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ZARANIE MARYNARKI WOJENNEJ
W roku 1983 minęło 65 lat od podpisania dekre

tu Naczelnika Państwa o stworzeniu Marynarki 
Polskiej. Tekt tego dekretu przytaczam w całości:

„Z dniem 28 listopada 1918 rozkazuję utworzyć 
marynarkę polską, mianując równocześnie pułko
wnika marynarki, Bogumiła Nowotnego, szefem sek
cji przy ministerstwie spraw wojskowych.

Warszawa, 28 listopada 1918
Józef Piłsudski”

Geneza tego dekretu nie została dotąd nigdzie 
naświetlona.

Poniżej przytaczam wyjątki z pamiętnika koman
dora Nowotnego dotyczące tego okresu. Komandor 
Bogumił Nowotny był oficerem marynarki austro- 

węgierskiej. W kwietniu 1918 r. został przydzielony 
do rządu Królestwa Polskiego (Okres Rady Regen
cyjnej, generał gubernator Besseler), w charakte
rze rzeczoznawcy i referenta spraw żeglugowych. 
Wyjątki z pamiętnika podaję bez zmian, nie popra
wiając chronologii wydarzeń, która w pamięci star
ca piszącego pamiętnik mogła się poplątać — nato
miast przyjmuję, że relacje dotyczące faktów są 
prawdziwe.

Jednocześnie w tym numerze jest zamieszczone 
opracowanie Juliana Czerwińskiego „Flotylla Pucka 
w walce o niepodległość”. Pamiętnik Nowotnego i 
opracowanie Czerwińskiego stanowią ważny przy
czynek do poznania początków naszej Marynarki 
Wojennej.

B. Wroński
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WYJĄTKI Z PAMIĘTNIKA 
KMDR. B. NOWOTNEGO

Po załatwieniu sprawy mieszkaniowej postarałem 
się o przyjęcie przez generałgubernatora Besselera, 
u którego miałem rozkaz zaraz się zgłosić, które 
przyboczny adiutant wyznaczył na dzień następny 
o godzinie dwunastej. Przyjęcia takie odbywały się 
na Zamku, gdy tymczasem gubernator mieszkał w 
Belwederze, dawniejszej rezydencji gubernatorów ro
syjskich.

Te prawie codzienne jazdy niemieckiego guberna
tora z Belwederu wzdłuż ulic miasta do królewskie
go Zamku odbywały się z wielką pompą. Szwadron 
kirasjerów w swoich galowych mundurach wyprze
dzał pochód, za nimi jechał, zwykle w otwartym po
wozie zaprzężonym w cztery białe konie, guberna
tor z przybocznym adiutantem, a za powozem je
chał drugi szwadron na koniach z barwnymi chorą
giewkami.

Tymczasem na Zamku, w sali poczekalnej, groma
dzili się wszyscy ci, którzy zostali wezwani na au
diencję, gdzie ich przyjmował adiutant od służby. 
Fanfary i bicie w bębny oznajmiały przyjazd guber
natora na Zamek. Wkrótce potem dwóch żandar
mów w galowych mundurach otwierało drzwi do sa
li przyjęć a adiutant wpuszczał oznaczoną przez nie
go osobę do gubernatora, po czym drzwi się zamy
kały.

Gdy przyszła na mnie kolej, znalazłem się w sali 
ozdobionej portretami byłych królów polskich, i 
zameldowałem gubernatorowi, że z rozkazu cesarza 
Karola zostałem przydzielony do Rządu Polskiego. 
Generał Besseler przypomniał sobie zaraz moją byt
ność w Warszawie w roku 1916 i powiedział, że 
sprawy związane z żeglugą śródlądową i morską 
są podczas, trwania wojny w rękach marynarki nie
mieckiej i że wszystkie zagadnienia interesujące 
rząd polski i austriacki otrzymam od szefa Żeglu
gi, kapitana fregaty hrabiego Posadowskiego, lecz 
tylko w charakterze obserwatora. Przy pożegnaniu 
zaprosił mnie na obiad, który odbył się punktualnie 
o pierwszej.

Zasiadłem jako gość gubernatora po jego prawej 
stronie w towarzystwie licznych generałów i ofice
rów, jego bliższych współpracowników z szefem 
sztabu, pułkownikiem Netherem na czele. Naprze
ciwko gubernatora siedział generał huzarów, hrabia 
Hutten-Czapski, właściciel dóbr w Poznańskiem, któ
ry podczas obiadu opowiadał o najnowszych nowi
nach w mieście; był on kuratorem uniwersytetów 
warszawskich i referentem spraw oświatowych i kul
turalnych.

Cieszył się nie tylko wielką sympatią gubernatora, 
lecz był także łubiany i ceniony wśród Polaków. Po 
klęsce mocarstw centralnych pozostał nadal w War
szawie i przyjął polskie obywatelstwo.

Po spożyciu bardzo skromnego obiadu udaliśmy 
się wszyscy do sąsiedniego salonu na czarną kawę 
i przy tej okazji zapytałem gubernatora, czy nadal 
interesuje się przyszłą regulacją Wisły, bo tak ure
gulowana rzeka byłaby wielkim dobrodziejstwem dla 
Kraju. Z wielką uwagą słuchałem wykładu generała 
Besselera o tym gigantycznym projekcie, przewidu
jącym, przez stworzenie olbrzymiego rezerwuaru 
i odpowiednie pogłębienie koryta rzeki, zdolność 
utrzymania na Wiśle, od źródła aż do morza, stat 
ków o pojemności 1000 ton.

Że projekt regulacji Wisły był jego ulubionym 
dzieckiem, okazało się wkrótce po tej rozmowie, 
bo zauważył, że w najbliższym czasie odbędzie się 
według jego wskazówek wycieczka po Wiśle, w któ
rej wezmą udział eksperci z Berlina, Królewca, 
Tczewa i Gdańska, w której i ja, jako delegat Rządu, 
mogę uczestniczyć. Zaproszenie to przyjąłem z rado
ścią, bo tak świetna okazja poznania Wisły nie na
darzy się po raz drugi, i to w gronie tak wybitnych 
ekspertów.

Następnego dnia chciałem złożyć wizytę panu 
prezesowi ministrów, Steczkowskiemu, lecz jego se
kretarz oznajmił mi, że Pan Minister może przyjąć 
mnie dopiero za kilka dni, bo godziny przyjęć są 
już wszystkie zajęte. Przedstawiłem się członkom 
Regencji, kardynałowi Kakowskiemu, księciu Zdzi
sławowi Lubomirskiemu i hrabiemu Ostrowskiemu, 
i załatwiłem swoje najpilniejsze sprawy prywatne.

Gdy w oznaczonym dniu przyjął mnie pan mini
ster Steczkowski, wówczas zaraz zauważyłem, że 
ten biedak był przeciążony pracą i bardzo zdener
wowany, co na moją uwagą sam mi potwierdził. 
Dodał, że wszędzie napotyka na szalone trudności, 
że ma związane ręce, i że bez zgody okupanta nicze
go przedsięwziąć nie może. Po pewnym namyśle po
wiedział, że w jego Ministerstwie nie ma dla mnie po
sady, bo tak on, jak i jego otoczenie, zajmują się po
lityką i sprawami finansowymi; najlepiej będzie, gdy 
się zgłoszę u ministra przemysłu i handlu, gdzie bę
dę mógł spokojnie pracować.

Ówczesnym ministrem był jeden z przemysłow
ców cukrowych warszawskich, który, prawdę po- 
wedziawszy, sam nie wiedział, gdzie i jak mnie za
trudnić, bo i jego działalność, z braku funduszów, 
była bardzo ograniczona, i wszystkiego razem miał 
tylko kilku urzędników.
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Nie mając właściwie żadnego określonego przydzia
łu, skorzystałem z wolnego czasu i udałem się do 
niemieckiego szefa żeglugi, z którym zwiedziłem pa
rę rzecznych monitorów i kilka statków pasażers
kich i dowiedziałem się mniej więcej o istniejącym 
na Wiśle inwentarzu.

Ponieważ nie uważałem za wskazane interesować 
się polityką, przeto trzymałem się na uboczu od 
wszelkich znajomości i żyłem w odosobnieniu, a 
wieczory spędzałem zwykle w teatrze. [...]

W połowie czerwca otrzymałem od Generalnego 
Gubernatora zaproszenie na odbycie naukowej po
dróży po Wiśle, w którym to celu udałem się do 
Krakowa, gdzie zapoznałem się z członkami biorą- 
cymi udział w tej ekspedycji. Było nas około 20 
osób, z polskiej strony, prócz mnie, książę Andrzej 
Lubomirski z Przeworska i jeden delegat Towa
rzystw Żeglugowych z Warszawy i Płocka. Reszta 
osób składała się z inżynierów wodnych, urzędni
ków sekcji rzecznej niemieckiej, właścicieli stoczni 
z Gdańska, Królewca i burmistrzów miast Torunia, 
i Tczewa, oraz dwóch oficerów niemieckich.

W Krakowie otrzymaliśmy mały statek i dwie 
kryte tratwy, jedna wyposażona w kajuty, druga 
mieszcząca kuchnię, personel do obsługi i załogę.

Rankiem pewnego dnia rozpoczęła się bardzo in
teresująca jazda po Wiśle, podczas której badano 
prąd wody, głębokość i konfigurację brzegów. W 
południe stawano gdzieś przy brzegu lub statek po
zostawał na kotwicy, a po zachodzie słońca nocowa
no w pobliżu jakiegoś miasteczka. Po spożyciu ko
lacji rozmawiano swobodnie o rozmaitych sprawach, 
grano w karty, po czym każdy kładł się do snu na 
pryczy we wspólnej kajucie.

Ta czternastodniowa podróż Wisłą z Krakowa do 
Gdańska była dla mnie bardzo pouczającą wyciecz
ką, bo nie tylko zapoznałem się z tą główną polską 
arterią wodną, lecz ze znakomitych odczytów i wy
kładów fachowych referentów dowiedziałem się pod
czas jazdywielu ciekawych szczegółów. Byliśmy zdu
mieni, w jakim stopniu ta rzeka, w jej środkowej czę
ści, a zatem w części rosyjskiej, była od Sandomierza 
aż do Torunia zaniedbana, bądź to z powodu braku 
kapitałów, bądź ze względów strategicznych. W wie
lu miejscach nie można było rozróżnić, gdzie się 
znajduje główne koryto rzeki, a gdzie mają być jej 
odnogi, bo rzeka jako taka ginęła, za to widać było 
rozmaite żyły wodne, które sobie torowały drogę, 
gdzie mogły.

Nasz statek z wielkim trudem torował sobie dro
gę na północ, często grzązł na mieliźnie, lub musiał 

pomału okrążać płytkie miejsca, aby nie usiąść na 
dobre.

Po kilkudniowej, bardzo urozmaiconej nawigacji, 
przyjechaliśmy szczęśliwie do Warszawy, gdzie pre
zydent miasta przywitał na przystani uczestników 
podróży. Oprócz zapoznania się z zabytkami stoli
cy odbyło się uroczyste przyjęcie w sali ratuszowej, 
bankiet i przedstawienie baletu ,,Pana Twardows
kiego” w Operze. Po trzydniowym pobycie w 
Warszawie nastąpił dalszy ciąg jazdy. Minęliśmy 
twierdzę Modlin i bez przeszkód dotarliśmy do To
runia, i po przyjęciu w tamtejszym ratuszu i po u- 
zupełnieniu paliwa, jechaliśmy dalej zupełnie ure
gulowaną Wisłą przez Grudziądz i Tczew do Gdań
ska. Gdańsk przygotował uczestnikom tej wyciecz
ki szczególnie uroczyste przyjęcie przez prezydenta 
Sahma. Zwiedziliśmy wszystkie osobliwości tego hi
storycznego portu, jak starożytny Artushof, kościół 
Mariacki, stocznię Schichau, gdzie się dużo łodzi 
podwodnych znajdowało. W sali ładnego ratusza 
goszczono nas sutą kolacją, przy której zapoznaliśmy 
się z gdańskimi, gastronomicznymi specjałami i słyn
ną wódką „Goldwasser”, której................firma ist
nieje od 300 lat. Wygłoszono na bankiecie, i ze 
strony uczestników polskich, okazyjne toasty na te
mat przyszłej regulacji Wisły i ścisłej współpracy 
z Gdańskiem.

Po serdecznym pożegnaniu z członkami ekspedy
cji wróciłem razem z księciem Lubomirskim do 
Warszawy, gdzie miałem wkrótce okazję podzięko
wać generałowi Besselerowi za tę interesującą wy
cieczkę. Nie przypuszczałem, że ta moja wizyta bę
dzie ostatnią u niego.

W końcu sierpnia udałem się do Lublina, siedziby 
austro-węgierskiego gubernatora, gdzie oprócz nie
go zapoznałem się z jego bliższymi współpracownika
mi i przywitałem się serdecznie z moim przyjacie
lem z czasów Żary, podpułkownikiem sztabu gene
ralnego, Rybakiem. Dowiedziałem się od niego, że 
w ich części nie było tyle nienawiści do okupantów, 
jak po stronie niemieckiej, bo cały system rządze
nia był znacznie liberalniejszy. W sztabie guberna
tora było kilku generałów, z tych dwóch pochodze
nia polskiego. Bardzo ciekawych rzeczy dowiedzia
łem się od Rybaka o historii powstania legionów Pił
sudskiego i jego najbliższych towarzyszy, jak panów 
Sosnkowskiego, Sławka, Becka i Rydza-Śmigłego. 
Co do przyszłego ustroju politycznego Polski pano- 
wa’a w otoczeniu gubernatora dość niejasna i roz
bieżna opinia. Część była za stworzeniem niezależ
nego państwa i ścisłej unii gospodarczej z Austrią, 
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inni byli zwolennikami stworzenia Królestwa Pol
skiego, i ci byli za kandydaturą arcyksięcia Karola 
Stefana, jako najwięcej nadającego się kandydata na 
tron polski.

Zaraz po powrocie do Warszawy zauważyłem, ja
kie głębokie wrażenie wywarł na ogół polski pro
gram pokojowy prezydenta Wilsona, i z jak wielką 
zrozumiałą radością przyjmowano wiadomości o po
rażkach państw centralnych, o czym rozmawiano 
zupełnie swobodnie w publicznych lokalach. Wielką 
radość sprawiła wiadomość, że najpierw Austro-Wę- 
gry, a wkrótce potem rząd niemiecki prosił o za
wieszenie broni. Ja sam nie wiedziałem, jaką decyzję 
z powodu tych historycznych wydarzeń powziąć. 
Warszawa była wówczas dla mnie obcym miastem, 
gdzie oprócz ministra Steczkowskiego nie miałem 
innych dobrych znajomych. Pierwotnie miałem za
miar zamieszkać w Krakowie przy rodzinie, i tam 
śledzić spokojnie dalsze wypadki. Rozmyślałem tak
że o tymczasowym zamieszkaniu w Wiedniu, gdzie 
pozostawiłem żonę i córkę bez opieki. W końcu 
moich rozważań zwyciężyło poczucie, że jako Po
lak znajdę w nowo budującym się kraju odpowied
nie zajęcie, i że obowiązkiem moim jest pozostać 
na posterunku i służyć państwu z całym zapałem.

Z tych moich rozmaitych wątpliwości wybawił 
mnie zupełnie przypadkowo były generał armii au- 
stro-węgierskiej, pan Rozwadowski.

Gdy z końcem września 1918 roku opuściłem pew
nego dnia mój pokój hotelowy, znalazłem się nagle 
w obliczu Rozwadowskiego, z którym się serdecznie 
przywitałem. Widzieliśmy się ostatni raz w Porto 
Rosę, miasteczku kąpielowym istriańskim, gdzie on, 
jako ówczesny attache wojskowy przy dworze kró
lewskim w Bukareszcie, przebywał z rodziną, a ja, ja
ko komendant łodzi torpedowej w Trieście, czasami 
ich odwiedzałem. Udałem się zaraz do niego, gdzie 
mu moją sytuację przedtawiłem. Wysłuchał mnie u- 
ważnie i powiedział, że Rada Regencyjna mianowa
ła go ministrem wojny, i że on mojej pomocy po
trzebuje.

Zauważył, że Polska nie może, po podpisaniu trak
tatu pokojowego, pozostać bez wojska, i to na łup 
armii okupacyjnych, bo ta mała garstka legionistów, 
która w kraju istnieje, nie wystarcza nawet na o- 
bronę stolicy. Polscy żołnierze, którzy służą w armii 
austro-węgierskiej znajdują się obecnie na froncie 
włoskim lub w głębi monarchii, zaś ci, którzy słu
żą w armii niemieckiej, walczą na froncie zachod
nim, a ta część armii polskiej, która walczy pod do
wództwem generała Hallera we Francji, jest tam po

trzebna. Każdy żołnierz lub marynarz, wszystko je
dno gdzie się chwilowo znajduje, jest Polsce potrze
bny, zwłaszcza pewna ilość oficerów i specjalistów 
wojskowych. Generał Rozwadowski dał mnie po 
krótkim namyśle rozkaz, abym się bezzwłocznie udał 
do Pouli, tam zgromadził wszystkich oficerów i ma
rynarzy narodowości polskiej i z nimi jak najprę
dzej powrócił do Warszawy. Odnośne pisem
ne rozkazy i potrzebne pełnomocnictwa, podpisane 
przez Radę Regencyjną, zostały mnie wkrótce do
ręczone, tak iż tego samego dnia odjechałem pocią
giem pośpiesznym przez Kraków do Wiednia.

Przyjechawszy do Wiednia uda'em się zaraz do 
komendy marynarki, aby się dowiedzieć, jak wyglą
da sytuacja w stolicy i w Pouli. Przyjął mnie bez
zwłocznie szef marynarki, od którego dowiedzia
łem się dużo ciekawych i dla mnie nie znanych 
rzeczy. Cesarz Karol oddał całą pozostałą marynar
kę nowo powstałemu Królestwu Jugosławii, nie tro
szcząc się wcale o prawne pretensje innych krajów 
byłej monarchii. Ten cesarski reskrypt zaakceptowa
ła po dłuższej debacie admiralicja, w mniemaniu, 
że w ten sposób uniemożliwi podział floty wojennej 
między aliantami, przypuszczenie, które okazało się 
zupełnie mylne, bo w Paryżu oddano lwią część flo
ty Włochom, trzy bojowe jednostki otrzymała Fran
cja, a tylko kilka łodzi torpedowych otrzymała Ju
gosławia. [. . .]

Nie mając możności dostania się nawet do Pouli, 
który to port zajęli Włosi, a cóż dopiero jakimś 
okrętem do Cattaro, byłem zmuszony zaniechać 
dalszych kroków w tej sprawie. Co się zaś dotyczy
ło powrotu do kraju oficerów i marynarzy polskiej 
narodowości, to udało mnie się wysłać, dzięki inter
wencji admiralicji, depesze iskrowe do Pouli i do in
nych stacji morskich. Oprócz tego umieściłem w bu
dynku sekcji marynarki odezwę..........aby się wszy
scy marynarze zgłosili niezwłocznie w biurach mel
dunkowych w Krakowie i Warszawie. Drugiego li
stopada 1918 roku odjechałem z Wiednia ostatnim, 
normalnie kursującym pociągiem do Krakowa. [.. .]

Wygląd uliczny stolicy zmienił się radykalnie 
podczas mojej nieobecności. I tu odczuwano na każ
dym kroku koniec działań wojennych i zupełną de
zorientację głównych sfer niemieckich, lecz nie w ta
kim rozmiarze, jak w części okupowanej przez woj
sko austro-węgierskie. Zdumiewającym zjawiskiem 
było aroganckie zachowanie się żołnierzy niemiec
kich, którzy ozdobili swoje czapki czerwonymi ko
kardkami, wałęsając się po ulicach miasta i nie kła
niając się więcej swoim oficerom. W hotelu Bristol, 
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gdzie jeszcze ciągle mieszkałem, panował gorączko
wy ruch wśród tamże zamieszkałych oficerów nie
mieckich, którzy z pośpiechem pakowali swoje ma 
natki, udając się na dworzec.

Przekonałem się, że i dla mnie wybiła godzina 
działania. Postarałem się o pełnomocnictwo od ge
nerała Rozwadowskiego, mocą którego otrzymałem 
rozkaz przejąć od Niemców całą żeglugę, łącznie z 
całym taborem na rachunek państwa polskiego.

Był to dzień 10 listopada, gdy wczesnym rankiem 
udałem się do komendy niemieckiej żeglugi, gdzie 
zostałem bardzo grzecznie przyjęty przez pułkowni
ka rodem z Bawarii. Powrócił parę godzin przed
tem z Berlina, gdzie go zgraja młodych uliczników 
opluła, spoliczkowała, o mało że napaści tej nie prze
płacił życiem. Skierował mnie do Rady Żołnierskiej, 
która przejęła całą władzę, pożegnał się szybko ze 
mną i wyszedł z pokoju, i to na zawsze, jak się póź
niej dowiedziałem. Moja rozmowa z Radą Żołnier
ską miała przebieg spokojny i byłem z jej rezultatu 
bardzo zadowolony, bo zgodzono się na oddanie 
w moje ręce całego taboru i całego urządzenia biur, 
pod warunkiem, że się postaram, aby cały personel 
żeglugowy z rodzinami został przewieziony koleją 
lub statkami do granicy niemieckiej.

Po spisaniu odnośnych protokołów opuściłem ko
ło południa gmach, oznajmiając Radzie Żołnierskiej, 
że w następnym dniu zjawię się z personelem pol
skim, w celu objęcia całej żeglugi. Przyrzec i do
trzymać jest, jak wiadomo, dwojaka rzecz. W moim 
położeniu cała sprawa wyglądała beznadziejnie, bo 
skąd i gdzie miałem w przeciągu kilku godzin zna
leźć nie tylko tuzin kapitanów, maszynistów i setkę 
wyszkolonych marynarzy, personel biurowy, dozor
ców przystani i magazynów, oraz przejąć dwa mo
nitory leżące w pobliżu Warszawy, ale i cały ten 
skomplikowany aparat o milionowej wartości utrzy
mać w porządku? Cały ten kompleks, który podczas 
okupacji niemieckiej był z gruntu odnowiony i wzo
rowo administrowany, przedstawiał dla państwa o- 
gromną wartość, nie tylko ze względu na utrzyma
nie tak koniecznej w tych chaotycznych czasach ko
munikacji śródlądowej, bo poważna część taboru 
kolejowego była przez odjedżających żołnierzy oku
powana lub zniszczona, lecz i ze względów czysto 
wojskowych, co się niedługo podczas wojny z bol
szewikami okazało.

Polska była wówczas bez rządu, bo minister Stecz
kowski oddał władzę Radzie Regencyjnej, a regular
na siła zbrojna jeszcze nie istniała. Musiałem w tej 
sytuacji działać na własną rękę i powziąć natych

miast odpowiednie decyzje, aby uchronić tę cenną 
spuściznę po Niemcach od zrujnowania. Byłem o 
tyle w szczęśliwym położeniu, że się śródlądową że
glugą od samego początku interesowałem, i że w 
związku z tym poznałem kilku byłych właścicieli, 
którym najpierw Rosjanie, następnie Niemcy zabra
li ich statki.

Udałem się niezwłocznie do nich i zażądałem, aby 
się z całym personelem u mnie jak najprędzej zja
wili. Przesłuchiwałem dzień i noc cały personel, któ
ry się u mnie w biurze zjawił, wydałem odnośne dy
rektywy poszczególnym kapitanom, praca, która 
kosztowała mnie dużo trudu, cierpliwości i nerwów. 
Nad ranem ukończyłem tę pracę i udałem się w to
warzystwie moich, ad hoc mianowanych współpra
cowników do siedziby żeglugi niemieckiej. 11 listo
pada 1918 roku był dniem historycznym dla pańs
twa polskiego oswobodzonego po 150-letniej niewoli 
i okupacji.

Już wczesnym rankiem obchodzono ten dzień u- 
roczyście w stolicy. Wszyscy, co mogli, zjawili się 
na ulicach z chorągwiami i śpiewem. Spotkanych 
oficerów i żołnierzy niemieckich rozbrajano, niektó
re ich biura zaczęto niszczyć, lecz do poważniej
szych rozruchów na szczęście nie doszło.

W biurach żeglugi panował gorączkowy ruch per
sonelu niemieckiego, który pakował swoje prywatne 
efekty do skrzyń i kuferków. Przystąpiłem zaraz do 
spisu inwentarza, lecz w tej czynności zostałem za
skoczony ogromnym hałasem, bo do budynku wtar
gnę^ młodzież uzbrojona w kije, szable i palną 
broń, niszcząc sprzęt biurowy, maszyny do pisania, 
i to wśród wrzasku przerażonych urzędniczek nie
mieckich. Wszedłem do sali, prosząc manifestantów, 
aby zaprzestali zupełnie niepotrzebnego zniszczenia 
inwentarza, będącego już własnością polską. Z tłu
mu manifestantów wybrałem kilku studentów i po
prosiłem ich, aby niepotrzebnych z budynku usu
nęli i nikogo więcej do Żeglugi nie wpuszczali, co chę
tnie czynili. Ta dzielna młodzież, pełna entuzjazmu, 
poddała się z całym zapałem moim rozkazom i od
dała mnie w tych przełomowych czasach bardzo cen
ne usługi.

Postarałemm się, aby naszymi ludźmi obsadzić jak 
najprędzej statki pasażerskie, przystanie i magazy
ny, aby cały ten skomplikowany aparat uruchomić. 
W tej czynności byłem zaskoczony zjawieniem się 
w biurze Rady Żołnierskiej i deputacji oficerów sek
cji żeglugi niemieckiej, którzy nalegali na mnie, abym 
ich jak najprędzej przewiózł do granicy niemieckiej. 
Koleje, jak mnie poinformowano, były przepełnio
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ne uciekającym wojskiem i w ten sposób cały nor
malny ruch sparaliżowany; ten rodzaj komunikacji 
był zatem na razie wykluczony. Z drugiej strony 
byłem zdecydowany pozbyć się szybko tych groźnie 
usposobionych marynarzy niemieckich, którzy za
częli się buntować i bojkotować rozkazy Rady Żoł
nierskiej. A było ich około 800. Kazałem zatem przy
gotować do odjazdu trzy największe statki pasażer
skie, a od Rady Żołnierskiej zażądałem pisemnego 
zobowiązania, że statki, po przybyciu do Torunia, 
wrócą po otrzymaniu potrzebnego paliwa i żywno
ści, do Warszawy.

Już od samego świtu panował następnego dnia na 
przystani ożywiony ruch. Urzędnicy, oficerowie, 
marynarze, żony z dziećmi, panny biurowe spieszy
li z kuframi na statki, aby tylko gdziekolwiek zna
leźć miejsce.

