylko sami, pięciu z 
Albatrosa. Kuter z zawartością skonfiskowano. Braci 
Krugierów odesłano do Gdyni. W ślad za nimi póź
niej na jego własną prośbę st. mar. Wiśniewskiego. 
Po krótkich paru tygodniach stan internowanych po
większył się do kilkuset oficerów z jakiegoś pułku 
piechoty spod Wilna, z piątego dywizjonu myśliw
ców i z jednostki wywiadu.

W bardzo krótkim czasie nawiązaliśmy kontakt z 
angielskim „Secret Service”. Oni przygotowali nam 
paszporty i zorganizowali ucieczkę całego o- 
bozu do Szwecji. W oznaczony dzień, o północy, 
mieliśmy całą gromadą wyskoczyć i przebiec, nie 
licząc się z ewentualnymi strzałami kilku wartowni
ków, około dwa kilometry do oznaczonego miej
sca. Czekające tam na nas ciężarówki miejscowego 
Polaka, p. Różańskiego, miały nas przewieźć w o- 
kolice latarni libawskiej na znajdujący się tam sta
tek.

Szczegóły były ściśle opracowane, prawie każdy 
miał jakieś zadanie do wykonania. Związanie łotew
skiego podoficera i kilku wartowników, przecięcie 
Inii teldfoncznej itd., itd. Niżej podpisanemu po
lecono bezszelestnie wyłamać zamknięcie tylnej bra
my. Dwóch pomocników owinęło mnie i zamek ko
cami, a ja w jednej chwili ciężkim żelazem, je
dnym pociągnięciem wywaliłem zamknięcie.

D-day miał nastąpić o północy w dniu, w którym 
Czerwony Kapturek przespaceruje się trzykrotnie 
przed frontem naszych baraków. Jednemu z lotni
ków, mającemu jakieś kłopoty skórne na twarzy, po
zwolono pod eskortą chodzić do fryzjera w łotew
skiej bazie. Fryzjerem tym była Polka, nazwana 
przez nas Czerwonym Kapturkiem. W ten sposób 
trzymaliśmy stałą łączność z Anglikami. W tych 
warunkach przekazywanie obustronnie notatek nie 
sprawiało trudności.

W D-day, o północy, wybiegliśmy z baraków jak 
stado bizonów. Zamarznięta ziemia i kilkaset bieg
nących spowodowało niesamowity huk, paraliżują
cy na zewnątrz wartowników. Kpt. Łomidze będąc 
wówczas chorym, nieogolony, w gabardynce, bez 

czapki, znalazł się na końcu. Złapany przez war
towników maszerował za wolno. Któryś go lekko 
kopnął. Co robisz, oficerem jestem. Ty jewrej nie o- 
ficer.

Na punkcie zbornym nie zastaliśmy ciężarówk. 
Po pewnym czasie gros oficerów powróciło czwór
kami do baraków. Komandor z kilkoma innymi po
stanowił: przedostać się przez Litwę do swoich kre
wnych. Ja z kilkoma lotnikami poszliśmy do miesz
kania Różańskiego dowiedzieć się co się stało. Po 
zapukaniu, Różański pokazał się w szlafmycy w 
górnym oknie nad bramą. Uciekajcie ode mnie, 
mam rodzinę, dzieci, była dziś rewizja u mnie w do
mu. Zdemaskowane. Idźcie do konsula tam a tam. O- 
kazało się, że konsul w tym czasie był w Rydze.

W niedługim czasie przyłapała nas grupa żandar
mów. Wyskoczyłem szybko na most. Żandarm bie
gnący za mną był dużo starszy i łnieźle brzuchaty. 
Nie mógł nadążyć. Na drugiej stronie mostu czekali 
już na mnie inni żandarmi. Goniący mnie dobiegł 
nareszcie, zasapany jak lokomotywa, wściekły. 
Chciał powiedzieć coś najgorszego, próbował. Wy 
. . .wy. . .wy. . . pany. Grupa Komandora również 
została przychwycona Łotysze posiadali wspa
niałą organizację, coś w rodzaju „Strzelca”. Otoczy
li tyralierą Libawę, jedynie mysz polna mogłaby się 
przedostać.

Zaczęły się w obozie szykany, rewizje osobiste za 
bronią, niedopuszczanie przedstawicieli Czerwone
go Krzyża, poselstwa, kapłanów itp. Doprowadziło 
to z naszej strony do głodówki. Królewiec, śledzą
cy każdy nasz ruch od razu ogłosił. Łotysze byli na 
to bardzo wrażliwi. Z tych, czy innych powodów 
przenieśli nas wszystkich do Rygi, oddając do dys
pozycji wspaniały, olbrzymi dom, po wyewakuowa- 
nym Niemcu. Dopuścili Czerwony Krzyż i wizy
tujących z Rygi i nawet pozwolili odwiedzać, ale 
tylko krewnych w mieście. W bardzo krótkim czasie 
utworzyło się pokrewieństwo pomiędzy Polonią 
Ryską a nami.

W międzyczasie „Regina” w Paryżu zaczęła ścią
gać małymi grupkami oficerów z internowanego o- 
bozu, przy pomocy szwedzkich linii lotniczych. 
Nieudana wyprawa statkiem polskiego konsula 
wraz z dobytkiem i ąporą ilością Polaków zamknęła 
drogę morską. Również dzienne loty okazały się nie
praktyczne. Kilka samolotów Niemcy ściągnęli do 
Królewca.

Tuż przed Bożym Narodzenie przyszła kolej na 
Jurka K. i mnie, Z samolotu zobaczywszy rzęsiście 
oświetlony Sztokholm, poczuliśmy pierwsze dre
szcze wolności. Zaraz po Bożym Narodzeniu, spę



NASZE SYGNAŁY 13

dzonym u naszych podwodników, kolejno wyje
chaliśmy koleją do Oslo i potem do Bergen. W o- 
statnim czekało nas rozczarowanie. Chlapa, topnie
jący śnieg, dziurawe buty i pustki w kieszeniach. 
Doszedłszy z dworca wprost na S/S Mirę, dowie
dzieliśmy się, że przyjmą nas dopiero o północy, 
tuż iprzed odkotwiczeniem. Dla zabicia czasu po
szliśmy pieszo na pobliską górę, pełną narciarzy, 
młodzieży w kolorowych strojach i uśmiechniętych, 
różowych buziach. Wolni i szczęśliwi. Nie wiedzie
liśmy, że nie na długo.

Na S/S Mirze poczuliśmy się naprawdę szczęśli

wi. Sucho, ciepło. Smaczne zakąski i gorąca herbata 
z rumem. Po tym kąpiel i wygodne łóżko. Ostatnia 
noc, Sylwester, przeszedł wesoło w pomiesz
czeniach kapitana statku. S/S Mirze los pozwolił 
jeszcze tylko na dwa rejsy, po czym poszła na dno 
storpedowana, co było zresztą do przewidzenia.

Ponieważ do tej chwili nikt nie odwołał tajemni
cy nieudanej próby, a raczej niedoszłej próby uwol
nienia ORP „Orła” w Talinie, po upływie przeszło 
czterdziestu lat, czynię to sam osobiście.

Czerwiec 1980.

JERZY BRONIEWICZ

WIELKIE UCIECZKI

PODKOP PRAWIE DOSKONAŁY
Poniżej podajemy przedruk artykułu napisanego 

przez kol. J. Broniewicza, który ukazał się w „Ku
lisach”, i który został nam przysłany przez kol. Se
rafina z Argentyny, który brał udział w tym podko
pie.

W marcu 1943 roku, myśl o ucieczce zaczęła przy
bierać zupełnie realne kształty. Miał to być znowu 
podkop, ale tym razem zaplanowany niemalże nauko
wo i wykonany w sposób, który stanowić 
miał szczyt techniki. Chcieliśmy koniecznie zdą
żyć na „dożynki” i postanowiliśmy zrobić wszystko 
co w naszej mocy, aby nic nam nie mogło przesz
kodzić. Liczba wtajemniczonych nie przekroczy
ła 20 osób.

Historia lubeckiego 'Oflag XC) podkopu z roku 
1943 jest zupełnie nieznana. A było to szczytowe 
osiągnięcie w technice budowy podkopów lat 1939- 
1945 i jednak zakończone sukcesem.

W okresie 1942-1943, Niemcy byli już bardzo u- 
czuleni na ucieczki podkopami. Ucieczki takie z 
reguły mniej lub więcej masowe, stanowiły poważną 
groźbę dla dobrej opinii i kariery komendanta o- 
bozu, oficera Abwehry (kontrwywiadu) i pozosta
łych oficerów obozowych.

W miarę postępu techniki budowania i masko
wania podkopów, rosła technika ich wykrywania. 
Wzrost techniki wykrywania powodował dalszy 
wzrost techniki wykrywania i tak do capo al fine. 
Mam tu na myśli podkopy, możną by rzec, klasycz
ne, budowane w sposób przemyślny, z zaplanowa
nym usuwaniem ziemi, maskowaniem włazów, 
stemplowaniem, wentylacją i oświetleniem — w spo

sób żmudny i pracowity, ale też dający największy 
procent powodzenia.

Niemcy obawiali się ich, były bowiem tru
dne do wykrycia i bardzo często udawało się do
prowadzić budowę do końca. Wymienię tu choćby 
podkopy w Dosel (Oflag VI B) i w Sagan (Stalag Luft 
III), znane i często opisywane ze względu na 
tragiczny los schwytanych po ucieczce oficerów. 
Podkop w oflagu XC, jak wspomniałem, pozostał 
prawie nieznany.

Wiosną 1942 r. Niemcy utworzyli specjalne gru
py, mające za zadanie udaremnianie ucieczek pod
kopami. Grupy te, zwane oficjalnie Tunnelkom- 
mando, a przez nas nieoficjalnie — Hundekomman- 
do (psiarze), miały do dyspozycji psy policyjne i 
poprzez specjalnie w podmurówkach baraków poro
bione otwory, kontrolowały przestrzenie podłogo
we. „Podłogowcy” ubrani byli w kombinezony prze
ciwpyłowe i wyposażeni w półmetrowe, ostro za
kończone pręty. Włazili hurmem pod barak — żoł
nierze kłuli prętami ziemię, sprawdzając, czy nie 
ukrywa się pod nią podkop względnie maskująca 
właz deska, a psy łaziły po wszystkich zakamarkach, 
węsząc i szukając kopiących.

„Tunnelkommando” pracowało nieregularnie — 
trudno było przewidzieć, w jakich godzinach odwie

dzi obóz i które baraki zechce kontrolować. Pro
wadziliśmy regularną obserwację ich pracy i po 
miesiącu mogliśmy już powiedzieć, w jakich go
dzinach prawdopodobieństwo zjawienia się psiarzy 
w obozie jest najmniejsze. Były to godziny nocne 
— po północy, pora obiadowa i wczesne popołud
nia.
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Mieliśmy do wykonania około 30 m podkopu, któ
ry wychodząc z baraku oficerów sztabowych miał 
przejść pod drutami, pod szosą biegnącą równo
ległe do drutów i wyjść w polu, gdzie właśnie podra- 
stało piękne żyto. Żytem będzie się można przesu
nąć daleko, daleko od obozu. . .

W celu uniemożliwienia wykrycia podkopu przez 
Tunnelkommando zbiliśmy z desek skrzynię o wy
miarach 60x60x50 cm i napełniliśmy ją dobrze ubitą 
ziemią. Pod skrzynią dopiero była właściwa studzien
ka — wraz z wlotem do tunelu. Wiedzieliśmy, że 
Niemcy kłują przeważnie tam, gdzie ziemia jest nie 
ubita i gdzie widoczne są ślady czyjejś obecności. 
Wlot do naszego podkopu musiał więc być pod ubi
tą ziemią, a przypadkowe trafienie szpikulcem na 
cienkie deski skrzyni było mało prawdopodob
ne.

Aby usprawnić i tak już doskonałe maskowanie, 
przerywając każdorazowo pracę, ubijaliśmy staran
nie specjalnym drewnianym tłuczkiem ziemię nad 
krawędziami desek. Ostatni z wycofujących się do 
luku w podłodze zacierał za sobą ziemię miotełką i 
wszelki ślad po podkopie i po naszej bytności pod 
barakiem znikał.

Nie mogła jednak zginąć bez śladu wydobyta zie
mia. Rozsypywanie jej po placach apelowych zwróci
łoby na pewno uwagę Niemców, gdyż przewidywa
liśmy wydobycie około 15 m sześć. Trzeba było wy
myślić coś nowego! Coś, czego jeszcze nie było!

Na właściwy pomysł wpadli por. Piotr Zasuń i pp 
Antoni Antoniewicz. Należało rozsunąć podwójną 
ścianę poprzeczną baraku, długości około 8 m, 
wzmocnić konstrukcję od środka i w ten prosty a ge
nialny sposób uzyskać przestrzeń na zmagazyno
wanie wydobytego piasku. Dzięki temu pomysłowi, 
konspiracja operacji ziemnych była bliska ideału. Wy
dobyta ziemia nie opuszczała baraku i tylko nieli
czni mieszkańcy zorientowali się po pewnym cza
sie, gdzie wędruje piasek wydobywany spod podłogi.

Grupa uciekających składała się głównie z kawa- 
lerzystów i marynarzy. Byli to: Antoniewicz, Bent
kowski, Proniewicz, Bukowski, Koziełł-Poklewski. 
Masłocha, Pelc, Serafin i Strenger. Z innych broni — 
Groblewski, Lubert, Niedenthal, Witrylak, Wodwud 
i Zasuń.

Z grupy kopiących zwolniliśmy Niedenthala i Se
rafina, tworząc sekcję wykonawstwa dokumentów. 
Szefem i głównym wykonawcą był ppor. rez. Adam 
Niedenthal. Gdzie nauczył się on sztuki podrabia
nia dokumentów było i pozostanie już na zawsze 
tajemnicą, bo Niedenthal zginął od bomby w Dós- 
sel. Faktem jest, że już w Colditz zasłynął jako feno

men w tej dziedzinie. Angielski kapitan P.R. Reid, 
który był przedstawicielem grupy brytyjskiej w szta
bie ucieczkowym w Colditz i któremu udała się 
ucieczka do Szwajcarii, napisał po wojnie książkę pt. 
„Colditz Story”. Wspomina w niej Niedenthala i 
jego talenty. Według P.R. Reida, Niedenthal skon
struował z drewna prymitywną lecz skuteczną w 
użyciu maszynę do pisania. Ppor. mar. Michał Se
rafin praktykował u Niedenthala i wykazywał podo
bno nieprzeciętne zdolności.

