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10 LAT TEMU
O świcie 6-go czerwca 1944 r. armada sprzymie

rzonych:, licząca 5143 okrętów i statków stanęła 
w zatoce ujścia Sekwany.

Rozpoczęło się lądowanie w Normandii. W ciągu 
pierwszych 24 godzin 250000 ludzi wylądowało na 
brzegu francuskim — w ciągu pierwszych dwunastu 
dni — 1 milion.

Dowódcą Sprzymierzonych Sił Morskich biorą- 
cych udział w lądowaniu — podległy gen. Eisenho
werowi, jako Naczelnemu Dowódcy był — admirał 
Sir Bertram Home Ramsay.

Siły jego składały się z 2-u t.zw. ,,task forces.“ 
Dowódcą zachodniej „task force" składającej się 
przeważnie z okrętów amerykańskich był kontradmi
rał Alan Goodrich Kirk.

Wschodnia, składająca się przeważnie z okrętów 
brytyjskich dowodzona była przez kontradmirała Sir 
Filip Vian.

W skład jej wchodziły też okręty polskie, biorące 
udział w tej operacji.

Poniżej podajemy wyciągi z kronik okrętowych 
tych okrętów.

Kroniki te są opracowaniami zrobionymi na 
podstawie dzienników zdarzeń i dzienników działań 
bojowych.

Nie mają one pretensji literackich, nie są one 
też historią w ścisłym tego słowa znaczeniu, relacje 
o tym samym zdarzeniu mogą czasami się różnić 
między sobą — ale to jest wytłumaczajne — z dwóch 
pomostów to samo zjawisko może wyglądać różnie.

Tchną one jednak autentyzmem, a między wier
szami doczytać się można ile entuzjazmu i naaziei 
włożono w te dni które miały stać się nietylko po
czątkiem oswobodzenia Europy Zachodniej ale i Pol
ski — początkiem naszej wędrówki do Kraju.

1. WYCIĄG Z KRONIKI ORP „ŚLĄZAK“
5 - 7. 6. 1944 ORP „Ślązak" przyjmuje udział 

w operacji inwazyjnej „Neptun" w Normandii.
Zadaniem Marynarki Wojennej Sprzymierzo

nych jest przetransportowanie oddziałów do Nor
mandii, osłanianie ich w czasie transportu oraz za
bezpieczenie w czasie lądowania przed lotnictwem 
i marynarką npla. Następnie bombardowanie wy
brzeża celem oczyszczenia plaż z sił niemieckich 
przed lądowaniem sił własnych oraz wsparcie i osło
na lądowania.

W następnej fazie wspieranie ogniem artyleryj
skim sił posuwających się na lądzie, osłona przeciw
lotnicza oraz zabezpieczenie rejonu operacyjnego 
przed ew. atakiem sił morskich nieprzyjaciela. 
W miarę postępu ofensywy — transport i osłona 
posiłków.

Obszar lądowania na północnym wybrzeżu Nor
mandii został podzielony na dwa odcinki: amery
kański i brytyjski. Amerykańska Western Task 
Force atakuje odcinek od Varreville do Port en 
Bessin, brytyjska Eastern Task Force — odcinek od 
Port en Bessin do Ouistreham. ORP „ślązak" wcho

dzi w skład Eastern Task Force (jak również OORP 
„Dragon" i „Krakowiak") przeznaczonej do właści
wego ataku. (OORP „Błyskawica" i „Piorun" wcho
dzą w skład sił osłaniających).

Eastern Task Force składa się z 3-ch pancerni
ków, 14-tu krążowników, 28ktt. Floty, 14 ktt. typu 
„Hunt" (w tym OORP „Ślązak" i „Krakowiak"), 6 ktt. 
osłony, 17 korwet, 8 fregat oraz całej floty okrętów 
specjalnych (trawlerów, poławiaczy min, sloop‘ów, 
kanonierek i t.p.) i barek inwazyjnych.