Podczas gdy wręczałem kapitanom odpowiednie 
pisemne instrukcje, jacyś niefortunni marynarze zer
wali z rufy banderę polską i na jej miejsceu umie
ścili czerwoną chorągiew. Tego zuchwałego wybryku 
nie można było tolerować, bo zachodziła obawa, że 
ci buntownicy zawładną podczas jazdy statkiem i 
kto wie, co się z nim stanie. Z braku policji kazałem 
moim dzielnym studentom, uzbrojonym w palną 
broń, zaaresztować głównych sprawców tego zama
chu, mimo silnego oporu z ich strony, i w ten spo
sób oczyścić statki (ku wielkiej satysfakcji pasaże
rów niemieckich) z bardzo niebezpiecznego żywio
łu.

Oczyściłem w ten sposób stolicę od mniej więcej 
2000 okupantów niemieckich, składających się głów
nie z jednostek rewolucyjnych.

Po odjeździe statków wrócPem do biura, gdzie mnie 
znów czekał ogrom pracy, bo prawie wszystkie spra
wy musiałem sam załatwiać.

Zupełnie niespodziewanie zjawił się u mnie, parę 
dni po odjeździe statków, przyboczny adiutant ge- 
nerałgubernatora, który z jego polecenia poprosił 
mnie, abym dla niego i jego najbliższego otoczenia 
przygotował jak najprędzej odpowiedni statek w ce
lu ich przewozu do Torunia, bo podróż koleją była 
bardzo niepewna.

Nie mogąc sam zadośćuczynić życzeniu generała 
Besselera powiedzia'em adiutantowi, że się zaraz 
skomunikuję z Ministrem Wojny i Radą Regencyj
ną, i że o wyniku mojej misji dam gubernatorowi 
zaraz znać. Generał Rozwadowski zgodził się natych
miast z moją propozycją, aby przewieźć gubernato
ra odpowiednim statkiem do Torunia i polecił mi, 
abym o tym doniósł dla porządku rzeczy Radzie Re
gencyjnej.

Zgłosiłem się około 8 wieczór w pałacu hrabiego 
Ostrowskiego i tam, w przedpokoju, ujrzałem szczu
płego mężczyznę............ w stroju legionowym, któ
rym, jak mnie sekretarz Ostrowskiego uświadomił, 
był brygadier Józef Piłsudski.

Przyjechał parę godzin przedtem z delegatem Rzą
du niemieckiego, hrabią Lerchenfeldem, z Twierdzy 
Magdeburskiej do Warszawy. Gdy czekałem na je
go wyjście z pokoju hr. Ostrowskiego .......... roz
strzygnęły się w tym momencie losy Polski i dalsza 
egzystencja Rady Regencyjnej, bo jak się okazało, 
Piłsudski po krótkiej rozmowie z Ostrowskim objął 
ster rządu i dowództwo sił zbrojnych.

Gdy po tej historycznej audiencji, dostałem się i 
ja do salonu regenta, wówczas wiedziałem z góry, 
że on sam nie poweźmie w sprawie gubernatora ża
dnej decyzji, co się de facto stało. Hrabia Ostrow
ski skierował mnie do nowego szefa rządu, lecz tak 
on, jak i jego sekretarz nie mieli pojęcia, gdzie Pił
sudski zamieszkał.

Ponieważ nastrój w mieście przybierał coraz gro
źniejszy charakter wobec okupanów, a pułkownik 
sztabu generalnego, Nether, oświadczył, że wszel
kie rozruchy stłumi przemocą, bo rozporządza do
stateczną siłą zbrojną, przeto uważałem za stosowne 
umożliwić gubernatorowi szybki odjazd z Polski, 
bo rozumowałem, że jego ucieczka zrobi jak najgor
sze wrażenie wśród oficerów i żołnierzy i przyspie
szy ich kapitulację.

Kazałem przygotować mały, ładny statek na go
dzinę czwartą rano, od generała Rozwadowskiego 
otrzymałem dziesięciu żandarmów, którzy się już w 
nocy zaembarkowali, a ja sam udałem się do Belwe
deru. Punktualnie o oznaczonej godzinie zjawił się 
generał Besseler z najbliższym swoim otoczeniem i 
wsiadł zaraz na statek, który był gotów do odjazdu. 
Przed opuszczeniem Warszawy prosiłem generała, 
aby w Toruniu rozkazał uzupełnić zapas paliwa i 
odesłał statek z powrotem. Generał Besseler podzię
kował mi serdecznie za okazaną pomoc, obiecał 
zająć się powrotem statku, po czym dałem kapita
nowi rozkaz odjazdu.

W ten sposób generał Besseler opuścił Polskę, 
gdzie przez trzy lata panował jak król.

Po odjeździe generałgubernatora zaostrzyły się 
wkrótce stosunki między pozostałym garnizonem 
a mieszkańcami stolicy. Pułkownik Nether zabary
kadował się ze swoimi oficerami i wiernym mu gar
nizonem na Zamku Królewskim, a były prezydent 
policji, baron Gnasenap, zajął ze swoimi wiernymi 
żandarmami Cytadelę.
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Obydwaj zażądali od Piłsudskiego wolnego odjaz
du wszystkich sił zbrojnych razem z bronią z Polski 
do Niemiec, w przeciwnym razie grozili użyciem 
przemocy. Ponieważ Warszawa nie posiadała prawie 
żadnego wojska, przeto ze strony brygadiera-naczel- 
ka, jak Piłsudskiego zaczęto tytułować, było de
cyzją bardzo logiczną, że zgodził się na wszystkie 
'postulaty i w ten sposób uwolnił kraj bez rozlewu 
krwi od niebezpiecznego wroga.

Wszystkie statki wysłane do Torunia powróciły 
szczęśliwie do Warszawy. [. . .]

Moja odezwa do polskich marynarzy okazała się 
z czasem skuteczna, bo już w połowie listopada 
przyjechała, po krótkim pobycie w Krakowie, pew
na liczba zdemobilizowanych oficerów, podoficerów 
i marynarzy, przeważnie z byłej austro-węgierskiej 
marynarki, reszta z Niemiec. Większa ich część zja
wiła się w moim biurze w potarganych mundurach 
i bez obuwia, bo ich po drodze ze wszystkiego obra
bowano.

W celu ich umieszczenia zająłem jedną z kasami 
opróżnionej przez Niemców, a w jednym magazy
nie znaleźliśmy nie tylko łóżka z bielizną, lecz na
wet i uniformy marynarskie, tak iż byłem w tym 
szczęśliwym położeniu, że prawie każdy z maryna
rzy miał dach nad głową i coś ciepłego do ubrania. 
Ilość przybyłych marynarzy wynosiła z końcem li
stopada przeszło 250 osób, w tej liczbie kilku star
szych i młodszych oficerów, rachmistrz i specjali
ści techniczni.

Miałem zamiar obsadzić nimi nasze monitory i 
kilka statków wiślanych, aby się pomału obznajomi- 
li z tą służbą, bo wiedziałem z doświadczenia, że 
żaden marynarz nie czuje się na lądzie szczęśliwy. 
Nie mieliśmy wówczas żadnego brzegu morskiego 
... nie było jeszcze żadnej marynarki wojennej 
ani handlowej. Ponieważ cały tabor pływający na 
Wiśle i tak musiał przezimować w osobnym porcie 
warszawskim, przeto było wskazane, aby te nowe 
załogi wyszkolić i zatrudnić na tych statkach pod
czas zimy.

W moich zamiarach i pracach nie liczyłem się z 
ówczesną polityką nowo mianowanego prezesa mi
nistrów Moraczewskiego, który pewnego dnia roz
kazał oddać całą żeglugę w ręce niejakiego obywa
tela Krzyżanowskiego, którego nikt z nas nie znał, 
lecz który, jak się później okazało, należał do partii 
Moraczev'skiego.

Można sobie wyobrazić zdziwienie i oburzenie o- 
becnych w biurze oficerów marynarki, którzy byli 
z moim przyszłym programem obznajomieni, i któ

rych ta niczym nie uzasadniona decyzja rządowa, 
bardzo niemile zaskoczyła. Nie byłem wcale zdu
miony, gdy mnie jeden starszy oficer z marynarki 
rosyjskiej poradził, abym ich wszystkich za drzwi 
wyrzucił, i abym w żadnym wypadku nie wydał z 
rąk tak mozolnie i drogo okupionej przez nas że
glugi.

Korzystne wyjście z tej sytuacji byłbym niezawod
nie osiągnął przez generała Rozwadowskiego, lecz 
nie był więcej ministrem wojny. Urząd ten objął 
sam naczelnik Piłsudski, a on, jak mnie poinformo
wano, oprócz swoich kilku najbliższych przyjaciół, 
nikogo nie przyjmował.

Po dłuższej naradzie z moimi oficerami postano
wiłem oddać panu Krzyżanowskiemu cały inwen
tarz wiślany, oprócz monitorów i mojego biura z 
całym jego urządzeniem.

Było teraz dla mnie wieiką zagadką, co mamy 
począć z marynarzami i kadrą oficerską; rozwiąza
nie wobec nadchodzącej zimy groźne i naglące, tym 
więcej, że pozostaliśmy bez środków pieniężnych, 
a liferanci nie chcieli dalej dostarczać do kasami 
koniecznego prowiantu na kredyt. Wszelkie nasze 
zabiegi w intendenturze Min. Spraw Wojskowych 
jak i w Ministerstwie Skarbu pozostały bez skutku. 
Lecz jakieś rozwiązanie musiało być osiągnięte, bo 
nie tylko że odpowiadałem za dalszy los tych mary
narzy, których zwołałem do kraju, ale oprócz tego 
wiedziałem dobrze, że ci weterani z czteroletniej 
wojny nie zgodzą się tak łatwo na ten bezprawny 
stan, w jakim się znaleźli.

Pierwsze oznaki niezadowolenia nie dały na sie
bie długo czekać. Jedno nieprzyjemne zajście miało 
miejsce na jednej z bardzo ożywionych ulic war
szawskich, gdzie kilku podchmielonych marynarzy 
pobiło policjanta, który chciał jednego z nich are
sztować. Inna bijatyka rozegrała się w mniejszej re
stauracji, w której marynarze pobili właściciela i 
tak jego, jak i część urządzenia wyrzucili na ulicę. 
Także i w kasami nie chcieli słuchać rozkazów mło
dych oficerów, żądali coraz kategoryczniej wypłaty 
zaleg ych poborów, lepszego wyżywienia i koniecz
nego opalu do ogrzewania ubikacji. Gdy się dowie
działem, że były gubernator lubelski, generał hra
bia Szeptycki, został przez Piłsudskiego mianowany 
szefem sztabu generalnego, wówczas udałem się nie
zwłocznie do niego, i zreferowałem moją sytuację 
odnośnie do zespołu marynarzy wobec oddania odda
nia całej żeglugi w obce ręce na rozkaz ministra 
Moraczewskiego.

Po kilku naradach postanowiliśmy zaproponować 
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rządowi względnie Ministrowi Wojny, stworzenie 
polskiej marynarki wojennej, jako części siły zbroj
nej i podporządkować ten nowy urząd Min. Spraw 
Wojskowych.

Generał Szeptycki zapytał się mnie, czy jestem 
gotów objąć kierownictwo Marynarki, a gdy się na 
to zgodziłem, wówczas poprosiłem Generała, aby 
wystarał się jak najprędzej o odnośny dekret u Na
czelnika Państwa ze względu na groźny nastrój pa
nujący wśród marynarzy.

Już 28 listopada 19118 roku zjawiłem się z polece
nia generała Szeptyckiego w pałacu Belwederskim.

W poczekalni siedział kapitan legionowy, Wieniawa- 
Dlugoszowski, przyboczny adiutant Piłsudskiego, pó
źniej znany w całej Warszawie generał kawalerii, w 
końcu swojej kariery ambasador w Rzymie, gdzie 
go zaskoczyła wojna w roku 1939.

Po krótkim wyczekiwaniu wyszedł z salonu Piłsud
skiego najpierw generał Szeptycki, a za nim prezes 
ministrów Moraczewski, trzymając w ręce podpisa
ny przez Naczelnika dekret, mocą którego została 
stworzona polska marynarka wojenna, a ja zosta
łem równocześnie mianowany jej szefem.

JULIAN CZERWIŃSKI

FLOTYLLA PIŃSKA
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Odeszli już z tego świata uczestnicy marynarskich 
bojów na Pinie, Prypeci, Dnieprze i ich dopływach, 
trudy i bohaterstwo tych marynarzy zasnuła mgła 
niepamięci. Brak jest, szczególnie w Kraju, opraco
wań źródłowych lub są one ogólnie mało dostępne. 
Niech więc to skromne opracowanie przypomni bo
jowy udział Marynarki Wojennej w utrwalaniu obec
ności Rzeczypospolitej na rzekach zlewiska Morza 
Czarnego.

DWIE FLOTYLLE RZECZNE

W Rzeczypospolitej sformowano w początkach 
jej istnienia dwie flotylle rzeczne — wiślaną i piń
ską; nie należy ich mylić, mimo że część persone
lu Marynarki Wojennej służyła w jednej i drugiej 
flotylli.

Pierwsza powstała Flotylla Wiślana, utworzona 
jesienią 1918 roku, bezpośrednio po odzyskaniu nie
podległości. Flotyllę tę sformowano na wniosek pier
wszego szefa Sekcji Marynarki Wojennej przy Mini
sterstwie Spraw Wojskowych, pułkownika mar. Bo
gusława Nowotnego. Flotyllę uformowano z zare
kwirowanych parowców rzecznych i motorówek, 
pierwszym dowódcą Flotylli Wiślanej był por. mar. 
Stefan Schmidt z marynarki austriackiej.

Początkowym zadaniem Flotylli było patrolowa
nie granicznego odcinka Wisły. Bazą był port wojen
ny w Modlinie. Flotylla Wiślana uczestniczyła w zaj
mowaniu Pomorza w styczniu 1920 roku, a w lecie 
tego roku toczyła boje na Wiśle z Armią Czerwoną.

Po zwycięstwie 1920 roku przebazowano Flotyllę 

do Torunia. Rozformowano ją jesienią 1925 roku; 
ostatnim jej dowódcą był kmdr por. Władysław 
Blinstrub.

Flotylla Pińska powstała w kwietniu 1919 r., jej 
rozwój i boje są przedmiotem niniejszego opracowa
nia.

ROK 1919

W lutym 1919 roku, dywizja litewsko-białoruska 
generała Wacława Iwaszkiewicza przesunęła się na 
linię Niemna, dalej na południu grupa podlaska 
wojsk generała Listowskiego zaczęła operować na 
Polesiu, sięgając po Berezę Kartuską i Małoryto.

28 lutego obie grupy wojsk podjęły działania za
czepne, zajęły Slonim (2.III) i Pińsk (5.III.). Linia 
frontu przebiegała Niemnem, Szczarą, Kanałem O- 
gińskiego, Jasiołdą, przez Pińsk i Prypeć do Małory- 
ta. W Kamieniu Koszyrskim grupa gen. Listowskie
go stykała się z południową grupą wojsk gen. Rydza 
Śmigłego.

Roztopy wiosenne utrudniały lub uniemożliwiały 
ruchy wojsk polskich, rozlane rzeki poleskie tworzy
ły jak gdyby „morze pińskie”, przerywając komuni
kację i łączność.

W tej sytuacji zameldował się do gen. Listowskie
go 23-letni porucznik marynarki, Jan Giedroyć (ab
solwent tzw. Oddzielnych Gardemarińskich Klas w 
1917 r.) z propozycją użycia łodzi motorowych do 
transportu i łączności. Porucznik Giedroyć znalazł 
4 poniemieckie łodzie motorowe, które podejmował 
się wyremontować w krótkim czasie.
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19 kwietnia gen. Listowski powierzył por. mar. 
Giedroyciowi nadzór nad remontem czterech łodzi 
motorowych, które nazwano początkowo „Listow- 
czyk”, „Lech”, „Lizdejko” i „Landa”, wszystkie na 
literę „L” dla uczczenia gen. Listowskiego.

W początkach maja uruchomiono dwie łodzie: 
„Listowczyk” był opancerzony, miał jedno działko 
37 mm i 4 karabiny maszynowe; mały, otwarty 
„Lech” miał dwa KM; „Lizdejko” był dużą, dre
wnianą motorówką, a „Lauda” była to duża, kryta, 
żelazna motorówka, ze słabym silnikiem, uzbrojona 
w 2 armatki, 2 KM i 2 granatniki.

21 maja Departament Spraw Morskich (DSM) 
przydzielił 72 marynarzy do dyspozycji >por. mar, 
Giedroycia i wyznaczył go na dowódcę flotylli moto
rówek. Motorówki zostały wliczone do stanu posia
dania Departamentu Spraw Morskich, nadano im 
nazwy cyfrowe, kolejne po 5 motorówkach posia
danych przez Flotyllę Wiślaną. Motorówki rozpoczęły 
regularną służbę komunikacyjną.

25 maja motorówki Flotylli Pińskiej przeszły swój 
pierwszy chrzest bojowy — wysadziły desant pod 
Mostami Wolańskimi podczas wypadu na tyły wojsk 
sowieckich.

3 lipca trzy łodzie motorowe, dowodzone przez 
por. mar. Giedroycia, por. mar. Rajmunda Snarskie 
go i ppor. mar. Karola Taube, wysadziły desant pod 
Horodyszczem; tym razem marynarze brali bez
pośredni udział w bitwie, wykluwając bagnetami so
wiecką załogę wsi Horodyszcze.

W lipcu 1919 roku DSM ustalił etat dla Flotylli 
Pińskiej. Na 6 etatowych motorówek przewidziano 
6 oficerów, 18 podoficerów i 6 marynarzy. Z Ko
mendy Portu Wojennego Modlin przydzielono sta
tek „Bug”. Podróż tego statku była niełatwa; pod
czas trzytygodniowego rejsu z Modlina do Pińska 
(17.VII-7.VIII) załoga statku musiala rozebrać 11 
mostów.

Dwie dalsze łodzie motorowe (M-I, M II) przy
wiózł koleją z Modlina do Pińska por. mar. Henryk 
Eibel.

W sierpniu wojska gen. Listowskiego osiągnęły 
Horyń, zajęły Równe i Krzemieniec na Wołyniu. 
Wraz z posuwającą się na wschód armią przemie
szczała się Flotylla. „Bug” pełnił służbę transpor
tową, a motorówki patrolowały rzeki.

10 września przeniesiono Flotyllę z Pińska do Tu- 
rowa, odległego o 225 km nurtu Piny i Prypeci.

17 września dwie motorówki Flotylli, dowodzone 
przez por. mar. Giedroycia i ppor. mar. Taubego, 
stoczyły zwycięski bój z dwoma sowieckimi statka

mi pod Petrykowem; zdobyto wówczas nie uszko
dzony statek transportowo-holowniczy „Strumień”. 
Była to pierwsza zdobyczna jednostka, którą obsa
dzono natychmiast polską załogą.

Jeszcze w tym samym miesiącu „Strumień” wraz 
z pozostałymi jednostkami Flotylli, współdziałał z 
wojskiem w walkach o rzekę Ptycz.

Tymczasem we wrześniu zameldował się u do
wódcy 9 Dywizji Piechoty, płk. Sikorskiego, major 
mar. Jerzy Łątkiewicz. Przybył on z DSM z nomi
nacją na dowódcę Flotylli Pińskiej; rozkaz o nomi
nacji podpisał minister spraw wojskowych, gen. Le
śniewski, lecz płk Sikorski nie zgodził się na zmia
nę wypróbowanego w bojach por. mar. Giedroycia. 
Uważał zresztą, że 38-letni major, to zbyt poważny 
stopień na dowodzenie paroma motorówkami; mjr 
mar. Łątkiewicz został odesłany z powrotem do Wa
rszawy.

W związku z dalszym przesuwaniem się frontu 
na wschód, Flotylla przebazowała się w początkach 
października do Petrykowa, o dalszych 50 km da
lej w dół Prypeci.

W nocy z 12 na 13 października wsławił się por. 
mar. Stanisław Hryniewiecki (23-letni absolwent 
Morskiego Korpusu); przeprawił się on z jednym 
działem górskim na tyły sowieckie i z zasadzki w 
Skrygałowie zatopił na Prypeci duży holownik 
„Wołga”, blokując nurt dla ruchu nieprzyjacielskich 
jednostek. Tej samej nocy działon por. mar. Hry
niewieckiego powrócił bez strat przez linię frontu.

Podobnie brawurowy wypad przeprowadził w 
październiku por. mar. Henryk Sułkowski; dowo- 
dony przez niego frontowy oddział marynarzy u- 
derzył na Szestowicze, zadając nieprzyjacielowi du
że straty.

Pod koniec tegoż miesiąca przydzielono do Flo
tylli z Komendy Portu Wojennego Modlin motorów
kę M-XII oraz pluton marynarzy z Batalionu Mor
skiego. Pluton ten liczył 28 marynarzy, z których 
— zanim dojechali do Pińska — aresztowano 21 za 
rabunki. ... Można przypuszczać, że kpt. mar. Kon
stanty Jacynicz, dowódca Batalionu, pozbył się przy 
okazji niespokojnego elementu.

Obecnie stan Floty!'i przedstawiał się następująco: 
1 uzbrojony kołowiec „Bug” (30 t.), 8 uzbrojonych 
łodzi motorowych, 1 zdobyczny kołowiec „Stru
mień” (25 t.), 2 armatki górskie baterii brzegowej.

W grudniu 1919 r. DSM zlecił budowę 4 monito
rów w Gdańsku, przeznaczonych dla wzmocnienia 
Flotylli Pińskiej.



10 NASZE SYGNAŁY

Zimę 1919-1920 Flotylla Pińska spędziła w Pińsku 
i Petrykowie. W ramach 9 Dywizji Piechoty mary
narze Flotylli pełnili służbę frontową. W Pińsku u- 
tworzono (16.XI) Komendę Portu Wojennego, skła
dy amunicyjne i mundurowe. Zorganizowano szko
łę motorzystów i rozpoczęto szkolenie na kursach 
marynarskich.

22 stycznia marynarze z Petrykowa uczestniczyli 
w bitwie pod Remiezami.

Ofensywne dzia’ania wojsk polskich w początkach 
1920 r., zostały uwieńczone zdobyciem wielkiej ba
zy rzecznej w Mozyrzu (5-6.III) oraz baz w Narowli 
(6.III) i Jurewiczach (5-6.III). W ręce wojsk pol
skich dostały się 22 statki parowe (w tym 2 pancer
ne), 10 łodzi motorowych, 61 berlinek, liczne war
sztaty i magazyny; 7 marca dowódca Flotyl i, por. 
mar. Giedroyć, przybył do Mozyrza.

DSM otrzymał polecenie jak najszybszego zagos
podarowania zdobytej flotylli. Na rozkaz Szefa 
DSM, kontradm. Kazimierza Porębskiego, wysłano 
do Mozyrza grupę inżynierów z pp k. mar. inż. Do
minikiem Małeckim na czele oraz spore kontyngenty 
ludzi; z Komendy Portu Wojennego Modlin — 
120 marynarzy, z I Batalionu Morskiego — 2 ofi
cerów i 80 marynarzy oraz z Kadry Mar. Woj. w 
Toruniu — 2 oficerów, 22 podoficerów i 162 mary
narzy.

Komendantem bazy Flotyl i w Mozyrzu został 
por. mar. Karol Trzaska-Durski.

Wobec tak zaznaczonego wzrostu Flotylli Pińs
kiej mianowano nowego dowódcę Flotylli. Został 
nim mjr mar. Edward Sadowski (13.III). Podlegał 
on operacyjnie dowódcy 9 Dywizji Piechoty; no
minację tę podpisał generał ppor. Stanisław Haller. 
Dotychczasowy dowódca Floty li, por. mar. Gie
droyć, został dowódcą oddziału bojowego Flotylli.

16 marca mjr mar. E. Sadowski objął dowództwo 
Flotylli Pińskiej. Stan osobowy Flotylli wynosił 24 
oficerów i 350 szeregowych. Dowództwo Flotylli 
przenios o się do Mozyrza.

13 kwietnia oddział bojowy F Otylii stoczył bój 
pod Łomaczami. W bitwie tej zdobycznym statkiem 
„Ataman” dowodził por. mar. Stefan Kwiatkowski 
(26-letni); ze statku tego wysadzono desant mary
narski, prowadzony przez ppor. mar. Jana Fruziń
skiego. Por. mar. Giedroyć dowodził zdobycznym 
statkiem pancernym „P-l” („Trachtomirow”), ofi
cerem artylerii na tym pancerniku był por. mar. 
Stanisław Hryniewiecki. Podczas walki został ranny 
por. mar. Giedroyć. Nie mogąc daiej walczyć wc 
Flotylli odjechał w maju do Gdańska, wyznaczony 

na dowódcę pierwszego zbudowanego monitora.

OFENSYWA NA KIJÓW

24 kwietnia 1920 r. Flotylla Pińska otrzymała roz
kaz gotowości do rozpoczęcia działań bojowych na 
Dnieprze. Następnego dnia por. mar. Aleksander 
Mohuczy przyprowadził do Pińska z Flotylli Wi
ślanej statek „Warta”, oznaczony numerem „K-2”.

W końcu kwietnia stan Flotylli przedstawiał się 
następująco:
Oddział bojowy:

1 statek pancerny
2 łodzie motorowe bojowe
załogi: 12 oficerów i 100 marynarzy 

Sztab i oddział transportowy:
9 statków parowych
18 berlinek
obsada: 11 oficerów i 222 marynarzy 

Tabor nieczynny:
14 statków w remoncie
8 łodzi motorowych.

25 kwietnia rozpoczęło się polskie natarcie. Ude
rzyły armie generałów: Rybaka, Rydza Śmigłego, 
Listowskiego oraz Iwaszkiewicza. W składzie armii 
generała Listowskiego walczyła na Prypeci Flotylla 
Pińska. Podległość operacyjna FlotyTi skomplikowa
ła się; podczas działań na Prypeci oddział bojowy 
Flotylli wszedł w skład grupy majora Jaworskiego, 
później na Dnieprze oddział bojowy podzielono na 
dwie części, podległe różnym grupom wojsk. Do
wództwo Flotylli Pińskiej było faktycznie pozba
wione dowodzenia całością Flotylli.

Od początku ofensywy oddział bojowy toczył za
żarte boje z jednostkami sowieckimi: 25 kwietnia 
stoczono bój pod Koszarówką, 26 kwietnia — pod 
Leowem.

27 kwietnia przy ujściu rzeki Uszy do Prypeci 
pod Czarnobylem Flotylla zwarła się ze znacznymi 
siłami nieprzyjaciela. Całością oddziału bojowego 
dowodził kpt. mar. Aleksander Olszewski. Opance
rzonym statkiem „P-l” (Trachtomirow) dowodził 
por. mar. Hryniewiecki; zniszczył on jeden z sowie
ckich statków. Uzbrojonym statkiem „Pierewał”, 
nazwanym „D-2” dowodził por. mar. Borys Mohu
czy (27-letni). Pancerną motorówką „MP-1” dowo
dził por. mar. Stefan De Walden (24 lata). W bitwie 
tej przeważające siły sowieckie zostały zmuszone do 
odwrotu i częściowo zniszczone; zdobyto Czerno- 
byle i pozostawione tam przez nieprzyjaciela : 6 
statków, 6 pogłębiarek, 3 łodzie motorowe i maga
zyny bazy.
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Dla upamiętnienia tego zwycięstwa dzień 27 kwie
tnia ustanowiono później jako dzień święta Flotylli 
Pińskiej.