Do obowiązków pozostałych członków sprzysię- 
żenia należało: kopanie i stemplowanie, kradzież 
drewna i przygotowanie stempli, transport ziemi z 
czoła podkopu do studzienki i ze studzienki do kry
jówki w ścianie, produkcja lin potrzebnych do prze
ciągania wózka oraz ubezpieczenie robót.

Drewno kradliśmy z podręcznego magazynu, któ
ry Niemcy nieopatrznie umieścili wewnątrz obozu, 
no i z własnych łóżek, w których sienniki trzymały 
się prawie wyłącznie na słowo honoru.

A drewna potrzeba było dużo, gdyż piaszczysty 
teren wymagał gęstego stemplowania (co 50 cm). Nie 
można było sobie pozwolić na żadne oszczędności, 
zwiększenie bowiem odstępu między stemplami mo
gło spowodować oberwanie się większego zwału 
ziemi i przysypanie pracującego w czołówce. Zarwa
nie się ziemi na długości 50 cm nie budziło obaw i 
chociaż występowało dosyć często, nie wywoływało 
groźniejszych od konieczności wywiezienia dodat
kowej porcji ziemi, komplikacji. Ruch na szosie, 
pod którą przebiegał podkop, aczkolwiek niewielki, 
powodował wibracje gruntu, które były ustawiczną 
groźbą dla bezpieczeństwa pracy i dla samego pod
kopu. Na odcinku pod szosą stemplowanie zostało 
specjalnie wzmocnione i tworzyło konstrukcję na
prawdę solidną, zabezpieczającą wystarczająco nasze 
dzieło. Nacięższa praca była w czołówce. 
Pracujący tam musiał kopać, ładować ziemię do wó
zka i stemplować. Wszystko to w atmosferze niesły
chanie ubogiej, w tlen. Mniej więcej w połowie pod
kopu był punkt przeładunkowy — uruchomiony po 
wykonaniu około 15 m projektowanej trasy. Pracu
jący w tym punkcie przesypywał piasek z jednego 
wózka do drugiego i poruszając się wzdłuż tunelu 
usuwał wszelkie zacięcia obu wózków. Trzeci z 
nas siedział w studzience i ładował ziemię z wózków 
do wiader. Czwarty wyciągał wiadra i odstawiał do 
luku w podłodze. Piąty i ostatni ze zmiany nosił pia
sek i wysypywał go między ściany.

Faza końcowa naszej pracy stwarzała dużo pro
blemów i kłopotów. Liny, skręcone z prześciera
deł i poszew, nie odznaczały się superwytrzyma- 
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łością i rwały się coraz częściej. Wentylacji nie było 
musieliśmy więc pozostawiać studzienkę odkrytą na 
kilka godzin, celem wymiany zużytego powietrza. 
W czołówce każdy pracował tak długo, jak długo 
mógł wytrzymać w zawierającej znikome ilości tlenu 
atmosferze. Jednak wszyscy, poza „dokumentalista
mi”, musieli odsiedzieć swoje pod ziemią i po pros
tu nie wypadało za szybko wycofywać się z tunelu.

Równolegle z kopaniem i wykonywaniem doku
mentów, przebiegały indywidualnie względnie gru
powo przygotowania odzieży, żywności, pieniędzy.

Podkop miał już 28 metrów i wspólnie zdecyd- 
waliśmy, że to dosyć. Pewnej nocy Witrylak, który 
wykazywał najwięcej twórczej niecierpliwości i naj
więcej czasu spędzał w czołówce, został upoważ
niony do próbnego przebicia się na powierzchnię 
Wrócił po dwulziestu minutach, długich jak wieki 
i przyniósł najpiękniejszy z bukietów jakie zdarzy
ło nam się widzieć w życiu — pęk dojrzewającego 
żyta, zerwanego za drutami. Był to widoczny dowód 
prawidłowości naszych działań, dowód odniesione
go sukcesu. Coś w rodzaju tradycyjnej budowlanej 
wiechy, jaką umieszcza się na budowli po zakończe
niu robót.

Ogarnęło nas podniecenie i gorączka ostatnich 
przygotowań.

Konspiracyjne władze obozowe przygotowały dla 
nas, oprócz błogosławieństwa na drogę, również tra
sy ucieczek, adresy docelowe do kraju i adresy kon
taktowe na terenie Rzeszy. Adresów nie wolno by
ło zapisywać. Trzeba je było zapamiętać, podobnie 
jak hasła.

Otrzymałem wtedy kontakt w Berlinie, jeśli dob
rze pamiętam, na Alexanderstrasse.

Uciekający na zachód otrzymywali wyłącznie 
błogosławieństwo. Było ich niewielu. Chyba tylko 
Masłocha i Strenger.

Czekaliśmy już tylko na noc ciemną i deszczową, 
ale po trzech dniach musieliśmy zrezygnować. Nie 
wytrzymywaliśmy nerwowo. Spodziewaliśmy 
się lada dzień rozpoczęcia żniw, a wszelkie inne nie
szczęścia, łącznie z alianckimi bombardowaniami, 
też nie były wykluczone.

Kolejność wychodzenia została ustalona drogą 
losowania. Losowali przedstawiciele grup, względnie 
par, które miały razem podróżować i nie powin
ny się pogubić w trakcie wychodzenia.

Nadszedł wreszcie tak długo oczekiwany dzień. 
Po apelu wieczornym zanieśliśmy swoje rzeczy do 
baraku oficerów sztabowych i pozostaliśmy tam 
po trąbce oznaczającej zakaz opuszczania baraków. 
Nałożyliśmy ubrania cywilne, a na wierzch stare łachy 

mundurowe, które miały chronić ubrania przed zni
szczeniem w czasie przeciskania się przez pod
kop. Przed opuszczeniem łanu żyta należało tę o- 
chronę zdjąć i wyrzucić.

Około godziny 22 ruszyliśmy przez właz w po
dłodze do tunelu. Do studzienki podkopu scho
dziliśmy kolejno, podnieceni perspektywą wolności. 
Wolność oznaczała walkę i związane z nią tysiące 
niebezpieczeństw, ale pragnęliśmy walki i niebezpie
czeństw równie mocno jak pragnęliśmy kobiet, rado
ści, zabawy — wszystkigo co mogło nam ofiarować 
życie, nawet w warunkach tej cholernej, totalnej woj
ny.

Wzdłuż podkopu przeciągnięty był sznur sygna
lizacyjny. Pod ziemią miało być każdorazowo 
trzech uciekających. Dwóch w czołówce i trzeci w 
połowie drogi. Czwarty w studzience. Z chwilą, gdy 
pierwszy wyłaził w żyto, drugi szarpnął za sznur i 
wszyscy przesuwali się o jedno miejsce do przodu, 
a do studzienki wchodził kolejny amator przygody.

W chwili, gdy Witrylak i Wodwud byli już poza 
podkopem, znalazłem się w studzience i uchwyci
łem sznur. Kilka minut oczekiwania i gwałtowne 
szarpnięcie... Złaź — powiedziałem do leżącego nad 
wiązem Masłochy — idę do przodu.

Pomagając sobie łokciami i kolanami pchałem się 
dobrze znaną drogą w kierunku otworu. Wydawało 
mi się, że Masłocha, czy też pełzający w przodzie 
Zasuń muszą być bardzo blisko, bo słyszałem wyraź
nie miarowe uderzenia, jak gdyby ktoś stukał pal
cem w deskę lub w ubitą ziemię. Po chwili dopiero 
zorientowałem się, że to uderzenia mojego serca 
wywołują takie wrażenie w niesamowitej ciszy pod
ziemnego tunelu.

Następne szarpnięcie sznura i przesuwam się do 
Zasunia. Jeszcze chwila... Zasuń ściska mnie za ra
mię i wychyla się z podkopu. 'Popycham go od dołu... 
W pewnej chwili nie czuję już oporu i spoglądam w 
górę. Nade mną rozgwieżdżone niebo Holsztynu i 
gęstwina dojrzewającego żyta. Szarpię sznur i wcią
gam głęboko w płuca chłodne, orzeźwiające powie
trze. Powietrze o smaku i zapachu wolności.

Zjawia się Masłocha. Pomaga mi wygramolić się z 
podkopu. Pełznę teraz ścieżką, wygniecioną w życie 
przez poprzedników. Przepełniony jestem radością 
z odniesionego sukcesu, poczuciem wygranej...

— Za wcześnie!
Jak zwykle w historiach ucieczek, nieszczęście 

przyszło nagle i zmieniło świetnie zapowiadającą 
się masową ucieczkę w połowiczny zaledwie sukces. 
Przypadek, który tak często w ryzykownych wojen
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nych przygodach zwiększa lub zmniejsza szanse 
przeciwników, tym razem był przeciw nam.

Żołnierz niemiecki z obsługi obozu, wracał z Lu
beki. Był spóźniony i chciał niepostrzeżenie dostać 
się do koszar. Nie szedł więc normalnie szosą, ale dro
gą okrężną — ścieżką biegnącą polami, równolegle 
do drutów i w poprzek naszej trasy, będącej prze- 
d'użeniem podkopu. W momencie, gdy Masłocha 
przecinał tę ścieżkę, Niemiec właśnie nadchodził i 
widocznie rozpoznał zielonkawy mundur, bo wrza
snął:

— Halt! Halt!
i skoczył do przodu. Masłocha zerwał się, potrącił 
Niemca i pognał przez żyto. Byłem już po drugiej 
stronie ścieżki. Masłocha minął mnie i pobiegł dalej. 
Podniosłem się i pognałem za nim, ale z Niemcem 
dos‘ownie na karku.

— Wachę! Alarm! Alarm! —- ryczał Niemiec i gnał 
za nami na przełaj przez żyto. W życie zaroiło 
się od uciekających we wszystkich kierunkach ofi
cerów. Rozległy się strzały z wieżyczek. Wartowni
cy skierowali reflektory na pole.

Niemiec dogonił mnie i chwycił w pół. Szamotaliś
my się przez chwilę, ale gdy oświetlił nas reflektor, 
zrezygnowałem z prób uwolnienia się. Starałem się 
teraz być jak najbliżej Niemca i wykorzystać go jako 
tarczę przed karabinem maszynowym znajdują
cym się na wieżyczce koło reflektora.

Alarm kompanii wartowniczej był przeprowadzo
ny sprawnie i wkrótce oprócz uciekinierów, rów
nież niemieccy żołnierze tratowali żyto, wrzeszcząc 
i strzelając.

Jak się później okazało, poza podkopem znajdo
wało się już dwunastu oficerów. W bezpośredniej o- 
bławie, przeprowadzonej, na polach przylegających 
do obozu, Niemcy schwytali siedmiu. Pięciu ucie- 
kło. Byli to: Witrylak, Wodwud, Serafin, Zasuń i Ma
słocha. Pięciu, łącznie z oficerem francuskim, wyco
fało się podkopem do baraku.

Siedzieliśmy w przepełnionym areszcie i klęliśmy 
w żywy kamień swoje parszywe szczęście, Niem
ców w ogóle, a w szczególności tego jednego, który 
udaremnił naszą ucieczkę. Siedzieliśmy i narzeka
liśmy, nie wiedząc, że ta ucieczka jest jedną z osta
tnich traktowanych „ulgowo”, zgodnie z postano
wieniami Konwencji Genewskiej. W dwa miesiące 
później podobna przygoda naszych kolegów w 
Dóssel zakończy się zwykłym morderstwem. Po raz 
pierwszy w tej wojnie, trzydziestu siedmiu schwyta
nych ponownie jeńców zostanie z zimną krwią za
mordowanych.

Znacznie później, bo dopiero w pierwszych mie

siącach roku 1944, Oberkommando der Wehrmacht 
wyda rozkaz — Stufe III (stopień trzeci) uzupeł
niony przez policyjny dekret K (Kugelerlass). Na 
podstawie tych zarządzeń zostanie zamordowanych 
czterdziestu brytyjskich lotników, schwytanych w 
marcu 1944 r., po udanej ucieczce z Luftlagu w Sa
gan, kilkunastu oficerów francuskich z naszego o- 
bozu i wielu, wielu innych.

Losy pięciu Zbiegów, którzy szczęśliwie przebrnę
li przez pierwszą fazę ucieczki przedstawiały się 
następująco:

Porucznik Piotr Zasuń został schwytany pierwszej 
nocy na dworcu w Lubece. Odstawiony do obozu 
znalazł się razem z nami w areszcie.

Pozostali czterej dotarli do celu, ale losy ich były 
bardzo różne. Podporucznik marynarki Michał Se
rafin dotarł pierwszego dnia do Berlina i w punkcie 
kontakotowym otrzymał kolejny adres w Łodzi. W 
czasie pobytu w Łodzi nawiązał kontakt z komórką 
Armii Krajowej, ale przed przerzutem do General 
Governement został aresztowany na ulicy, ciągle 
jeszcze z dokumentami własnej roboty. Po drama
tycznych przeżyciach w więzieniu w Radogoszczy 
został odstawiony do obozu.

Podporucznik Alfons Wodwud miał dla odmiany 
kontakt na Górny Śląsk. Dotarł bez większych 
przeszkód do Katowic już następnego dnia po u- 
cieczce i trafił do lokalnych władz AK. Spotkał tam 
ppor. 22 Płk., Wacława Zdyba, który uciekł z nasze
go obozu w roku 1942 i był kierownikiem dywersji 
na teren Górnego Śląska. Wodwud, podobnie jak 
Serafin, spacerował po ulicach Katowic bez właści
wych dokumentów i podobnie jak Serafin został 
pewnego dnia zatrzymany. Przekazano go gestapo 
i Wodwud spędził kilka tygodni w śledztwie, które 
nie należało do przyjemności. Utrzymywał, że przy
wędrował do Katowic pieszo i zaraz po przybyciu 
został aresztowany. Gestapo usiłowało wykryć sprze
czności w zeznaniach i zmusić go do złożenia in
nych — prawdziwych. Stosowano więc bicie, głodze
nie, zamykanie w ciemnicy, a nawet wprowadzanie 
wody do płuc przy pomocy węża gumowego (topie
nie na sucho). Wodwud nie zmienił zeznań, gdyż 
zdawał sobie sprawę, że byłoby to równoznaczne z 
podpisaniem wyroku śmierci. Po kilku tygodniach 
gestapo nabrało widocznie przekonania, że wersja 
Wodwuda jest prawdziwa, odesłano go więc do obo
zu.