Siła Eastern Task Force jest podzielona na sze
reg zespołów oznaczonych literami. Zespoły brytyj
skie „G“, „J“ i „S“ mają za zadanie atakować bez
pośrednio poszczególne odcinki wybrzeża, zespół „L" 
podąża też za zespołami atakującymi jako tak zwane 
„Fellow-Up“.

ORP „ślązak" wchodzi w skład zespołu „S“ któ
rego rejonem działania jest wschodnie skrzydło 
Eastern Task Force (najbardziej wysunięte lewe 
skrzydło sił atakujących). Bezpośrednio przed posu
wającymi się siłami inwazyjnymi, flotylle poławiaczy 
min przetrałowują 10 kanałów przez nieprzyjaciel
skie pola minowe. *
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Siły w których skład wchodzi ORP „ślązak" ma
ją posuwać się kanałem Nr. 10 najdalej na wschód 
na odcinku rejonu operacyjnego.
Zadania ORP „Ślązak"

a) W pierwszej fazie zbliżania się do wybrzeża 
nieprzyjacielskiego ORP „ślązak ‘ ma patrolować 
wraz z HMS „Middleton" 17-to milową przestrzeń 
pomiędzy 15-tą Flotyllą poławiaczy min (M.S.F.) 
trałującą kanał Nr .10 (najbardziej wschodni) a po
dążającą za tym zespołem 40-tą Flotyllą poławiaczy 
min (M.S.F.).

b) Od godz. H +45/45 minut po ustalonej go
dzinie rozpoczęcia operacji inwazyjnych t.zw. H + 0 
— zero hour (ORP „Ślązak" ma rozpocząć bombar
dowanie bezpośrednie nplskich punktów umocnio
nych na plażach, z odległości około 5000-y (bombar
dowanie wspólne z innymi ktt. zespołu ,,S“).

c) Gdy barki inwazyjne (L.C.T. Avre) zrównają 
się z linią bombardowania ktt. ORP ,,Ś1“ ma zająć 
pozycję na ich prawym skrzydle (HMS „Middleton" 
na lewym) i iść z nimi do plaży tak daleko, jak na 
to głębokość wody pozwoli, udzielając im bezpośred
niego wsparcia artyleryjskiego.

d) O godz. H + 10 ORP „ślązak" ma przenieść 
ogień na cele drugorzędne by nie razić własnych 
czołgów-amfibii, lądujących od godz. H + 7j.

e) O godz. H + 60 okręt ma przerwać bombardo
wanie bezpośrednie 1 czekać na uzyskanie łączności 
z oficerem — obserwatorem bombardowania (F.O.B.).

f) Uzyskawszy łączność z F.O.B., ORP „Ślązak" 
ma bombardować cele przez niego wskazane.
Akcja „Ślązaka"

Na 20 minut przed odkotwlczeniem dowódca 
ORP „ślązak" ogłosił załodze cel operacji i wyjaśnił 
zadania okrętu. Załoga przyjęła wiadomość entuzja
stycznie.

5. 6. — o godz. 1605 ORP „ślązak" wraz z HMS 
„Middleton" odkotwicza i wychodzi z redy Spit- 
head. udając się na miejsce spotkania z idącą z Do- 
ver 15-tą Flotyllą M.S.F. (poławiacze min) eskorto
waną przez HMSS „Scourge" i „Serapis". O godz 
1750 oba ktt. przechodzą przez pozycję rendez-vous 
z 15-tą Flotyllą M.S.F, która już przez tę pozycję 
przeszła. Kontrtorpedowce rozdzielają się i zajmują 
pozycję patrolową (jak wyżej w punkcie a).

O godz. 2315 (przez 15-tą Flotyllę M.S.F.) kanału 
Nr. 10 oznaczonego bojkami świetlnymi i wiechami. 
Zarządzony zostaje alarm bojowy.

O godz. 0303 ORP „ślązak" przybywa na pozycję 
„oczekiwania" w miejscu, gdzie łączą się przetrało- 
wane kanały Nr. 10 i Nr. 9. około 10 mil morskich od 
brzegu.