W pierwszych dniach maja oddział bojowy Flotyl
li dotarł do Dniepru; otrzymał zadanie obrony Pry- 
peci przed wdarciem się na jej wody statków sowie
ckich.

6 maja wojska polskie wkroczyły do Kijowa; 
dwie armie sowieckie wycofały się za Dniepr. Pra
wy brzeg Dniepru był w rękach polskich, lewy — 
w sowieckich. Nieprzyjacielska flotylla schroniła się 
częściowo na górnym Dnieprze i w lewym dopły
wie, rzece Soż, częściowo na dolnym Dnieprze po
niżej Kijowa oraz na rzece Deśnie, wpadającej do 

# Dniepru powyżej Kijowa, pod Puchówką.
Frontowe wody Dniepru znalazły się pod ostrza

łem artylerii obu walczących wojsk. Mimo to 15 
maja dwie łodzie motorowe, dowodzone przez por. 
mar. Borysa Mohuczego, przedarły się do Kijowa. 
Za nimi sforsował Dniepr statek pancerny „P-l” 
(Trachtomirow) prowadzony przez por. mar. Stani
sława Hryniewieckiego.

NA DNIEPRZE
Wraz z zajęciem Kijowa (6-7.V) i Rzeczycy (9.V), 

leżącej powyżej ujścia rzeki Soż, zdobyto duży ta
bor sowieckich statków, łodzi motorowych, barek, 
jednostek pomocniczych oraz zapasy pozostawione 
w tych bazach. Szczególnie cenne dia Flotylli Piń
skiej były smary odnalezione w d żych ilościach w 
Rzeczycy; pod tym względem Flotylla goniła reszt
kami i brak smarów groził unieruchomieniem stat
ków.

Wobec rozległości frontu na Dnieprze podzielo
no oddział bojowy Flotylli na dwa oddziały (15.V) 
— łojowski i kijowski. Transportowce Flotylli, mi
mo obstrzału artyleryjskiego, utrzymywały komuni
kację na Dnieprze. W dniach 20-25 maja dowódca 

>- Flotylli, mjr mar. Sadowski wizytował Kijów na stat
ku „Gen. Szeptycki” (b. „Zwiahel”). Do Kijowa 
przyjecha!a ekipa techniczna; rozpoczęto remonty 
statków, zagospodarowywano również bazę w Rze- 

6 czycy. Ppor. mar. Jerzy Przysiecki przyjechał z Ka
dry Mar. Woj. w Toruniu z kompanią marynarzy 
do Kijowa i rozpoczął uruchamianie zdobycznych 
statków.

Tymczasem na północnym froncie Armia Czer
wona rozpoczęła 22 maja ofensywę, a polski front 
ukraiński przeszedł do obrony stałej.

Kijowski oddział bojowy por. mar. Borysa Mohu
czego stoczył 21 maja bój pod Rżyszczewem na po
łudnie od Kijowa. W bitwie tej por. mar. Stanisław 

Hryniewiecki, dowodzący opancerzonym statkiem 
„PT”, skutecznie przeciwstawi! się pancernym stat
kom sowieckim, zagradzając im drogę do Kijowa.

26 maja wojska sowieckie rozpoczęły natarcie na 
Ukrainie. Sowiecka flotylla dnieprzańska wdarła się 
na Dniepr, zabezpieczała przeprawę wojsk pod Oku- 
ninowem na północ od Kijowa i na południe od te
go miasta, pod Czerkasami. Ruszyło natarcie na pol
skie przedmoście Kijowa.

27 maja kijowski oddział bojowy wspiera! obronę 
kijowskiego przedmościa; stoczono bój pod Pu
chówką na Desnie, zwalczając przeprawiający się 
desant sowiecki.

W dniach 1 i 2 czerwca statki Flotylli przewiozły 
poski desant w celu wsparcia obrony przyczółka 
Boryspol na południe od Kijowa.

Między 1 i 3 czerwca wojska sowieckie sforsowa
ły Dniepr poniżej ujścia Prypeci pod Okuninowem, 
Kijowski oddział bojowy, w składzie: opancerzony 
statek „P-l” oraz motorówki bojowe MB-l i MB-II 
usiłowały w dniach 4 i 5 czerwca zniszczyć most, 
służący do przeprawy pod Okuninowem. Oddział 
stoczył bój z 4 pancernymi statkami nieprzyjaciela, 
lecz wobec przewagi wroga wycofał się 6 czerwca 
do Kijowa.

9 czerwca podporządkowano kijowski oddział bo
jowy grupie wojsk gen. Rybaka, z zadaniem osłony 
grupy od strony Dniepru. Tymczasem 10 czerwca 
wojska gen. Rydza Śmigłego opuściły Kijów, a na
zajutrz grupa gen. Rybaka rozpoczęła odwrót znad 
Dniepru. W tej sytuacji dowódca pozostawionego 
kijowskiego oddziału bojowego, por. mar. Borys 
Mohuczy, podjął samodzielną decyzję zatopienia i 
zniszczenia podległych mu jednostek i zdobytych w 
kijowie statków. Po wykonaniu tego zadania, spie
szony oddział kijowski dołączył do cofającej się pol- 
sk'“; artylerii i bez strat dotarł do Mozyrza, gdzie 
połączył się z Flotyllą.

Bojowy oddział łojowski, dowodzony przez por. 
mar. De Waldena, operował na górnym biegu Dnie
pru, od ujścia Prypeci po Rzeczycę, leżącą poniżej 
ujścia Berezyny. Komendantem portu w Rzeczycy i 
jednocześnie dowódcą statków uzbrojonych, był por. 
mar. Edward Szystowski (24 lata). Ppor. mar. Ar
tur Reyman (20 lat) dowodził motorówką bojową 
MB-VI. Por. mar. Stanisław Nahorski stał z baterią 
nadbrzeżną w Teremczu, broniąc ujścia Prypeci.

Losy oddziału łojowskiego potoczyły się podobnie 
jak kijowskiego: 2 czerwca zaatakowała go flotylla 
sowiecka, wypływając na Dniepr z rzeki Soż. Prze
darła się na południe z zadaniem obrony przeprawy 
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własnych wojsk pod Okuninowem i opanowania 
Prypeci. 7 czerwca wojska sowieckie osiągnęły Pry- 
peć i tym samym odcięły odwrót jednostkom obu 
polskich oddziałów bojowych na Dnieprze.

12 czerwca rozpoczęto ewakuację portu w Rzeczy
cy. Poleska grupa wojsk polskich wycofała się znad 
Dniepru w dniach 16 i 17 czerwca. 18 czerwca łojo- 
wski oddział bojowy wysadził mosty w Rzeczycy, 
zatopił i zniszczył statki i łodzie Flotylli. Oddział 
marynarzy, prowadzony przez por. mar. De Walde- 
na, wycofał się w porządku do Mozyrza i tam dołą
czył do Flotylli.

ODWRÓT NA PRYPECI

W ostatniej dekadzie czerwca 1920 r. wojska fron
tu poleskiego toczyły zacięte boje z nacierającym 
nieprzyjacielem. Flotylla Pińska, pozbawiona oddzia
łów bojowych straconych na Dnieprze, pełniła służ
bę transportową dla cofających się wojsk polskich. 
Tabor Flotylli i zapasy materiałowe ewakuowano z 
Czernobyla do Narowli. Łodzią motorową, osłania
jącą cofający się tabor, dowodził por. mar. Stani
sław Nahorski.

28 czerwca wysadzono mosty w Mozyrzu, a Flo
tylla Pińska wycofała się do Piererowa, gdzie była 
baza przyfrontowa Dowódcy Flotylli.

Major mar. Edward Sadowski nie mógł sprostać 
postawionemu mu zadaniu obrony Prypeci pod Czer- 
nobylem; nie dysponował główną silą bojową, jaką 
były oddziały bojowe, stracone na Dnieprze. Do
wódca Flotylli meldował gen. Sikorskiemu o niewy
konalności zadań postawionych przed Flotyllą. Gen. 
Sikorski był jednak niezadowolony z przebiegu 
zbrojeń Flotylli i zawiedziony niewykonaniem po
stawionego jej zadania, w związku z czym zażądał 
zmiany dowódcy Flotylli Pińskiej.

Szef DSM zaproponował na dowódcę Flotylli 
ppłk. mar. Jerzego Wołkowickiego, szefa Sekcji Or
ganizacyjnej DSM.

37-letni ppłk mar. Wołkowicki był absolwentem 
Morskiego Korpusu; uczestniczył w bitwie pod Cu
szimą, a podczas wojny służył we Flocie Czarno
morskiej. Przybył on do Piererowa i 2 lipca objął 
dowództwo Flotylli Pińskiej. Stało przed nim nie
zmiernie trudne zadanie wspierania cofających się 
wojsk i uratowania Flotylli przed dostaniem się w 
ręce wroga. Ewakuację Flotylli komplikował bardzo 
niski stan wód na Prypeci i jej dopływach, spowodo
wany dłuższą suszą.

Utworzono co prędzej nowy oddział bojowy, w 
którego skład weszły: zdobyczny uzbrojony statek 

„Usierdnyj” („H-2”), dowodzony przez ppor. mar. 
Henryka Sułkowskiego, oraz 3 uzbrojone łodzie mo
torowe.

Ogólna sytuacja na frontach pogarszała się: 4 lip
ca armie Tuchaczewskiego rozpoczęły drugą potęż
ną ofensywę. Walczący pod komendą Tuchaczew- t 
skiego korpus kawalerii Gaja-Chana przerwał front 
i ruszył w głęboki rajd na tyły wojsk polskich; 9 lip
ca zajął Święciany. Armie sowieckie przełamały 11 
lipca pierwsze linie obrony polskiej i zajęły Mińsk 
Litewski.

W tym dniu cofająca się wraz z wojskiem Flotylla 
Piiska, tocząca jednocześnie walki opóźniające, do
płynęła z całym taborem do ujścia Słuczy i Hory- 
nia.

14 lipca wojska sowieckie przełamały drugą linię 
frontu obronnego, zajęły też Wilno. 20 lipca przeła
mano trzecią linię frontu polskiego, przekroczono 
Szczarę, a korpus kawaleryjski Gaja zajął Grodno.

Odwrót Flotylli Pińskiej od Słuczy do Pińska był 
niezwykle heroiczną epopeją walki z wrogiem, a cza
sem i z mieliznami.

Od Piererowa do Mostów Wolańskich, na 135 km 
nurtu Prypeci, Flotylla pokonała 8 pokaźnych mie
lizn, przekopując ponad 1500 m kanałów. Mosty 
Wolańskie minięto 48 lipca do Pińska pozostawało 
jeszcze 70 km. 19 lipca dopłynięto do wsi Bereźce 
i rozpoczęto mordercze przeciąganie jednostek przez 
trzykilometrową płyciznę pod Kaczanowiczami. Mi 
mo nadludzkich wysiłków nie zdołano przeciągnąć 
całego taboru. Trzeba było zniszczyć największe je
dnostki. Pod Kaczanowiczami zniszczono i pozosta
wiono: statek dowódczy „Gen. Szeptycki” (b. „Zwia- i 
hel”), uzbrojony statek „Usierdnyj” (H-2) oraz naj
większe statki holownicze: „Champion” (H-l), 
„Prytkij” (H-6) i „Leon” (H-3).

21 lipca zmordowana Flotylla weszła do Pińska; 
jej dowódca, ppłk mar. Wołkowicki zaokrętowany 
był na transportowcu „Sekunda”, który dotarł do 
Pińska, holując 2 motorówki. Statek „Bug” został 
doprowadzony do Pińska przez por. mar. Jana Sa
dowskiego. i

EWAKUACJA PIŃSKA

Napór Armii Czerwonej na wszystkich frontach 
groził zajęciem Pińska w ciągu najbliższych kilku 
dni. Teraz zadaniem dowódcy Flotylli było ratowa
nie ludzi i jak największej ilości sprzętu i materiałów, 
które po przerzuceniu na Wisłę mogły wzmocnić 
Flotyllę Wiślaną i walczące tam wojska. ।
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Natychmiast po osiągnięciu Pińska rozpoczęto 
działania ewakuacyjne — demontowano statki, łado
wano, co tylko się dało, na wagony. Organizacją e- 
wakuacji kierował zastępca dowódcy Flotylli, kpt. 
mar. Bohdan Jarociński.

23 lipca wysłano z Pińska pierwszy transport 3 
oficerów i 150 marynarzy. Następnego dnia wysłano 
do Brześcia drugi transport złożony z 23 oficerów 
i 215 marynarzy.

25 lipca kpt. mar. Michał Przysiecki wysłał do 
Brześcia 51 wagonów, wiozących oba transporty do 
Torunia.

Dzień 25 lipca był ostatnim dniem pobytu Flotylli 
w Pińsku; tego dnia zniszczono wybuchami i za
topiono wszystkie jednostki, których nie można by
ło ewakuować. Uległy więc zniszczeniu: statek pan
cerny „Burzyn” (P-2), inspekcyjne — „Pierewał” 
(„P,k Sikorski”) i „Pierekat” (K-4), sanitarny „Ta
tiana” (T-2), osobowy „Ataman” (T-l), towarowo- 
osobowe „Zwiezda” (T-3), „Sokół” (T-5) i „Sekunda” 
(T-6), transportowo-hołownicze „Bug” i „Warta” o- 
raz holowniki „Wołga” (H-4) i „Pokorny” (H-5).

Po dokonaniu zniszczeń dowódca Flotylli z 6 ofi
cerami i 56 marynarzami opuścili Pińsk i wyjecha
li do Brześcia.

29 lipca rozgorzały walki na czwartej linii obro
ny polskiej, już na Narwi i Bugu; kawaleria Gaja 
ruszyła ku Wiśle od strony Ostrołęki. 1 sierpnia 
padł Brześć i armie sowieckie przekroczyły Bug.

2 sierpnia 1920 r. minister spraw wojskowych, 
gen. Leśniewski, wydał rozkaz o rozformowaniu Flo
tylli Pińskiej.

Oficerowie i marynarze Flotylli kontynuowali wal
kę w szeregach 1 Pułku Morskiego i na Flotylli Wi
ślanej, której dowódcą został kpt. mar. Bohdan Ja
rociński.

POWRÓT NA POLESIE

Kiedy 14 sierpnia armie Tuchaczewskiego zdoby
ły Radzymin, odległy o 15 km od Warszawy, a ka- 
walerzyści Gaja-Chana poili konie w Wiśle pod Bo
brownikami (25 km od Torunia) i zdawało się, że 
los Polski jest przesądzony, nad Wkrą uderzyła 
V Armia gen. Sikorskiego, rozpoczynając polskie 
kontruderzenie. Następnego dnia rajd brygady ka
walerii gen. Karnickiego zajął Ciechanów, siejąc za
męt na tyłach wroga. 16 sierpnia naczelny wódz, Jó
zef Piłsudski, poprowadził osobiście uderzenie znad 
Wieprza, zajął Garwolin i przerwał front wojsk so
wieckich, 17 sierpnia wojska pierścienia obrony War

szawy zajęły Mińsk Mazowiecki, uzyskując połącze
nie z jednostkami frontu centralnego, a następnego 
dnia wyparły nieprzyjaciela znad Wisły, od Radzy
mina aż po Dęblin.

Tego dnia, 18 sierpnia, wojska frontu centralne
go przecięły sowiecką grupę Mozyr, osiągnęły Dro
hiczyn i Brześć Litewski. Komandarm Tuchaczew- 
ski wydał rozkaz do odwrotu.

W dniach 25 do 31 sierpnia wojska gen. Sikorskie
go rozprawiały się w tzw. „pierścieniu Zamościa” 
z I Konną Armią Budiennego, którą rozbiły w wiel
kiej bitwie kawaleryjskiej pod Komarowem.

Już w tym czasie, 26 sierpnia, powołano rozkazem 
Naczelnego Wodza Pogotowie Techniczne z ppłk, 
mar. Małeckim na czele. Pogotowie to miało przy
gotować się do przyjmowania i podnoszenia statków 
na Pinie i Prypeci.

Tymczasem siły polskie posuwały się na wschód 
na wszystkich frontach: 13 września gen. Sikorski 
zajął Kowel, 16 września gen. Stanisław Haller wkro
czył do Łucka, 20 września rozpoczęła się bitwa nad 
Niemnem i gen. Rydz Śmigły zdobył Grodno, 26 
września kawaleria gen. Krajewskiego, uderzając od 
południa zdobyła Pińsk. W pierwszej dekadzie paź
dziernika nasilił się pościg polskich wojsk za ustę
pującym nieprzyjacielem.

5 października wysiano koleją z Modlina do Piń
ska 5 motorówek (M-2, 16, 18, 24, 25) i oddział 
marynarzy.

11 października DSM wydał zarządzenie o utwo
rzeniu Detaszowanego Oddziału Flotylli Wiślanej 
w rejonie Piny i Prypeci. Dowódcą tego oddziału zo
stał dowódca Flotylli Wiślanej, kpt. mar. Bohdan 
Jarociński, który po niecałych trzech miesiącach od 
tragicznych dni ewakuacji powrócił do Pińska.

Detaszowany Oddział i Pogotowie Techniczne od
jechały koleją z Modlina 15 października i po czte
rech dniach wyładowały się w Pińsku.

18 października, po zajęciu Mińska Litewskiego 
przez polskie wojska, zawieszono działania wojenne, 
a w cztery dni później sejm polski ratyfikował za
wieszenie broni.

29 października wyruszył z Modlina do Pińska 
następny transport 8 łodzi motorowych (M-5, 7, 8, 
15, 19, 21, 22, 23). Transportem dowodził por. mar. 
inż. Witold Szulc (25 lat), który przed ewakuacją 
był komendantem portu i warsztatów w Pińsku.

Detaszowany Oddział Flotylli Wiślanej posiadał 
więc 13 łodzi motorowych, które tworzyły tzw. 
„Piński Dywizjon”. Stan osobowy tego „Dywizjonu” 
wynosił 8 oficerów i 97 szeregowych; dowodził 
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nim por. mar. Aleksander Mohuczy. Ten 24-letni 
porucznik przyprowadził w kwietniu 1920 r. do Piń
ska statek „Warta”, a w maju i czerwcu był komen
dantem portu Mozyrz i kierował ruchem statków na 
do nej Prypeci od Mozyrza do Czernobyla.

Pogotowie Techniczne zajęło się zabezpieczeniem 
na zimę zatopionych jednostek. W Pińsku, pod Ka- 
czanowlczami i pod Mostami Wolańskimi leżał w 
rzekach tabor, zatapiany przez obie wojujące stro
ny. Pracami Pogotowia kierował jego organizator, 
ppłk mar. inż. Dominik Małecki. Do pomocy miai 
por. mar. inż. Hilarego Sipowicza (byłego kierowni
ka głównych warsztatów pływających na Prypeci), 
por. mar. inż. Józefa Wielogórskiego (byłego kiero
wnika głównych warsztatów przy oddziale bojo
wym), ppor. mar. inż. Władysława Kuczyńskiego 
(byłego oficera warsztatów bojowego oddziału kijo
wskiego), ppor. mar. Henryka Kładowskiego (jedne
go z oficerów okrętowych Flotylli Pińskiej), por. 
mar. Jana Sadowskiego (byłego dowódcę statku 
„Bug”). Dowódcą jednostek pływających Pogoto
wia Technicznego został ppor. mar. Henryk Sulkow
ski (były dowódca statku „Usierdnyj ’). Ppor. Sułkow
ski objął jako pierwszy straż na Prypeci, patrolo
wał rzekę i strzegł zatopionego taboru.

Takie były początki powrotu polskiej bandery 
wojennej na poleskie rzeki. Od 1921 roku wprowa
dzono nową organizację Flotylli Pińskiej na stopie 
pokojowej. Pierwszym dowódcą w nowej organiza
cji zosta’ kpt. mar. Marian Wolbek.

WYKAZ SOWIECKICH JEDNOSTEK 
ZDOBYTYCH NA PRYPECI

W MOZYRZU — 5.3.1920 r.

Statki towarowo-osobowe:
„Pierewał” (70 KM), uruchomiony 18.3. jako 
„Płk Sikorski” (D-2).
, Ataman" (180 KM), uruchomiony 24.3. jako 
„T-l”;
„Sokół” \60 KM), uruchomiony 25.4. jako „T-5”;
„Rzemieślnik” (20 KM), w remoncie, jako „T-12”;
, Wjun 7(25 KM), w remoncie jako „T-13”;

Statek towarowy:
„Pierekat” (20 KM), uruchomiony 7.4. jako „T-3”, 
potem „K-4”;

Holownik:
„Leon” (135 KM), uruchomiony 1.5. jako ,,H-3”;

Przystań pływ.-sanitarna, uruchomiona 21.3.
'Przystanie i brandwachty, sztuk 7;
Berlinki, sztuk 3;

Tzw. „Gończaki” sztuk 8;
Warsztaty pływ, i magazyny.

W NAROWU 6.3.1920 r.:

Holowniki:
„Champion” (540 KM), uruchomiony 25.3. jako 

„HI”;
„Wołga (210 KM), w remoncie jako „H-4”;
„H-l”;

Statek osobowy:
„Wietka” (45 KM), uruchomiony 23.3. jako sani
tarny „S-l”;

Statki towarowo-osobowe:
„Woron” (30 KM), uruchomiony 25.3., jako
„T-2”;
„Leonida” (35 KM), w remoncie jako „T-7”;
„Odważnyj” (15 KM), w remoncie jako „T-8”;
„Mieczta” (20 KM), w remoncie jako „T-10”;
„Orioł” (25 KM), w remoncie jako „T-ll”;

Pogłębiarka „Eskawator”;
Łodzie motorowe — sztuk >10;
Berlinki — sztuk 50;
Warsztaty i magazyny.

Statek towarowo-osobowy, „Woron" („T-2”) zo
stał utracony w początkach maja, kiedy pro
wadzący go podoficer pomyli’ nurt i statek wraz z 
załogą dostał się do niewoli.

W BARBAROW1E i JUREWICZACH 5 i 6.3.1920 r.:

Statki opancerzone:
„Trachtomirow” (150 KM), uruchomiony 29.3. ja
ko „PI”;
„Burzyn” (150 KM), uruchomiony w czerwcu ja
ko „P-2”;

Statek osobowy:
„Sekunda” (20 KM), uruchomiony 1.5. jako „T-6”, 

Statek towarowy:
„Czetwiortyj” (15 KM), uruchomiony 1.5. jako
„T-4”, potem „K-5”;

Statek towarowo-osobowy:
„Zwiahel” (250 KM), uruchomiony 18.4. jako
„Gen. Szeptycki” ,.D-1”;

Statek holowniczy:
„Usierdnyj” (120 KM), uruchomiony 4.4. jako 
„H-2”.

W CZERNOBYLU 27.4.1920 r.:

Statki holownicze:
„Pokornyj” (30 KM), uruchomiony 4.5. jako 
„H-5”;

I
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„Prytkij” (300 KM), uruchomiony 23.5. jako 
„H-6”;

Statki towarowo-osobowe:
„Tatiana” (120 KM), uruchomiony 1.6. jako „T-2” 
„Zwiezda” (100 KM), uruchomiony w czerwcu 
jako „T-3”;
„Indif” (85 KM), w remoncie jako „T-4”;

Statek osobowy:
„Kokietka” (15 KM), w remoncie

Pogłebiarki — sztuk 6,
Łodzie motorowe — sztuk 3.

Pierwszym statkiem zdobytym na Prypeci 17.9. 
1919 roku w Petrykowie, był „Strumień”, statek 
transportowo-holowniczy, uruchomiony natychmiast 
pod nazwą „Strumień” i oznaczony jako „K-3”.

WYKAZ JEDNOSTEK SOWIECKICH 
ZDOBYTYCH NA DNIEPRZE

W KIJOWIE 7.5.1920 r.:

Statki uruchomione: „Marusia” — osobowy; „Pa
robek” — osobowy (śrubowy); „Emilja” — tran
sportowy; „Anna” — kuter.

Statki remontowane: „Bojarin” — osobowy; „Lew” 
— transportowy; „Linda” — transportowy; „Bie- 
dowój” — transportowy; „Pionier” — transporto
wy.

Statki uszkodzone: „Czajka” — motorowy; „Mon- 
tefiar” — osobowy; „Kobzar” — osobowy; „Ry- 
car” — osobowy.

Statki zatopione: „Rozświet” — osobowy; „Łomo
nosow” — osobowy; „Błagodietiel” — osobowy; 
„Najezdnik” — osobowy.

Łodzie motorowe bez silników — sztuk 26;
Berlinki — sztuk 10;
Przystań pływająca — 1.

W RZECZYCY 9.5.1920 r.:

Uruchomione holowniki: „Krasnaja Zwiezda” („Ros- 
sija”) jako „H-7; „Polza” („Sion”) jako „H-10”; 
„Fulton” jako „H-8”;, „Mołnia jako ,,H-9’.’

Barek — 22 szt.;
Łódź motorowa — 1;

Duże zapasy, zwłaszcza smarów, niezbędnych dla 
Flotylli;

STAN FLOTYLLI PIŃSKIEJ 
POD KONIEC MAJA 1920

Statki bojowe w ruchu:
1 pancerny — „P-l” (Trachtomi-row);

5 statków pomocniczych: — „K-l” „Bug”; „K-2” 
„Warta”, „K-3” „Strumień”, „T->1” „Ataman, 
„T-2” „Tatiana”;

Statki bojowe w remoncie:
1 pancerny „P-2”, „Burzyn”;

Statki transportowe w ruchu:
4 ho owniki — „H-l” „Champion”, „H-2” „U- 

sierdnyj”, „H-3” „Leon”, „H-6” „Prytkij”;
3 transportowe — „T-3” „Zwiezda”, „T-5” „So
kół”, „T-6” „Sekunda”;
5 statków specjalnych — „D-l” „Szeptycki” (daw
ny „Zwiahel”), . D-2” „Sikorski” (dawny „Piere- 
wal”), „S-l” sanitarny (dawny „Wietka”), „K-4” 
inspekcyjny (dawny „Pierekat”); „K-5” „Czetner- 

tyj”;
6 łodzi motorowych.

Statki transportowe w remoncie:
1 holownik, 10 transportowców, 14 łodzi moto
rowych.
Główną bazą Flotylli był Mozyrz. Tam mieściło 

się dowództwo, sztab, warsztaty oraz wydział 
transportowy. Wydział ten organizował regularny 
ruch na Prypeci; rzekę podzielono na odcinki: 
Pińsk-Mozyrz obsługiwany przez 2 statki, Mozyrz- 
Czernobyl, również 2 statki, oraz Czernobyl-front, 
obsługiwany przez 1 statek; każdy ze statków odby
wał dwa rejsy tygodniowo.