Dwóch pozostałych uciekinierów już nigdy nie 
zobaczyliśmy. Witrylak i Masłocha dotarli do celu i 
brali udział w walkach — Witrylak w kraju, Masło
cha w Danii.
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O pierwszym z nich ani w czasie wojny, ani po jej 
zakończeniu nie miałem żadnych wiadomości. Do
piero z wydanego w 1971 r. opracowania Ireneusza 
Cabana i Zygmunta Mańkowskiego pt. „Związek Wal
ki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim”, 
dowiedziałem się, że Kazimierz Witrylak, pseu
donim „Druk” był w obwodzie Hrubieszów ofice
rem dywersji w okresie listopad 1943 — lipiec 1944.

Masłocha po wyjściu z podkopu szczęśliwie wym
knął się obławie i zgodnie ze swoim planem udał się 
do Danii. Dotarł szczęśliwie do Kopenhagi i wstąpił 
do duńskiego ruchu oporu. Ożenił się z poznaną w 
konspiracji panną Lone Mogensen. Wspólnie z nią 

stanowili w roku 1945. a najprawdopodobniej i wcze
śniej, obsadę radiostacji. W styczniu 1945 niemieckie 
wozy radiolokacyjne wykryły nadajnik. Wywiązała 
się walka. Obsługa radiostacji nie chciała się (poddać. 
Zginęli między innymi Masłocha i jego żona, Łona.

Grób Masłochy i jego żony znajduje się w Kopen
hadze, wśród mogił bohaterów duńskiego ruchu 
oporu.

*
Na tym kończę opowiadanie o podkopie „prawie 

doskonałym” i o losach jego bohaterów. Gdyby mo
żna było opuścić słowo „prawie” szesnastu oficerów 
znalazłoby się na wolności.

B. JABŁOŃSKI

ZMIANY
Każdy z nas zdaje sobie dobrze sprawę z tego, 

że z naszej marynarskości zostały tylko tytuły, od 
st. mar. do komandowa — oraz wspomnienia. Dla 
starszych sięgają one aż czasów przedwojennych, dla 
młodszych tylko wojennych. Pamiętamy również ów
czesne okręty i ówczesny sposób wojowania na mo
rzu w ramach Marynarki Brytyjskiej, szczególnie 
konwoje. Od lat 5O-tych wszystko jednak szalenie 
się zmieniło, dzięki technice, która jak oszalała pę
dzi naprzód i gwałtownie zmienia przyjęte od lat 
formy wojny na morzu. Oczywiście budowa nowych 
okrętów, czy też ich modyfikacja zawsze pozostają 
w tyle za postępem techniki, który jest zbyt du
ży, a nowe okręty kosztują zbyt drogo. Tym nie 
mniej, to wszystko jest zupełnie niepodobne do 
tego, z czym my mieliśmy do czynienia. Wystarczy 
przeczytać w ostatnim zeszycie „Naszych Sygnałów” 
artykuł o wrażeniach kolegi Libera, który miał 
okazję zwiedzić nowoczesny niszczyciel i Pohorec- 
kiego, który zwiedził tankowiec dowodzony przez 
jego siostrzeńca kpt. A. Pikuzińskiego. Guziki, ekra
ny, satelity, automatyczna, długość i szerokość; na 
tankowcu nawet sekstansu nie było. Właściwie nie 
jestem pewien, czy warto Kolegom jako ciekawost
kę np. naszkicować zmiany w konwojowaniu, nie dla- 
go, żeby nie były ciekawe, bo wszystkie zmiany na 
morzu są pasjonujące, ale dlatego, że tak już daleko 
odeszliśmy od spraw związanych z morzem, 
że temat taki może czytelników nużyć. Zaryzykuję 
jednak i stawiam na was mili Koledzy, wychodząc 
z założenia, że o ile ktoś służył w Marynarce Wo
jennej, to tematy morskie już do końca życia dla 
niego nie mogą pozostać obojętne.

Jak to się zaczęło? Dla uniknięcia nieporozumień 
z początku definicja. Nie wiem jak w polskiej no
menklaturze nazywa się MISSILE. Będę go nazy
wał w ślad za słownikiem „pociskiem”, z tym, że 
może być z przymiotnikiem, chociaż rakieta może 
brzmi lepiej.

Pociski są dwojakiego rodzaju: ofensywne i defen
sywne, czy też jak kto woli: zaczepne i obronne. 
To zaczepne właściwie zmieniły wojnę na morzu. 
Ukazały się one w końcu Jat 5O-tych i na początku 
lat 60-tych. Rozwój tych pocisków trwa nadal i 
wciąż należy pamiętać, iże w następnych 40 lub 20- 
leciu ich rozwój może być również rewolucyjny 
i zaskakujący, jak od chwili ich ukazania się aż do 
dnia dzisiejszego. Jak zwykle tak i tu pociski zaczep
ne mają przewagę i pod tym względem pierwsi inicja
tywę wykazali Sowieciarze. Można nawet za
ryzykować powiedzenie, że główną myślą przewod
nią dla Sowieciarzy jest rozwój pocisków zaczep
nych, a dla Zachodu obronnych, chociaż i jedni i 
drudzy mają teraz ich wielką rozmaitość w obu ka
tegoriach. Sowieciarze jednak pierwsi zaczęli i wciąż 
na tym polu przodują.

Ale wróćmy do naszych konwojów. W czasie dru
giej wojny sprawa była bardzo prosta. Szło stado 
handlowych statków, uszykowanych w ten sposób, 
aby tworzyć jak najmniejszą powierzchnię celu. Do
okoła tego stada, jak owczarki pilnowały go okręty 
eskortowe ze swoimi azdykami, tak ustawione, alby 
nie dopuścić O.P. na odległość strzału torpedowego. 
Ogólnie biorąc, obszar bardzo niewielki. Wówczas 
znacznie szybsze. Teraz w większości wypadków jest 
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OOlPP pod wodą, były b. powolne, a eskortowce 
odwrotnie, ale nie o tym chcę mówić.

Sowiety, jak już wspomniałem, przodują; posia
dają pociski o potrójnej szybkości dźwięku i zasię
gu 450 km. Lecz postęp wyraził się nie tyle w sa
mym zasięgu, co w wykorzystywaniu go w całości. 
Na początku ten problem nie istniał. Okręty Mary
narek Zachodnich buszowały na Morzu Norweskim 
i każdy wykryty tam okręt był dla Sowietów nie
przyjacielem. Sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy 
przesunęły one swe zespoły na oceany. W roku 1967 
umieściły w orbicie swojego pierwszego nadzorują
cego satelitę. Od 1970 roku zaczęli używać ich 
do nakierowywania swych pocisków. Ich satelity po
siadały albo radary, albo elektronowe urządzenia 
przechwytująco-odbiorcze (intercept). Radary loka
lizowały nawet małe cele, urządzenia elektronowe 
przechwytywały wszystko, cokolwik nadawało i i- 
dentyfikowało obiekt .przez analizę transmisji. Ca
łość mogła być przekazana do Moskwy po to, aby 
według wszelkiego prawdopodobieństwa mieć świa
towy obraz „shippingu” całego świata. Zadanie o- 
gromne, ale nie przekraczające sowieckich ambicji.

Z ich skłonnością du budowania pocisków o co
raz większych zasięgach Sowiety na pewno nie o- 
graniczą się do obecnego stanu posiadania, 
który wygląda następująco: Macz 1.5 SS-N-3 o za
sięgu 350 km i bardziej nowoczesny SS-N-12, mon
towany nie tylko na okrętach nawodnych, ale i pod
wodnych o zasięgu 450 km. Każdy może być uzbro
jony w głowicę konwencjonalną albo atomową i w 
kombinacji z satelitami mogą one pokrywać powie
rzchnie oceanów. Wspomnieć jeszcze należy o typie 
SS-N-13 o zasięgu 600 km, który, że tak powiem, 
jest na warsztacie, ale jeszcze nie w seryjnej pro
dukcji. Jak dotychczas SS-N-3 posiada 67 okrętów 
nawodnych i podwodnych, a SS-N-12 posiada ich 35. 
Zachód jest w tyle. Jego nadzór oceanów wydąje 
się być mniej zaawansowanym i ma wciąż duże trud
ności z umiejscowieniem ewentualnych celów poza 
horyzontem, w czym radzi sobie w pewnym stopniu 
przy pomocy bardzo zaawansowanej elektroniki. Po
cisk, który jest wersją Tomahawka, rozwija 375 km, 
jest to jednak poniżej szybkości dźwięku. Może on 
przechwycić emisje elektronowe, przeanalizować je 
i zadecydować czy zaatakować, czy też nie. Typ ten 
wskazuje kierunek rozwoju, i co można z czasem 
osiągnąć. Zachód musi nadrobić zaniedbania. Gdy 
panował na morzach i buszował na Norweskim 
Morzu nie przejmował się zbytnio pierwszymi poci
skami sowieckimi. Były one stosunkowo powolne 
(SS-N-ll o szybkości poniżej dźwięku, zasięg 235 km) 

i były trudności z wykrywaniem celu i kierowaniem 
na tę odległość pocisku, a obrona lotniskowców na 
poziomie. Wstrząsem, który obudził Zachód z uśpie
nia było zatopienie izraelskiego niszczyciela Eilot 
pociskami SS-N-2 o zasięgu do 40 km w wojnie 
1967 roku, znajdującymi się na egipskich okrętach 
sowieckiego typu Komar i Osa (wagi 5100 funtów). 
Nawiasem mówiąc, nawet wielkie marynarki teraz 
muszą liczyć się z takimi małymi okrętami w wo
dach przylegających do państw względnie słabych i 
ubogich.

Gdj wspominaliśmy konwoje 2 wojny światowej 
stwierdziliśmy, że zajmowały one b. niewielki ob
szar oceanu. Teraz jest inaczej. Biorąc pod uwagę 
pociski 450 km, konwój musi być chroniony w pa
sie szerokości 900 km. Obszar ogromny, który się 
będzie powiększał w miarę powiększania się zasięgu 
pocisków. Na takich odległościach ochrona konwo
ju przez zatopienie na czas atakującego może się 
stać niemożliwa i trzeba będzie zastosować zestrze- 
liwanie samych pociskfw w locie. Dużo w tej wciąż 
się rozwijającej dziedzinie zawdzięcza się elektroni
ce, ale pod względem napędu i używanych tworzyw 
pozostaje Zachodowi jeszcze dużo do zrobienia. 
Wprowadzenie pocisków o dużym zasięgu zmusiło 
Marynarki do wielkich inwestycji celem ulepszenia 
walki z OOPP jak również do rozwinięcia zupełnie 
nowych metod ich wykrywania. Przed przejściem 
do urządzeń (systemów) obronnych może jeszcze 
warto wspomnieć o uzbrojeniu lotnictwa sowieckie
go AS-l Kennel zasięg 100 km — który dzięki 
wysokości radaru może być wystrzelony na tę od
ległość bezpośrednio do celu.

Pociski (rakiety) obronne. Urządzenia pocisków 
obronnych różnią się znacznie od ofensywnych. Wy
magają bardzo potężnych radarów obserwacyjnych, 
które mogą na: czas uprzedzić o zbliżaniu się małego 
obiektu-celu (pocisku), kierowane muszą być bardzo 
akuratnie z chwilą gdy cel jest tak mały, manipulo
wane z łatwością, aby odległość mijania się 
(w razie nie trafienia ną wprost) była jak najmniej
sza, powinny móc zaangażować kilka nadlatujących 
pocisków omal jednocześnie i być czynnymi w trak
cie ciężkiej walki elektronowej. Przede wszystkim 
jednak jak najwięcej okrętów powinno być wyposa
żonych w takie urządzenia, ponieważ tylko jeden o- 
kręt atakujący wyposażony w urządzenia z pociska
mi ofensywnymi będzie zagrażał wszystkim okrętom 
w jego zasięgu.

Początkowy rozwój pocisków obronnych nie na
suwał specjalnych trudności. Wówczas celem był sto
sunkowo powolny i duży samolot, łatwo dostrzegał-
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ny, a nie ma'y nowoczesny pocisk. Anglicy jako 
antidotum wprowadzili pocisk powierzchnia-powie- 
trze. Sea Sług, o zasięgu 45 km. Gdy jednak znalazł 
się w użyciu, Rosjanie już ulepszyli swoje i trzeba 
było modyfikować Sea Sług aby go dostosować 
do nowych warunków. Gdy to zrobiono, Rosjanie 
posunęli się znowu dalej i angielski zmodyfikowany 
stał się znów nieodpowiednim. To samo spotkało 
amerykańską Bumblebee i francuską Mas-urca. Z 
tego wyścigu wynurzyła się metoda zahaczających 
się w nakładkę zon. Państwa dostatecznie bogate a- 
by mieć lotniskowce przyjęły zasadę zony dalekiego 
zasięgu tj. takiej, gdzie dążeniem jest zniszczyć wy
rzutnię przedtem, nim ta wyrzutnia (okręt) zdąży 
wystrzelić swoje pociski. W wypadku okręu pod
wodnego zadanie to wykonywałyby helikoptery (wy
krycie i zniszczenie).

Następna zona średniego zasięgu wynosi od 60 
do 100 km. Jest ona nie tylko po to, by przerzedzić 
nadlatujące pociski, jak to robiły, sięgając do stare
go przykładu z 2 wojny światowej, szybkie myśliw
ce, zestrzeliwując przed Londynem latające bomby 
VI, ale również po to, by chronić nieużbrojony 
shipping znajdujący się w pobliżu pod ich opieką. 
Stąd zonę tę można nazwać obronną. I wreszcie 
trzecia zona, najbliższa, którą bym nazwał obroną 
punktu impaktu (trafienia), kontr-pociskiem lub szy
bkostrzelnym działem Garlinga. Całość w szerokiej 
mierze z udziałem walki elektronowej. W wypadku 
bitwy o Atlantyk byłaby ona wzmocniona przez 
wysuniętą obronę amerykańską z baz Islandii, skąd 
ich myśliwce mogłyby przechwytywać samoloty so
wieckie, lecące lub wracające z nalotów na Stany 
Zjednoczone.