Okręt oczekuje w dryfle na przybycie innych 
ktt. i barek inwazyjnych.

O godz. 0520 pierwsza grupa barek z czołgami - 
amfibiami wyrusza z pozycji wyjściowej (t.zw. Love- 
ring Position), znajdującej się w odległości około 
11 mili morskiej na południe do pozycji „oczekiwa
nia" gdzie przebywa ORP „ślązak". Równocześnie 
pancerniki i krążowniki rozpoczynają bombardowa
nie nieprzyjacielskich baterii brzegowych (po cało
nocnym bombardowaniu lotniczym).

O godz. 0530 ORP „ślązak" wraz z innymi ktt., 
wyrusza na pozycję bombardowania.

O godz. 0537 kt. norweski „Svenner“ idący w od
ległości 5 kabli w lewo od ORP „ślązaka", trafia na 
minę, która wybucha pod śródokręciem. Okręt tonie.

Wskutek wybuchu jego aparat torpedowy odpala 
i jedna torpeda przechodzi przed dziobem „Ślązaka" 
w odległości około 20 mtr. ORP „ślązak" nadaj e sy
gnał o płynącej torpedzie do ktt. skupionych w pra
wo od niego. Kontrtopedowcom udaje się jej uniknąć.

O godz. 0540 zarządzono alarm bojowy. Czołgi - 
amfibie schodzą z barek do wody o godz. 0605 i for
mują się do ataku.

O godz. 0640 ORP „ślązak" wraz z innymi ktt., 
otwiera ogień do umocnionych pozycji nieprzyjaciel
skich na odcinku lądowania pierwszej fali sił ataku
jących. Artyleria niemiecka odpowiada silnym, lecz 
niecelnym ogniem. O godz. 0650 ORP „ślązak" prze
rywa ogień i zajmuje pozycję na prawym skrzydle 
barek inwazyjnych (L.T.C. Avre) celem bezpośred
niego wsparcia.

Na maszcie podniesiono banderę wojenną. Kurs 
na brzeg. O godz. 0653 ORP „ślązak" otwiera ogień 
do umocnionych pozycji niemieckich na wybrzeżu. 
Nplskie baterie strzelają ciągle, pociski padają mię
dzy okrętami i barkami nie trafiając nikogo.

O godz. 0649 przerwano ogień, ponieważ działa 
Nr. 1 i 2 znalazły się na sektorze granicznym kąta 
obstrzału. Odległość od brzegu wynosi 1 m.m. Okręt 
obraca się burtą do brzegu, aby móc strzelać dalej.

O godz. 0702 otwarto ponownie ogień całą bate
rią. Pozycje umocnione na brzegu, pod skutecznym 
ogniem ktt., prawie nie stawiają oporu. Lotnictwo 
własne bombarduje pozycje npla położone dalej 
w głąb lądu.

Ponieważ wskutek bombardowania dym 1 kurz 
przysłonił cele na lądzie, przerzucono o godz. 0712 
ogień artylerii na cele drugorzędne w lasku koło Lion 
sur Mer.

O godz. 0718 czołgi-amfibie lądują bez opozycji w 
pierwszej linii obronnej nieprzyjaciela zniszczonej 
wskutek bombardowania. Artyleria niemiecka strzela 
na plażę i pomiędzy okręty.

O godz. 0720 ORP „ślązak" przerywa ogień i od
chodzi na pierwszą pozycję bombardowania dalej od 
lądu. Dwa pociski nieprzyjacielskie padają tuż za 
rufą okrętu. O godz. 0721 barki z pociskami rakie
towymi (L.C.T.R.) i barki artyleryjskie (L.C.A.) 
otwierają ogień do drugiej linii obronnej nieprzyja
ciela.

O godz. 0725 czołgi-amfibie (L.C.T. Avre) lądują. 
Kontrtorpedowce własne strzelają rzadko i tylko do 
celów drugorzędnych, aby nie razić własnych oddzia
łów, które posuwają się w głąb lądu. Artyleria nie
przyjacielska strzela na plażę.