Główne warsztaty pływające przesuwały się ra
zem z oddziałem bojowym; przy bazie oddziału 
bojowego znajdował się statek sanitarny oraz pły
wające pomieszczenia dla załóg łodzi motorowych.

Źródła:
Jan Bartlewicz — „Flotylla Pińska i jej udział w woj

nie polsko-sowieckiej, 1918-1920”, Wydanie WINW 
1933;

K. Taube i O. Żukowski — „Zarys historii wojennej 
Flotylli Rzecznych”, Warszawa 1931.
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

ŻYWE TORPEDY
(Strata ORP ,,Dragon”)”

6 lipca 1944 r.

Jest cicha, lipcowa noc. Przeminęła seria przy
krych sztormów, dających się we znaki inwazyjnej 
Armadzie Sprzymierzonych w ubiegłym miesiącu. 
Gładka powierzchnia wody, pokryta ledwie dostrze
galnymi zmarszczkami, mieni się w świetle pełni 
księżyca. Poświata biegnie srebrzystym pasem, ginąc 
gdzieś, hen daleko poza horyzontem. Noc dobiega 
końca i na wschodniej części widnokręgu zaczyna 
się przejaśniać.

Miesiąc temu ORP „Ślązak” wspierał ogniem 
swoich dział lądowanie 3 Brytyjskiej Dywizji pod 
Ouistreham. Tegoż dnia gromił niemieckie gniazda 
oporu, umożliwiając posuwanie się Nr. 40 Royal 
Marinę Commando pomiędzy tym miastem a Liom- 
Sur-Mer.

Dziś jesteśmy na patrolu w północno-wschodnim 
odcinku olbrzymiej redy obszaru operacyjnego „Ne- 
ptune” przy brzegach Normandii. Jako część stałej 
ochrony redy, na jej wschodniej krawędzi są zako
twiczone barki przeciwlotnicze, a na północnej — 
poławiacze min floty.

Reda roi się od wchodzących i wychodzących sta
tków dowożących wojsko i zaopatrzenie. Setki stat
ków czekających na wyładowanie stoją na kotwi
cach. Kilka okrętów liniowych i krążowników też 
stoi na kotwicach i na zmianę wypełniają powietrze 
potężnym hukiem dział, dając wsparcie artyleryjskie 
walczącym na lądzie wojskom.

Niemieckie ataki lotnicze okazały się nieskutecz
ne, a doborowa kolekcja alianckich okrętów i stat
ków stojących bezkarnie na redzie, niewątpliwie 
psuje krew dowództwu niemieckiemu. Należy ocze
kiwać, że pokusi się ono na jakiś drastyczny krok, 
i dlatego jesteśmy na baczności.

Co noc siły patrolowe złożone z kontrtorpedow- 
ców, fregat i ścigaczy myszkują w swych sektorach 
patrolowych, osłaniając duże okręty i statki handlo
we.

W ciemne noce trwa nieustanne uganianie się za 
natrętnymi ścigaczami niemieckimi (E-Boat). Usiłują 
one prześliznąć się pomiędzy ubezpieczającymi ze
społami lub pojedyńczymi okrętami. Załogi sił pa
trolowych przez ca>ą noc nie mogą zmrużyć oka. 
Jeśli nie są osobiście zaangażowane w walce, to są 

świadkami bitew nocnych innych jednostek. Pociski 
smugowe broni małokalibrowej, pociski oświetlają
ce i pociski dział większego kalibru, gonią się i mi
jają nawzajem, tworząc wspaniały widok, mimo swej 
całej grozy. Sztuczne ognie puszczane w letnie przed
wojenne noce w kopenhaskim lunaparku „Tivoli”, 
były dziecinną zabawką z tymi „fajerwerkami” wo
jennymi.

Tej nocy było również kilka walk nawodnych. 
W naszym sektorze, jak dotychczas, spokojnie.

O godz. 0125 był sygnał od HMS „Stevensone”, 
kontrtorpedowca patrolującego przy Cape d’Antifer, 
że znajdująca się z nim fregata HMS „Trollope” we
szła na minę. Później przyszło wyjaśnienie że „Trol
lope” została storpedowana przez ścigacz niemiecki. 
Torpeda trafiła pod pomost, łamiąc okręt na dwie 
części i zabijając całą załogę pomostu razem z do
wódcą.

Na naszym odcinku widoczność jest piękna i nie 
obawiamy się E-Boatów. Moglibyśmy je dojrzeć bez 
trudu z wielkiej odległości. Niemcy jednak rozpo
rządzają znaczną ilością okrętów podwodnych i mi
mo niedużych głębokości w obszarze normandzkiej 
redy, przyciśnięci do muru mogą pokusić się na za
atakowanie redy przy pomocy swych jednostek pod
wodnych.

Toteż marynarz na podsłuchu podwodnym na 
ORP „Ślązak” uważa pilnie na dźwięki wysyłanych 
fal, czy która nie przyniesie odbitego echa. Od cza
su do czasu przechodzi na hydrofon.

Jeszcze kilka godzin i patrol nasz ma się skoń
czyć. Na kotwicowisku sił patrolowych, naprzeciw 
Courseu les, zazwyczaj trzymamy mniejszą wachtę. 
Reszta załogi wykonuje niezbędne prace i wypoczy
wa, nabierając sił na następną noc. Od prawie mie
siąca upodobniliśmy się do nietoperzy. Wypoczywa
my (jeśli alarmy przeciwlotnicze nie wejdą w para
dę) w dzień, wychodząc w nocy na łowy.

Nie danem nam jednak było w tym dniu rozpo
cząć wypoczynku zgodnie z programem.

O godz. 0325 jedna z barek zakotwiczonych w 
linii obrony redy otworzyła ogień do wody. Z na
szej pozycji wyglądało, jak gdyby był skierowany do 
znajdującego się w pobliżu własnego ścigacza. 
, Strach ma wielkie oczy” — zauważył ktoś na po
moście.
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W tym samym czasie otrzymaliśmy rozkaz z o- 
krętu kontrolnego sił patrolujących w naszym ob
szarze, HMS „Duff’, abyśmy razem z nim udali się 
poza północną linię obronną i zbadali echo uzyska
ne przez radar w odległości 2 mil morskich.

Idąc w nakazanym kierunku, zbliżyliśmy się do 
linii zakotwiczonych poławiaczy min. Jeden z nich, 
HMS „Magie”, raptem drgnął, z jego rufy strzelił 
slup płomienia i dymu, a powietrzem wstrząsnął huk 
eksplozji. Okręt gwałtownie się przechylił. Po chwili 
jak gdyby wahania, wywrócił się i zatoną1, zosta
wiając jedynie koniec dzioba ponad powierzchnią.

Jeden z zakotwiczonych poławiaczy min podniósł 
kotwicę i podszedł do zatopionego towarzysza, aby 
ratować rozbitków.

Co się stało? Z jakiego powodu „sweeper” wyle
ciał w powietrze? — posypały się pytania.

Stał zakotwiczony, a więc nie mógł wejść na mi
nę. Czyżby żywa torpeda?

Echo uzyskane przez radar pochodziło od wie
chy oznaczającej dawny kanał trałowany. Powróci
liśmy więc do naszego obszaru patrolowego z zamia
rem dołączenia do akcji ratunkowej rozbitków z za
topionego poławiacza min. Po przybyciu na miej
sce katastrofy stwierdziliśmy, że wszyscy maryna
rze brytyjscy, którym udało się opuścić okręt, byli 
już uratowani. Na powierzchni morza pływało jesz
cze kilka ciał zabitych.

Domyślaliśmy się, że HMS „Magie” został zatopio
ny albo ładunkiem „przylepionym” przez nieprzy
jacielskiego pływaka lub przez żywą torpedę.

— Lewo pięćdziesiąt-hydrofon-torpedy — krzyk- 
1 nął operator aparatu podsłuchowego.

— Lewo na burtę. Obie maszyny naprzód —wy
dałem rozkaz.

„Ślązak” zadrgał od śrub przyspieszających swe 
obroty i zatoczył łuk w lewo.

— Panie Komandorze, OYSTERS — służbiście 
ostrzegł mnie oficer nawigacyjny, por. mar. Maciej 
Bocheński. (OYSTERS nazywano nowego typu ciś
nieniowe miny niemieckie, którymi Luftwaffe za- 

। rzuciło redę. Jedynym sposobem ich uniknięcia i 
wybuchu była maia szybkość).

— OYSTERS mogą być, a torpeda jest — odpo
wiedziałem.

— Torpeda przechodzi z lewej burty — meldo
wał oficer sygnałowy, por. mar. Jerzy Pawłowicz, 
który tymczasem nałożył słuchawki i zaczął poda
wać namiary na torpedę.

— Obie maszyny pół naprzód; 260 obrotów (na 
* okrętach wojennych całą szybkość daje się do ma

szyn tylko w sytuacji alarmowej, celem uniknięcia 
niebezpieczeństwa).

— Torpeda przeszła — brzmiał następny meldu
nek.

Po wyminięciu torpedy zarządziłem „Alarm” zwal
czania okrętów podwodnych i poleciłem przygoto
wać bombki przeciw żywym torpedom. Były to 
5-funtowe ładunki materiału wybuchowego, używa
ne do ogłuszania i zwalczania żywych torped lub 
pływaków nieprzyjacielskich. Przywieźliśmy je z 
Morza Śródziemnego, gdzie były standardowym za
opatrzeniem okrętów.

Za kitka minut nasz Asdic (Sonar — aparat pod
słuchu podwodnego) uzyskał kontakt podwodny, 
ale go zaraz stracił.

Tymczasem poławiacz min, MHS „Cato”, po u- 
kończeniu akcji ratunkowej rozbitków z zatopione
go HMS „Magie”, ruszył w kierunku swego miejsca 
zakotwiczenia. Zanim zdołał tam dotrzeć sam z ko
lei stał się ofiarą torpedy. Kłąb dymu i ognia przy
słonił jego sylwetkę. Gdy dym się rozwiał, oczom 
naszym ukazał się smutny obraz. Piękny jeszcze 
przed chwilą i zgrabny poławiacz min stał rozpaczli
wie przechylony z wyrwą w dziobie. Po pokładzie 
biegali marynarze, usiłujący ratować swój okręt.

Na potwierdzenie naszego poprzedniego domysłu 
przyszedł radiowy meldunek od ścigacza brytyjskie
go: ,, . . . złapałem operatora żywej torpedy”.

Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po pierwszym a- 
taku na nas i trafieniach przez dwóch, tak blisko 
nas znajdujących się okrętów, kiedy operator „As- 
dic’u” znowu zameldował idącą na nas torpedę. Za 
chwi'ę inną, z przeciwnej burty. „Ślązak”, jak koń 
cyrkowy, przechylając się to na jedną, to na drugą 
burtę, kręci! łuki i wolty, unikając śmiercionośnych 
pocisków podwodnych. Nie ograniczał się tylko do 
unikania torped, ale sam Kontratakował, rzucając 
na prawo i na lewo bombki przeciwko żywym tor
pedom.

Gdy torpedy zaczęły zbyt gęsto chodzić, a nali
czyliśmy ich około dziesięciu, rzuciliśmy dużą bom
bę głębinową, używaną do ataków na okręty pod
wodne.

Po rzuceniu dwóch takich bomb, ataki torpedo
we ustały. Albo napastnicy wystrzelili wszystkie tor
pedy, albo też wybuchy potężnych bomb głębino
wych wpłynęły deprymująco na atakujących spod 
wody Niemców. Może też spowodowały uszkodze
nia aparatów nośnych.

Widząc, że akcja ratunkowa załogi storpedowa
nego HMS „Cato” odbywa się pomyś’nie i nasz 
udział jest zbędny, udaliśmy się na przepatrolowa-



18 NASZE SYGNAŁY

nie obszaru na wschód od miejsca pierwszej naszej 
potyczki z żywymi torpedami.

— Lewo sześćdziesiąt człowiek w wodzie — za
meldował oficer wachtowy.

— To jest puszka; przedtem już tam była — po
wiedział ktoś uspokajająco.

— Kurs na ten przedmiot. Przygotować erkaemy 
— wydałem rozkaz.

Za chwilę można już było rozpoznać. Był to rze
czywiście człowiek siedzący okrakiem na jakimś 
zanurzonym przedmiocie. Z wody wystawały tylko 
głowa i ramiona. Siedział spokojnie, mając widocz
nie nadzieję, że go nie widzimy. Mógł też być przy
czajony w oczekiwaniu na dogodny moment odpa
lenia torpedy do nas.

— Erkaemy, ognia do Szwaba.
Serie pocisków obramowały Niemca. Przerażony 

wzniósł w górę oba ramiona, na znak że się poddaje.
— Przerwij ogień. Przygotować się do podniesie

nia człowieka z wody.
Nie podszedłem jednak od razu do Niemca w oba

wie, aby inny przyczajony podwodny korsarz nie 
skorzystał z naszego zatrzymania się i nie wystrzelił 
torpedy do łatwego, nieruchomego celu.

Gdy mijaliśmy Niemca, widocznie sądził, że go 
zostawimy, bo zaczął krzyczeć w niebogiosy: Hilfe! 
hiife!

Podszedłem do niego biegiem wstecznym. Za parę 
chwil zastępca dowódcy, kpt. mar. Włodzimierz Łos- 
koczyński, w asyście dwóch marynarzy przyprowa
dził jeńca na pomost. Zameldował, że nie zdołał 
zdobyć aparatu nośnego, gdyż Niemiec go zatopił.

Stanął przed nami doskonale zbudowany i wyro
biony fizycznie młodzieniec. Uniósłszy głowę do gó
ry, nadrabiał miną, siląc się na pewność siebie.

Poleciłem oficerowi nawigacyjnemu przesłuchać 
jeńca i dowiedzieć się, jakiego rodzaju był jego apa
rat nośny, ile miał torped, z którego portu wyszli 
do ataku na naszą redę i ilu ich było.

Zapytany młody „nazi”, który już otrząsnął się 
z przerażenia, oświadczył butnie, że poda swoje na
zwisko i numer ewidencyjny, a na dalsze pytania 
jako jeniec nie odpowie. Dodał: „English are gentle- 
men” i nie będą go zmuszali do da'szych zeznań.

Por. mar. Bocheński wyjaśnił mu, że wcale nie 
jest u Anglików, i wskazując na orzełek na czapce 
jednego z naszych marynarzy, powiedział: Zobacz, 
czyim jesteś jeńcem.

„Pooole” — wykrztusił Niemiec z wyrazem prze
rażenia na twarzy. Spuścił głowę i zaczą drżeć na 
całym ciele.

— A więc gadaj.

Pod wpływem strachu rozwiązał mu się język. 
Podał, że miał siedemnaście lat i że początkowo był 
w Luftwaffe. Kiedy ogłoszono, że potrzebni są o- 
chotnicy jako operatorzy „Tragertorpedo” (nosicie
le torped), natychmiast się zgłosił. Po dwumiesięcz
nym kursie i ćwiczeniach praktycznych, razem z in
nymi ochotnikami został wysłany z portu Dives-sur- 
Mer, do ataku sił inwazyjnych na redę. W porcie 
tym miało być pięćdziesięciu „Torpedotrager”. Ka
żdy aparat nośny miał jedną torpedę.

A więc w rzeczywistości nie były to żywe torpe
dy, w klasycznym tej nazwy znaczeniu. Były to ra
czej jednoosobowe łodzie podwodne. Do ich kon
strukcji Kriegsmarine wykorzystała część napędową 
torpedy, a zamiast głowicy z materiałem wybucho
wym, wmontowano cockpit dla operatora, przykry
ty przezroczystą kopułą z plastykowej masy. Cock
pit był zaopatrzony w zbiornik z tlenem, przyrządy 
do manewrowania, ograniczonego zanurzania i wy
nurzania i do odpalania torpedy podwieszonej pod 
kadłubem aparatu nośnego. Nadano mu kryptonim 
„Neger”.

Aparat nośny naszego jeńca został uszkodzony, 
najprawdopodobniej przez wybuch naszych bomb 
głębinowych i d atego musiał się wynurzyć.

Natychmiast wysła'em zaszyfrowany meldunek do 
dowódcy sił patrolowych, badając wiadomości o- 
trzymane od jeńca.

Już o godz. 1300 Monitor Royal Navy (HMS „E- 
rebus” albo „Roberts”) bombardował instalacje por
towe w Dwes-sur-Mer.

Uczucie ulgi odmalowało się na twarzy Niemca, 
gdy po półgodzinnym pobycie na ORP „Ślązak” 
przeszedł na brytyjski ścigacz przysłany przez niego 
przez władze.
— Goście zrobili jeńcowi, że był tak przerażony 
(frightened), gdy opuszczał wasz okręt? — zapytał 
mnie dowódca brytyjskich sił patrolowych, kiedy 
go odwiedziłem tegoż popołudnia.

— Absolutnie nic złego mu się u nas nie stało 
— cdrzekłem. — Był traktowany zgodnie z posta
nowieniami konwencji haskiej. Nie owinęliśmy go 
jedynie w ciepły koc i nie daliśmy mu gorącej herba
ty z rumem, bo za szybko zabraliście go od nas. 
Zapewne to nieczyste sumienie trzęsło Niemcem, w 
związku z okrucieństwami popełnianymi przez je
go pobratymców na Polakach.

— Następnym razem zostawię jeńca dłużej u 
was. Wy szybciej i więcej wiadomości wyciągniecie 
od niego, niż nasz wywiad — zakonkludował Bry
tyjczyk.
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8 lipca 1944 r.
Wieczorem 7 lipca, wyruszyliśmy na patrol obron

ny, jak to już od szeregu dni robiliśmy.
W powietrzu odbywały się przeloty własnego lot

nictwa w kierunku na obszar walk lądowych.
8 lipca o godz. 0100 rozpoczął się silny nalot nie

mieckich samo’otów na kotwicowisko. Zrzucały one 
na spadochronach miny OYSTERS. Jedna z nich 
wpadła do wody w odległości półtora kabla za naszą 
rufą. Chodziliśmy więc na wolnych obrotach, obser
wując powierzchnię morza i prowadząc podsłuch 
podwodny.

W innych sektorach odbywają się potyczki sił pa
trolowych z niemieckimi ścigaczami, które zsynchro
nizowały swoje podejście pod redę „Neptune” z na
lotem Luftwaffe.

O godz. 0215 przyszedł sygnał od dowódcy sił pa
trolowych, ostrzegający nas o możliwości ataku 
przez żywe torpedy. Otrzymujemy kilka podejrza
nych ech podwodnych i rzucamy 5-funtowe ładunki.

Około godz. 0515, z komunikacji pomiędzy ORP 
„Dragon” i krążownikiem brytyjskim dowiadujemy 
się, że „Dragon”, nasz pierwszy i jedny krążownik, 
wszedł na minę.

W godzinę później otrzymujemy rozkaz od do
wódcy sil patrolowych, abyśmy się zbliżyli do okrę
tu znajdującego się w namiarze 245°. Rozpoznajemy 
ORP „Dragon”, rozpaczliwie przechylonego na le
wą burtę, z rufą zanurzoną omaiże do wysokości 
pokładu. Dwa holowniki, barka desantowa i ścigacz 
torpedowy uwijały się koło uszkodzonego okrętu.

Ścigacz brytyjski dobił do burty „Ślązaka” i wy
sadził pięciu rannych marynarzy „Dragona”.

Kazałem spuścić motorówkę i udałem się na ORP 
„Dragona”. Zastępcy dowódcy zleciłem, aby utrzy
mywał „Ślązaka” w ruchu i zachowywał niezbędne 
środki ostrożności.

Na ORP „Dragonie” spotkał mnie jego dowódca, 
komandor S. Dzienisiewicz, i zastępca dowódcy, 
kmdr por. A. Hulewicz. Obaj byli przybici nieszczę
ściem doznanym przez ich okręt. Złożyłem im wy
razy współczucia w imieniu ORP „Ślązak”.

Dowiedziałem się, że w momencie kiedy podcho
dzili do miejsca zakotwiczenia przed rozpoczęciem 
bombardowania pozycji niemieckich pod Caen, na
stąpił potężny wybuch z lewej burty okrętu. Mieli 
zabitych i rannych. Na pokładzie leżało kilkanaście 
ciał, ułożonych w szeregu i przykrytych przeście
radłami.

Opuściłem „Dragona” wielce zasmucony jego tra
gedią.

* * *

Po bardzo skutecznym bombardowaniu baterii i 
pozycji niemieckich podczas D-Day i w dniach na
stępnych, ORP „Dragon” odszedł do Portsmouth 
celem uzupełnienia zapasów żywności i amunicji o- 
raz dla zainstalowania nowego aparatu radiowego 
do komunikacji z obserwatorem bombardowania.

Dnia 7 lipca 1944 r. wieczorem „Dragon” powró
cił do obszaru operacyjnego „Neptune”. Następne
go dnia rano miał bombardować pozycje nieprzy
jacielskie na północ od Caen. 8 lipca, kiedy o godz. 
0440 „Dragon” zakotwiczał na pozycji do bombar
dowania, eksplozja wstrząsnęła całym okrętem. Du
ża wyrwa powstała z lewej burty na śródokręciu 
(bliżej rufy) i okręt szybko zaczął osiadać rufą. Wy
buchło kilka pożarów.

Sprawna akcja ratunkowa ocaliła życie wielu ran
nym. Wydobyto spod pokładu większość zabitych. 
Ugaszono pożary i zdołano utrzymać okręt na po
wierzchni, aczkolwiek w dalszym ciągu był przechy
lony na lewą burtę i zanurzony rufą, prawie do linii 
pokładu.

Przybyły z pomocą holowniki, korweta, barka de
santowa i parę ścigaczy. Okręt został odholowany 
na płytszą wodę i przy odpływie osiadł tymczasowo 
na dnie.

Obliczono straty w ludziach. Zginęli: 1 oficer, 5 
podoficerów i 31 marynarzy. 14-u podoficerów i 
marynarzy było rannych, w tym kilku ciężko. 9 po
ległych nie zdołano wyciągnąć spod pokładu uszko
dzonej części okrętu.

Jak się później okazało, ORP „Dragon” został u- 
szkodzony nie przez minę, a przez torpedę wystrze
loną z jednoosobowej łodzi podwodnej „Neger”.

Po dokładnym zbadaniu rozmiarów uszkodzeń 
władze brytyjskie uznały, że reperacja „Dragona” 
byłaby przewlekła i nieekonomiczna. Wobec tego 
zdjęto załogę polską z okrętu i odesłano ją do Wiel
kiej Brytanii.

Kilka dni po uszkodzeniu „Dragon” został odho
lowany do sztucznego portu „Mulberry” pod Ar- 
romanches i zatopiony tam jako przedłużenie falo
chronu.

Tak zakończył swą czynną służbę pierwszy krą
żownik Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Dra
gon”.

Ocalała załoga tego zasłużonego okrętu nie próż
nowała długo. Po krótkich urlopach poszła na kur
sy specjalistów morskich.

Tymczasem, jak z popiołów mitologicznego Feni
ksa „powstał” drugi polski krążownik. W niespełna 
trzy miesiące po stracie ORP „Dragon”, Polska Ma
rynarka Wojenna przejęła od Admiralicji Brytyj-
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skiej siostrzany krążownik, HMS „Danae”. Wszedł
on do służby pod polską banderą jako ORP „Con
rad”, a ocalała załoga ORP „Dragon” stanowiła Toronto, Ontario, Kanada...
trzon jego obsady. Lipiec 1983 r.

* * *
F. Wizła

DO POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ
W 1939 r. przed świętami Bożego Narodzenia uka

zało się ogłoszenie w polskiej gazecie „Narodowiec”, 
apel do wszystkich Polaków o ochotnicze zgłaszanie 
się do Marynarki Wojennej. Bez wiedzy moich rodzi
ców, osobiście wypełniłem zgłoszenie, by dostać się 
do Marynarki Wojennej i walczyć przeciwko tym 
„szwabom”, którzy zgładzili nasz kraj, naszą ojczy
znę.

Chociaż mieszkaliśmy we Francji, zawsze czuli
śmy się Polakami, szczególnie mój ojciec, który był 
gorliwym organizatorem — „un vrai Polonais” — 
różnych polskich organizacji w północnej Francji.

Byłem bardzo miody — niecałe osiemnaście lat — 
więc nie zdawałem sobie sprawy, co to jest opuścić 
dom, rodzinę i udać się w nieznane, ale w tym wie
ku człowiek nie wyobraża sobie żadnych proble
mów.

W czwartek 22 lutego 1940 r. dostałem zawiado
mienie, że dnia 29.2.1940 roku mam się zgłosić 
do Coetąuidan na inspekcję do Marynarki Wo
jennej.

Smutno i trudno było opuścić rodzinę po raz 
pierwszy w życiu. Na stację do Lens odprowadzi
ła mnie cała rodzina oprócz starszego brata, który 
już był w Coetąuidan w szkole podoficerskiej. Na 
stacji był także kol. Mietek Maj ze swoją rodziną, 
i to był mój kolega, mój towarzysz nieznanej drogi, 
zaopatrzony, tak jak i ja, w chleb, kiełbasę i flaszkę 
wina w ,musette (rodzaj torby, jaką noszą górnicy). 
Lały się łzy, całowaliśmy się na pożegnanie, ojcowie 
i matki udzielali ostatnich rad. Ale nasze życzenie i 
zapał były takie, że nic nas w tym czasie nie mogło 
powstrzymać. Pociąg ruszył; machaliśmy rękami aż 
sylwetki rodziny zniknęły na horyzoncie.

Jechaliśmy pociągiem do Arras z przesiadką do 
Paryża. Na drugi dzień przybyliśmy do Rennes, 
gdzie przespaliśmy noc w stajni na słomie, a rano 
wyjazd do Coetąuidan.

2.3.1940. Coetąuidan — olbrzymi obóz wojska 
polskiego. Zostaliśmy przywitani przez przedstawi
cieli Marynarki Wojennej; badanie lekarskie, oglę

dziny i koniec końcem zostałem wybrany do Mary
narki Wojennej.

Po kilku dniach opuściliśmy Coetąuidan i udali
śmy się do Pont Chateau, gdzie zostaliśmy rekruta
mi. Stosunki w Pont Chateau nie do uwierzenia. Ko
szarami były chlewy i stajnie. Wyfasowano nam sta
re drelichy francuskie jako mundur i wojskowe fu
rażerki. Jedynie nasze dowództwo i instruktorzy 
mieli mundury marynarskie, czegośmy im naturalnie 
zazdrościli.