W miarę rozwijania się tego poglądu na obronę 
stwierdzono szereg mankamentów. I tak, lotnisko
wiec typu Nimitz, o wyporności 94.400 ton jest b. 
kosztowny. Koszt jego wraz z zaokrętowanymi na 
nim samolotami wynosi tyle, co cały budżet króle
wskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii. Po
mimo że posiada on swoje własne samoloty typu 
Hawkeye, służące do wczesnego zaalarmowania, jak 
również myśliwce typu Tomcat F-44 o szybkości 
Mach 2x uzbrojone pociskami Phoenix o zasięgu 60 
mil i które są w stanie mieć do czynienia z 6 celami 
jednocześnie, już istnieje wątpliwość czy jego zasięg 
będzie dostateczny aby móc zaangażować sowieckie 
samoloty użbrojone w pociski AIS-4 (powietrze-po- 
wierzchnia) o zasięgu 270 km. Dzisiaj może jeszcze 
tak, ale jutro już może nie.

Amerykańska obronna zona średniego zasięgu o- 
piera się na okrętach typu AEGIS, które wkrót

ce mają wejść do służby na morzu. Posiadają ogrom
ny wbudowany w nadbudówkach radar ważący 
60 ton. By zmieścić przewidziane dla niego wyposa
żenie. jego wyporność będzie wynosić niemal 10.000 
ton, a koszt miliard dolarów. Jednak pomimo że bę
dzie wyposażony we wszystko, co tylko wymyśliła 
nowoczesna nauka, to jednak i on będzie posiadał 
swoją „piętę Achillesa". Nie będzie mógł widzieć po
cisków sunących tuż nad powierzchnią wody z od
ległości dalszej niż 25 km, a tym samym nie będzie 
w stanie ochronić przed tą groźbą towarzyszących 
mu okrętów lub statków. Jak dotychczas Sowiety nie 
posiadają tego rodzaju pocisków, mają tylko nisko- 
lecące. Nie znaczy to jednak, że nie będą mieli ich 
w przyszłości, a tym samym nie można całkowicie 
polegać na obronie posiadającej tego rodzaju słaby 
punkt.

Urządzenia mające na celu obronę punktu tra
fienia są stosunkowo liczne, ale jedynie brytyjski Sea 
Wolf jest przewidziany do zwalczania b. małych ce
lów. Pozostałe są jedynie modyfikacjami urządzeń 
przewidzianych do walki z samolotami. A Sea Wolf 
jeszcze na wielu okrętach nie jest zainstalowany.

Wreszcie istnieje jeszcze walka elektronowa we 
wszystkich swoich odmianach, która nie jest całko
wicie skuteczna. Powinna jednak być stosowana w 
kombinacji z innymi systemami obronnymi, celem 
zwiększenia szans uniknięcia zagłady. Sama jako ta
ka, obroną nie jest.

Pomimo swych niedociągnięć systemy obronne u- 
żyte w kombinacji daiją dobre rezultaty, szczególnie 
system obrony punktu impaktu (trafienia) w kombi
nacji z elektroniką, pod warunkiem, że systemy te 
są wmontowane na dużej ilości okrętów.

W stosunku do wyników są również najbardziej 
opłacalne jeśli chodzi o koszty. Jednak niezależnie 
od użytych kombinacji systemów obronnych atak 
może stać się nasyconym atakującymi pociskami, 
szczególnie o ile te ostatnie nadlatują omal równocze
śnie chmarą i nie można z nimi rozprawiać się ko
lejno. I to jest jeszcze nie wszystko. Systemy obronne 
nigdy nie nadążają za zaczepnymi. Z początku syste
my pocisków powierzchnia-powietrze byty przewi
dziane przeciwko samolotom. Gdy je zbudowano 
zamiast samolotów, ukazały się pociski. Gdy zmody
fikowano systemy przeciwlotnicze naprzeciw pocis
kowe — te ostatnie w międzyczasie stały się mniej
sze, szybsze i liczniejsze. I tak w kółko, stara histo
ria: środki ofensywne przodują.

Napad — versus obrona. Stąd jest prosty wnio
sek: ofensywne pociski zawsze przejdą przez obro
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nę, pod warunkiem że wystrzelono ich dostateczną 
ilość i że będą dostatecznie dobrze skoordynowane, 
tj. idą chmarą. Poza tym koszt obrony dzisiaj wyra
ża się w astronomicznych cyfrach. W miarę 
rozwoju i udoskonalania pocisków zaczepnych sku
teczność obrony staje się coraz bardziej margineso
wa i zawsze poniżej wymaganego poziomu.

Jest jeszcze jeden aspekt, który dotychczas nie zo
stał poruszony, a mianowicie użycie pocisków z gło
wicami atomowymi. Wówczas nawet zbytnia precy
zja nie jest potrzebna aby zatopić łub beznadziejnie 
uszkodzić cel. Wystarczy wybuch w odległości 10- 
12 km. O ile obronny pocisk ma przechwycić i ewen
tualnie zniszczyć pocisk atakujący, powinien on być 
wystrzelony wówczas, gdy atakujący jest w odległo
ści mniej więcej 30 km, w celu, to znaczy że ten 
ostatni powinien być wykryty przez nadzorujący ra
dar gdy jest mniej więcej w odległości 45 km. Ale o 
ile będz e on nadlatywał na bardzo niskiej wysokoś
ci, to wówczas będzie poza zasięgiem radaru i pozo
stanie niewykryty. Jedynym więc zupełnie pe
wnym sposobem obrony jest zniszczenie wyrzutni, 
wystrzel iwującej pocisk zaczepny. Na czym polega 
trudność wprowadzenia tej metody w życie, używa
jąc do tego lotniskowców, i ile to kosztuje, omówili
śmy już. wyżej. Z jednej strony wiemy więc, że przy 
stosowaniu obecnych systemów zawsze jest luka w 
obronie, a z drugiej, że Sowiety posiadają wiele po
cisków uzbrojonych w nuklearne głowice i że są go
towe użyć ich na morzu, gdzie konsekwencje ich 
użycia łatwiej mogą „rozejść się po kościach” niż 
gdyby były użyte na lądzie. Pamiętać też należy, że 
przewaga pocisków zaczepnych zwiększa się z roku 
na rok w miarę osiągania lepszych wyników i ulep
szania systemów ich nadzoru.

Wpływ na walkę na morzu

Od chwili zjawienia się pocisków czy też rakiet 
(missile) 22 lat temu, dużo się zmieniło w metodach 
walki na morzu. Skutek był ten, że wielka ilość 
okrętów została wyposażona w ogromną moc ofen
sywną i okręty takie rozprzestrzeniły się na cały 
świat. Teraz np. jest na świecie około 800 szybkich 
ofensywnych okrętów i liczba ta wciąż się powięk
sza. Pocisk (missile) nie zastąpił działa. Jest na to 
zbyt mało giętki i par excellence całkowicie 
niszczącą bronią. Działo jest bardziej wszechstronne 
w użyciu, chociaż mniej wydajne. Ale obecnie coraz 
więcej państw panuje nad swo mi wodami przybrzeż
nymi na odległość kilkuset mil, choć niewiele z nich 
posiada okręty o większym tonażu, które są potrzeb

ne do prowadzenia walki na większych odległościach 
od lądu. Ale dopiero we współpracy z nadzorem sa
telitowym impakt poc sków daje się odczuwać coraz 
bardziej, co jest może zbyt mało świadomym faktem, 
tak jak zbyt mało świadomym był fakt i skutki 
ukazania się pocisków (misille) aż do chwili 
zatopienia n szczyciela Eliat. Naród, który wykorzy
sta nadzór satelitów do współpracy z pociskami, bę- 
dz e mógł zapanować na morzu. Może nie prześcig
nie możliwości lotniskowców, ale na pewno prze
ścignie ich ilość. Już prześciga. Sowiety posiadają 
102 okręty nawodne i podwodne wyposażone w u- 
rządzenia ofensywne przeciwokrętowe o zasięgu 300 
km lub więcej, gdy Amerykanie mają tylko 13 lotnis
kowców, a nie posiadają pocisków przeciwokręto- 
wych o zasięgu większym niż 90 km. W miarę po
stępu technologii lotniskowiec stanie się czymś coraz 
bardziej przestarzałym.

Jakie z tego można wyciągnąć wnioski. Gdy Za
chód zaczął stosować swoje pociski defensywne (o- 
bronne) były one potrzebne po to, aby móc utrzy
mać na morzu znacznie większą ilość lotniskowców, 
które w razie potrzeby zawsze były w stanie odpła
cić z nadwyżką, wykorzystując swą przewagę ofen
sywną. Teraz i możliwość utrzymania ich na morzu, 
jak również ich przewaga ofensywna staje pod zna
kiem zapytania i zaczyna nasuwać wątpliwości. O ile 
tak, to co dalej? Z tego wynika, że całe podejście do 
walki na morzu musi być przemyślane i przystosowa
ne do zmienionych warunków bez hamulców na
rzuconych zwykle tradycją i zwyczajem. O ile chodzi 
o nas, to jest w tym coś dla cierpiących na bezsen
ność. Rozmaite myśli wówczas błąkają się po głowie, 
gdy po ciemku człowiek wierci się w łóżku. Zamiast 
liczyć barany przekraczające wierzchołek gór
ski, proszę sobie wyobrazić siebie jako dowódcę es
korty konwoju i nieprzyjaciela, który może do kon
woju strzelać, powiedzmy, z odległości np. 600 km 
z obu burt. Co by Kolega zrobił, jaki chciałby mieć 
skład eskorty i jakby rozstawił statki i okręty i czy 
zastosowałby jakieś nowe chwyty. Wówczas na pew
no po pewnym czasie zaśnie snem sprawiedliwego. 
Jeszcze jedno — już na serio. Przypuszczam, że o ile 
będzie wojna, to zestrzeliwanie satelitów zacznie się 
niemal bezwłocznie.

Zbyt niebezpiecznie byłoby pozwolić nieprzyja
cielowi na korzystanie dzięki satelitom jakby ze 
światowej sali operacyjnej, na której byłyby widocz
ne wszystkie ewentualne cele, które zbyt łatwo było- 
ło by zniszczyć.

B. Jabłoński
(na podst. art. z „Navy International)
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ZAPOMNIEĆ OBRONĘ HELU

1 oto znowu rocznica, tym razem czterdziesta 
pierwsza, od czasu, kiedy „samotny półwysep” Hel, 
pogrążył się w noc okupacji.

Piszący te słowa wystrzelił parę dni przedtem o- 
statnią salwę ze sztyletowej baterii im. H. Laskows
kiego, trafiając pancernik Schlezwig-Holstein, koń
czący kurtuazyjną wizytę w Gdańsku. Niestety, nie
miecka salwa armatnia zniszczyła wieżę kierowania 
ogniem baterii oraz nadzieję na dalszą skuteczną 
walkę w obronie Wybrzeża.

W czterdzieści lat po tych wydarzeniach odsłonię
to pomnik Obrońców Helu, przyznając miastu Krzyż 
Grunwaldu II klasy.

Pozwoliłem sobie wtedy napisać Ust do redakcji 
„Polityki”, zamieszczony w dniu 8.12.1979 roku. 
Ponieważ n:e było żadnego odzewu „odpowiedzial
nych czynników”, pozwalam sobie zacytować parę 
wyjątków.

„W pierwszych dniach października br. prasa i śro
dki masowego przekazu podały do wiadomości, że 
w uznaniu bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 ro
ku miasto Hel zostało udekorowane Krzyżem Grun
waldu II klasy.

Wiadomość ta uradowała mnie ogromnie. Jestem 
przecież piedwszym w historii RIP b. komendantem 
Garnizonu Hel i byłym dowódcą sztyletowej bate
rii im. H. Laskowskiego.

Oczywiście organizatorzy uroczystości nie mieli o- 
bow>ązku mnie o niej zawiadomiać. Jakież jednak 
było moje zdumienie, kiedy dowiedziałem się, że o- 
statni żyjący dowódca flagowego minowca ORP 
„Czajka”, również kawaler Krzyża Grunwaldu, nie 
został też powiadomiony, podobnie jak oficerowie 
piechoty morskiej czy lotnictwa morskiego, byli o- 
brońcy Helu.

Zdecydowano widocznie, że nieważni są ludzie, 
którzy bronili Helu, bo przecież wszyscy zostali ucz
czeni wzmianką w środkach masowego przekazu, że 
miasto Hel udekorowano Krzyżem Grunwaldu II 
klasy.

Mnie osobiście zabolał fakt, że nie wspomniano o 
dowódcy tej obrony, komandorze dyplomowanym 
Stefanie Frankowskim (zmarł w niewoli niemieckiej), 
którego należało przy tej okazji chyba pośmiertnie 
odznaczyć. Jako oficer jego sztabu podziwiam do 
dnia dzisiejszego osobistą odwagę, operatywność i o- 
panowanie tego dowódcy Morskiej Obrony Wybrze
ża, który podczas wojny był niedościgłym wzorem 
dla nas, jego bezpośredmch podwładnych.

Czujemy się dumni z tego, że nie zapomniano o 
obronie Samotnego Półwyspu, skoro w dniu 
2 października br., tj. w rocznicę kapitulacji Helu, 
pokazano film o jego obronie, gdzie opowiadali o 
tych wypadkach łfstoryk marynarki (słusznie) oraz 
. . . syn komandora W. Steyera. Oczywiście nie mog
li oni sami brać udziału w walkach z powodu młode
go wieku. Widzowie telewizyjni odnieśli jednak wra
żenie, że obroną Helu dowodził samodzielnie dowód
ca Rejonu Umocnionego, komandor Steyer. Nie 
jest to zgodne z prawdą historyczną, gdyż dowódca 
Floty, kontradmirał Józef Unrug powierzył obronę 
obszaru Gdynia-Oksywie dowódcy Lądowej Obrony 
Wybrzeża, bohaterskiej pamięci pułkownikowi Dąb
kowi, a całość obrony półwyspu dowódcy Morskiej 
Obrony Wybrzeża, komndorowi dypl. S. Frankow
skiemu, który ze swoim sztabem przeniósł się na 
czas wojny na Hel i do końca wypełnił powierzone 
sobie zadanie. Komandor W. Steyer podlegał 
mu bezpośrednio wraz ze swoim oficerem operacyj
nym — komdr. ppor. Tadeuszem Konarskim. Pole
cenie dowódcy Floty wpisał do dziennika bojowego 
szef sztabu Dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża, 
kmdr ppor. dypl. R. Dziewałtowski-Gintowt. Czas 
zmagań z hitlerowskim najeźdźcą nie jest tak odleg
ły, aby nie można było ustalić jednoznacznie naz
wisk i funkcji dowódców, tak aby za kilkaset lat nie 
trzeba było wydawać książki na ten temat, jak np. 
„Kto dowodził w bitwie pod Grunwaldem”, pióra 
prof. dr. St. M. Kuczyńskiego”.