ORP „Ślązak" usiłuje bezskutecznie nawiązać 
łączność z oficerem obserwatorem strzelania (F.O.B.) 
Okręt oczekuje na wskazanie celów bombardowania.

O godz. 0925 ORP „ślązak" nadaje na ORP „Dra
gon" sygnał: „Pozdrowienia od „ślązaka". Szczęść 
Boże". Odpowiedzi nie otrzymano. (ORP „Dragon" na 
swej pozycji bombardowania miał przerwę w strze
laniu).

O godz. 0945 ORP „ślązak" podchodzi do 'zako
twiczonego na redzie okrętu flagowego „Force S“ — 
HMS „Large", meldując, że nie ma łączności z obser
watorem strzelania. Otrzymano sygnał z HMS 
„Largs": „ślązak" — fine work.“

O godz. 1045 uzyskano łączność z obserwatorem 
strzelania (F.O.B.Nr.84) współpracującym z 4k-szym 
Royal Marines Commando. „ślązak" oczekuje na 
wskazanie celów.
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H.M.S. „Largs" o godz. 1126 nadaje sygnał: 
„Cease all unobserved tire except batteries."

Nieprzyjacielski ogień nie ustaje.
Po uzyskaniu wskazania celu przez obserwatora 

lądowego ORP „Ślązak" od godz. 1250 do 1255 ostrze- 
liwuje pozycje piechoty nieprzyjacielskiej. Coraz 
częstsze alarmy przeciwlotnicze.

Od godz, 1346 do 1410 „ślązak" ponownie bom
barduje cele wskazane przez F.O.B.

O godz. 1441 F.O.B. prosi o bombardowanie lasku 
pod Lion sur Mer, gdzie znajdują się umocnione po
zycje niemieckie. ORP „ślązak" odpowiada, że do
wódca „Forces S" zabronił ognia nie kierowanego.

Oficer obserwacyjny natarczywie prosi o wspar
cie, podając że sytuacja jest poważna i kwestia bar
dzo ważna. Podaje on równocześnie dwa cele, które 
prosi ostrzeliwać po 20 minut każdy.

Wobec powagi sytuacji, nie mając czasu prosić 
o pozwolenie dowódcę „Forces S“, dowódca ORP 
„ślązak" decyduje się otworzyć ogień na własną od
powiedzialność.

Od godz. 1532 do 1552 okręt ostrzeliwuje cel Nr 1, 
od godz. 1606 do 1622 — cel Nr. 2 (oba w pobliżu Lion 
sur Mer).

O godz. 1624 F.O.B. prosi o bombardowanie celu 
Nr. 2 przez następne 20 minut, co okręt wykonuje w 
czasie od godz. 1631 do 1649.

W międzyczasie lotnictwo niemieckie bombar
duje plażę i okręty na redzie.

O godz. 1734 otrzymano sygnał od F.O.B.: „I think 
you saved our bacon, Thank you. Stand by to it 
again".

O godz. 1805 otrzymano jako nowy cel bombar
dowania pozycję nieprzyjaciela w okolicy lasku Lion 
sur Mer.

Cel ten ORP „Ślązak" ostrzeliwuje od godz. 1812 
do 1824. Amunicja półpancerna jest na wyczerpaniu 
o czym „ślązak" melduje dowódcy „Force S“.

O godz. 1856 następuje atak lotnictwa niemiec
kiego na plażę i redę.

Otrzymano sygnał od HMS ..Largs"! „Relief by 
H.M.S. „Kelvin“. Retain remainlng ammunition". wo
bec czego ORP „Ślązak" zawiadamia swego F.O.B. że 
odchodzi, a na jego miejsce przyjdzie HMS „Kelvin“. 
Otrzymano odpowiedź: „Thank you from the Royal 
Marines".

2. WYCIĄG Z KRONIKI ORP „ KRAKOWIAK “

5 - 6. 6. 1944 w akcji inwazyjnej wybrzeża Nor
mandii — Pierwsza operacja „Krakowiaka".