Warunki życia fatalne. Brak wszystkiego, jedzenie 
potworne. Bochenek chleba suchego, masła nigdy 
nie było, na obiad zupa jak tłusta woda, kawałek 
gotowanego mięsa i ziemniak. Wieczorem znowu 
suchy chleb. Głodni byliśmy od początku do końca. 
Niektórzy pisali do rodzin o wysłanie żywności. Ja 
osobiście za dumny byłem, ażeby prosić moją rodzi
nę, tak że moje oszczędności szybko się wykańcza
ły na dodatkową żywność. Warunki do spania nie 
były lepsze. Trzeba było spać na strychu, na słomie, 
dali nam jeden koc, który był tak mały, że jak czło
wiek chciał się okryć aż do szyi, to nogi były odkry
te. Jedynym sposobem było okrycie nóg żakietem, 
który się nosiło podczas dnia. Ja rozwiązałem ten 
problem z kolegą w mojej drużynie, z Zygmuntem 
Pudlickim, tak, żeśmy spali plecami do pleców i 
tym sposobem było cieplej i możliwie. Trzeba zrozu
mieć, że w baraku nie było żadnego ogrzewania, a 
był to marzec 1940 r. Co do higieny, to było jeszcze 
gorzej. Myć i kąpać się trzeba było w rzece, która 
przepływała koło naszych koszar. Ustępów nie by
ło, tylko kilka dużych beczek z deskami na wierz
chu, żeby można było na tym stać. Warunki okro
pne.

Jaki entuzjazm musiał być, natchnienie i wiaia, 
że to wszystko jest tylko chwilowe, bo inaczej 
długo nikt by nie wytrzymał, świadomość, że na 
okrętach wszystko się zmieni, dodawała nam otuchy 
i nadziei.

W Pont Chateau mieliśmy nasze wyszkolenie re
kruckie pod dowództwem kmdr. Mindaka, kmdr.
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Wacięgi, a instruktorami byli mat Madej i bosman 
Urbański. Dużośmy maszerowali, oczywiście śpiewa
jąc, i tak aż do dnia przysięgi. Wielki dzień dla nas, 
pełen emocji i radości, bośmy wyfasowali mundury 
po raz pierwszy, chociż te mundury były za duże 
i niedopasowane, byliśmy bardzo dumni i poważni, 
że jesteśmy teraz naprawdę marynarzami.

Po przysiędze dnia 24.4 wyjazd z Pont Chateau do 
Cherbourga. Starymi pociągami bydlęcymi wyjecha
liśmy w stronę Rennes. Tam spędziliśmy noc w 
stajniach kawalerii francuskiej. Pamiętam, że rano 
jeden z francuskich oficerów budził nas, jeżdżąc 
wśród nas konno. Z Cherbourga okrętem do South- 
ampton. Tam nas przywitano bardzo życzliwie. 
NAAFI, cups of tea, cakes i sandwiches. Później za
brano nas wszystkich do dużej kantyny, gdzie nam 
podano prawdziwy obiad, to, czego nie widzieliśmy 
od tygodni. Można sobie wyobratić, że dia nas 
młodych, głodnych, to był raj i tego nigdy nie za
pomnimy.

Z Southampton do Devonport na okręt szkolny 
ORP „Gdynia”, stary „Kościuszko”. Tutaj rozpoczę
ło się nasze życie marynarskie. Po raz pierwszy za
poznaliśmy się z okrętami i służbą morską, oraz 
nawiązaliśmy kontakty z kolegami z Polski. Dużo, 
bardzo dużo było trudności w porozumieniu się. 
Najwięcej nas bolało to, że nas nazywano Francuza
mi. Moim zdaniem w wielu wypadkach byliśmy lep
szymi Polakami aniżeli ci, co mieli do nas urazę. 
Jedyna różnica była między nami, że mogliśmy roz
mawiać po francusku, a ci z Polski nie. Z czasem 
ten problem zaginął zupełnie, szczególnie kiedy nas 
zaokrętowano, bo załogi okrętów składały się w 
większości z marynarzy ochotników z Francji. Na 
okrętach „Burza”, „Orkan”, „Ślązak”, „Kujawiak” i 
„Piorun”, na którym ja zostałem zaokrętowany, za
łoga składała się przeważnie z polskich ochotników 
z Francji.

Czy historycy Polskiej Marynarki Wojennej będą 
się ze mną zgadzać, czy nie, jest faktem, któremu 
nikt nie może zaprzeczyć, że gdyby nie było pols
kich ochotników z Francji, to nasza Marynarka 
działałaby w dużo miejszym wymiarze. Oficerów by
ło dużo, ale marynarzy bardzo mało, i my, ochotni
cy z Francji, byliśmy tym zastrzykiem i mogę śmia
ło ustalić na podstawie mojego doświadczenia i roz
mów później z kmdr. Mindakiem i kmdr. Wacięgą, 
że my byliśmy zdrowi, rzetelni i oddani kompletnie 
dowództwu Marynarki Wojennej. Nasz rocznik był 
i został jednym z najlepszych podczas wojny. Bo my 

naprawdę byliśmy chętni i sumienni. To potwierdzi 
każdy dowódca.

Służba w Marynarce wymagała wiele poświęcenia 
z naszej strony. Nasza młodość, brak doświadczenia 
życiowego, brak wyższego wykształcenia miały swo
je minusy, ale my z tą polską wrodzoną inteligencją 
szybko uczyliśmy się, dzięki naszym starszym wie
kiem i stopniem kolegom (niektórzy traktowali nas 
jak ojcowie, co było bardzo przyjemne i w owym 
czasie pożądane). Nauka morska spełniła swoje za
dania, za co jestem i będę stale wdzięczny.

Po kursie na ORP „Gdynia” zostałem zaokrętowa
ny na kutry rybackie P 1. Zadaniem było patrolo
wanie brzegów w oczekiwaniu inwazji. Później by
łem na szaserach pod dowództwem kapitana De La- 
tour. Bazą naszą był Portsmouth i patrolowaliśmy 
jak poprzednio.

Po zatopieniu „Groma” admiralicja brytyjska da
ła do dyspozycji naszej nowo wybudowany kontr- 
torpedowiec „Nerissa”, który został obsadzony po
zostałą przy życiu załogą „Groma” i ochotnika z 
Francji. Okrętem tym był „Piorun”, na który ja zo
stałem zaokrętowany jako maszynista.

Pierwszym dowódcą był kmdr E. Pławski, bar
dzo zdolny i łubiany przez całą załogę. Dla mnie 
był on jak ojciec. Szlachetny, surowy ale dostępny, 
posiada! dużo ludzkości i wyrozumienia, czego nam 
było potrzeba. Dowodem jego zdolności jest opera
cja przeciwko „Bismarckowi”. Gratulacje d-twa We
stern Approaches Command i kmdr. Viana, dowód
cy 4 Flotylli Niszczycieli; byliśmy pierwszym okrę
tem naszego zespołu, który spostrzegł nieprzyjacie
la i przez prawie godzinę przebywał pod obstrzałem 
tego okrętu, 25 razy większego niż „Piorun”, który 
na dodatek był bez opancerzenia. I to była faktycz
nie bardzo dramatyczna sytuacja, bo każdy pocisk 
„Bismarcka” mógł nas zatopić. Ta walka była konie
cznością. Celem jej było powiadomienie głównych 
sił floty brytyjskiej i naprowadzenie ich na miejsce 
przebywania „Bismarcka”. Cała załoga maszynowa 
wiedziała o tym, że „Piorun” miał zapobiec ucieczce 
„Bismarcka” do portu Brest. Około 10.30 wieczo
rem, będąc w kotłowni na służbie, usłyszałem dzwo
nek — alarm bojowy. Od razu zdałem sobie spra
wę, że zauważono „Bismarcka”. Z pomostu padł 
rozkaz: — „Cała naprzód”. Zapalamy, otwieramy 
zawory, podnosimy parę. Wielkie podniecenie pa
nuje w kotłowni. Okręt zaczyna prażyć dużą szyb
kością. Słyszymy nasze działa. Rozkaz z pomostu: 
„Robić zasłonę dymną”. Od razu wykonujemy ten 
rozkaz, zdając sobie sprawę, że początki zasłony
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Do artykułu „FLOTYLLA PIŃSKA W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ"
MAPA
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dymnej są bardzo szkodliwe dla okrętu, ale za to u- 
łatwiają naszej flotylli dostęp do tak dużego pan
cernika jak „Bismarck”. Trudno określić nasze za
chowanie w kotłowni. Z jednej strony podniecenie i 
duma, że bierzemy udział w takiej dużej bitwie, z 
drugiej strony trochę strachu i nieświadomości te
go, co się dzieje na górze, to znaczy na pokładzie. 
Ale mamy dobrego wodza, kmdr. Pławskiego, któ
remu ufamy na 100 procent, znając jego zdolność 
jako dowódcy okrętu. O takiej bitwie dużo już pisa
no, tak że nie będę kontynuował. Podałem tylko 
moje osobiste wrażenia w tym momencie.

Służba na „Piorunie” dała nam dużo doświadcze
nia i urozmaicenia, a stała zmiana miejsca naukę 
życiową. Byliśmy w Rekiawiku z konwojami, St. 
John, w Nowej Funlandii, w Halifax w Kanadzie, 
gdzie Polonia kanadyjska gościła po raz pierwszy 
polski okręt bojowy.

Dumny jestem z tego, że właśnie my na „Pioru
nie” wzięliśmy udział w bitwach przeciw najwięk
szym okrętom niemieckim, jak „Bismarck”, „Tir- 
pitz”, „Scharnhorst ”, „Prinz Eugen”, często z udzia
łem innych polskich okrętów jak „Orkan”, ,.Gar- 
land” itp.

Jesienią 1941 r. „Piorun” i „Garland” uczestni
czyły w eskorcie konwoju mającego dostarczyć za
opatrzenie na Maltę iprzez Gibraltar. Najtrudniejsze 
było dla konwoju przejście przez Cieśninę Sycylij
ską na trasie między Pantelerią a Sycylią. Oprócz 
straty transportowca „Imperial Star”, konwój dotarł 
do portu Valetta na Malcie.

8 października zatonął „Orkan”, na którym było 
wielu moich kolegów z Francji, którzy zginęli, kie
dy kontrtorpedowiec został storpedowany przez U- 
Boat. Mogę dodać, że załoga „Orkana” była w du
żym stopniu wybrana z „Pioruna”.

Po zatonięciu „Orkana” na początku 1944 roku. 
„Piorun” i „Błyskawica” przebywały w Scapa Flow, 
w słynnej bazie, dobrze znanej każdemu maryna
rzowi.

W czerwcu „Piorun” był w zespole ,,H” pod do
wództwem admirała Willisa. Trzon zespołu stanowi
ły pancerniki „Warspite”, „Rodney”, „Nelson”, „Va- 
liant”, lotniskowce „Illustrious” i „Formidable”. O- 
prócz tego były krążowniki niszczyciele itd. Ten ze
spół przeszedł z Gibraltaru do Algieru. Operacja 
miała na celu desant na Sycylię. Najdłużej przy wy
brzeżach Sycylii pozostał „Piorun”. W walkach tych 
bra'y udział także okręty „Krakowiak”, „Ślązak”, 
później „Sokół” i „Duik”.

W Cieśninie Mesyńskiej „Piorun” ostrzeliwał wy 
brzeża w rejonie Reggio i Calabria. W inwazji Wioch 
„Piorun” wziął udział w akcji koło Salerno, gdzie 
strącił w tym dniu dwa niemieckie samoloty.

W połowie października 1943 r. „Piorun” przeszedł 
na Adriatyk. Bazy były w Bari i Brindisi Oprócz 
tego „Piorun” brał także udział w wypadach pod wy
brzeża Jugosławii, Albanii i Grecji. W zatoce Gaeta 
ostrzelaliśmy pozycje niemieckie.

Nastąpił powrót do Gibraltaru i później do Szko
cji, do Glasgow.

6 czerwca 1944 r. Siły Zbrojne Państw Zachodnich 
przystąpiły do inwazji Francji. Operację tę nazwa
no „Overlord”. „Piorun” brał udział w tej operacji 
desantowej. W akcji tej również uczestniczyły zało
gi okrętów „Dragon”, „Błyskawica”, „Krakowiak”, 
„Ślązak”. „Piorun” pod dowództwem kmdr. Tade
usza Gorazdowskiego bez przerwy przebywał w pa- 
tro ach na wodach Kanału La Manche, a do bazy 
Plymouth wpływał po ropę i prowiant.

„Piorun” z „Błyskawicą” wziął udział w bitwie 
pod Ovessant, gdzie zespół niemiecki został rozbity 
i poniósł duże straty w okrętach.

14 czerwca „Piorun” wchodził do portu Plymouth 
z banderą zwycięstwa na głównym maszcie po za
topieniu okrętów niemieckich w bitwie koło Wysp 
Jersey. Z siedmiu okrętów 2 zatonę'y, dwa dalsze 
zostały prawdopodobnie zatopione. Z pozostałych 
trzech dwa zostały zniszczone lub ciężko uszkodzo
ne, bo do końca bitwy nie zdołano na nich ugasić 
ognia. Siódmy okręt był uszkodzony. „Piorun” do
znał lekkich uszkodzeń i miał czterech rannych.

„Piorun” i „Błyskawica” patrolowały wybrzeża 
francuskie. W Zatoce Biskajskiej „Piorun” zatopił 
„Saverlanda” — statek niemiecki.

„Piorun” był szczęśliwym okrętem, a dla mnie 
szkołą życiową i spełnieniem moich obowiązków 
marynarskich i obywatelskich.

Po wyzwoleniu Francji spod niemieckiej okupa
cji — urlop dla nas, marynarzy z Francji. Co za o- 

gromna radość. Koniec tęsknoty za rodziną i po
wrót do wspomnień młodości. Słów brak, by opisać 
emocje spotkania z rodzicami, braćmi, siostrami, 
wujkami, ciotkami itd. Nie do opisania to si ne pod
niecenie pierwszego spotkania po tylu latach. Przy
kro, że nasi koledzy, marynarze z Polski, zostali po
zbawieni tego zasłużonego prawa walczącego czło
wieka do powrotu do ojczyzny i rodzin. Z tego po
wodu serce mnie boli i im wspóiczuję.

Kończę z dumą i satysfakcją, że byłem polskim 
marynarzem, ochotnikiem z Francji. Spełniłem swój 



NASZE SYGNAŁY 25

obowiązek, skończyłem służbę jako mat, dostałem 
podwójny Krzyż Walecznych i Medal Morski z 
trzema okuciami, co dowodzi, że zostałem uznany i 
oceniony przez władze Marynarki Wojennej.

Chciałbym dodać na końcu, że wszyscy maryna
rze z Francji spełnili swój obowiązek tak jak ja, i 
nazwiska ich będą figurowały na wieczność w archi
wach Polskiej Marynarki Wojennej.

B. JABŁOŃSKI

SIŁY ZBROJNE POLSKI LUDOWEJ
Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, jak wyglądają 

obecnie Siły Zbrojne Polski Ludowej. Temat jest 
ciekawy pod wieloma względami: jest ciekawy dla 
tych, którzy byli świadkami tragedii polskiej we 
wrześniu 1939 roku, jest ciekawy dla tych, którzy 
chcieliby porównać Siły Zbrojne Wolnej Rzeczypo
spolitej z obecną Ludową. Którzy by chcieli zrozu
mieć, jak powstały tak znaczne różnice w jej skła
dzie i kosztach; może być ciekawy również dla hi
storyków i analityków. Ponieważ wszyscy znamy 
ten język, a terminy się zmieniły, podaję wyjątek o 
Siłach Zbrojnych PRL z najlepszego posiadanego 
źródła, ipo angielsku, a mianowicie z książki zaty
tułowanej „The Military Balance”, wydanej przez 
„The International Institute For Strategie Studies 
1938-11984”.

Przedtem jednak chciałbym dodać garść wiado
mości ułatwiających zrozumienie, jak to się stało, 
oraz wyrazić ubolewanie, że jeszcze teraz, po 44 ła
tach, znajdują się tacy, którzy nie wiem na jakiej 
źródłowej podstawie twierdzą, że generalicja i szta
by wolnej Polski nie rozumiały potrzeby mechani
zacji Sił Zbrojnych i wciąż tkwiły w zasadach na
szej ostatniej wojny z bolszewikami z 1920 roku. 
Inaczej mówiąc, że ci, co wówczas byli u władzy, by
li niedouczonymi tępakami. Po katastrofie 39 roku 
rozgoryczenie i emocja były na pierwszym miejscu 
— to jest zrozumiałe. Obrzucano się zarzutami i bło
tem, wytykano błędy, załatwiano nawet porachun
ki osobiste. Były to okresy brzydkie. Lecz z czasem 
fusy opadły, a fakty pozostały. Do nich należy fakt, 
że biedna i pozostawiona sama sobie Polska opiera
ła się wrogom (bo Sowiety od tyłu) dłużej, niż boga
ta, opływająca we wszystko Francja oraz że dzięki

Polsce sojusznicy zachodni zyskali 8 miesięcy cza
su, który, niestety, nie został należycie wykorzysta
ny.

Że Polska rozumiała, co jej grozi, wystarczy nad
mienić stworzenie w 1936 roku Dekretem Prezyden
ta „Komitetu Obrony Rzeczypospolitej”, którego 
zadaniem było opracowanie i realizacja mechaniza
cji „Planu Sił Zbrojnych”.

Plan był dobrze przemyślany i w miarę możności 
energicznie wprowadzany w życie. Powstało wiele 
szkól, nabywano działa przeciw-pancerne i przeciw
lotnicze Boforsa za granicą, później zaś zaczęto je 
na licencjach produkować w kraju, niestety, w iloś
ciach zbyt małych, od 1937 roku. Sprzęt wyrabiany 
w Polsce był dobry, ale drogi i samolot bombowy 
typu „Łoś” kosztowa! 280.000 zł., czołg wagi około 
10 ton około 200.000 zł. Bardzo droga również była 
amunicja. Polska w ostatnich latach przed wojną 
podjęła ogromny wysiłek finansowy na dozbrojenie 
swej armii. W okresie 1933-1939 r. wydano na ten 
cel 6 miliardów 700 milionów złotych, kiedy cały 
budżet państwa wynosił około 2,3-2,5 miliarda zło
tych rocznie. W tym samym okresie Niemcy wydali 
na zbrojenie 90 miliardów marek (1 marka = 2 zł.). 
Powyższe dane znalazłem w Nr. 1375 „Orła Białe
go” (wrzesień 1983). Wyjaśniają one najlepiej, dla
czego nasze siły zbrojne zostały zmiecione (z dwóch 
stron). Mieliśmy do czynienia z wrogiem (Niemcy) 
o ogromnej przewadze lotniczej, ekonomicznej i li
czebnej i gdyby nawet nie było błędów popełnionych 
po naszej stronie (co w praktyce było niemożliwe), 
to i tak samotna Polska ostać się nie mogła potędze 
niemieckiej.
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Teraz powstaje pytanie, dlaczego Siły Zbrojne 
Wolnej Polski nie zdołały się zmechanizować, a Siły 
Zbrojne Polski Ludowej w pewnym stopniu tego 
dokonały. Tu też najlepszym wytłumaczeniem będą 
liczby. W dziesięcioleciu 1969-1979 wydatki na Siły 
Zbrojne wyniosły 62.8 mld. dolarów, czyli dwukrot
nie więcej niż nasze zadłużenie na Zachodzie. W la
tach 1978-1981 wydatki wojskowe rosły średnio o 
14% rocznie. Nawet pomimo obecnego kryzysu go
spodarczego wydatki wojskowe wzrosły o 7,1% czy
li 5,4 mld. dolarów, tzn. 151 dolarów na głowę mie
szkańca. Do tego dochodzi import z ZSRR. W dru
giej połowie lat sześćdziesiątych wydano na ten cel 
1,2 mld. dolarów, pomimo że sprzedawany sprzęt 
nie był najnowocześniejszy, w odróżnieniu od in
nych klientów, którym ZSSR sprzedaje lub ich zao
patruje w sprzęt najnowszy. Według fachowców w 
chwili obecnej sprzęt lotniczy jest bardziej przesta
rzały w porównaniu z lotnictwem NATO, niż był 
we wrześniu 1939 w stosunku do niemieckiego.

Inaczej mówiąc, ZSSR stworzył Siły Zbrojne Pol
ski Ludowej, stawiając na jej czele generałów łub 
sztaby zaprzedane dyktaturze sowieckiej i tej dyk
taturze całkowicie uległe, ale na wszelki wypadek 
uzbrojone w już przestarzały sprzęt sowiecki albo 
własny, wyprodukowany w kraju, ale też już prze
starzały. Te siły zbrojne Polski Ludowej, posłuszne 
siły pachołków Sowietów, według „The Military Ba- 
lance” wyglądają następująco:

POLAND
Population: 36.500.000.

Military Service: Army, interna! security forces, Air 
Force 2 years; Navy, special services 3 years.

Total regular forces: 340,000 (190,000 conscripts). 
Est NMP 1980: zloty 1,986.6 bn. 1981: 2.154.7 bn. 
Est GNP rangę 1981: $81.0-160.0 bn.
Def exp 1981: zloty 76.9 bn ($5.532 bn). 1982: 174.0 

bn ($6.254 bn).

Army: 230,000 (158,000 conscripts).
3 Military Districts:

5 armd divs (all Cat. 1).
8 mech divs (3 Cat. 1, 2 Cat. 2, 3 Cat. 3).
,1 AB div (Cat. 1).
1 amph assault div (Cat. 1)
3 arty bdes, 1 arty regt.
3 ATK regts.
4 SSM bdes with Scud.
1 AD bde with SA-4, 5 AD regts with SA-6 SAM. 

3.4000 T-54/-55, 50 T-72 MBT; 100 PT-76 It tks;
800 OT-65/FUG, 50 BRDM-1/-2 scout cars;

800 BMP-1, 2,50 SKOT/SKOT-2AP, TOPAS 
APC; 1,000 lOOmm, 200 122mm guns; 300
152mm guns/how; 250 BM-21 122mm, 130mm, 
140mm, 240mm MRL; 51 FROG-3/-5/-7, 36 
Scud B SSM; 750 82mm, 120mm mor; 450 
85mm, lOOmm towed ATK guns; 73mm, 82mm, 
107mm RCL; Snapper, AT-4 Spigot, Sagger 
ATGW; 750 23mm, 37 mm, 57mm and lOOmm 
towed, 130 ZSU-23-4 SP AA guns; SA-4/-6/-9 
SAM.

Navy: 22,000 (5,000 conscripts).
4 W-class subs.
i SAM Kotlin destroyer with 1x2 SA-N-1 Goa.
13 Osa-l FAC(M) with 4 Styx SSM.
18 FAC(T): 8 Pilica, 10 Wisła.
8 mod Obluze large patrol craft.
49 MCM: 12 Krogulec, 11 T-43 ocean, 1 Noteć 

Coastal minesweepers; 25 K-8 boats.
23 Północny LCT, 4 Marabut LCM, 15 Eichstaden 

LCA.
4 intełligence vessels (AGI): 1 B-10, 2 mod Monia, 

1 T-43 radar picket.
1 Naval Aviation Div (2,000); 49 combat ac;

l attack regt: 3 sąns with 39 MiG-17.
1 recce sąn with 5 11-28, 5 MiG-17.
1 hel regt :2 sąns with 10 Mi-2, 20 Mi-4, 5 Mi-8. 

(On order: inshore minesweepers).
Bases: Gdynia, Hel, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka

Air Force: 88,000 (27,000 conscripts); 705 combat 
ac, 12 armed hel.

4 air divs:
6 FGA regts: 18 sąns: 3 with 35 Su-7/-7U; 3 with 
35 Su-20; 12 with 150 MiG-'17.

11 AD regts: 33 sąns with some 430 MiG-17/-21/ 
-21U.

6 recce sąns: 35 MiG-21RF, 5 11-28, 15 LIM-6.
2 tpt regts: 9 An-2, An-12, 12 An-26, 12 11-14.
1 comms/liaison sąn with 2 Tu-134A, 5 Yak-40 

11-18 ac; 4 Mi-8 hel.
3 hel regts with 250 ML1/-2, 12 Mi-4, 25 Mi-8, 

12 Mi-24.
300 trg ac: TS-8/-11, MiG-!15/-21UTI, Su-7U.
AAM: AA1 Alkali, AA-2 Atoli.
AD divs: 9 SAM regts: some 50 sites; 425 SA-2/-3.

RESERYES: (all seryices): 500,000.

Forces Abroad: Syria (UNDOF): 131.
Para-Military Forces: 85,000. Ministry of Interior 

bcrder troops (20,000): 12 bdes, some 42 patrol 
craft incl 5 Obluze, 5 Pilica, 3 KP-131, 1 Oksywie.
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12 Wisłoka, 21 K-8, 9 Gdańsk. Interna! defence Militia 350,000. ‘Leag.e for National Defence’ 
troops (65,000): tks, AFV, ATK guns. Citizen’s (some 200,000 active).

* * *
B. Karnic ki

PRZYDZIAŁ DO DOWÓDZTWA FLOTY
W marcu 1938 roku zostałem przydzielony z „Ry

sia”, do Dowództwa Floty na stanowisko referenta 
Działu Organizacyjnego Sztabu Dowództwa Floty. 
Szefem referatu był kpt. mar. Gorazdowski, z któ
rym znaliśmy się dobrze i często spotykaliśmy się 
w labiryntach życia towarzyskiego Gdyni. Roboty 
nie było dużo i uzupełnialiśmy się wzajemnie, będąc 
na każde zawołanie szefa sztabu, kmdr. Majewskie
go. Po krótkim okresie niepewności oswoiłem się 
ze służbą i zacząłem się orientować we własnej waż
ności. Wejście do gabinetu Szefa Sztabu było przez 
nasz pokój, a do d-cy Floty przez gabinet Szefa 
Sztabu. Toteż było się stałe w kontakcie z dygnita
rzami naszego Wybrzeża i miało się możność świad
czenia niewielkich uprzejmości i okazje do robienia 
małych trudności, a nawet drobnych świństewek. By
ło się w samym centrum życia Floty.

Dowcipy, niewinne kawały, były dobrze widziane. 
Stale odbywały się wizyty z jednego referatu do 
drugiego na ploteczki, a czasami nawet udało się po
rozmawiać z przyjaciółmi w Kierownictwie — „Hu- 
gesem”.

Pewnego dnia, gdy nie było Gorazdowskiego. 
przyszedł do mnie Kuba Krawczyk. Rozsiadł się w 
fote u Gorazdowskiego i tak sobie siedzimy i roz
mawiamy. Zerknąwszy przez okno, widzę że przez 
bramę dowództwa maszeruje kpt. mar. Umecki — 
strój nr 2. z orderami. Aha! Już wiemy. ORP „Iskra” 
wróciła z podróży i Umecki idzie meldować się do 
Szefa Sztabu.

Powrót „Iskry” to nie lada wydarzenie we Flocie, 
będą wizyty, opowiadania, gruba popijawa i odwie
dzanie przyjaciół.