Nie w,em i nie rozumiem kto jest zainteresowany 
fałszowanym tak niedawnej historii, ale rozumiem 
wobec tego powody nie zaproszenia na uroczystość 
odsłonięcia pomnika żyjących jeszcze czynnych świa
dków historii tej obrony.

Obejrzeli oni jednak prywatnie pomnik wystawio
ny na Helu ku upamiętnieniu zmagań i walk tego 
półwyspu.

Na pomniku widnieją orły, mające chyba być sym
bolem Ojczyzny, dla której polegli obrońcy Helu. 
Na sztandarach i banderach, w obronie których od
dali oni wówczas życie, orły miały inny kształt.

Napis na pomniku głosi, że polegli w walce z fa
szyzmem. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ fa
szyzm był włoską ideologią polityczną (patrz 
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN — hasło 
faszyzm), z którą nikt nas z obrońców Helu nie 
walczył. Dowódca pancernika Schlezwig-Holstein 
byłby zapewne również zdunrony gdyby mu powie
dziano, że ostrzeliwuje Wybrzeże Polskie w imię fa
szyzmu.
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Walczyliśmy z najeźdźcą niemieckim, z jego siłą 
zbrojną — marynarką, lotnictwem i wojskiem lądo
wym. Wrogom naszym nie przyświecała ideologia 
faszystowska, tylko teutońska żądza zniszczenia na
rodu i państwa polskiego.

Walczyliśmy z machiną wojenną i żywą siłą hitle
rowskich najeźdźców, a nie z włoską ideologią poli
tyczną zwaną faszyzmem.

Jestem żywo zainteresowany, z kim z obrońców 
Helu był konsultowany projekt pomnika, który nie 
dotyczy chyba żołnierzy i marynarzy poległych w 
walce z hitlerowskim najeźdźcą w roku 1939.

Bohdan Mańkowski 
Ostatni żyjący Oficer Sztabu 
Morskiej Obrony Wybrzeża

Od redakcji...
Kmdr dypl. Stefan Frankowski po śmierci zos

tał awansowany kontradmirałem.

ECHA Z WYBRZEŻA
Spędzając letnie wakacje u rodziny w Kraju, zde

cydowałem się odwiedzić Wybrzeże po 41 latach e- 
m gracyjnej tułaczki. Po drodze wstąpiłem do Poz
nania, aby odnowić kontakt osobisty z Jerzym Pert- 
kiem. Jestem pełen podziwu i szacunku dla jego nie
strudzonej działalności pisarsko-marymstycznej. Pa
ństwo Pertkowie mieszkają w ślicznym zakątku Po
znania, gdzie jest dużo zieleni i gdzie panuje cisza. 
Nazwa ulicy Zakręt, a winna być raczej „Cichy 
Zakątek”. W bardzo wygodnym mieszkaniu gustow
nie urządzonym w stylu „przedwojennym” rzuca się 
przede wszystkim w oczy ogromna ilość książek. So
lidne półki zawierają bezcenne wydania. Książki 
znajdują się wszędzie, niektóre na stolikach, otwar
te, jakby czekały na kogoś zainteresowanego mary- 
n styką. Aż zazdrość bierze, bo choć i ja mam u sie
bie dość bogate zbiory, to jednak nikną one wobec 
bogactw p. Jerzego.

Akurat trafiłem na nową pracę na jego warszta
cie. Dwa lub trzy grube maszynopisy przygotowane 
do druku. Będzie to parotomowy zbiór szkiców bio
graficznych „Ludzi Morza”, zbiór sięgający czasów 
zamierzchłych. Niewiele miałem czasu aby zapoznć 
się bliżej z treścią, stwierdzam jednak, że będzie to 
dzieło źródłowe, które każdy marynarz chciałby 
mieć w swojej bibliotece.

Po kilkugodzinnej młej gawędzie i po doskonałym 
obiedzie wyruszyłem w dalszą drogę ... ku Morzu. 

Do Gdyni przybyłem w przeddzień Święta Morza, 
i zaproszony przez p. Józefa Grzonkę zagościłem 
w jego siedzibie na Chylonii. Po raz drugi w mojej 
wędrówce po Kraju trafiłem na człowieka-zbiercza. 
Pan Józef Grzonka, syn ś.p. chor. mar. Józefa Grzo- 
nki, który zginął na ORP „Orkan”, ma u siebie wspa
niałą bibliotekę i zbiory odnoszące się do działalno
ści Marynarki Wojennej. Kolekcjonuje fotografie, 
czasopisma, druki wszelkiego rodzaju, a wszystko 
jest wspaniale uporządkowane i bardzo starannie u- 
trzymane. Ze szczególną starannością kolekcjonuje 
on materiały o ORP „Orkan”, ze względu na ś.p. 
Ojca, a ponieważ ja sam jestem tym okrętem i jego 
historią zainteresowany, więc mogliśmy przez wiele 
godzin, i to każdego dnia, przed, w czasie i po po
siłkach, snuć wątek spraw nas obu obchodzących.

Dzięki panu Józefowi, który jako pracownik Sto
czni Marynarki Wojennej jest posiadaczem legityma
cji uprawniającej go do wejścia na pokład „Błyska
wicy” — „poza kolejką”, znalazłem się i ja po 41 
latach na pokładzie tego bohaterskiego okrętu, i to 
jako szary cawil, widz-turysta. Trudno mi opisać 
wzruszenie, jakiego doznałem przemierzając kroka
mi pokład okrętu, na którym pamiętnego dnia 30 
sierpnia 1939 roku, o godz. 14.30 wyruszyłem na 
wojnę.

ORP „Błyskawica” przycumowany jest przy mo
lo reprezentacyjnym (Skwer Kościuszki). Okręt u- 
trzymany jest z ogromną pieczołowitością przez za
łogę jako Muzeum Marynarki Wojennej. Lśni od 
czystości i porządku, jakich ja nigdy nie widziałem 
ani przed, ani w czasie wojny. Pod dzwonem na 
śródokręciu znajduje się mosiężna tablica z wyryty
mi nazwiskami dowódców wojennych i powojen
nych. Pod pokładem kompletna zmiana jeśli cho
dzi o przedział maszyn, kotłownie, mesę, pomieszcze
nia oficerskie i dziobowe pomieszczenie podofice
rów i marynarzy. Wszystko przystosowane jest do 
wymogów dyktowanych potrzebą stworzenia Muze
um. Jeden z kotłów „w przekroju”, maszynownia 
bez śladu oliwy, wszystko czyste, pięknie odmalowa
ne i nadzwyczaj starannie utrzymane — jakże od
mienne od „stanu bojowego” czy też „wachty bojo
wej”, a jakże świadczące o p eczołowitości marynar
skiej. W tym wielkim teraz pomieszczeniu na dwóch 
poziomach znajduje się muzeum z oświetlonymi ga
blotami, zawierającymi eksponaty dotyczące historii 
działań n:e tylko „Błyskawicy”, ale także innych o- 
krętów w czasie II wojny światowej. Trudno mi jest 
podać zawartość muzeum w szczegółach. Zbiory są 
bardzo ciekawe, jednakże w porównaniu do zbiorów 
Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, czy 



też do moich własnych w Glasgowie, nie są one bo
gate. Są tam eksponaty niezbyt pasujące do Muze
um Marynarki Wojennej, irrędzy innymi masa bro
ni ręcznej pochodzenia sowieckiego, umieszczonej 
tam chyba dla „zatkania luk”.

Z ogromną radością dowiedziałem się, że idea u- 
trzymania „Błyskawicy” jako muzeum jest żywa i 
ważna. Nie odbiegnę od prawdy pisząc, że okręt 
ten, na wzór HMS Victory, będzie utrzymany po 
wsze czasy jako ważna pamiątka wysiłku Polski w 
czasie II wojny światowej. Patrząc z pokładu „Błys
kawicy” na długie kolejki dzieci, młodzieży i doro
słych, cierpliwie czekających przy trapie, ze wzru
szeniem myślałem o czasach dawnych, kiedy „Błys
kawica” i inne okręty — skrawki suwerenne naszej 
Ojczyzny — codziennym trudem w bojach, na patro
lach, na bezmiernie długich szlakach konwojowych 
tworzyły ową przeszłość bez skazy, ów mit i legen
dę Morza czynem poparte, które przechodzą do hi
storii już teraz, za mego życia, że przekazywane jest 
to wszystko Narodowi w hołdzie i młodzieży ... na 
przyszłość.

„Błyskawica” ma być podobno umieszczona w 
„suchym doku”, czy też basenie po wschodniej stro
nie Skweru Kościuszki, dla trwałego zabezpieczenia 
części podwodnej ol zniszczenia. Będzie to nielada 
przedsięwzięcie, ale chyba cel jest godny największe
go wysiłku.

Z nie mniejszym wzruszeniem odbyłem pielgrzym
kę na Westerplatte i na Oksywie. Cały rejon We
sterplatte przedstawia sobą zadrzewiony park, a w 
nim ruiny — nienaruszone — placówek i strażnic, 
gdz:e bohaterscy obrońcy w liczbie 182 bronili się 
przez 7 dni przeciwko masom żołdactwa i huraga
nom ognia niemieckiego. Niedaleko wejścia na ten 
krwią uświęcony teren, turysta ujrzy dokładny plan 
placówek, schronów, koszar i innych ważnych obiek
tów, a pomoże mu to wielce w zrozumieniu olbrzy
miej nierówności sił obrońców wobec przewa
gi wroga. Ten niewielki obszar umocniony widać do

skonale, gdy się wejdzie na cokół Pomnika Bohate
rów stojącego blisko cypla półwyspu. Widać stąd jak 
na dłoni zalesiony teren, widać Martwą Wisłę, w za
gięciu której stał „SchleswigHolstein” i ział 
wtedy morderczym ogniem swych 280tek do celów 
stojących opodal.

Port wojenny na Oksywiu jest trudny do poznania. 
Uderza przede wszystkim masa drzew zasłaniających 
cały port, tak basen główny, jak i molo postoju KKT 
przy dawnej stoczni. Dowództwo Floty i dawna Ka
dra są bez zmian, jak również dawne domy dla ofi
cerów i podoficerów. Natomiast pojawiły się nowe 
budynki. Kompleks gmachów Wyższej Szkoły Ofi
cerów Marynarki Wojennej przy drodze do Chylo
ni!, naprzeciw olbrzymi obszar Stoczni Marynarki 
Wojennej; nieco dalej, ku wejściu do portu, budyn
ki kasyna, klubów itp. Ze względów zrozumiałych 
nie byłem wewnątrz portu, ani wewnątrz stoczni — 
jako cywil i „obcokrajowiec", choć dałbym wiele, 
aby raz jeszcze zobaczyć dawną Torpedownię, Mi- 
nownię i mola, przy których cumował się Dywizjon 
Trawlerów. Udałem się natomiast do kościółka. A- 
kurat odbywało s ę tam generalne sprzątanie, malo
wanie wewnątrz, skrobanie murów na zewnątrz, 
więc niewiele tam zobaczyłem. Odwiedziłem jednak
że cmentarz, dziś już zupełnie pokryty pomnikami 
grobowym', a od strony morza odgrodzony masą 
krzewów i drzew, tak, że nawet stamtąd nie mogłem 
spojrzeć na teren portu wojennego. Na cmentarzu 
niewiele nazwisk przywołałem w pamięci. Jest tam 
wszelako „symboliczny" grób ś.p. admirała Józefa 
Unruga, z prostym krzyżem ze srebrnej brzozy. 
Jego dom stoi niżej, po drugiej stronie drogi, ukry
ty między drzewami.

Chc ałbym w tym miejscu serdecznie podziękować 
panu Józefowi Grzonce za jego bezinteresowne za
jęcie się starym marynarzem, któremu pomógł spoj
rzeć w przeszłość i odnowić wspomnienia sprzed 
tak wielu lat.

Witold Poray-Wojciechowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Doroczne Walne Zebranie Kola Brighton odbyło 

się dnia 17 sierpnia 1980 roku. Delegatem na tym 
zebraniu z ramienia Zarządu Głównego był kol. S. 
Wolff.

Odznaczenia
W dniu 27 listopada P. Prezydent R.P. udekorował 

w Londynie kipt. mar. mgr Witolda Poray-Wojcie- 
chowskiego Kawalerskim Krzyżem Orderu Polonia 
Restituta, nadanym dekretem P. Prezydenta z dnia 
11 listopada 1980 r. za wybitną pracę niepodległoś
ciową i społeczną.

Na wniosek Prezesa Koła SMW Brighton odzna
czony został Srebrnym Krzyżem Zasługi kol. W. 
Oczkowski — za długoletnią i pełną poświęcenia pra
cę dla Koła.

Odwiedziny
W ostatnim okresie odwiedzili nasze Stowarzysze

nie kol.kol.:
Kpt. S. Dąbrowski z Bradford, kol. M. Ołdakow- 

ski (w przerwie w pływaniu), pp. T. Bernasowie z 
Kanady, kpt. mar. inż. J. Erlich z Południowej Afry
ki i inż. Jerzy Dietrich z Kanady.

Z Karty Żałobnej:
10 czerwca br. zmarł w Argentynie bosman Roman 

Szymański w 65. roku życia.

2 sierpnia 1980 zmarł w Polsce kpt. mar. Adolf 
Wdziękoński. Pochowany został w Gdańsku na 
cmentarzu Srebrzysko.

Cześć ich pamięci.

Komisja Opieki
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna

łów” wpłynęły na Fundusz Opieki następujące dary 
od kolegów:
W. Fara 9.12
I.Z. Nowacki 1.45
S. Podhoreski 20.87
J. Rochowczyk 48.94

Komisja Opieki składa serdeczne podziękowania 
Ofiarodawcom.

Fundusz Naszych Sygnałów:
Na Fundusz „Naszych Sygnałów” wpłacili Kole

dzy:
p. Hilda Seifert 2.00
W. Morgan 5.00
p. J. Bielak 10.00
Z. Jagusiewicz 4.00
SMW Koło Brighton
H. Adamiak 11.00
B. Bąkowski 2.00
J. Bechyne 1.00
A. Żukowska 5.00
W. Burko 1.00
T. Farbisz 9.37
B. Drzyzga 2.00
C. Iwiński 1.00
P. Kaczmarek 0.50
R. Kuffel 1.00
K. Lewicki 1.00
J. Mączka 1.00
P. Modrzejewski 1.00
W. Oczkowski 0.50
S. Podsiadło 1.00

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Errata:
W artykule kol. M. Kadulskiego zeszyt „N.S.” 144 

na str. 18 wiersz 13 od ołu powinno być r. 1938 
a nie 1939.