ORP „Krakowiak" zostaje włączony do brytyj
skich morskich sił inwazyjnych, przeznaczonych do 
działań na lewym (wschodnim) odcinku rejonu ope
racyjnego przy brzegach północnej Normandii.

W pierwszej operacji ORP ..Krakowiak" jest do
wódcą zespołu „Striking Force" 6-ej Flotylli poławia
czy min. W skład zespołu dowodzonego przez ORP 
„Krakowiak" wchodzi: HMS „Cadistock". Flotylla 
poławiaczy składa się l 6-ciu poławiaczy min, 
4 B.Y.M.S., 2 M.L. i 3 Dan Layer. Flotylla ta osłaniana 
przez ORP „Krakowiak" i HMS „Cadistock" wyrusza 
z Solent o godz. 1200 dnia 5. 6. 44 i udaje się w kie
runku wybrzeża Normandii na stanowisko wyjściowe 
przed rozpoczęciem swego zadania, którym jest prze- 
trałowanie przez nieprzyjacielskie pola minowe z 10- 
ciu kanałów, przez które mają przechodzić siły inwa
zyjne przeznaczone do lądowania oddziałów brytyj
skich na brzegu Normandii.

5. 6. — z zapadnięciem nocy Flotylla osłaniana 
przez zespół dowodzony przez ORP „Krakowiak" roz
poczyna trałowanie kanału.

6. 6. — do godz. 0450 kanał zostaje przetrałowany. 
ORP „Krakowiak" zakotwicza o godz. 0452 w zatoce 
Sekwany w odległości 6.8 m.m. od lądu. Zespół ocze
kuje na przybycie sił inwazyjnych i bombardujących.

Z chwilą nadejścia sił osłonowych ORP „Krako
wiak" włączony w skład 41-go Dyonu ktt. złożonego 
z 4 ktt. (HMS „Pytchley") S.O. (H.M.S.S. „Cadistock", 
„Cattismore" i ORP „Krakowiak").

Dywizjon ten ma za zadanie bambardowanie 
wybrzeża nieprzyjacielskiego.

O godz. 0610 ORP „Krakowiak" odkotwicza 
w składzie dyonu — podchodzi i ustawia się na pozy
cji bombardowania w odległości 9300 yardów od 
brzegu.

Artyleria nieprzyjacielska otwiera ogień do 
okrętów o godz. 0620.

O godz. 0625 — 41-y Dyon ktt rozpoczyna bom
bardowanie.

Od godz. 0645 dywizjon, nie przerywając bom
bardowania, rozpoczyna zbliżanie się do brzegu na 
odległość od 3000 — 4000 yardów, zależnie od głębo
kości wody. Szybkość 6 węzłów. Pod osłoną ktt. po
suwają się barki inwazyjne pierwszej fali atakują
cych sił. Artyleria nplska ostrzeliwuje ciągle okręty 
i barki.

O godz. 0805 przerwano bombardowanie. Ostrze
lano 1 baterię połową (nie oznaczoną na mapie) i 
zniszczono ją. Dwa betonowe gniazda oporu i 1 dom 
stanowiący gniazdo oporu osrzeliwano również, lecz 
przerwano bombardowanie ponieważ brytyjskie czoł
gi zaczęły zbliżać się do tych celów i zniszczyły je 
własnym ogniem.

Poza tym ostrzelano wyznaczony kwadrat na lą
dzie w którym znajdowały się niemieckie pozycje 
poza plażą. Niektóre salwy układały się bardzo bli
sko okrętów i barek, lecz szczęśliwie pociski nie tra
fiły nikogo w pobliżu.

ORP „Krakowiak" jak również cały 41-sźy Dyon 
ktt. był ostrzeliwany od godz. 0620 do 0720, po czym 
nieprzyjaciel przerzucił cały ogień na podchodzące 
do plaży barki inwazyjne.

Od godz, 0805 do godz. 1330 ORP „Krakowiak", 
w składzie swego dyonu pozostaje w pobliżu plaży, 
bombarduje wyznaczone cele. 41-y Dyon ktt. stanowi 
obecnie t.zw. „Support Bombardlng Force".