Najważniejszą dziś we flocie osobą jest dowódca 
„Iskry” — Umecki. Duma rozpiera mu pierś, i or
dery, a raczej dwa medale, podniecająco brzęczą. 
Jeden: „Polska swemu obrońcy”, i drugi, „Staną! 
w potrzebie” — tzw. „Dwa bez atu”. Najważniejsze 
to poczucie, że wszyscy wielcy i mali, wszyscy na 
niego patrzą.

Tak my sobie z Kubą o tym gwarzymy, a tu o- 
twierają się szeroko drzwi i wkracza Umecki. Jedna 
ręka na klamce, druga dziarsko salutuje: — „Szef 
jest?"

I tu, sam nie wiem jak, słyszę swój znudzony głos 

powtarzający stary, kiedyś zasłyszany dowcip: „Sze
fa nie ma. Proszę przyjść za tydzień”. Umecki znie
ruchomiał, rozejrzał się dokoła, jęknął raz i drugi 
i zaczął się wycofywać. Dobrze jest wejść dziarsko 
z ręką na klamce i drugą przy daszku, ale tak wy
chodzić jest znacznie gorzej. I tu Kuba nerwowo nie 
wytrzymał. Zerwał się, otworzył drzwi do gabinetu 
Szefa Sztabu i powiedział jedynie to, co mu dana 
chwila podyktowała: „Proszę bardzo”.

Umecki rzucił nam wrogie spojrzenie i zniknął za 
drzwiami gabinetu Szefa Sztabu.

*
Ja z Gorazdowskim, jak już poprzednio wspom

niałem, „kry iśmy się nawzajem, gdy tego wymagała 
sytuacja. Pewnego dnia, Gorazdowski wracając z ja
kiejś lumpki, zobaczył, że buduje się dom. Od czasu 
jak wygrał „milionówkę” i budował sobie dom, in
teresował go bardzo stosunek cementu do piasku, 
lub piasku do cementu. Ponieważ była godzinna 
ranna i architekta nie było, od razu się zorientował, 
że tu odchodzi „fucha”. Robotnicy mieszali cement 
i stosunek piasku do cementu był wyraźnie zły. Dal
sza inspekcja wykryła, że na trzecim piętrze „pusta
ki” byiy nieprawidłowo ułożone. Majster, widząc 
że się źle dzieje, posłał po architekta. Zanotowano 
szereg poprawek i przeróbek. Około godziny 10 o- 
kazało się, że Gorazdowski nie jest właścicielem do
mu, a tylko próbuje z ramienia „kamieniczników” 
zrobić porządek w rozbudowie Gdyni. Policja spro
wadziła żandarmerię. Ja przyjąłem telefon i kaza
łem przysłać do mnie osobiście meldunek, a wino
wajcę odwieźć do domu. Adres jest w jego pugila
resie z dopiskiem: „Odprowadzić za nagrodą”. Spra
wę zaklajstrowaliśmy.

Innego dnia jechałem autobusem z Gdyni na za
jęcia i udało mi się zająć wygodne miejsce przy ok
nie. Z „Dziennika Gdyńskiego” dowiedziałem się o 
wybraniu nowego papieża. Ogromne wrażenie zro
biło na mnie przemówienie wygłoszone po łacinie 
przez jednego z kardynałów, ogłaszające wybór 
i wyszedłem.
Trzęsąc się po krętej drodze na Oksywie, przeczyta
łem tę formułkę kilka razy i gdy dobrnęliśmy do 
dowództwa floty znałem ją na pamięć.
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Tego dnia Gorazdowskiego nie było i musialem 
przygotować dla Szefa Sztabu odprawę wyższych 
dowódców. Sami dygnitarze, jak się u nas czasami 
mówiło — „Prawosławni”.

Godzina 111, wszyscy w komplecie. Przynoszę Sze
fowi Sztabu teczkę, daję potrzebne wyjaśnienia, i 
tuż przed rozpoczęciem odprawy proszę, bym mógł 
powiedzieć parę słów. „Tak, proszę”. Zwykle Szef, 
Ref. Org., miał coś nie bardzo ważnego do po
wiedzenia. Wtedy ja, stojąc przy biurku Sze
fa, wygłosiłem przemówienie do biorących udział 
w odprawie: „Anuncio Vobis Gaudium Magnum! 
Habemus Papam! Eminentissimum, ac reverendissi- 
mum Dominum, Eugenium Sanctae Romanae Eccle- 
siae Cardinalem Pacelii”. Grobowa cisza. Nikt nie 
wie co robić. Zerkają jeden na drugiego. A 
może by tak się przeżegnać? Nareszcie Szef Sztabu 
pyta nieśmiało: „I co z tym mamy robić?” „Trze
ba, Panie Komandorze powiedzieć: „Habemus Pa
pam! Habemus pontificem!” Wszyscy półgębkiem 
odpowiedzieli: „Habemus, habemus”. Ukłoniłem się 
i wyszedłem.

Jurek Koziołkowski, flagowy d-cy floty, miał zwy
czaj wyrywać sobie włosy z nosa. Najprawdopodo
bniej z nudów. Takie sobie nieszkodliwe hobby, ale 
pewnego dnia spowodowało ono zapalenie nosa. Ca
łą twarz ściągnęło w duży, czerwony, błyszczący 
nos. Oczu nie było widać. Gdy o 8 godz. rano Jurek 
przyniósł admirałowi teczkę z bieżącymi sprawami, 
Unrug popatrzył i powiedział: „Jak pan piłeś wczo
raj, to lepiej do służby nie przychodzić”. Flagowym 
na parę dni, zanim Koziołkowski nie wydobrzał, zo
stałem ja. Na pożegnanie Koziołkowski powiedział: 
„Punktualność! Szef sztabu — punktualność, szofer 
i sternik motorówki admiralskiej też: Punktualność! 
Trzeba będzie uważać. Admirał miał zrobić inspek
cję „Gryfa”. O godz. 11 czekam z motorówką przy 
stopniach admiralskich. Jest mglisto, ale „Gryfa” 
widać wyraźnie na kotwicy przed portem. Pytam 
sternika, ile czasu mu potrzeba, by dojść motorów
ką, idąc średnią szybkością. On tak kalkuluje: „Pół 
naprzód — pół godziny, a jak zobaczymy, co i jak, 
to albo przyspieszymy, albo zwolnimy”. Fajno! Spa
ceruję przy stopniach i wyglądam admirała. Zerkną
łem na „Gryfa”, a „Gryfa” już nie widać. Poprze
dnia mgiełka zmieniła się w gęstą mgłę. Jeszcze oby
dwie latarnie wejściowe widać, a „Gryfa” ani śladu. 
Pytam: „Macie kompas?” Robię przybliżony namiar 
na niewidocznego „Gryfa”, ale to jest namiar wprost 
od stopni admiralskich. Jaki namiar od wejścia — 
Bóg raczy wiedzieć. Mapy nie mam. Lecę na jeden 

z trawlerów po mapę, ale widzę, że admirał już kro
czy. Biegnę z powrotem, wskakuję do motorówki. 
Admirał wsiada. „Odbij!” Idziemy, ale już latarni 
wejściowych nie widać. Oj! Niedobrze! Każę zwię
kszyć szybkość. — Po paru minutach zobaczyliśmy 
latarnię i wyszliśmy z portu. Unrug siedzi jak kukła. 
Nic nie mówi. Kładę się na kurs, jaki sobie wymyśli
łem i zwiększam szybkość. Po pewnym czasie o- 
rientuję się, że „Gryfa” już minąłem, ale nie wia
domo czy jest on z prawej, czy z lewej burty. Czuję 
że z prawej. Patrzę na zegarek. Jest 10.50. Kurs 90° 
w prawo, a po 5 minutach zwrot na niewidoczną 
Gdynię. Unrug siedzi i nic nie mówi. Tylko nie wpaść 
w panikę i nie miotać się. Każę zatrzymać motor. 
Sternik patrzy na mnie pytająco. I raptem z naszej 
lewej strony, z bardzo bliska, usłyszeliśmy dzwon 
okrętowy „Gryfa”, dający „sygnał mglowy na ko
twicy”. Sternik bez rozkazu dał „cała naprzód” i 
o godz. 11.01 dobiliśmy do trapu. Gwizdki, trąbka, 
komendy. D-ca, kmdr Dzienisiewicz salutował przy 
trapie.

*
Ta punktualność dawała mi się we znaki. W cza

sie wizyty admirała Świrskiego okazało się, że in- 
spekcjonowanie czegoś tam ma być dopiero za 15 
minut. A więc trzeba jeszcze poczekać 10 minut, za
nim ruszymy. Stoimy w saloniku bocznym kasyna 
oficerskiego, Świrski, Unrug, Staś Rusiecki — fla
gowy Świrskiego i ja. Cisza. Raptem Świrski mówi: 
„panie admirale, co to za obraz?” „A to panie ad
mirale taka goła kobieta”. A co ta goła kobie
ta, panie admirale, ma przedstawiać?” „To koman
dor Solski przywiózł z Paryża panie admirale, taką s 
gołą kobietę”. „Ale co to ma przedstawiać?” Tu Ru
siecki przychodzi z pomocą: „Tu jest Adam, a to 
jest Ewa. Oni rozpaczają nad zabitym Ablem”. 
„Którym Eiblem?” (w marynarce było dwóch Ei- 
blów. Jeden z Korpusu Morskiego i jego brat — 
kapitan-lekarz). „Nie Eiblem, a Ablem. Kain 
składał ofiarę Bogu i Abel. Ofiarę Abla Bóg przy
jął, bo dym poszedł do góry — o tutaj to wyraźnie 
widać. Toteż Kain z zazdrości zabił swego brata । 
Abla”. A skąd to pan porucznik zna tę całą historię?” 
„Nas tego, panie admirale, uczyli w szkole”. „Nas 
z panem admirałem takich rzeczy w szkole nie u- 
czyli”. Czas upłynął. Trzeba było iść na inspekcję.

*
W jakiejś uroczystości brał udział biskup Oko

niewski z Pelplina ze swoim adiutantem, świeżo 
wyświęconym księdzem Felkiem Kowalskim, z któ
rym ja się zaprzyjaźniłem. Którego dnia dowiadu- • 
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ję się, że Felek został przydzielony, za wzorowe 
zachowanie do parafii księdza Turzyńskiego w Gdy
ni. Radość ogromna. Felek, szczera dusza, obdarzał 
nas swoją sympatią tak samo, jak my jego. Księ
dzem był z powołania i szczerze wierzył we wszyst
ko, czego go uczono. W Pelplinie miał niezachwia
ną wiarę w samego siebie, bo ilekroć był wezwany 
do umierającego dziecka — dziecka zdrowiało. Czę
sto spotykaliśmy się u znajomych, albo u któregoś 
z nas na kolacyjkach, a gdy wychodziliśmy, żegna
liśmy się: my szliśmy do „Maskoty”, a Felek na 
plebanię.

Plebania ta była dumą ks. Turzyńskiego. Trzykrot
nie chodziłem pod gazem i tańczyłem do rana na 
budowę wieży kościelnej. Wieży jak nie było, tak nie 
było, za to rosła plebania. Do budowy wieży za
brano się dopiero wtedy, kiedy plebania przerosła 
kościół o całe pół piętra. Turzyński z dumą opo
wiadał wszystkim, że ma plebanię na szesnaście łó
żek. Złościł się na nas, gdyśmy mu tłumaczyli: „Inne 
ansztalty liczy się na łóżka, nie plebanie”. „A żeby- 
ście wiedzieli” — mawiał Turzyński — że na łóżka, 
bo do mnie wszyscy księża z całej Polski przyjeżdżają 
na wakacje”.

Któregoś dnia, po jakiejś galówce, zabradziażyli- 
śmy do późna. Wracaliśmy do domu we wspania
łych nastrojach. Ja ubrany w sutannę, a Felek w 
mój flotenrok — strój nr 2. Przechodzimy koło „Ma
skoty”: — Wpadniemy? Tak, ale tylko, by zoba
czyć, co się dzieje. Felek mówi: „Ja incognito”. A 
tam zabawa w najlepsze. Orkiestra na naszą cześć, 
wg ustalonego zwyczaju, odegrała majufesa a po
tem tańce. Ja w loży nawracam „Foki” na cnotli
we życie. Popatrzyłem w lustro i siebie nie pozna- 
ję: uduchowiona twarz, łysina błyszczy, brewiarz w 
ręku. A Felek incognito pląsa. Myś ę: „Skąd u nie
go tyle werwy?” Po godzinie widzę, że trzeba wy
chodzić. Szukamy Felka. Zginął bez śladu. Prze
szukaliśmy cały „ansztalt”. Nie ma! Zaczynam się 
denerwować. Wychodzę na ulicę. Ciemno i pusto. 
Już wiem, na pewno jest w kościele. Biegnę do ko
ścioła — zamknięty. Przecież nie mogę jechać na 
Oksywie w sutannie. Trzeba spróbować plebanię. 
Zaglądam w okna, próbuję drzwi frontowe, drzwi 
kuchenne. Wszystko pozamykane, jest ciemno i głu
cho. Zaczynam cichutko skrobać w drzwi i wołać 
Felka. Po paru minutach drzwi się otwierają i wy
gląda mamuchna Turzyńska. „Pochwalony”, „Na 
wieki”. Otwiera drzwi, zaprasza, buch mnie w man
kiet, prowadzi do salonu i biegnie robić herbatę. 
Jest głupio i głupiej być nie może. Popijam herba

tę i myślę, co robić dalej. Jestem zmęczony, głowę 
mam pustą; w niej już nawet szumieć przestało. 
Raptem słyszę jakiś ruch w przedpokoju. Otwierają 
się drzwi i ktoś zagląda przez szparę. Za chwilę 
wkracza na palcach Felek. Czapka na tyle głowy i 
na bakier, szabla w ecze się rozpuszczona na rap

ciach. Zdzieram sutannę, łapię flotenrok i czapkę, 
i z szab ą i krawatem w ręku wysuwam się na uli
cę. No, chwała Bogu. Wszystko udało się jak należy. 
Mieliśmy szczęście.

W południe dzwonię do Felka, by się trochę po
śmiać. Niestety — mówi głos — księdza Kowal
skiego nie ma”. „A kiedy będzie?” Jego już to nie 
będzie w Gdyni, bo wyjechał na stałe do Pelplina”. 
Tyleśmy Felka widzieli.

*
W listopadzie doszły do nas słuchy o wybiciu 

meda i „Dziesięciolecia” i „Dwudziestolecia”. W sty
czniu przyszły listy odznaczonych medalami. Trze
ba było zrobić rozdzielnik i wysłać paczuszki z me
dalami wraz z pisemkiem do różnych jednostek pod
legających dowódcy floty. Roboty do cholery. Pod 
koniec tej wzmożonej aktywności zostało nam w pu
dełko jeszcze trochę medali. Mówię do Gorazdow- 
skiego: „Robimy dekorację”. Nie zawracaj głowy! 
Jaką dekorację? Po prostu zrób listę i zanieś meda
le, niech każdy pokwituje”. Zrobiłem listę dekoro
wanych dowództwa floty, ale dekoracja ciąg e mi 
nie daje spokoju. Biorę listę dekorowanych i posy
łam mata-kancelistę, by zebrał podpisy kwitujące od
biór medali i zawiadomił o dekoracji o godz. 11 na 
korytarzu przed gabinetem szefa sztabu. O godz. 
11 zebrali się wszyscy. Nawet Gorazdowski wstąpił 
do szeregu mimo kategorycznej odmowy wzięcia u- 
działu w tej „lampie”.

Zameldowałem Majewskiemu: „Zbiórka do deko
racji gotowa”. „Jak zbiórka i jaka dekoracja?” „Tu
taj na korytarzu. Medale dziesięciolecia”. Majewski 
wstał, pomyślał i siadł z powrotem. Ciekawość i wąt
pliwość, czy przypadkiem czegoś nie zapomniał, 
wzięły górę. Wyszedł na korytarz. Wszyscy stanęli 
na baczność; już było za późno, by się cofnąć. Ja 
mu podawałem medale, on je rozwieszał na wypię
tych piersiach, po czym uciekł.

Gdy pół godziny później zaniosłem mu dwa meda- 
LE „X” i „XX” i poprosiłem o podpisanie odbioru, za
pytał: „Kto dał rozkaz dekorowania?” „Wydział 
Organizacyjny. Myślałem, że tak będzie lepiej”.

Dwa miesiące później, gdy odmeldowywałem się, o 
chodząc na „Wilka”, powiedział: „Tak tak. Na mię
so armatnie. Do Sztabu pan się nie nadaje”.
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B. Wroński

NIECH ŻYJE SZKOŁA!
W roku 1980 minęła 50 rocznica promocji VIII 

rocznika Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. 
Z tej okazji Borysowie Karniccy urządzili w swej 
siedzibie uroczyste przyjęcie, na które zaproszono 
jubi atów z żonami, wdowy po zmarłych kolegach 
z rocznika oraz grono przyjaciół, wśród których 
był jeden z oficerów kursowych z żoną. Wieczór 
był urozmaicony przemówieniami. Jedno, wygłoszo
ne przez szefa kursu, Bohdana Wrońskiego — jako 
bardzo charakterystyczne, bo poświęcone Szko
le — przytaczamy poniżej.

„Zabierając głos, chciałbym przede wszystkim po
gratulować Isi i Borysowi, Amfitryte i Amfirtionowi 
dzisiejszego wieczoru inicjatywy i realizacji tego to
warzyskiego koleżeńskiego spotkania.

Powiedziałem Amfitryte — bo nie było żeńskiego 
Amfitriona, a Amfitryte, jako imię żony Posejdona 
odpowiada Isi, bo i Borys przepomina Posejdona 
nie tylko z uwagi na to, że i jego królestwo działa
nia było pod wodą, ale również dlatego, że jak Po
sejdon był zręcznym murarzem.

Co prawda Posejdon został wysłany na murarkę 
przez Zeusa za to, że był „naughty boy” — nie 
śmiałbym robić tej analogii z Bobem, aczkolwiek 
wiem, że miał jakieś nieporozumienia z gdyńskim 
Zeusem, a później z warszawsko-londyńskim Krono- 
sem.

Amfitryte początkowo na zaloty Posejdona kręci
ła nosem, przepraszam, noskiem, grymasiła, w koń
cu jednak za namową najmędrszego zwierzęcia, del
fina, rzekła „tak” i — jak historia mitologii powia
da — nigdy tego nie żałowała.

Jak wiadomo, Amfitryte podróżowała w pięknej 
karecie z konchy morskiej ciągnionej przez delfiny.

Jak mi Isia pokazuje swoje nowe auto, to nigdy 
nie pytam „ile koni mechanicznych”, ale ile delfi
nów.

Ale przejdźmy od mitologii do historii.
W dniu dzisiejszym mija 60 lat od zwycięstwa na

szych armii nad armiami sowieckimi, a ponieważ 
wypadło to w święto Wniebowzięca Matki Boskiej, 
nazwaliśmy to zwycięstwo „Cudem nad Wisłą”. Ten 
dzień 15 sierpnia święciliśmy jako Święto Żołnierza.

Święcimy go i dzisiaj wszędzie tam, gdzie znajdują 
się skupiska wolnych Polaków. Bo utrzymanie tra
dycji, która jest arką przymierza między historycz

nym wczoraj a jutrem, jest jednym z elementów 
składających się na kulturę narodową, która stanowi 
o naszej identyczności.

I tu między nami są dwie osoby, które są człon
kami Komitetu Honorowego tego święta.

Jesteśmy więc w dalszym ciągu złączeni z tamty
mi czasy — tym bardziej, że jest tu obecna Pani, 
której ojca nazwisko, jako naczelnego wodza w zwy
cięskiej wojnie przeszło nie tylko do historii nasze
go narodu, ale do historii powszechnej. Wisi tu rów
nież portret generała, który akurat 15 sierpnia na 
czeie dywizji przerwał na północy front 4 armii so
wieckiej, wyszedł na jej tyły — zajął Ciechanów, 
skąd przepłoszył dowódcę 4 armii, ale co ważniej
sze przy tej okazji została zdobyta radiostacja, któ
ra była jedynym środkiem łączności tej armii z d-cą 
sowieckiego frontu. Przerwanie tej łączności było 
jednym z ważnych czynników powodzenia naszej V 
armii nad Wisłą, i w konsekwencji wpłynęło na o- 
stateczny wynik sierpniowej bitwy. Jak widzimy, tu 
na obczyźnie, w tym pokoju, niejako ocieramy się 
o polską historię.

A’e czas przejść od mitologii i historii przez duże 
H do historii przez h małe.

Dsisiaj również mija 50 lat od promocji VIII ro
cznika Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej — 
mojego rocznika — na oficerów. Jest tu nas czwór
ka epigonów tej promocji z Amfitrionem-Posejdo- 
nem włącznie.

Uroczystość ta została opisana w „Tygodniku Ilu
strowanym” 50 lat temu. Opis ten przedrukowały 
ostatnie „Nasze Sygnały”. Nie będę więc mówił o 
tym dniu, który był nie tyle ukoronowaniem, co u- 
kapeluszowaniem (bo nałożyliśmy wówczas stoso
wane kapelusze) naszej trzyletniej pracy w szkole.

A więc jeśli nie o tamtym dniu, to o czym mówić, 
co wspominać, po czym zapłakać, do czego się u- 
śmiechnąć, nad czym zadumać?

Czy o tamtych czasach, czy o miejscach, czy o lu
dziach?

Ale czas jest związany z przestrzenią — miejscem, 
a miejsce bez ludzi to pustynia.

Więc trzeba mówić o wszystkim — tym bardziej, 
że to wszystko przetkane jest nicią nostalgii i zwią
zane węzłem, którego nie ma w „wiedzy okręto
wej”, ale jest w wiedzy ludzkich doznań — węzłem 
młodości i pamięci.
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Ale rozwinięcie takiego tematu przerasta ramy o- 
kolicznościowego przemówienia.

Wymaga to raczej ram powieści — może nawet 
wielotomowej.

Więc czy mam przytoczyć prolog, czy epilog, czy 
na chybi! trafił wybrać jakąś stronę z tej mojej nie 
napisanej jeszcze powieści?

Ale korci mnie przede wszystkim chętka powie
dzenia kilku słów o miejscu, o Toruniu, o którym 
w czasie naszych koleżeńskich zebrań prawie się 
nie wspomina, chociaż to miasto było w swoim ro
dzaju jedyne. Składało się z trzech różnych części. 
Jedna to dostojne średniowieczne mury pamiętające 
Krzyżaków i Kopernika, druga, to Bydgoskie Przed
mieście — domy i wi ie zamożnych toruniaków, i 
trzecia, to koszary, koszary.

Toruń, dawna pruska forteca, był przed wojną 
też warownym obozem, jednym z największych gar
nizonów przedwrześniowej Polski.

63 p.p., 8 pac, 8 pal, 8 baon saperów, 8 dyon 
art. p-lot., 4 p. lotniczy , batalion łącznościowy, 
C.W. Art., Szkoła Podchorążych Artylerii, SPMW 
Genera'ów w Toruniu było prawie tylu, ilu obecnie 
w Londynie. Inspektor armii, d-ca VIII okręgu kor
pusu, d-ca 4 dywizji piechoty, Komendant CWA — 
tylu pamiętam.

Gdy się wychodziło na ląd — tak po marynarsku 
nazywaliśmy wyjście do miasta — to trzeba było 
stale trzymać dwa palce przy daszku, bo albo ko
muś salutować, albo odsalutowywać.

W tym to prowincjonalnym 60-70-tysięcznym mie
ście, które było stolicą Pomorza, w tzw. racławic
kich koszarach nad Wisłą, pod krzywą a la pizeńska 
wieżą, mieściła się Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej — nasza Szkoła.

A szkoła, to przede wszystkim pedagodzy uczelni 
— to sława profesorów!

I wydaje się słuszne, aby dzisiaj, w tej atmosferze 
wspomnień nie zapomnieć o nich, o naszych wycho
wawcach. Za mojej bytności w Szkole miałem dwóch 
komendantów Szkoły, trzech dyrektorów nauk, z 
trzydziestu wykładowców i instruktorów, czterech 
oficerów kursowych. Jeden z nich jest tu między na
mi.

Wspominam ich wszystkich z uczuciem wdzięcz
ności i sympatii, dla wielu żywiłem głęboki szacu
nek, a nawet szczere oddanie.

Zawdzięczam im bowiem wiele tak pod względem 
akademickicm, jak i ukształtowania mego charak
teru, a nawet sprawności fizycznej. Jeśli wyniki mo
głyby być lepsze — to na pewno moja wina.

W Szkole były 3 roczniki — 3 kursy: młodszy, 
średni i starszy.

Ale właściwie każdy kurs żył własnym życiem. 
O ile w czasie nauki teoretycznej były jakieś wspól
ne wystąpienia całej Szkoły, choćby coniedzielny 
marsz do kościoła — to w czasie letnich pływań ro- 
cznik-kurs żył tylko już własnym, stanowił zamknię
tą w sobie całość, która nie była już częścią więk
szej całości.

Tam rodziły się sympatie i przyjaźnie które prze
trwały całe życie, tam cementowała się solidarność 
kursu, tam kształtował się jego profil.

Bo rzecz szczególna — każdy rocznik, kurs, każ
da promocja, miały swój specyficzny charakter, swój 
różny od innych, jak powiedziałem, profil.

W czym tkwiła tajemnica tych różnych stopów, 
które wychodziły z tygla Szkoły — do dziś dnia nie 
wiem.

Wiem tylko, że mój kurs, nasz kurs, który zaczął 
się w lecie 1927 r. i przetrwał, jako zwarta grupa, 
do połowy 1931 r. — bo i pierwszy przydział oficer
ski w Świecku, i późniejszy tzw. KAP odbyliśmy ra
zem — był różny od innych.

Czy indywidualnie byliśmy inni? Może tak, może 
nie.

By i między nami zdolni i mniej zdolni, pilni, i 
mniej pilni; zdecydowanym leniem był, zdaje się, 
tylko jeden. Przystojni i zaledwie przystojni, mi
strzowie tanga i choreograficzne niezdary, organi
zujący wypady do Warszawy, Poznania, Bydgosz
czy (wszyscy oni są tutaj) i żyjący w murach Szkoły 
jak zakonnicy. Pojęcie klasowych różnic i związany 
z tym snobizm u nas nie istniały.

Na początku jedynie kadeci z Lwowskiego Kor
pusu snobowali, patrzyli na siebie jak na absolwen
tów rosyjskiego Korpusu Paziów, lub wiedeńskiego 
Teresianum. Na Korpus Kadetów w Chełmnie patrzy
li jak na Comprehensive School — na nas nędznych 
cywilów w ogóle nie zwracali uwagi. Ale to im 
wkrótce przeszło. Jeżeli nie w czasie przeszkolenia 
■ekruckiego, to na pewno w czasie kandydackiego 
pływania, kiedy to paź-nie-paź musiał szorować po
kład cegłą.