W nr. 144 „N.S.” na str. 36, pod fotografią z Wy
stawy Marynarki Wojennej figuruje obok kol. Po- 
ray-Wojciechowskiego kol. Kazimierz Było, a nie 
prezes Zawada, który w chwili robienia fotografii 
n e był obecny na sali, doglądając przygotowania 
obiadu w Klubie SPK.

Kolega inż. Michał Hłasko wydał nakładem Wy
dawnictwa Uczelnianego w Gdyni, książkę zatytu
łowaną „Piosenki Szkoły Morskiej w Tczewie 1920 
-1930”. Jeden egzemplarz tej książki ofiarował Sto
warzyszeniu, za co mu bardzo dziękujemy.

Kol. Serafin dodał do wykazu kolegów prześlado
wanych w Polsce, nazwisko por. mar. Zygmunta 
Gromnickiego (cichociemny). Po powrocie do Kra-
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KRONIKA Z GLASGOW  A
(Okres sprawozdawczy marzec-wrzesień 1980)

Po wysiłku związanym z obchodem 60-lecia Zaślu
bin Polski z Morzem, tak Zarząd Koła jak i człon
kowie zwolnili niejako tempo pracy, przechodząc 
na „Mała naprzód” i ograniczając się do współpra
cy z tutejszym Komitetem Organizacji Niepodległo
ściowych w urządzaniu rozmaitych imprez i uroczy
stości.

Tuż przed rozpoczęciem się okresu wakacyjnego, 
w początkach lipca, KON zorganizował uroczystą 
akadem ę z okazji smutnej rocznicy śmierci naczel
nego wodza gen. W. Sikorskiego. Po wakacjach zaś, 
z pewnym opóźnieniem, miały miejsce uroczystości 
związane z 60-leciem „Cudu nad Wisłą”, w dniu 
7 września br., zorganizowane przez SPK, SMW i 
Koło Inwalidów Wojennych. Trzytygodniowe opóź
nienie zostało spowodowane czasową nieobecnością 
arcybiskupa i metropolity Glasgowa. J.E. Tomasza 
Józefa Winninga, przebywającego w sierpniu w po
dróży na Dalekim Wschodzie.

W niedzielę dnia 7 września odbyła się uroczysta 
Msza św. w kościele Św. Szymona. Mszę celebrował 
J.E. arcybiskup Winning w asyście rektora Misji Ka
tolickiej w Szkocji, ks. kanonika W. Drobiny oraz 
naszego glasgowskiego proboszcza polskiej parafii, 
ks. Mariana Łękawy.

Po Mszy arcybiskup Winning przybył do Domu 
SPK na uroczysty obiad żołnierski. Tak on, jak i 
mjr Zygmunt Szadkowski, prezes SPK na W. Bry
tanię, byli honorowymi gośćmi. Obiad zgromadził o- 
koło 120 osób, między nimi dość szczupłe grono ma
rynarzy z prezesem M. Zawadą na czele.

Po obiedzie nastąpiły przemowy. P. prezes mij 
Szadkowski w kilku słowach przedstawił znaczenie 
uroczystości, podkreślając światową wartość zwycię
stwa nad Wisłą i jego znaczenia w chwili obecnej.

Kol. Witold Poray-Wojciechowski w swoim prze
mówieniu po angielsku, złożył hołd poległym 60 lat 
temu, nawiązując do wiekami trwającej tradycji Pol
ski, jako Przedmurza Europy, a podkreślając wysi
łek Narodu i jego wkład na polach bitew ostatniej 

ju spędził rok w celi wielkości szafy. Miejscowości 
nie pam ęta. Uzupełnił również wiadomości o ppor. 
Lucjanie Masłoka, który był jego serdecznym przy
jacielem z okresu niewoli. Nigdy nie był w Marynar
ce Wojennej. Był oficerem Marynarki Handlowej i 
ppor. rezerwy przydzielonym w czasie mobilizacji 
do któregoś z batalionów morskich.

wojny. Wspomniał bohaterstwo Armii Krajowej, Po
wstanie Warszawskie, Narwik, Tobruk, Monte Cas
sino, złożył hołd polskim lotnikom i marynarzom, 
którzy stracili życie w obronie wolności, walcząc 
nad Londynem i Kontynentem Europy, na Atlanty
ku, Oceanie Lodowatym i morzach półkuli zachod
niej. Swoje zwięzłe przemówienie zakończył wier
szem Roberta Burnsa, który 200 lat temu złożył 
wiązankę słów-dedykację poety-patrioty na ołtarzu 
Wolności:

,,Thou oj an independent mind,
With soul resolv’d, with soul resignd, 
Prepar’d Power’s proudest frown to brave; 
Who will not be, nor have a slave;
Yirtue alone who dost revere,
Thy own reproach alone dost fear,
A pproach this Shrine and worship here”.

Po obu mowach lp. prezes SPK Zygmunt Szadko
wski dokonał w imieniu Prezydenta RP dekoracji J. 
E. arc. Winninga Orderem Polonia Restituta II Kla
sy z Gwiazdą. Kol. W. Poray-Wojciechowski zaś 
wręczył Gościowi album pamiątkowy ze specjalnym, 
na tę okazję sporządzonym homagium (zał.). Arcy
biskup Winning w swoim krótkim przemówieniu pod
kreślił swą przyjaźń dla ośrodka polskiego w jego 
metropolii, złożył hołd tym, co 60 lat temu przyczy
nili się do Cudu nad Wisłą i nawiązał do spodziewa
nej wizyty Ojca św. w Glasgowie w 1982 roku, roku 
łaski i błogosławieństwa dla polskich i szkockich ka
tolików.

Wieczorem tego dnia odbyło się zebranie Zarzą
du Koła SMW Glasgow. Obecni na zebraniu: — pre
zes Zawada, kol. Z. Zdrojewski, W. Cygan, K. Było, 
M. Zięba, W. Ciąpała, R. Orr-Okoński, F. Klecze- 
wski, A. Kowalski, W. Poray-Wojciechowski i Z. Mo- 
tłoch (nowo przyjęty członek Koła).

Prezes Zawada omówił działalność Zarządu (jak 
wyżej), następnie podkreślił, że nasze Koło SMW 
zapoczątkowało „ideowe oczyszczenie” wśród pols
kich organizacji emigracyjnych na terenie Glasgowa.

Przedyskutowano następnie komunikat kol. W. 
Krzyżanowskiego jak i odpowiednie punkty proto
kołu obrad Walnego Zebrania Członków SMW z 
dnia 13 kwietnia 1980 r„ a odnoszących się do te
matu rozwiązania Stowarzyszenia.

Po wypowiedziach Kolegów przyjęto następujące 
DEZYDERATY:

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
członków Koła SMW Glasgow, dla uchylenia wnio
sków na ostatnie walne zebranie członków SMW w 
Londynie w początkach maja 1980 roku.
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22. Wysanie odpowiedniego zawiadomienia! do 
członków Koła, jak i kolegów marynarzy nie zrze
szonych w Kole SMW Glasgow, a mieszkających 
na terenie Szkocji*

W dniu 21 września, w związku z „Rokiem Katy
nia” odbyła się podniosła uroczystość zorganizowa
na przez Komitet Organizacji Niepodległościowych 
w Glasgowie — według załączonego programu. (Zał.)

Po uroczystym nabożeństwie celebrowanym przez 
goszczącego w Glasgowie ks. Franciszka Rumińskie
go, salwatorianina-misjonarza w Tanzanii, w asyś
cie ks. Mariana Łękawy, proboszcza polskiej para- 
f:i katolickiej, miała miejsce uroczysta akademia w 
Domu Polskim im. Gen. W. Sikorskiego.

Zespół amatorski Towarzystwa Społeczno Oświa
towego złożył hołd pamięci pomordowanych w Ka
tyniu. Pochyliły się sztandary gdy p. Władysław Bed
narek zapalił symboliczną świecę na odpowiednio 
przybranym w zieleń podium i gdy zebrani na sali 
(około 120 osób) odśpiewali hymn narodowy. Prze
mowy i recytacje, które wycisnęły niejedną łzę z o- 
czu, zakończył marsz pogrzebowy Chopina.

Na apel kpt. S. Żmijewskiego zebrano £106.50 z 
przeznaczeniem dla „Wolności Słowa” w Polsce.

Ta uroczysta akademia-modlitwa pozostanie na 
długo w naszej pamięci.

KOMITET POLSKICH ORGANIZACJI 
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W GLASGOWIE

Zaprasza Rodaków do wzięcia udziału w uroczysto 
śćach 40-lecia Zbrodni Katyńskiej, które odbędą 
się w dniu 21 września 1980 r., według następujące
go programu:
Godz. 11.00 — Msza św. na intencję pomordowa

nych w Katyniu. Mszę odprawi ks. prób. M. 
Łękawa SAC, w kościele Św. Szymona — Par- 
tick.

Godz. 12.45 — Uroczysta akademia w Domu Pol
skim im. gen. W. Sikorskiego, 5 Park Grove 
Terr., Glasgow G3, w wykonaniu Zespołu a- 
matorskiego Towarzystwa Społeczno-Oświato- 
wego.
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Zagajenie: — Przewodniczący Komitetu Organizacji 
Niepodległościowych, p. Władysław Bednarek. 
Zapalenie symbolicznej świecy. Hymn narodo
wy.

Otwarcie: — Kierownik Zespołu Amat., p. W. Mi
nor.

Recytacja: — „Modlitwa" — S. Andruszkiewicza — 
p. Krystyna Tribedi.

Przemówienie po polsku — p. prof. dr Leon Koczy, 
z recytacją wiersza „Katyń”, Witolda Poray- 
Wojclechowskiego — p. F. Misiaszek.

Recytacja: — „Weź do ręki tej ziemi garstkę”. Au
tor n.n. — p. Ludwik Chromy.

Przemówienie po angielsku: — p. W. Poray-Woj- 
ciechowski.

Recytacja: — „Katyń", by Doreen Higersberger
p. Marion Camrass.

Recytacja: — „Pacierz za Zmarłych" Or-Ot. — p.
Helena Phillipps.

Pianino: — „Marsz pogrzebowy” F.R Chopin — p. 
Jerzy Górniak.

Słowa końcowe: — pp. W. Minor, St. Żmijewski.
Wystawa „Katyń” w B bliotece Domu Polskiego w 

sobotę 20 i w niedzielę 21 września.

POGRZEB
Ś.P. POR. MAR. ADOLFA WDZIĘKOŃSK1EGO 

7
Ś.p. „Dołek" Wdziękoński miał operację tętniaka 

układu krążenia, przeprowadzoną w szpitalu Akade
mii Medycznej w Gdańsku przez wybitnego specja
listę dr. Pryczkowskiego. Niestety, poddał się opera
cji za późno, nie można było uratować drożności 
tętnic i nerki przestały pracować. Zmarł w nocy z 
1 na 2 września 1980 r.

Nabożeństwo żałobne odprawiono rano w dniu 
4 września w kościele parafialnym we Wrzeszczu.

Pogrzeb odbył się na cmentarzu we Wrzeszczu 
(Gdańsku). Po modlitwach żałobnych wyprowadzo
no zwłoki w trumnie przykrytej polską banderą. 
Orszak żałobny otwierał zaraz za krzyżem sztandar 
ZBOWID-u Polskich Linii Oceanicznych, za nimi 
kroczyła delegacja trzech kapitanów Żeglugi Wiel
kiej, w mundurach, oraz delegacje niosące wieńce 
od Rady Zakładowej, Koła Emerytów i Rencistów 
PLO i W. Milewskiego. Przed księdzem niesiono du
ży wieniec od kolegów z SPMW; nieśli: Julian Czer
wiński, Jan Gosk i Edmund Pappelbaum.

Za trumną, wdowa pani Katarzyna Wdziękońska 
i najbliższa rodzina. Ogółem w pogrzebie wźięło u- 
dział około 100 osób.

Ksiądz prowadzący pogrzeb wygłosił podniosłe, 
pełne wiary przemówienie.

Pochowano „Dołka” w przepięknym wrześnio
wym słońcu, przypominającym pogodę tragicznych 
dni sprzed 41 lat.

Z kolegów oficerów Marynarki Wojennej w po
grzebie wzięli udział: Stanisław Błażejewicz, Borys 
Bronikowski, Julian Czerwiński, Jacek Dehnel, Jan 
Gosk, Józef Górny, Czesław Kazubek, Wieńczysław 
Kon. Zbigniew Kowalski, Edmund Pappelbaum, Wi
told Prowans, Władysław Salamon, Bronisław Son- 
nenfeld, Jan Sobieraj, Janusz Staliński, Kazimierz 
Szczęsny, Jan Wąsowicz i Bolesław Zaleski.

J. Czerwiński

Zofia Eibel
O TRZECH BRACIACH

Trzech bohaterów w Eiblów rodzinie 
niech uczczą moje wiersze.
Ich bohaterstwo niechaj zasłynie, 
budząc uznanie najszczersze. 
Bomby pękały wokół okrętu 
i walka tłoczyła się twarda, 
wtedy wśród huku oraz zamętu 
zwijała się postać Edwarda.
Hitler dziś napadl na polską ziemię.
Cóż Edward Eibel czyni? 
ratuje rannych, gdyż jest doktorem 
naczelnym na Flocie w Gdyni.

Komandor Henryk w kwiecie młodości 
na morzu szczególnie bystry, 
stal się, ku swej rodziny radości 
pierwszym dowódcą ,,Iskry"!
W późniejszych latach jest na „Garlandzie" 
sławnym obrońcą konwoju, 
walczył przeciwko Hitlera bandzie, 
zwyciężał w każdym boju!
Konstanty Eibel, dzielny kapitan, 
w Kozielska, w jeńców obozie, 
był do niewoli rosyjskiej schwytam 
i tam. w potwornej grozie, 
Z towarzyszami całkiem bezbronny 
w Katyniu był rozstrzelany.
Na tym więc kończę ten wiersz pozgonny, 
łzami rodziny oblany!