W tym okresie czasu ORP „Krakowiak" ostrzeli
wał 3 baterie niemieckie 5-cio minutowym ogniem 
kierowanym z lądu przez oficera obserwatora, a mia
nowicie :

O godz. 0821 (jako czwarty okręt zTolei) — 
I baterię, która nie strzelała już więcej.

O godz. 0853 — drugą baterię (po ostrzelaniu jej 
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bateria przerwała ogień na 2_ł godziny) i o godz. 1054
1 1103 trzecią baterię, którą zniszczono.

O godz. 1330 wojska własne znalazły się w zasię
gu dział ORP „Krakowiak".

Po zakończeniu bombardowania 41-dyon ktt. 

zakotwicza na redzie rejonu inwazyjnego w oczeki 
waniu na dalsze rozkazy.

O godz. 2125 ORP „Krakowiak" odkotwicza i kie
ruje się do miejsca zakotwiczenia okrętu flagowego 
po instrukcje. Na jego rozkaz ORP „Kraiiowiak" za
kotwicza się w pobliżu.

3. WYCIĄG Z KRONIKI ORP „DRAGON“

6 - 9. 6. 1944 — Udział w akcji inwazji Normandii 
(I akcja). Ostrzeliwanie brzegów nieprzyjacielskich.

6. 6. — o godz. 0200 ORP „Dragon" w zespole 2-ej 
eskadry krążowników wchodzi do kanału trałowane
go w poz. F: 50° 05‘N, L:00° 27‘W.

O godz. 0223 zarządzono alarm bojowy wobec 
możliwości spotkania jednostek nieprzyjacielskich.

W godzinę po tym lotnictwo rozpoczęło silne 
bombardowanie wybrzeża na odcinku, gdzie miało 
się odbyć lądowanie wojsk inwazyjnych oraz baterii 
w głębi lądu.

O godz. 0515 z nastaniem świtu krążowniki przy
były na pozycje strzelania. Czekano na nawiąza
nie łączności z obserwatorem — lotnikiem, który 
miał obserwować upadki pocisków i korygować ogień. 
Wobec trudności w nawiązaniu kontaktu z lotni
kiem H.M.S. „Frobisher" i ORP „Dragon" zbliżyły 
się do brzegu dla łatwiejszej obserwacji.

O godz. 0702 ORP „Dragon" po raz pierwszy 
otworzył ogień do baterii oddając kilka salw.

O godz. 0747 — po nawiązaniu łączności z lotni
kiem, otworzono ogień kierowany przez lotnika do 
baterii nieprzyjacielskiej.

O godz. 0751 lotnik zawiadomił o zniszczeniu 
baterii, nieco później otrzymano od admirała dowo
dzącego sygnał: „Weil done“.

O godz. 0855 w czasie powrotu na wyznaczoną 
uprzednio pozycję, krążowniki zostały ostrzelane 
przez baterie npla w okolicy Trauville (6 dział 
155 m/m).

Pociski zaczęły padać z odległości 100-200 yardów 
od ORP „Dragon". Jeden pocisk wybuchł w odległości 
30 yardów z lewej burty. Zameldowano 3-ch rannych 
odłamkami pocisku (1 - ciężej, 2 - lżej rannych). 
ORP „Dragon" zwiększa szybkość i wycofuje się na 
zachód.

O godz. 1523 stracono łączność z lotnikiem i strze
lanie przerwano.

O godz. 2230 ORP „Dragon" z naj dowal się w poz. 
F:49 22‘9 N, L:00 10‘W. Otrzymano rozkaz udania 
się na wskazane miejsce kotwiczne.

O godz. 2304 okręt zakotwiczył w „Area Juno" w 
pozycji F:49° 23‘N, L:00” 24‘W.

O godz. 2316 otrzymano sygnał z okrętu flago
wego z odwołaniem alarmu przeciwlotniczego. W 4 
minuty później zbliżył się do okrętu samolot lecący 
bardzo nisko i będąc nad okrętem zrzucił 4 bomby, 
które wybuchły z lewej burty.