Kiedy wyjeżdża iśmy na pierwszy urlop na Boże 
Narodzenie, już wszyscy z dwiema belkami na ręka
wie — byliśmy już stopem, a po letnim pływaniu na 
„Iskrze” stopem szlachetnym. Lata następne to już 
tylko obróbka — szlifowanie.

I dziś po latach z wielką satysfakcją, z wielkim 
sentymentem mogę publicznie wyznać, że jestem 
dumny, iż byłem cząstką tego stopu.
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Życie i huragan dziejowy rozproszył nas fizycznie, 
ale ten stop jako symbol, jako więź, jako dusza ku
rsu — przetrwał.

Dowodem dzisiejszy wieczór.
A co zostanie, jak nas, epigonów tego kursu, za

braknie?

Pozwólcie, że w tym miejscu zacytuję wyjątek z 
pięknego wiersza Norwida „Za kulisami”:

„Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej 
„Wokoło lecą szmaty zapalone,
Gorejąc nie wiesz, czy stajesz się wolny, 
Czy to, co twoje, ma być zatracone, 
Czy popiół tylko zostanie i zamęt, 
Co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie 
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament”.

Chciałbym i życzę Wam, Koledzy z rocznika, aby 
po nas pozostał gwiaździsty diament pamięci, że w 
latach potrzeby spełniliśmy nasz obowiązek.

Drodzy, Isiu i Borysie! Dziękuję Wam w imieniu 
Ireny i swoim za zaproszenie nas na ten wieczór, 
którego chyba nie zapomnimy. Chciałbym Was pro
sić o pozwolenie wzniesienia toastu, a jednocześnie 
przeprosić, że nie na Waszą cześć. Nie będzie to 
też toast na cześć Jubilata naszego Kursu. W toaście 
swoim chciałbym objąć nie tylko nasz rocznik, ale 
wszystkie roczniki wcześniejsze i późniejsze, które 
przeszły przez naszą Szkołę, wszystkich naszych wy
chowawców i profesorów, a więc nie tylko rodzinę, 
jaką tworzył nasz Kurs, a cały ród, którego gniaz
dem i kolebką była toruńska podchorążówka.

Wznoszę toast: „Nasza Szkoła!”

BOJOWA BANDERA ORP „SOKÓŁ”
NA ŚWIĘCIE NARODOWYM W FALKIRK

Pod tym tytułem ukazał się artykuł w „Dzienniku 
Polskim” Nr 290 (str. 6) z dnia 7 grudnia 1983 r. 
Artykuł dotyczył obchodu Święta Niepodległości w 
Domu SPK w Falkirk k. Glasgow. Piszący te słowa 
wziął udział w tym obchodzie jako mówca, a cze
kała go nie lada niespodzianka, gdyż prezes Koła 
SPK, p. M. Aleksander, wręczył mu banderę ORP 
„Sokół” w celu umieszczenia jej w zbiorach Bi
blioteki Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. 
Sikorskiego w Glasgow.

Ogromnie zaciekawiony historią tego cennego dla 
Biblioteki nabytku, rozpocząłem poszukiwania, aby 
zebrać odpowiednie informacje.

Pomógł mi w tym p. Tadeusz Radkowski, członek 
Koła SPK Falkirk, podając mi nazwisko i adres 
ofiarodawcy, Mr. Williama S. McLean z Linlithgow. 
Na mój list otrzymałem bardzo grzeczną odpowiedź. 

której treść podaję w skrócie w tłumaczeniu na ję
zyk polski:

P. McLean wspomina serdeczny kontakt z żołnie
rzami oddziałów polskich, stacjonujących w For- 
far. Dom jego rodziców był zawsze pełen Pola
ków. Przy jednej okazji gościem był mar. Stani
sław Kraska, ochotnik do Marynarki Wojennej 
z Francji, który zaczął tam bywać często i pod 
koniec 1942 roku podarował gościnnej rodzinie 
banderę „Sokoła”. Okręt ten stacjonował wówczas 
na Malcie, a S. Kraska wraz z innymi członka
mi załogi „Sokoła” został zaokrętowany na ORP 

[„Orkan”. Zginął wraz z okrętem pod Islandią. 
Ojciec p. McLeąna zawiadomił rodziców Stanisła
wa Kraski, którzy mieszkali w Vireux Molhain, a 
po wojnie odwiózł do Francji odznaczenia i oso
biste rzeczy poległego marynarza.
Podziękowałem p. McLeanowi za jego odpowiedź, 

którą dołączyłem do bandery jako ważny eksponat 
muzealny.

Kronikarz
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
9 lipca 1982 zmarł w Glasgow por. mar. Henryk 

Kozłowski-Cunningham;
21 marca 1983 r. zmarl w Londynie por. mar. 

Zbigniew Głowa;
5 kwietnia 1983 r. zmarł w Polsce kp. mar. Jerzy 

Kossakowski. Przeżył lat 82.
2 lutego 1983 r. zmarł w Glasgow mat. Zygmunt 

Motłoch;
27 marca 1983 r. zmarł w Glasgow st. bosm. 

Stanisław Strzelczyk;
25 kwietnia 11983 r. zmarł w Londynie mat. Bro

nisław Sztogryn-Graham;
W końcu maja 1983 roku zmarł w Rugby mar. 

Tadeusz Podhorodeński;
16 czerwca 1983 r. zmarł w Polsce (Oliwa) kmdr 

ppor. Klemens Kolasa, absolwent SPMW 1937 r.
28 czerwca 1983 r. zmarła w Londynie II oficer 

PMSK Anna Skrzyńska-Benton;
8 lipca 1983 r. zmarł w Londynie kmdr por. 

Artur Reyman;
16 lipca 1983 r. zmarł w Gdyni kmdr por. Wień

czysław Kon. Przeżył 71 lat.
W lipcu 1983 r. zmarł w Glasgow mat. Zygmunt 

Stychno;

18 marca 1983 r. zmarł w Gondecourt (Francja) 
kol. Marian Kozłowski. Przeżył 57 lat.

W Salaumines (Francja), zmarł kol. Stefan Mula. 
Przeżył 61 lat.

4.10.1983 r. zmarł w Sopocie kpt. mar. Karol 
Mizgalski-Bniński. Pochowany w grobie rodzinnym 
w Sopocie.

7.10.1983 r. zmarł w Warszawie Adam Ziół
kowski. Pochowany w grobie rodzinnym w Pułtu
sku.

1 kwietnia 1983 r. zmarł w Glasgow kol. Wacław 
Zebyłowicz;

16 kwietnia 1983 r. zmarł w Glasgow kol. Stefan 
Lach.

Dnia 19.11.1983 zmarł w Kanadzie por. mar. Mi
chał Pulchny

Dnia 29.12.1983 zmarł w Londynie por. mar. Ta
deusz Budzyński

Dnia 30.10.1983 zmarł w Goole (Anglia) bosman 
Władysław Kassyanowicz

Dnia 10.1.1984 r. zmarł w Gdyni kmdr Jacek 
Dehnel

Dnia 16.1.1984 zmarł w Londynie komandor Bru
non Jabłoński.

Ś.P. KDR POR. ARTUR REYMAN 
(WSPOMNIENIE)

Komandor por. Artur Reyman należał do tego 
pokolenia, które młodość spędziło w marynarce ob
cej, a wiek męski poświęciło służbie w marynarce 
ojczystej, biorąc niejednokrotnie wybitny udział w 
jej rozbudowie i organizacji.

Jako dwudziestoletni podporucznik w kampanii 
1919-1920 walczył we Flotylli na Prypeci i Dnieprze 
zasługując na Krzyż Virtuti Militari. Od roku 1923 
poświęcił się całkowicie służbie hydrograficznej. By
ła to praca pionierska, którą trzeba było rozpocząć 
od podstaw. W pracy tej wyróżniał się swoją inteli
gencją, pracowitością, dokładnością i „last but not 
least” w tym zawodzie wielkimi zdolnościami arty
stycznymi. Jego prace kartograficzne były na pogra
niczu techniki i sztuki.

Te zdolności artystyczne przejawiały się i w zupeł
nie innej dziedzinie. Mało kto wie, że kmdr Reyman 
bardzo ładnie haftował.
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W roku 1933 został szefem Służby Hydrograficz
nej Kierownictwa Marynarki Wojennej i za jego 
szefostwa ukazały się pierwsze nasze opracowania 
nautocgiczne mapy Zatoki Gdańskiej i bardzo 
szczegółowa i świetnie opracowana locja naszego 
wybrzeża.

Na tym stanowisku zastała go wojna 1939 roku. 
Wojna ta nie oszczędziła mu sowieckiej niewoli, 
która go jednak nie złamała.

Po opuszczeniu Związku Sowieckiego został przy
dzielony do Kierownictwa Marynarki w Londynie. 
Tu pracował w Wydziale Planowania z właściwym 
sobie poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. 
Wniósł tu dużo inicjatywy i twórczego wysiłku.

Jego studium o znaczeniu Kanału Kilońskiego jest 
pracą zasługującą na podkreślenie; mimo upływu 
czasu i zmian warunków polityczno-strategicznych 
jeszcze dzisiaj jest ono w znacznej części aktualne.

Po wojnie został w Wie kiej Brytanii i dopóki mu 
stan zdrowia pozwalał, brał udział w zebraniach ko
leżeńskich i zjazdach naszego Stowarzyszenia. Przed 
śmiercią przekazał do archiwum Stowarzyszenia 
cenny dar — komplet ,Naszych Sygnałów”.

Kmdr Reyman był ostatnim marynarzem-Kawale- 
rem Orderu Yirtuti Militari za wojnę 1919-1920. Je
go zgon zamyka pierwszą księgę chwały naszej 
Marynarki.

B. Wroński
* * *

WACEK

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Miał szare, poważne, inteligentne oczy, które przy 
szczerym, rozlewnym uśmiechu rozjaśniały się, pro
mieniując radością życia. Miał szerokie, mocne szczę
ki, które podkreślały męskość jego przystojnej twa
rzy. Chodził krótkim, żwawym krokiem. Wydawało 
się że biegnie. Miał zwyczaj wyciągać szyję z kołnie
rzyka, tak jakby był za ciasny. Mowa jego była tak 
samo szybka jak jego krok. Miał swoiste poczucie 
humoru. Nawet w najbardziej krytycznej sytuacji 
podtrzymywał nas na duchu optymistyczną ufnością 
i dowcipem. Miał zwykle na policzku odgniecioną 
poduszkę i małe zaspane oczy, gdy nocą odbierał 
ode mnie wachtę na pomoście. Był zdolny, błysko
tliwy, oczytany, doskonale władający francuskim, 
jak również angielskim. Chodził własnymi ścieżka
mi. Henio Strenger, kolega nasz na „Iskrze” nazy
wał go „rasowym kotem”. W życiu oficerskim w 
porcie, czy też na morzu, nie brał udziału. Tym bar

dziej szanowałem jego przyjaźń. Zwykle zamykał 
się w swojej kabinie. Słychać było stukanie maszyny 
do pisania. Był łubiany i szanowany przez załogę, 
tak przez swych dowódców, jak i podwładnych. 
Był odważny, spokojny, opanowany. Jerzy Pertek w 
książce pt. „Wielkie dni małej f oty”, wydanej w , 
1972 roku, tak opisuje akcję zastępcy dowódcy „Pio
runa”:

,, . . . Dwojący się i trojący zastępca dowódcy, ka
płan mar. Kon, wyniósł rannych do izby chorych”.

Wieńczysław Kon. Rocznik oficerski 1934. Uro
dzony 6.10.1912 r. Kolega Wacka Fary, Wilusia Pa- 
cewicza, Toniego Wronki, Kazika Szczęsnego i in
nych. „

Po raz pierwszy spotkałem się z Wackiem w 1934 
roku w Suwałkach. Tam obaj skończyliśmy studia gi
mnazjalne. On cztery lata przede mną. Spotkanie z 
nim, już wtedy w mundurze oficera marynarki wo
jennej, byio ostatecznym bodźcem dla mnie do wstą
pienia do podchorążówki marynarki wojennej. W 
kilka lat później spotkaliśmy się na ORP „Iskra”, 
żaglowcu szkolnym. Ja jako członek drugiego rocz
nika podchorążych, on w randze podporucznika, 
jako oficer wachtowy i adiutant dowódcy okrętu 
kmdr. ppor. S. Nahorskiego. Pamiętam, jak impo
nował nam, podchorążym, wychodząc w mundu
rze ze złotymi sznurami adiutanta, ze sztyletem ofi
cerskim przy boku, asystując dowódcy w wizytach 
komplementacyjnych. Na ląd wychodził ubrany po 
cywilnemu, zwykle sam, nie w towarzystwie innych 
oficerów. Krótkim krokiem, szybko i żwawo prze
mierzał promenadę, kierując się w stronę miasta. 
My podchorążowie lubiliśmy Wacka. Umiał utrzy
mać dystans, a jednocześnie, będąc tylko o cztery 
lata starszy od nas, rozumiał naszą młodzieńczą na
turę. Potrafił być surowy, jak tego wymaga’a po
trzeba, a czasem był nam bardzo bliski w chwilach, 
kiedy wydawało się nam, że nikomu na nas nic nie 
zależy.

Wojna zasta'a nas w dywizjonie niszczycieli, któ
re opuściły Folskę w przededniu rozpoczęcia dzia
łań bojowych. Wacek jako oficer sygnałowy na 
„Błyskawicy", ja jako drugi oficer torpedowy na 
„Burzy”. Pomimo silnej rywalizacji pomiędzy okrę
tami zespołu, widywaliśmy się często, czy to w me
sie okrętowej „Błyskawicy”, czy też u nas na „Bu
rzy”. Zawsze miał coś do powiedzenia wyciągając 
szyję z kołnierzyka, zwykle na temat wyczynów 
„Błyskawicy” i nieudolności „Burzy”. Ale te jego 
docinki nie miały charakteru uszczypliwości czy też 
szyderstwa, po prostu podkreślały rywalizację. Po " !
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Dunkierce zespół nasz rozleciał się. „Grom” został 
zatopiony w Norwegii, „Burza” zbombardowana ipod 
Calais. Obaj staliśmy się bliscy Tadeuszowi Goraz- 
dowskiemu. Wacek w pływaniu na „Błyskawicy”, 
ja na „Huraganie” i „Krakowiaku”. A więc nie zdzi
wiłem się, kiedy otrzymując przydział na „Pioruna”, 
spotkałem tam Wacka jako zastępcę dowódcy Go- 
razdowskiego. Spędziliśmy znamienny rok 1944 ra
zem. Wspólne przeżycia wypełnione akcją bojową, 
inwazja Francji, wchodzenie do wyzwolonych por
tów francuskich, topienie okrętów nieprzyjacielskich 
zbliżyły nas. Zaprzyjaźniliśmy się. Nic więc dziwne
go, że dwadzieścia lat później, odwiedzając wybrze
że w Sopocie, zatelefonowałem, a kiedy odezwał się, 
spytałem czy mnie poznaje. I poznał cd razu. W 
godzinę później przyjechał do hotelu, a następnego 
dnia Janeczka, moja żona, którą Wacek dobrze pa
miętał z czasów „piorunowskich”, towarzyszyła mi 
w wizycie u niego i jego żony. Wie e było do opo
wiadania, wiele do wspominania. Obaj czuliśmy się 
sobie bliscy, jakby nie dzielił nas okres 20 lat, ani 
też 10 tys. km w linii powietrznej. Cieszyłem się 
szczęściem osobistym Wacka, jak również jego osią
gnięciami w Wyższej Szkole Morskiej. Zaimponował 
mi ilością wydanych publikacji na temat byłej wojny 
światowej, jak również wiedzy zawodowej. Kontakt 
ten, zapoczątkowany w Gdyni, utrzymaliśmy do 
końca. Ostatni list zakończył w sposób: „Porównu
jąc się z Wami to mogę powiedzieć, jak w tej ludo
wej pieśni: ‘Ty pójdziesz górą, a ja doliną’. Znam 
Waszą ‘górę’, ale Wy sobie nie wyobrażacie jak głę
boka jest nasza ‘dolina’. Z drugiej strony mam ekwi
walenty. Ja nie cierpię obcości kraju emigracji. Je
stem na własnych, polskich śmieciach. Nie chcę wpa
dać w ton sentymentalnego patriotyzmu, ale często 
odczuwam to z rodziną — jestem u siebie. Nikłe 
są ślady naszej starej Gdyni, ale są. Bardzo zawsze 
kochałem Gdynię, to ‘moje miasto’ i jest ono moje 
dzisiaj”.

Tam też, w tym jego ukochanym mieście, na 
cmentarzu Witominskim spoczęły jego zwłoki. 
Cześć Twojej pamięci, Wacku, przyjacie u i kolego.

19 września 1983 r.

Oregon USA.

Jerzy Tumaniszwili

POŻEGNANIE KMDR. JABŁOŃSKIEGO

W sali gimnastycznej Szkoły Podchorążych Ma
rynarki Wojennej w Toruniu była jedna „honorowa” 
ściana, na której wisiała brązowa tablica z wyrytymi 
nazwiskami prymusów Szkoły.

Kiedy w lecie 1927 roku zawitałem do Szkoły na 
wstępny egzamin, wyczytałem tam: Promocja 1925, 
bosman-podchorąży Brunon Jabłoński.

Być może, że w tym momencie pomyślałem, czy 
przypuszczałem, że i moje nazwisko kiedyś znaj
dzie się na tej tablicy, ale jakżeż mogłem przewidzieć, 
że po latach kilkudziesięciu, po katastrofie dziejowej 
na miarę apokalipsy, po utracie ojczyzny, będę stał 
obok trumny komandora Brunona Jabłońskiego i 
żegnał go w imieniu kolegów, przyjaciół, rodaków; 
żegnał go po raz ostatni.

Czynię to z uczuciem głębokiego smutku i żałoby, 
bo żegnam jednego z seniorów naszej marynarskiej 
gromadki, patriotę, żarliwego jak tylko kresowiacy 
potrafią, wybitnego oficera, człowieka wielu zalet, 
rzadko spotykanego w dzisiejszych czasach dżentel
mena.

Brunona Jabłońskiego poznałem jako porucznika 
marynarki, oficera kursowego mojego kursu w Szko
le. W przeciwieństwie do swego poprzednika zwracał 
więcej uwagi na nasze dobre wychowanie i wewnę
trzną kulturę, aniżeli na dyscyplinę i stosowanie re
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gulaminu. Traktował nas raczej jak młodszych kole
gów niż jak podwładnych. Był dobrym i inteligen
tnym wychowawcą. Zachowaliśmy go w pamięci z 
sympatią i szacunkiem. Sentymenty te przetrwały 
do końca.

W późniejszych czasach w służbie nie zetknąłem 
się z nim nigdy. On był podwodnikiem torpedystą — 
ja artylerzystą. Jedynie pod koniec wojny przejmowa
łem od niego obowiązki zastępcy dowódcy „Conrada’ 
Tu trzeba wspomnieć, że w czasie wojny kmdr Jabłoń
ski zorganizował Wywiad Morski i był jego szefem.

Dopiero po wojnie zetknąłem się z nim bliżej we 
współpracy w kilku Zarządach Głównych Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej.

Pełnił przez 10 lat obowiązki sekretarza tego Zarzą
du. Pełnił je bardzo sumiennie, skrupulatnie, z ambi
cją odpisania na każdy, najbardziej błahy list.

W ten sposób stał się soczewką skupiającą nici i 
wiadomości z całej naszej marynarskiej diaspory.

Wyrażało się to w świetnie przez niego prowadzo
nym dziale w „Naszych Sygnałach” pt. „Z kolegami p 
świecie”. Był stałym członkiem Komitetu Redakcyj
nego „Naszych Sygnałów”. Do końca życia intereso
wał się historią i strategią morską. Wynikami swych 
badań dzielił się z czytelnikami „Naszych Sygnałów”.

Za swą pracę w Stowarzyszeniu został odznaczony 
Honorową Złotą Odznaką.

Z biegiem lat stał się seniorem naszego środowiska. 
Znalazło to wyraz w pełnieniu przez niego funkcji 
honorowego gospodarza ostatniego Światowego 
Zjazdu Marynarzy odbytego przed 3 laty. Na obia
dach koleżeńskich był niezapomnianym amfitrionem.

Będzie go nam brak — ale w pamięci naszej pozo
stanie długo i tym zapewnieniem żegnam Cię, Ko
mandorze Brunonie.

Pani, Pani Mario, składam wyrazy szczerego i ser 
cznego współczucia i jednocześnie niech mi wolno 
dodać słowa uznania za oddaną, troskliwą, czułą o- 
piekę, jaką Pani otaczała swego Bronka do jego osta
tnich chwil.

B. Wroński 
* * *

TADEUSZ BUDZYŃSKI 1919-1983

Koledzy i przyjaciele zawsze pamiętać będą Tade
usza Budzyńskiego jako najlepszego z kolegów i 
najwierniejszego z przyjaciół. Wesoły i życzliwy, to
warzyski i pomocny, okazywał każdemu dużo ser
deczności i wzbudzał w otoczeniu dużo sympatii i 
przywiązania. Nie wszyscy być może zdają sobie 
sprawę, że pod milą fasadą wesołego kompana i to

warzysza był to człowiek szlachetnego charakteru, 
mocnych przekonań i szerokich zainteresowań. 
Wśród zainteresowań na pierwszym miejscu stawiam 
Jego zamiłowanie do historii Polskich Sił Zbrojnych, 
przywiązanie do tradycji Polskich Sił Zbrojnych i 
wszystkiego, co polskie.

Tradycja to rodzinna i odziedziczone przywiąza
nie, bo matka Tadeusza, z ziemiańskiej rodziny, wy
niosła silne przywiązanie do polskiej ziemi ojczystej. 
Należy przypomnieć, że pani Budzyńska za aktyw
ność w POW odznaczona została Krzyżem Zasługi.

Tadeusz Ignacy Budzyński urodził się 12 paździer
nika 1919 roku, jako młodszy z dwóch synów bliź
niaków. Ojciec, młody oficer WP, już zapisał się w 
polityczno-społecznej historii Polski Odrodzonej, 
biorąc udział w pierwszych próbach stworzenia 
Rządu Rzeczypospolitej jako minister propagandy 
w tzw. Komitecie Lubelskim. Tadeusz odziedziczył 
po ojcu nie tylko pokaźną bibliotekę poświęconą w 
pierwszym rzędzie historii Polskich Sił Zbrojnych, 
ale szczere i głębokie zainteresowanie historią PSZ 
i poczucie obowiązku obywatelskiego, które kiero
wało nim w czynnej i wieloletniej pracy w społecz
nych organizacjach kombatanckich.

Tadeusz urodził się we Wróblewie, w powiecie 
wieluńskim i wraz z rodziną Budzyńskich przerzucał 
go przydział wojskowy ojca z miejsca na miejsce. 
Po gimnazjum w Częstochowie maturę zdaje w Ło
dzi i w 1939 roku zostaje przyjęty do Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej. Kurs kandydacki 
przerywa wybuch drugiej wojny światowej, gdy świe
żo upieczony podchorąży Budzyński zostaje przy
dzielony do armii gen. Kleeberga. Odznaczony Krzy
żem Walecznych za osobiste męstwo, wraz z reszt
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kami armii pod Kockiem jest wzięty do niewoli. W 
latach niewoli nawiązuje nierozerwalne więzy przy
jaźni z grupą artylerii polowej. Z tej grupy werbuje 
w latach powojennych chrzestnych rodziców dla 
nowego pokolenia Budzyńskich. Wielokrotnie w tych 
powojennych czasach, w Londynie spotykali się w 
sławnym z gościnności domu Budzyńskich koledzy 
marynarze, koledzy artylerzyści i grupa „general
ska”. To przyjaciele ojca Tadeusza, pułkownika 
Zygmunta Budzyńskiego, który nam, wówczas jesz
cze młodym i niepoważnym, okazywali bardzo wy
soko cenione braterstwo broni, choć nazwiska ich 
niejednokrotnie znane nam były z historii.

Niełatwo jest mi snuć nić wspomnień o drogim 
Tadeuszu w formie logicznej i konsekwentnej, gdyż 
myśli biegną szybciej, niż można je spisać, do ra
zem spędzonych chwil — miłych i niezapomnianych. 
Chciałbym jednak utrzymać się przy bardziej po
prawnym chronologicznie przedstawieniu.

Z niewoli więc Tadeusz powraca do Marynarki 
Wojennej i z czasem zaokrętowany jest na ORP 
„Błyskawicę” — chyba najsławniejszy „flagowy” o- 
kręt naszej Marynarki. Dla Tadeusza był to okres 
spełnienia marzeń: nareszcie służy na okręcie wo
jennym, choć już w powojennym okresie. Ale na
wet tych parę miesięcy na „Błyskawicy” daje mu 
okazję, by zaadoptować ten okręt jako „swój” o- 
kręt. Sylwetka „jego” okrętu ozdabiała poczesną 
ścianę biblioteki pp. Budzyńskich.

Ale nie na tym kończy się powrót Tadeusza do 
Marynarki Wojennej, bo 21 kwietnia 1948 roku że
ni się on z oficerem PMSK, kol. Marysią Romani- 
szyn. Z czasem rodzina Budzyńskich powiększa się 
o dwie córy i syna. Niech mi wolno będzie imie
niem marynarskiej społeczności przekazać pani Ma
rysi, Ewie, Krystynie i Markowi nasze najszczersze 
wyrazy współczucia w ich bólu, bo tak jak i oni,

* * 

straciliśmy i dziś żegnamy kogoś bardzo bliskiego i 
drogiego.

Po ukończeniu krótkich studiów w szkole handlu 
zagranicznego Tadeusz Budzyński pracuje w kana
dyjskim banku handlowym Wood-Gundy, gdzie szy
bko dochodzi do stanowiska dyrektorskiego. Nie 
przestaje jednak poświęcać każdej wolnej chwili pra
cy dla społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Jest członkiem 
każdego Zarządu Głównego, zazwyczaj pełni funkcję 
wiceprezesa lub nawet prezesa Stowarzyszenia. Jest 
członkiem Instytutu Marszałka Piłsudskiego i uczest
niczy w wielu komisjach wyłonionych z polskich 
organizacji kombatanckich i koordynujących ich 
prace. W uznaniu Jego prac i osiągnięć zostaje od
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w parę lat 
później Krzyżem Kawalerskim orderu Polonia Res- 
tituta. Chciałbym przypomnieć, że na Jego wniosek 
w 1974 roku Walny Zjazd przyjął opracowany przez 
Niego Regulamin Złotej Odznaki SMW. Wśród za
służonych dla SMW kolegów oczywiście nie zabra- 
k’o Jego nazwiska, gdy został udekorowany w pier
wszej grupie w roku 1970.