Uwaga Redakcji. — Pani Eibel jest sędziwą osobą 
i stryjenką rodu Eiblów. Na ich cześć ułożyła powyż
szy wiersz, który zamieszczamy jako dowód nasze
go głębokiego szacunku dla Niej oraz pamięci o na
szych Kolegach.
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Z KOLEGAMI
Kol. S. Pohorecki w miesiącu sierpniu wstąpił w 

związki małżeńskie. Pani Pohoreckiej na imię jest 
Pstra. Życzymy Im z całego serca dużo szczęścia i 
pogodnych dni. Zmiana stanu cywilnego nie wpły
nęła na zmianę trybu życia kol. Pohoreckiego. Prze
mieszcza się nadal z miejsca na miejsce zgodnie ze 
swoją fantazją i porą roku. Dotrzymuje im towarzy
stwa przemiły nowy piesek (dziwna mieszanina naj
rozmaitszych ras), którego nazwano Bingo Wspania
ły.

Kol. R. Tymiński, po długim i pracowitym życiu 
w Grand Bahamas Port Authority, postanowił sobie 
pofolgować i przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Państwo Tymińscy zamieszkali w Toronto w Kana
dzie i bardzo szybko włączyli się tam w nurt nasze
go marynarskiego życia na tamtejszym terenie.

Prezes Koła Glasgow, kol. M. Zawada, poprosił 
o zwiększenie ilości przesyłanych „Naszych Sygna
łów”, a to dlatego, aby móc ofiarować po jednym 
zeszycie prezesom tamtejszych organizacji niepodle
głościowych. „Nasze Sygnały” cieszą się u nich wiel
kim powodzeniem.

Mieliśmy list od kol. J. Wańkowskiego. Pisze w 
nim trochę o rodzinie, wspomina z rozczuleniem 
swój pobyt w Norwegii w 1979 roku oraz projekty 
urlopowe na rok bieżący (Grecja). Na ich od
cinku wszystko w porządku.

Z kol. kmdr. J. Czerwińskim od czasu do czasu 
wymieniamy listy. Ostatnio, na początku września, 
przysłał bardzo ładny list wraz ze wspomnieniem 
pośmiertnym o kol. Dołku Wdziękońskim, które u- 
mieszczone jest w „Naszych Sygnałach”. Przysłał 
również za pośrednictwem naszego Prezesa szereg 
uwag o zauważonych usterkach, za co dziękujemy.

Kol. Hess w liście z września pomógł nam ziden
tyfikować jednego z kolegów na zdjęciu przy
słanym nam przez kol. Piaskowskiego. Widocznie 
wszystko u niego jest w porządku, bo nic nie narze
ka.

PO ŚWIECIE
Kol. Poray-Wojciechowski prosił o pomoc w zi

dentyfikowaniu proporczyka dla znajomego, który 
go zabrał od Niemca, a ten ostatni znalazł ten pro
porczyk w Gdyni. Według kol. Karnickiego musiał 
to być proporczyk komisarza m. Gdyni, p. Sokoła.

Koledzy z Polski złożyli kwiaty przed naszą Ok
sywską Tablicą ku uczczen u pamięci poległych ko
legów i przy tej okażji przesłali nam swoje najserde
czniejsze pozdrowienia. Na kartce figurowało 5 pod
pisów.

Kol. Pieńkowski, sądząc z listu napisanego we 
wrześn u, coraz częściej bierze udział w tamtejszym 
życiu społecznym. Święto Morza, które urządzali u 
siebie, było według niego bardzo miłe i udane. 
Wśród kolegów był kmdr Tymiński, z którego obe
cności specjalnie się cieszył, gdyż po raz ostatni wi
dział go przed wojną.

W piśmie z końca września kol. Poray-Wojciecho
wski zawiadamia, że Zarząd Koła Glasgow zwołał 
specjalne Walne Zebranie celem podania pod dys
kusję dezyderatów przyjętych na zebraniu Zarządu 
Koła w dniu 7 września. Koledzy nie zrzeszeni będą 
mile widziani w charakterze obserwatorów.

W liście z września kol. Bartlewicz informuje, że 
na ogół nie jest dobrze. Małżonka poważnie chora, 
i on również niedomaga (serce) i coraz bardziej 
wiek daje mu się we znaki. Od lat czeka na miejsce 
w Domu Pomocy Społecznej, wciąż bez skutku. Mó
wi, że w Kraju mają specjalnie uroczyście obchodzić 
stulecie urodzin gen. Sikorskiego.

Korespondujemy z kol. S. Piaskowskim. Bardzo 
często są to tematy związane z jego pracą o Mary
narce Wojennej, ale przy okazji również dostajemy 
wiadomości o życiu prywatnym.

Kol. M. Serafin razem ze swym listem z 28.9 
przysłał bardzo ciekawy artykuł, napisany przez Je
rzego Broniewicza w gazecie „Kulisy”. Tytuł artyku- 
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lu „Podkop prawie doskonały”. W tym „Podkopie" 
brał udz ał również kol. Serafin. Przedruk tego ar
tykułu Koledzy przeczytają w niniejszym zeszycie 
„Naszych Sygnałów".

Kol. Jekiel z USA napisał, że w najbliższym cza
sie będzie zwołane zebranie ich stowarzyszenia „Po- 
lish Navy Association of America Inc.”, celem prze
dyskutowania postanowień Walnego Zjazdu, zwią
zanych z likwidacją Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej. Pisze jednocześnie, że im na ogół termin na
szego Światowego Zjazdu nie odpowiada, bo w sto
sunku do przyjętych urlopów wypada zbyt wcześ
nie. Jednak zaznaczył, iż pragnie nas zapewnić, że 
jeżeli Zarząd SMW nie będzie mógł lub chciał daty 
Światowego Zjazdu zmienić, to na pewno postarają 
się pomimo to na Zjazd Światowy przyjechać.

Wraz ze swoim listem kol. Jekiel przysłał foto
grafię ś.p. kmdr. inż. T. Sukiennika dla jego siostry.

A oto kartka z pozdrowieniami od pp. Kubiako- 
wskich: „Ślemy najserdeczniejsze pozdrowienia z 
Domu Marynarza w Hove. Jesteśmy tutaj już drugi 
raz w tym roku na odpoczynku. Warunki w domu 
wspaniałe, a serdeczność pani J. Bechyne godna po
chwały. Bardzo miła przystań dla marynarza. Dzię
kujemy również p. Wójcik za rekomendację. Szcze
rze oddani T. i W. Kubiakowscy”.

Przytaczam wyjątek z listu z września br., otrzy
manego od p. Mełody Bramwell — byłej sekretarki 
oficera łącznikowego przy Kierownictwie Marynar
ki Wojennej w Londynie w czasie wojny:

„Dear Komandor Brunon and Pani Halina,
I send all good wishes and thoughts towards you 

both! I have been thinking a great deal, during these 
past weeks of all my Polish Friends and of your belo- 
ved Counrry, I remember you all with gratitude and 
affection, and thought it might cheer you to know, 
that we have great admiration for the superb cou- 
rage of your fellow countrymen and women in Pol- 
and. The spiritual power and strength they 
are man festing during this critical time, is an exam- 
ple to the whole world and those of us in the West, 
who have had such an easy path, compared with 
that of Poland, can only stand and wonder at the 
marvellous spiritual force of your nation.

Your fine Polish Pope must be very, very proud 
of his nation! And we here in England, are very 
pleased that he will honour us with a visit in 1982”.

Gdynia Czerwiński

DOROCZNY OBIAD OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ — ROK 1980

W sobotę dnia 8 listopada, najbliższą do dnia Nie
podległości odbył się w sali „Ogniska Polskiego” na 
1 piętrze nasz doroczny, tradycyjny obiad. Wzięło 
w nim udz ał tylko 20 osób, pewnego rodzaju re
kord. Tak ma'o jeszcze nigdy nie było i licz
ba ta daje dużo do myślenia. Gdyby na obiedzie 
byli wszyscy ci, którzy przysłali listy, że niestety, 
udz ału nie wezmą przeważnie z powodów zdrowot
nych, ale w których proszą o przekazanie życzeń, 
było by nas dwa razy więcej. A gdyby byli wszys
cy ci, którym marynarskość już dawno wyparowa
ła z głowy i którzy nawet nie pofatygowali się 
skreślić paru słów do organizatora, byłoby 
nas trzy razy więcej. Tak. Czas robi swoje. Był to 
prawie na pewno ostatni obiad oficerów Marynar
ki Wojennej w obecnych ramach organizacyjnych. 
Wszyscy jednak pragną by obiady były organizowa
ne nalał.

Pomimo niewielkiej ilości kolegów, nastrój na o- 
gół był dobry, było parę krótkich przemówień, by
ły anegdotki oraz słynne fraszki kol. Krzyżanows
kiego, w których mało kto został pominięty.

Jedzenie i trunki na poziomie, obsługa wzorowa. 
Poniżej są podane nazwiska kolegów, którzy brali 
udział w obiedzie koleżeńskim:

T. Budzyński, W. Krzyżanowski, J. Giertych, K. 
Zubkowski, F. Preisner, A. Trzyna, F. Minkiewicz, 
J. Busiakiewicz, Z. Jagusiewicz, Z. Plezia, W. Łosko- 
czyński, A. Wacięga, Z. Głowa, J. Hobot, A. Poni
kowski, B. Jabłoński, W. Śliwiński, M. Hrynkiewicz 
-Moczulski, B. Markowski, W. Nadratowski.

50-LECIE OFICERSKIEJ PROMCJ1 
ÓSMEGO KURSU POLSKIEJ MAR. WOJ.

Dnia 15 sierpnia rb., zgodnie z zaplanowanym 
przed trzema laty uroczystym obchodem pięćdzie
siąt rocznicy oficerskiej promocji ósmego Kursu 
Polskiej Marynarki Wojennej, zebrali się w Green- 
wich u pp. Karnickich, w pięknej, historycznej rezy
dencji z XVII wieku, komandorowie:

B. Wroński (szef kursu), J. Busiakiewicz (prezes 
Stowarzyszenia Marynarki), J. Rekner i B. Karnicki 
(podejmujący u siebie Kolegów — uczestników Zja
zdu).

Z siedemnastu podchorążych, którzy rozpoczęli 
Kurs w roku 1927 było na spotkaniu koleżeńskim 
tylko ośmiu oficerów, dziś zostało ich sześciu. Dwaj, 
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B. Biskupski i F. Pitułko odeszli ostatnio na wiecz
ną wachtę. Byli oni reprezentowani przez swoje Mał
żonki. Z Ameryki przysłali depesze: C. Abramow- 
ski i S. Pohorecki. Z dawniejszej promocji był (ele
gancki jak zawsze) pierwszy oficer kursowy, 
Brunon Jabłoński z żoną, panią Myszką.

Przemawiali barwnie, zwięźle i żywo: B. Karnic- 
ki, B. Wroński i B. Jabłoński, a w końcu Pani Pituł
ko.

Komandor Wroński wspomniał też o udziale w 
bitwie pod Warszawą w roku 19'20 gen. Aleksandra 
Karnickiego, który z pięknego portretu zdawał się 
przysłuchiwać mowom i rozmowom.

Z innych portretów rodzinnych w każdej sali spo
glądali antenaci rodziny Karnickich i zdawali się 
radować widokiem tylu strojnych i wciąż pięknych 
pań na reprezentacyjnym tle smokingów wysmuk
łych panów, co tak wspaniale potrafili zachować 
sprężystość, energię i humor. W ogóle atmosfera u- 
roczystości była podniosła, bardzo polska i przyja
cielska. Wpłynęła na to nie tyle niesłychana ilość 
szampana, co przede wszystkim serdeczna gościn
ność pani Jadwigi Karnickiej, dziś światowej sławy 
loktora-gineikologa, która, zdawało się, zstąpiła na 
salę wprost ze swego portretu, gdzie jeszcze jako 
panna Mickiewicz była studentką medycyny w St. 
Andrews i Edynburgu.

A w dole roztaczała się rzęsiście oświetlona pano
rama Londynu z jego Big-Benem, „Post Office Tow
er” i katedrą św. Pawła. Widać ją było za rozległym 
ogrodem, pełnym egzotycznych krzewów i drzew, 
wśród których króluje trzechsetletnia morwa, zasa
dzona z rozkazu ostatniego Stuarta, króla Karola II.

Z absolwentów VIII Kursu wyszło wielu dowód
ców, o których życiu i bojach tomy można by pi
sać. Toteż pisano niemało i nie tylko po polsku. W 
wielu historycznych już książkach angielskich mo
żna nieraz spotkać ich nazwiska.

Listy do Redakcji

„Nie wdawaj się w spór biskupi 
— oni się pogodzą 
na tobie się skrupi’’.

Kadulski versus Kórnicki

Drogi Kolego Redaktorze.
Stosując się do wyżej przytoczonej maksymy nie 

zamierzam zabierać głcsu merytorycznie w sporze 
między dwoma biskupami obrządku broni podwod
nej (choć jeden wytyka drugiemu brak święceń) z 
dwóch względów:

Po pierwsze, nie chcę być potraktowany jako pro
fan, który zabiera głos w dyskusji a nie skończył 
Gdyńskiego Kursu Oficerów Broni Podwodnej, a 
po drugie, że oni już. się pogolzili, nie czekając na 
spotkame przed wrotami Walhali.

Zabieram głos jako historyk-korektor.
Ale przedtem kilka słów na temat, kto ma prawo 

zabierać głos w dyskusji o salwie torpedowej. Czy 
tylko ci po „solidnym kursie torpedowym”? Wydaje 
się, że każdy o pewnym poziomie inteligencji i wia
domości z matematyki i fizyki, umiejący czytać 

jeszcze lepiej jeśli zna jakiś obcy język — może 
przyswoić sobie ten zapas wiedzy choćby nawet bar
dzo ezoterycznej, jaki nabywali absolwenci KOBP.

Zakładając, że Karnicki odpowiadał tym warun
kom, mógł on zdobyć bez skończenia KOBP dosta
teczną ilość wiadomości, aby na równych prawach 
z Kadulskim dyskutować na ten pasjonujący temat, 
nawet bez „nieocenionego doświadczenia wojenne
go".

Ale teraz zabieram głos jako historyk korektor. 
Borys Karnicki ukończył KOBP — co jest łatwo 
stwierdzić, biorąc do ręki listę starszeństwa ofice
rów marynarki wojennej. Przy nazwisku Karnicki 
mamy dwie litery oznaczające specjalność. A —■ spe
cjalista artylerzysta i B — specjalista broni podwod
nej. Przy nazwisku Kadulski (Marian) jest litera 
B.