Wobec odwołania alarmu plotniczego, okręt zdą
żył otworzyć tylko ogień z lewego „Oerlikona". Wy

buch nie spowodował poważniejszych uszkodzeń ani 
strat w ludziach.

W ciągu nocy bombowce niemieckie kilkakrotnie 
atakowały okręty zakotwiczone w rejonie „Juno".

ORP „Drogon" kilka razy otwierał ogień z ,,O:r- 
likonów", ,.Pom-pom‘ów“ i działa Nr. 6.

7. 6. — o godz. 0600 ORP „Dragon" odkotwicza 
i kieruje się do rejonu operacyjnego kursem E.

O godz. 0605 otworzono ogień do bombowców 
nplskich.

O godz. 1000, po nawiązaniu łączności z obserwa
torem lądowym, udało się na pozycję strzelania, po
między punktami: F; 49 21'1 N, L;00 29'9 W i 
F:49°18‘2 N, L:00”17‘2 W.

O godz. 1026 otworzono ogień do umocnionych 
stanowisk nieprzyjacielskich na północ od Caen. 
Oddano 15 salw, uzyskano 14 salw w celu. Otrzymano 
od obserwatora lądowego sygnał: „Mission success- 
ful“.

O godz. 1152 otworzono ogień do baterii moździe- 
ży nieprzyjacielskich na przedmieścaich Caen. 
O godz, 1212 moździeże zamilkły (prawdopodobnie 
zniszczone). Otrzymano sygnał od obserwatora lą
dowego: „Thank you, they are much ąuiet now". 
Ogień „Dragona" umożliwił zdobycie stanowisk nie
przyjacielskich.

O godz. 1935 ORP „Dragon" bombardował kon
centrację wojsk nplskich w okolicy Caen.

O godz. 2203 ORP „Dragon" zakotwiczył na noc 
w poz. F:49 20'2 N, L: 00 17'5 W. w aarmie bojowym.

8. 6. — o godz. 0555 „Dragon" odkotwicza i udaje 
się na wygodniejszą do strzelania pozycję (bliżej 
lądu).

O godz. 0611 zakotwiczono w poz. F:49 29'5 N, 
L:00 18‘W. W tym dniu na skutek uszkodzenia na
dajnika do porozumiewania się z lotnikiem, ognia 
kontrolowanego nie było. W czasie od godz. 2102 do 
2110 oddano kilkanaście salw „ślepych" do koncen
tracji czołgów nieprzyjacielskich. O godz. 2155 zako
twiczono na noc w tym samym miejscu co dnia po
przedniego. Noc spędzono w alarmie bojowym.

9. 6. — we wczesnych godzinach porannych ORP 
„Dragon" powraca na pozycję bombardowania.

O godz. 0955 otworzono ogień ze wszystkich dział 
na przedpole 3-ej dywizji brytyjskiej atakującej po
zycje npla.

Około godz. 1100 otrzymano rozkaz bombardo
wania baterii nplskiej, ostrzeliwującej plażę 1 barki 
inwazyjne.

O godz. 1145 otworzono ogień z odległości około 
12000 yardów, chodząc kursami N - S z szybkością 
6 węzłów.

O godz. 1225 zauważono błyski strzałów baterii 
Haulgate, wkrótce po tym wybuchy pocisków w od- 
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ległoścl kilku kabli przed dziobem okrętu. Zwięk
szono szybkość, położono zasłonę dymową i zawró
cono na kurs przeciwny.

Wkrótce potem zauważono wybuchy własnych 
pocisków bardzo blisko baterii, która przestała 
strzelać.

Około godz. 1300 zauważono błyski strzałów in
nej baterii <na północ od poprzedniej) oraz wybuchy 
pocisków dość daleko od okrętu. Krążownik H.M.S. 
„Sirius" otworzył do niej ogień.

O godz. 1400 ORP . Dragon" udał się na inną 
pozycję strzelania do celu wskazanego przez obser
watora lądowego.