Tadeusza widziałem po raz ostatni na Jego urodzi
nach w październiku br. Niepoprawny optymista 
planował ze mną program spotkań, gdy już będzie
my na emeryturze i praca zawodowa nie będzie ko
lidowała ze spotkaniami. Nie doczekał Nowego Ro
ku. Zmarł we czwartek 29 grudnia 1983 r. o godzi
nie 5 rano. Smutny i pusty jest ten Nowy Rok bez 
Tadeusza. Trudno jest uwierzyć, że ktoś tak drogi 
i pełen radości życia zostaje już tylko wspomnie
niem, że żyje już tylko w myślach tych, którzy głę
boko odczuwają stratę najlepszego z kolegów i naj
wierniejszego z przyjaciół.

Wiesław Krzyżanowski
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

KOLO SMW — KANADA

KOMUNIKAT NR 7

1 września 1983 r.

i. Na zebraniu 11 sierpnia 1983 r. władze Koła 
ukonstytuowały się jak poniżej:

a. Zarząd: prezes — kol. R. Nałęcz-Tymiński, 
1 wiceprezes — kol. S. Brodzki, 2 wiceprezes — kol. 
W. Wierzbicki; sekretarz — kol. T. Bernas, skar
bnik — kol. J. Senderacki, członkowie — kol. W. 
Krużyński, kol. Barbara Starowicz i kol. P. Wa- 
lendzewicz.

b. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący — kol. K. Madej; członkowie — 

koleżanka Irena Bernas i kol. O. Gliński.

c. Komitety:
I. Opieki: przewodnicząca kol. Barbara Starowicz, 

kol. O. Gliński.
II. Imprez: — przewodnicząca kol. Irena Bernas, 

kol. W. Krużyński.

d. Delegaci:
Do Centralnego Komitetu Organizacji Weterań- 

skich — kol. J. Senderacki;
Do Komisji Opieki nad Pomnikiem Katyńskim — 

kol. T. Bernas.

* * *

W sobotę 14 maja 1983 r. odbył się bankiet ma
rynarzy z Francji w Oignies (północna Francja).

Impreza była dobrze urządzona przez kolegów, 
z prezesem kol. Jankiem Plewą na czele. Bankiet 
rozpoczął się o godz. 1.30 po południu. Panie przy
witano kwiatami, podano aperitif przed obiadem 
dla wszystkich obecnych; sala pięknie udekorowa
na banderami i naszym marynarskim proporcem; 
smaczny i obfity obiad, wina pod dostatkiem; or
kiestra grała bez przerwy walce, kujawiaki, tanga 
itd. Kolega prezes J. Plewa przywitał wszystkich 
krótką mówką i rozpoczęła się uroczystość.

Przybyło bardzo wielu kolegów, liczni z żonami; 
niektórzy z daleka, jak np. kol. Janek Dolny z u

roczą żoną Micheline z Marsylii, koledzy Bruno Id- 
czak i kol. Klukowicz (którego nie widziałem od 37 
lat, kiedy opuścił „Pioruna’)’ z żoną, z Paryża, koie- 
ga Sylwek Kurzawa z Folkstone, no i reszta kole
gów z północnej Francji.

Bawiliśmy się doskonale, wspominając dawne 
czasy spędzone razem podczas wojny w Marynarce 
Wojennej; padały co chwilę nazwiska kolegów, do
wódców itd., atmosfera była bardzo koleżeńska. 
Dużo rozmawiałem z kol. Mietkiem Majem, bo o- 
baj jesteśmy z tej samej miejscowości i razem wstą
piliśmy do Marynarki Wojennej. Po dłuższej dyskusji 
doszliśmy do przekonania, że powinniśmy napisać 
„Wspomnienia ochotników z Francji do Polskiej Ma
rynarki Wojennej”.

Florian Wizła

KPT. MAR. ANDRZEJ GUZOWSKI 
— DYPLOMATA AMERYKAŃSKI

W „Przeg ądzie Polskim” (Nowy Jork, 30.12.82) 
ukazał się artykuł Czesława Czaplińskiego pt. „Z ło
dzi podwodnej do dyplomacji amerykańskiej”. W 
artykule tym autor opisuje wojenno-morską przesz
łość kol. Guzowskiego oraz jego osobiste osiągnięcia 
w Stanach Zjednoczonych.

... W 1948 roku przyjechał do Stanów Zjedno
czonych, gdzie najpierw krótko pracował w Nowym 
Jorku w Rozgłośni Polskiej RWE jako redaktor wia
domości i tłumacz, a potem przez 11 lat w Głosie 
Ameryki w Waszyngtonie. W 1962 roku przeszedł 
do amerykańskiej służby zagranicznej. Był m. in. 
attache prasowym ambasady amerykańskiej w Pary
żu, w Wietnamie i Laosie.

Obecnie przeszedł na emeryturę, jest wicepreze
sem KPA na Pin. Kalifornię, gdzie prowadzi polski 
program radiowy „Polska Godzina Kulturalna”.

Program jest przeznaczony dla Polonii w rejonie 
San Francisco i miał być poświęcony sprawom kul
turalnym w szerokim tego słowa znaczeniu. Jednak
że wydarzenia w Polsce zdecydowały, że program 
stał się właściwie polityczny. Wiele czasu jest po
święcane Polsce.

Andrzej Guzowski pisuje do wielu czasopism a- 
merykańskich oraz maluje obrazy, których głównym 
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tematem są oczywiście motywy marynistyczne. . ..

Z radością i podziwem czytamy sprawozdanie o 
szerokiej działalności naszego utalentowanego kole
gi i życzymy mu wie u dalszych sukcesów w jego 
pracach.

Redakcja „N.S.”
❖ * *

ODWIEDZILI SMW:

W ostatnim czasie odwiedzili nasze Stowarzysze
nie:

Kol. W Śliwiński z Irlandii; pani Maria Kuhn 
z USA; kol. T. Głowacki ze Szwecji; pp. M. Bia- 
łowscy z USA; kol. F. Szczepaniak z Francji; kol. 
T. Woszczyński z Kanady.

* * *

Wilhelm i Elżbieta Pacewiczowie, zamiast 
kwiatów na grób ś.p. kmdr. Artura Rey- 
mana i ś.p. kmdr. W. Kona 20.00

* * *

FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW

Na Fundusz „Naszych Sygnałów” wpłacili Kole
dzy:

M. Zawada 5.00
P. M. Piotrowska 10.00
W. Lubowiecka 10.00
W. Morgan 7.00
W. Pacewicz 10.73

* * *

NA NASZ GWIAZDKOWY APEL WPŁYNĘŁY 
NASTĘPUJĄCE DARY:

LISTA DARÓW
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI

Od ogłoszenia ostatniej Listy Darów, następujący 
koledzy wpłacili na ,,Fundusz Komisji Opieki”:

£
K. Brożek 30.57
K. Hess 31.11
Anonimowo 20.00
Liga Młodych Kobiet w Chicago 154.57
Koło SMW Chicago 61.84
J. Koziołkowski 20.00
Anonimowo 8.00
The John & Daphne Ward Charity Fund 50.00
T. Woszczyński 2.00
W. Lubowiecka 10.00
Mrs. M. Watts 5.00
W. Francki 9.18
Mr. A. Todd 7.00
Liga Morska Oddz. 7 31.60
W. Kołaciński 15.82
Mr. L. Coivin 3.00
Lady Mary Moncreiffe 20.00
O. Gliński 30.00
T. Jaszkowski $ 75.00
Liga Młodych Kobiet w Chicago $ 200.00

J. Koziołkowski 22.65
P. Żelazny 16.20
J. Wróbel 25.00
C. Wnorowski 6.10
Z. Xiężopolski 15.60
T. Woszczyński 10.00
W. Nies.podziewański 6.00
A. Sitko 12.00
Mrs. S. Forrest 15.00
C. Przybyliński 20.00
Mrs. M. Mentryka 5.00
W. Fara 16.40
Koło SMW Toronto 100.00
F. Jabłoński 100.00
A. Jaraczewski 20.00
S. Tabaka 25.00
S. Traszko 10.00
Z. Janowski 20.00
W. Nadratowski 10.00
P. Obrusik 25.00
K. Domański 20.00
A. Wacięga 10.00
M. Sawicki 5.00
H. Kamiński 15.00
J. Rochowczyk 32.00
Dr W.L. Imonienko 25.00
F. Balicki 50.00
B. Bratkowski 5.00
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C. Kurak 10.00 M. Nagurska 5.00
W. Ś iwiński 100.00 Z. Mossakowski 20.00
K. Hess 32.80 F. Kleczewski 2.00
K. Łowczynowski 5.00 T. Suszek 1.00
J. Anczykowska 10.00 M. Zawada 2.00
J. Stein 10.00 Z. Zdrojewski 2.00
Z. Pudlicki 10.00 R- Okoński 2.00
B. Karczewski 4.00 K. Było 1.00
E. Nowak 10.00 R- Kuffel 1.00
Dr B. Markowski 25.00 Ł Klamt 2.00
R. Jedyński 10.00 J- Bednarz 7.00
J. Kiłaczycka 10.00 A. Grochowski 9.00
B. Żukowski 5.00 P- Cieślak 3.35
W. Ostoja-Starzewski 3.00 A. Kneczke 5.00
H. Skotarczak 10.00 Z. Proszek 5.00
J. Pizuński 15.00 J Giertych 5.00
J. Gawlik 3 00 L. Stróżniak 13.03
J. Wańkowski 20.00 T- Jekiel 26.00
Zofia Morgenstern 10.00 Dr G. Boreyko 33.80
T. Łubieński 40.00 F- Pitulko 14.57
W. Lasek 2 oo Z. Jagusiewicz 10.00
A. Biskupska 6.00 w- Sągajłło 10.00
E. Pawłowski 3.00 W- Pstruszeński 7.91
Dr B. Danielewicz 15.00 M- Mal 5.00
P. Galla 3 oo A. Guzowski 19.53
B. Andruszko 5.00 J- Frohlke 5.00
F. Minkiewicz 15 00 D- Szczerbik 68.13
F. Kaczmarek 5 oq J. Busiakiewicz 15.00
S. Kmiecik 10 00 E. Longowik 5.00
J. Bechyne 2.00 T- Sroka 5.00
Koło SMW Brighton 5.oo L- Wolny 5.00
Dr J. Hofman 15 00 W' Kałuża 5.00
J.Z. Nowacki 25 24 Potapowicz 2.00
A. Górski 10.00 s- Wolff 10.00
B. Karnicki 10 00 Jędroszczyk 10.00
R. Tymiński 15qq p. Melody Bramwell 25.00
K. Kowal 10 oo L- Śliwiński 40.00
C. Yorke 5 qq B. Wroński 10.00
A. Trzyna 4.20 P' Surzyn 10.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 15 00 B' GPeldus 10.00
J. Krawczyński 10 00 J-Lubelfeld 33.72
W. Morgan 10.00 J- Hupert 13.80
T. Paczkowski 10.00 M. Kobierzycki 20.00
F. Jasłowski 20.00 E. Szczepański 30.72
T. Bernas 10.00 R. Dulla 20.00
K. Idzikowski 5.00 M. Kozłowski 2.00
J. Dietrych 10.00 S. Giernalczyk 30.22
K. Grocholski-Howard 5.00 J. Pieńkowski 22.40
J. Pawłowicz 10.00 Liga Morska Oddz. Gen. Kwaśniewskiego 3.50
H. Gryko 10.00 T. Rowiński 15.36
T. Lesisz 10.00 m. Hrynkiewicz-Moczulski 12.00
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K. Zubkowski 10.00 I.Z. Nowacki $100.00
M. Wasilewski 10.00 Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki składa

F. Doliński 5.00
serdeczne podziękowanie.

J. Starzycki 10.00 Na kościół garnizonowy na Oksywiu wpłacili:
A. Browarski 10.00
A. Kwaśnica 5.00 W. Francki 15.00

J. Busiakiewicz 10.00
A. Hubicka 10.00 Z. Wisznicka Pinto-Pereira 20.00
T. Kubiakowski 3.00 B. Karnicki 25.00

O. Gliński 20.00 J. Koziołkowski 15.00

J. Wróbel 50.00 Ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać!

Listy do
Kmdr Wojciech Francki
13 Duke Street
Forestville NSW
Australia 2087

Sydney, 3.10.1983

Do Michała Hiasko
48 rue Condorcet
75009 Paris

Szanowny Panie,

Sprawił mi Pan wielką i niespodziewaną radość 
przysyłając wydane piosenki. Uparł się Pan i wyda! 
w końcu to, co zamierzył Pan wiele lat temu. Należą 
się Panu bardzo serdeczne i prawdziwe gratulacje. 
Również dziękuję za miłych kilka słów, które Pan 
dopisał

Ja już przekroczyłem 80 lat, ale jakoś się 
trzymam. Jedyny mankament to sprawa, że jestem 
przykuty do Australii, bo moje warunki materialne 
nie pozwalają, bym mógł wyjechać i spotkać tych 
wszystkich, którzy jeszcze nie odmaszerowali, a z 
którymi tyle lat szczęśliwych międzywojennych i 
wojennych spędziłem. Proszę przyjąć bardzo a bar
dzo serdeczny uścisk dłoni i jeszcze raz dziękuję za 
piosenki.

Zawsze życzliwy

/-/ Wojtek Francki

Redakcji
Paryż. 18.10.1983

Do Redakcji „Naszych Sygnałów".

Przesyłąm oryginał ostatniego listu do mnie koman
dora Wojciecha Franckiego z Australii.

To do wiadomości i całkowitej dyspozycji Reda
kcji.

List potwierdza odbiór egzemplarza 2 wydania 
mych „Piosenek”, które posłałem Komandorowi w 
darze w czerwcu br.

Podobny egzemplarz (tylko 1 wydania) posłałem 
sekretariatowi SMW w 1980 roku.

Michał Hłasko

Redakcja „Naszych Sygnałów” składa Komando
rowi Franckiemu serdeczne życzenia. Sto lat!

* * *

Wyjątek z listu kmdr. J. Czerwińskiego z Gdyni

... Na Wszystkich Świętych, w przeddzień Za
duszek, odprawiono pod wieczór uroczystą Mszę 
św. przy naszym oksywskim ołtarzu. Celebrował ks. 
Zieliński plus 6 trapowych-ministrantów; ludzi mnó
stwo.

Po Mszy św. zapaliliśmy dużo zniczów; były też i 
inne, stawiane przez różnych ludzi.

Mieliśmy satysfakcję, widząc młodzież szkolną, 
która spisywała dane z naszych tablic; dzieci dosta
ły polecenie od niektórych nauczycieli spisania tych 
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danych. Niektórym dzieciakom pomagali w tej pra
cy rodzice . . .

* * *
Kmdr B. Mańkowski pisze:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Ro
ku 1984 przesyłam dla Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej oraz dla Redakcji „Naszych Sygnałów” 
najlepsze życzenia pomyślności.

Pomysł wydania specjalnego numeru „N.S,”, upa
miętniającego Pomniki Chwały Marynarki Wojennej 
uważam za doskonały i składam serdeczne gratu'a- 
cje. 

* * *
W swym liście z 1 grudnia 1983 do Sekretarza 

SMW, kol. Zofia Wisznicka Pinto-Pereira z Por
tugalii pisze między innymi:

„ . . . Byłam do łez wzruszona tym numerem „Na
szych Sygnałów” i będę bardzo wdzięczna Panu Ko
mandorowi za przekazanie Redakcji mojego głębo
kiego zrozumienia i podziwu dla ogromu pracy wło
żonej w ten historyczny numer „Naszych Sygna
łów”.

Dziękuję też za dodatkową „wkładkę” o tablicy 
w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie i winszuję 
jej autorowi prześlicznej formy graficznej”.

* * *
W październiku 1983, w Gdyni, kol. Jan Gosk 

urządził dwa wieczory autorskie z programem poezji 
poświęconej naszej Flocie.

Obydwa wieczory cieszyły się dużym powodze
niem i frekwencja była znaczna.

Poniżej podajemy słowo wstępne wygłoszone przed 
deklamacjami przez Autora i organizatora wie
czoru:

Wczoraj minęły 44 lata od chwili, gdy padł trzeci, 
ostatni po Westerplatte i Oksywiu, bastion obrony 
Wybrzeża — Hel.

Szczególna to okoliczność, sprzyjająca — gdy sta
ję dziś przed Państwem ze swoją skromną czarną 
teczką (a może to już jest czarna skrzynka, ostatnie 
słowa zawierająca) i to tu, w Gdyni, gdzie wszystko 
się zaczęło i .. . kończy.

Wspomniałem o trzech punktach oporu w naszej 
wybrzeżowej wojnie. Ten historyczny tryptyk może 
kiedyś zapłodni, znajdzie artystyczny wyraz w dziele 
malarza-batalisty. Mój tryptyk inny w założeniu, to 
próba syntezy poetyckiej jednego żywota marynar
skiego, wpisanego w dwudziestolecie naszej Małej 
Floty, jak Ją nazwał nasz nieoceniony wierny kro
nikarz, Jerzy Pertek.

Ja pisałem Tryptyk już dawno, dotknięty poczu
ciem krzywdy, wyrządzonej tej mojej Marynarce 
Wojennej przedwojennej i wojującej przez zmowę 
milczenia wokół jej dziejów.

Tylko palcem na wodzie pisanie historii może wy
tłumaczyć ten błąd.

Szkoda. Pomimo wysiłków Jerzego Pertka, który 
jako ta przysłowiowa jaskółka sam wiosny uczynić 
nie zdoła. Ciągle za zimno.

Chciaibym mu pomóc swymi strofami.
Tryptyk, który za chwilę Państwo usłyszycie, to 

jakby sygnał wywoławczy mojego dzisiejszego ex- 
temporale!

Jan Gosk
* * *

Na temat artykułu „100-lecie urodzin adm. Świr- 
skiego” („N.S.” Nr 149 — A. Piechowiak), kol. S. 
Lewiński z Southport, w liście swym do redaktora 
„N.S.” pisze m. in.:

„. .. artykuł z okazji 100-lecia urodzin admira
ła Świrskiego. . .. Bardzo imponujący, ale czwar
ty paragraf niezupełnie zgadza się z rzeczywisto
ścią. Prawdą jest, że niektórzy marynarze nie no
sili rogatywek, ale nieprawdą jest, że niektórzy 
marynarze nie byli zmuszani do nauczenia się no
wej terminologii w odniesieniu do osprzętu żaglo
wego.

Nasz rocznik odbył podróż na „Iskrze” w lecie 
1938 r. Pamiętny to był rejs, ponieważ wielu z nas 
ganiało po wantach korkociągiem, albo stawało 
do raportu za nazwanie skośników kliwrami, wtór- 
niaka grotem, tylniaka bezaniem, orczyka reją, 
lejców brasami itd. Wszystko to przyjmowaliśmy 
humorem i znaleźliśmy nową terminologię dla 
„Iskry”, mianowicie Trójpniakowy Wiatrolap. Je
stem pewny, że komandor Maracewicz i kol. K. 
Wnorowski, którzy byli oficerami okrętowymi, 
pamiętają tę podróż.
Na uzasadnienie powyższego załączam mój okrę
towy dzienniczek, który każdy z nas musiał pisać 
w czasie podróży. Ten dziennik moja matka u- 
krywała przed Niemcami, zakopany w piwnicy 
domu nr 17 przy ul. Leśnej w Gdyni. Jeżeli w 
tym dzienniku jest materiał nadający się do „Na
szych Sygnałów”, proszę wykorzystać to w pełni. 
Po wykorzystaniu proszę go oddać do archiwum 
SMW, jeżeli nadaje się do tego. Również załączam 
fotografię naszego rocznika na „Iskrze” w Du
browniku, do wykorzystania (proszę o zwrot); 
n.b. Ja mam album zdjęć Szkoły Podchorążych, 
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który chętnie pożyczę, jeżeli jest pan zaintereso
wany”.

Londyn, 23 luty 1983 
Szanowny Kolego,

To nie piórowstręt z naszej strony, a pewnego ro
dzaju wahanie się, jak Pański list i Dzienniczek O- 
krętowy wykorzystać.

Ostatecznie Zarząd Gł. SMW zdecydował: list zo
stanie oddany do Komisji Redakcyjnej „N.S.”, by 
go w całości albo w skrócie podać do Nr 151 „N.S.”, 
a dzienniczek złożyć w archiwach Marynarki Wo
jennej w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Si
korskiego.

Akcja tworzenia nowego polskiego słownictwa 
morskiego była uważana przez wielu marynarzy za 
wysiłek wiodący do zubożenia naszego języka, a nie 
do jego „oczyszczania” lub odchwaszczania. Język 
polski jest językiem żyjącym, i mimo tego, że pań
stwo niepodległe nie istniało przez sto lat, język 
rozwijał się normalnie i bogacił się tak jak inne, a 
szczególnie tak jak co dzień widzimy nieustannie 
bogaci się język angielski przez zapożyczanie ob
cych słów.

Przez te 100 lat niewoli powstała polska literatura 
i polska poezja. Przecież nie do pomyślenia byśmy 
my dziś próbowali polszczyć któregoś z naszych 
wieszczów.

Przez te 100 lat Polacy służyli we wszystkich ża
glowych marynarkach świata i gdy w 1920 roku ża
glowiec „Lwów” podniósł polską banderę, słownic
two już egzystowało i zostało wprowadzone w ży
cie.

Jak się to stało i jakimi drogami Trójka: Dżym 
Poker, komandor Kodrębski i generał Zaruski wpro
wadzili polską nomenklaturę własnego wyrobu na 
malutki „wiatrołap”, jest dla nas tajemnicą, tym 
bardziej, że ci sami ukuli tak bardzo niepolski i wro
gi duchowi języka polskiego, żywcem zapożyczony 
z rosyjskiego zwrot „wojenno-morski”.

Z koleżeńskim poważaniem

WP. S. Lewiński 
Southport

B. Karnicki — sekretarz

Jerzy Pertek, w swoim liście do Redaktora „N.S.” 
pisze m. in.:

,,. . . choćby dla Redakcji „NS”, które zajęły już 
na stałe miejsce w polskiej historiografii morskiej 

. . . Piszę obecnie książkę „Mała Flota wielka du
chem”, która będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem 
„Wielkich dni malej floty”. Omówię w niej także 
misję „Orkana” . . . (Do Gibraltaru w lipcu 1943 r.). 
W przyszłym roku ukaże się nowa książka pt. „Ma
rynarze gen. Kleeberga".

Jerzy Pertek

Życzymy naszemu wspaniałemu pisarzowi-histo- 
rykowi-maryniście sukcesów w jego twórczej pracy 
nad udokumentowaniem chwały Marynarki Wojen
nej.

REDAKCJA
-k 4- *k

Wyjątki z listów z podziękowaniem za otrzymane 
dary na Gwiazdkę

Koźle, 19.12.1983
Spieszę złożyć gorące podziękowanie za dar świą

teczny w postaci bonów, które tak bardzo mi się 
przydadzą w tych ciężkich czasach, kiedy drożyzna 
z każdym dniem większa i renta nie wystarcza.

Z całego serca dziękuję, że pamiętacie o mnie — 
niech Bóg stokrotnie zapłaci!

A.B.

Gdynia, Oksywie 16,12.1983

Za prezent gwiazdkowy, który od Sz. Panów o- 
trzymałem, ślę serdeczne podziękowanie. Bardzo 
dziękuję za pamięć; sprawiło mi to dużą radość.

G.F.
*

Londyn, grudzień 1983

Bardzo dziękuję za pamięć, opiekę i prezent.

H.Z.
*

Gdynia, 20.12.1983

Z wielką radością donoszę, że otrzymałem upomi
nek gwiazdkowy, z czego tak bardzo, bardzo się 
cieszę wraz z rodziną moją. Naprawdę święta i No
wy Rok będą o wiele przyjemniejsze od innych 
świąt. Raz jeszcze dziękuję za miłą „gwiazdkę” i za
razem przesyłam życzenia szczęśliwego i spokojne
go roku 1984.

L.D.
*
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Sheffield, 22.12.1983

Za życzenia świąteczne, opłatek i podarunek gwia
zdkowy z całego serca dziękuję. Bardzo wdzięczny 
jestem Komisji Opieki za pamięć o mnie.

J.D.

Szkocja, 1983
Najserdeczniejsze podziękowanie składam Kolegom 

za tak szczodry prezent, który otrzymałem.
Najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworo- 

W.L.
*

Portsmouth, 1983
Dziękuję serdecznie za list i postał ordery. Prze

syłam serdeczne życzenia Świąt Bożego Narodzenia 
i pięknego Nowego Roku. Ja serdecznie dziękuję za 
przesłany mi w liście opłatek.

A.G.
*

Havant, 12.12.1983
Serdecznie dziękuję całej Komisji Opieki nad cho

rymi Marynarki Wojennej za przesłany czek, który 
otrzymałem dzisiaj. To jest duża pomoc teraz w tych 
trudnych czasach w tej porze roku, kiedy rachun
ki gazu i elektryczności są takie duże. Zawsze Pa
nom wdzięczny. A.B.

*
Londyn, 14.12.1983

Serdecznie dziękuję za opłatek i za miły czek. 
Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia Świąteczne 
i Noworoczne.

I.C.
*

Woj. Łomża, 1983
Serdeczny Bóg zapłać Szanownym Kolegom za 

prezent, który kilka dni temu otrzymałem.
Naprawdę jestem bardzo wdzięczny Szanownym 

Kolegom, bo dla mnie każda pomoc potrzebna w 
moim wieku i zdrowiu, czego sam Pan Bóg jest 
świadkiem, a do tego jeszcze sami na pewno wiecie, 
w jakich my obecnie warunkach żyjemy.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Niech Was Bóg 
błogosławi i da Szanownym Kolegom dużo szczę
ścia i zdrowia. E.O.

*
Kirkcaldy, 21.12.1983

Składam serdeczne podziękowanie Komisji Opieki 
za pamięć i świąteczny prezent.

Z nadchodzącym Nowym Rokiem przesyłam naj
serdeczniejsze życzenia. B.I.

*
Gdańsk-Wrzeszcz, 1983

Dziękuję serdecznie za upominek gwiazdkowy; 
przyszedł w piątek 9 grudnia. Bardzo się ucieszy
łam.

Jeszcze raz dziękuję również za wielką pomoc o- 
kazaną uprzednio. Jestem szczerze wdzięczna.

Na ręce Zarządu Stowarzyszenia składam życze
nia najlepsze, najserdeczniejsze dla wszystkich Człon
ków Stowarzyszenia. Dosiego Roku!

H.P.
*

Londyn, 22.12.1983

Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i wspania
łą „Gwiazdkę”. To jest duża pomoc dla mnie, przy 
coraz bardziej wzrastających cenach.

Również przesyłam wszystkim moje najserdecz
niejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodze
nia i szczęśliwego, spokojnego Nowego Roku.

B.I.*
Puck, 12.12.1983

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za miłą pa
mięć, za ten ładny prezent, który mi bardzo poma
ga i z którego się bardzo ucieszyłam. Serdeczne Bóg 
zapłać!

Jeszcze raz Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Dosiego Roku 1984. T.G.

*
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