Druga poprawka historyczna dotyczy sprawy nie- 
zaatakowania pancerników niemieckich (które „o- 
strzeliwały naszych braci na Helu godzinami”) przez 
nasze oopp.

„Schlezwjg Holstein” ostrzeliwał Hel 11, 18, 19 
września. „Schlezwig Holstein” i przybyły 20 wrześ
nia „Schlesien” ostrzeliwały Hel 21 i 23 września. 
Wszystkie wymienione wyżej ostrzeliwania były pro- 
wadzone z portu gdańskiego. Dopiero 25 września 
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około godz. 0900 oba okręty wyszły z Gdańska na 
zatokę ubezpieczone trałowcami i kutrami trałowy
mi i około 1000 rozpoczęły ostrzeliwanie Helu.

Gdzie były w tym czasie nasze oopp?
„Wilk” na wodach brytyjskich. „Sęp” internował 

się 17 września, „Ryś” 18, a „Żbik” właśnie 25 przy
był do Sanham (Szwecja). „Orzeł” bez map i uzbro
jenia gdzieś koło Gotlandu.

Następne, już ostatnie ostrzeliwanie Helu przez 
oba pancerniki z morza odbyło się 27 września. „Ta
ki wspaniały, długi cel”. Oczywiście szkoda — tyl
ko czym?

Parafrazując jeszcze jednego biskupa kończę — 
„Krytyka prawdę mówi, błędów się wyrzeka”.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Bohdan Wroński

Poniżej podajeniy przedruk listu, który się ukazał 
w „Tygodniku Powszechnym" z 5.10.1980 r.

Szanowny Panie Redaktorze,

Cierpimy na zanik perspektywy. Nic dziwnego — 
jesteśmy tylko ludźmi i dla większości 40-letni po
byt w obcych środowiskach zrobił swoje. Zależnie 
jednak od poziomu ideologii, wpływ ten jest bardzo 
zróżniczkowany, pomimo że na początku wszyscy 
zostaliśmy poza granicami Polski dlatego, że komu
nistyczna dyktatura sąsiada nam nie odpowiadała. 
Część szybko się wynarodowiła, duża część zobo
jętniała na wszystko co polskie i w Kraju i na ob
czyźnie, tam gdz:’e istnieją niepodległościowe orga
nizacje i wreszcie jest część, która pozostała wysoce 
ideowa i niepodległościowa — ale moim zdaniem, 
żyje zanadto ubiegłą wojną, a zbyt mało teraźniej
szością. Część ta ochoczo płaci na niezliczone cele 
em gracyjne i wyżywa się w obchodach, rocznicach 
i fundowaniu pamiątek (pomniki, tablice, witraże 
itd.), koszt których często sięga wiełu tysięcy fun
tów. Słowem stworzyli dla siebie jakby namiastkę 
Polski, która im się śni po nocach, ale gdy doszło 
u nas do apelu o datki w związku z ruchem robotni
ków w Polsce i została zaproponowana suma 
£1000.00 — jakby grom spadl z jasnego nieba na 
obecnych. Tak przesadnie dużą wydawała się ta su
ma. Odezwały się głosy, że będziemy płacić jeszcze 
nie raz i nie dwa, i zebrani uchwalili sumę znacz
nie mniejszą.

Wydaje mi się, że fundowanie pomników, witra
ży, tablic i organizowanie zjazdów jest bardzo pięk
ne, zostawia ślad dla historii, ale właściwie oznacza 

jedynie żeśmy z honorem wypełnili swój obowiązek 
w czasie 2 wojny światowej. Jest to czas przeszły, 
a Polska walcząca o swoje ludzkie prawa jest Cza
sem teraźniejszym.

O ile chodzi 0 mnie, gdybym miał wybierać mię
dzy zafundowaniem o parę tablic mniej albo płace
niem tak dużo i tyle razy ile trzeba na Kraj, wy
brałbym to ostatnie. Bo Polska żywa jest tam, a nie 
tu, i w porównań u do niej nie ma spraw wielkich 
na obczyźnie i o tym tdzeba stale i zawsze pamię
tać.

B. Jabłoński

SPROSTOWANIE

Szanowny Panie Redaktorze,
W nr. 143 „Naszych Sygnałów” (styczeń-kwiecień 

1980) w mojej odpowiedzi koledze M. Kadulskiemu. 
napisałem, że „przed wojną nikt ćwiczebnej salwy 
6 torped nie strzelił”.

Obecnie rozmawiałem z Aleksym Czerwińskim i 
on powiedział mi, że dla sprawdzenia jego „metody 
salw torpedowych na k-t” — ORP „Grom” i „Błys
kawica” strzeliły salwę 12 torped z doskonałym re 
zultatem.

Wobec tego proszę wszystkich czytelników „N.S.” 
przyjąć do wiadomości (kogo to naturalnie intere
suje to moje sprostowanie.

Borys Karnicki)

The British Council jor Aid to Refugees przesła
ło nam list następującej treści:

Re: Homes for Elderly Refugees
You will see from the attached note that our 

old people’s home „Agnew House”, moved from 
Kennsington to new premises in Golders Green.

I also wish to inform you that we have some 
vacancies in this home for erderly refugees, who 
are no longer able to manage on their own and 
are in need of care and attention.

Please do not hesitate to get in touch with us 
if you know of somebody who would like to ap
ply for admission to this home.

I also want you to know that we have one va
cancy in our Sheltered Home in Sheen, London 
SW14. This is a suitable accomodation for a refu
gee over the retirement age still capable of looking 
after himself. All residents are expected to do 
their own shopping and cooking and to lead an in-
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dependent life. They have their own bedsitter units 
and there is a resident warden in the house for 
emergencies only.

Yours sincerely
O. Cadsky

Head — Elderly Refugee Section

Captain K.K. Nadratowski
Polish Naval Association
14 Collingham Gardens
London SW5

Dear Sir,
I am carrying out research into H.M.S. BROCK

LESBY, a Hunt Glass Destroyer.
ORP Krakowiak and ORP Kujawiak formed 

part of the 15th Destroyer Flotilla in 1941 with 
Brocklesby and other Hunt Class Destroyers. In 
1943, ORP Błyskawica and Brocklesby were in the 
57th Destroyer Division, Mediterranean Fleet.

In 1945 ORP Ślązak and Krakowiak were in the 
16th Destroyer Flotilla with Brocklesby.

I am anxious to obtain any details of incidents 
in which Brocklesby took Jpart and in fact, I 
wrote to Mr. Piechowiak in June. 1976, without 
any success.

Hoping you can help me.

Yours sincerely
Andrew Skinner

Drogi i wielce Szanowny Panie Sekretarzu,

Dziękuję za tak serdeczny list. Co do książki, 
spełniłem swój obowiązek.

Nie czuję się zbyt dobrze i z pisaniem nie jest 
najlepiej. Mija mi 97 i 1 /2 lat, i nie wiem czy do
trzymam do następnych urodzin.

Spieszę więc podziękować Prezesowi, Zarządowi i 
Funduszowi Pomocy za koleżeński stosunek do 
mnie, tego najstarszego marynarza — prawie 80 
lat jak nim zostałem 119011 rok). Zawsze, o ile wiem, 
zaszczycali mnie wspomnieniem. Jestem Wam wszy
stkim serdecznie wdzięczny.

Stowarzyszeniu życzę długiego życia i powrotu do 
Wolnej Polski.

Z powodu wieku wykruszacie się. Nie zniechę
cajcie się, jeśli śm;em radzić, zawsze jest jeszcze do
stateczna ilość wojennych marynarzy, aby zacho
wać Stowarzyszenie z Jego Funduszem Pomocy i 
doskonałymi „Naszymi Sygnałami”.

„Nasze Sygnały" są Waszym łącznikiem. Zawsze 
wnoszą coś nowego do nauki o morskiej strategii 
czy taktyce, lub cenne wspomnienia o Marynarce 
Wojennej.

A więc Stowarzyszenie — Fundusz Pomocy — 
Nasze Sygnały.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia dla siebie 
i wszystkich Kolegów.

Jerzy W olkowicki
Gen. Bryg.

Szanowny Panie.
Dziś dopiero otrzymałem fotokopię Pańskiego li

stu z dnia 13 sierpnia 1980 roku do W. Milewskie
go, z zawiadomieniem, że Stowarzyszenie Marynar
ki Wojennej przesyła hojny dar w kwocie £500 na 
zmikrofilmowanie dokumentów dotyczących Mary
narki Wojennej, a znajdujących się w Instytucie Pol
skim.

Chyba nie muszę dodawać, jak bardzo uradował 
mnie ten list i choć na pewno już Instytut wysłał 
swoje dziękczynne potwierdzenie odbioru tego da
ru, proszę i ode mnie przekazać Zarządowi Stowa
rzyszeni bardzo gorące wyrazy wdzięczności.

A gdyby któryś z członków zechciał i sam zapi
sać się w poczet dobroczyńców Instytutu — wdzię
czna będę za łaskawe podanie adresu — a natych
miast prześlę naszą „literaturę”.

Raz jeszcze bardzo a bardzo dziękuję i przesyłam 
serdeczne pozdrowienia.

Aniela Mieczysławska

1, Advie Place, 
Mount Florida. 

Glasgow G 42 9XE

13, October 1980
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UWAGI DOTYCZĄCE NIEŚCISŁOŚCI 
W NR. 144

1. Cz. Wnorowski:
Str. 3 kol. 2, wiersz 9 od góry ma być Jacynicz, 

a nie Jacewicz. Str. 7 kol. 1 „Szkoła Podch. Piech, 
w Warszawie”, wiersze 11 i 12: podaję opuszczone 
(zapomniane) imiona: Bronisław Bończak i Stanisław 
Godek.

Str. 9, kol. 2. wiersz 13 od góry: po komandorze 
J. Czechowiczu komendantem Westerplatte był w 
latach 1931-1934 kpt. Jan Lityński, od 1934 do wrze
śnia 1938 roku komendantem był mjr Stefan Fabi
szewski, od września 1938 komendantem był boha
terski mjr Henryk Sucharski. Nieściśle więc pisze 
autor, że po nim (Czechowiczu) tę funkcję przejął 
mjr Sucharski. Kmdr ppor. Józef Czechowicz prze
szedł na emeryturę w 1931 roku.

Str. 9, kolumna 2 wiersz 27 od ołu: „W pierw
szej połowie października 1920” adm. Porębski pole
cił zorganizowanie Kursu Of cerskiego Marynarki 
Wojennej w Toruniu”, data budzi wątpliwość, gdyż 
pierwszy Tymczasowy Instruktorski Kurs dla Ofice
rów Marynarki Wojennej (TIK) rozpoczął się w lu
tym 1901 roku i ukończył 1)10)19'22 r.

2. J. Czerwiński. Str. 12, kol. 2, wiersz 5 od dołu: 
jest „może powstań e budynek Marynarki Wojennej 
w Gdyni”, powinno być „budynek muzeum Mary
narki Wojennej w Gdyni”. Str. 13, kol. 2 wiersz 23 
od dołu: błąd drukarski jest „Kolew” zamiast Ko
wel (miasto).

3. Uzupeln enia i sprostowania:
Str. 35, kol. 22, wiersz 13/114 odldołu: błędna infor- 

Woldenberg, lecz kpt. mar. Marian Romanowski, 
ski zginął w Detzu przy oswobadzaniu Oflagu IIC 
macja i błędne imię: nie kpt. mar. Stefan Romanow- 
i to nie zginął w Detzu lecz 27.9.1944 w Oflagu 
IVB Dósel podczas nalotu i bombardowania lotnicze
go przez aliantów. Oficer o nazwisku i imieniu Ste
fan Romanowski nie służył w Marynarce Wojennej.

Jest nieporozumieniem w odczuciu tutejszych ko
legów podanie poległych kpt. Jugana i kpt. Sielanki 
w tym „Uzupełnieniu”, bowiem oficerowie ci nie 

mogą być zaliczeni do „Nieopublikowanych strat” 
z numeru 143. Trzeba być sprawiedliwym i szanować 
prawdę historyczną na łamach „N.S.” o tych, którzy 
zginęli jak żołnierze w dniu 30.1.1945 w Detzu przy 
oswobadzaniu obozu Woldenberg, jak i o tych, któ
rzy zginęli podczas alianckich bombardowań. W Dó
sel zginął razem z Romanowskim Marianem kmdr 
ppor. Tadeusz Dobrzyński.

Wracając do tych św. pamięci Kolegów, którzy 
zginęli na moich oczach 30 stycznia 1945 r„ to prócz 
kpt. Jugana i kpt. Sielanki należy wspomnieć kpt. 
mar. inż. Kazimierza Sawickiego, por. mar. Jana 
Strupczewskiego, por. mar. Lucjana Jakubowskiego, 
ppor. mar. Jeremiego Hulanickiego, chor. mar. Jana 
Łapawę, oraz por. mar. rez. Jana Dąbkowskiego.

W tej samej kolumnie kolega F. Jabłoński podał 
nazwiska chor. mar. W. Szefera z Warsztatów Pływ. 
Flotylli oraz st. bosm. Wacława Szwarca, szefa kan
celarii Sztabu Flotylli, lecz nazwiska te nie są uzu
pełnieniem strat korpusu oficerskiego, dotyczą nato
miast problemu wymagającego osobnego opracowa
nia o odpowiednich stratach korpusu podoficerskie
go, jako przyczynek do tego problemu mogę dodać 
następujące nazwiska podoficerów, tragicznych o- 
fiar tego samego dnia co kpt. mar. Bończak. Oto 
one:

Str. bosm. Chmielewski (imienia nie znam) — 
adm. gosp. ze Sztabu Flotylli;

St. bosm. Julian Tomaszewski — kapelmistrz Flo
tylli;

St. bosm. Bolesław Albo — zca kapelmistrza;
St. bosm. Marian Radziejewski — kierownik ra

diostacji „Sierpinka”;
Bos. Gabriel Deczer — solista-bas orkiestry Flo

tylli.
W tej samej kolumnie list kol. T. Farbisza zawie

ra zupełne nieporozumienia; mówi o komdr. por. S. 
Kamińskim myląc go z kmdr. S. Kamieńskim, o któ
rym sprostowanie było zamieszczone w sąsiedniej 
kolumnie na tej samej stronie „N.S.”, następnie 
zniekształcono nazwisko kmdr. por. Alojzego Czes- 
nowickiego, podając je jako Cześnikowski; 
kmdr, por. A. Czesnowicki nie zginął, lecz zmarł 
w 1939 roku, jeszcze przed wybuchem wojny.
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