O godz. 1442 otworzono ogień na pozycję nie
przyjacielską (14 salw w celu).

O godz. 1500 przerwano ogień. Otrzymano sygnał 
od obserwatora lądowego: „Fire effective“.

O godz. 1700 „Dragon" odkotwiczył celem udania 
się do Portsmouth dla uzupełnienia, ropy, wody 
i żywności oraz zainstalowania nowego aparatu dla 
łączności z obserwatorem strzelania.

10. 6. — o godz, 0045 zakotwiczono na redzie 
Portsmouth. Jednego ciężej rannego podoficera od
dano do szpitala. W pierwszej akcji bombardowania 
brzegów Normandii, t.zn. w okresie od 6 do 9. 6. 44 
ORP „Dragon" otwierał ogień 9 razy do ce’ów lądo
wych i kilkakrotnie do samolotów nieprzyjacielskich.

Wyniki osiągnięte przez okręt były bardzo dobre, 
mimo, że ORP „Dragon" jako prz?starzały typ nie 
posiadał koniecznych w takiej akcji zdolności bojo
wych.

—Dowódca okrćtu w swym sprawozdaniu podkre
śla zasługi oficerów i załogi w akcji.

* * *
7. 7. — o godz. 1345 „Dragon" wychodzi z Ports

mouth kursem S z szybkością 25 węzłów.
O godz. 1500 okręt dochodzi do kanału przetrało- 

wanego przez pole minowe i oznaczonego bojami. 
Zmniejszono szybkość do 12 węzłów z powodu nie
bezpieczeństwa min. O godz. 2120 zakotwiczono w 
pobliżu H.M.S. „Belfast" (poz. F:49”23'N, L:00”26‘W).

Dowódca okrętu udaje się na H.M.S. „Belfast' 
celem otrzymania instrukcji w sprawie bombardo
wania. W razie ostrzeliwania z lądu zmienić miejsce 
według uznania. Cel bombardowania: pozycje nie
mieckie na N od Caen."

O godz. 22.45 „Dragon" odkotwlcza, oddala się 
od H.M.S. „Belfast" i o godz. 23.26 zakotwicza na noc 
na nowym miejscu (pozycja: F:49°22‘ L:00°22‘, IW).

Noc okręt spędza na kotwicy w alarmie bojowym, 
otrzymując ostrzeżenie o samolotach nplskich, 
krążących w pobliżu, meldunki o minach zrzucanych 
na. spadochronach w rejonie kotwicowiska i o 
nplskich o.o.p. operujących w pobliżu.

8.7.— Ciężkie uszkodzenie okrętu wybuchem 
torpedy. Ratowanie nrzed zatonięciem.

O godz. 0220 otrzymano zarządzenie o środkach 
bezpieczeństwa przeciwko t. zw. „żywym torpedom" 
(Humań Torpedoes). Wystawiono na pokładzie do- 
sterunki uzbrojone w karabiny maszynowe i granaty 
ręczne.

O godz. 0420 „Dragon" odkotwicza celem zajęcia 
dokładnej pozycji bombardowania. O świcie (o godz. 
0433) zakotwiczono w poz. F:49°22‘,2 N, L:00'21‘,9 W, 
oczekując na rozkaz rozpoczęcia bombardowania.

O godz. 0440 następuje silny wybuch z lewej 
burty okrętu. Płomień i dym wydobywa się ze śród
okręcia na wysokości działa No. 3.

Gasną światła, telefony nieczynne. Powstaje 
pożar w korytarzu radiostacji i w komorze amu
nicyjnej działa Nr. 3. Okręt przechyla się na lewą 
burtę.

Z pomostu otrzymano następujące rozkazy: „za
topić komorę amunicyjną działa Nr. 3, gasić pożar 
V' korytarzach, załoga na pokład, lufy głównych 
dział na prawą burtę, ratować rannych".

Maszynownia Nr. 1 szybko zapełnia się wodą 
i ropą. Pożar w korytarzu radiostacji zostaje uga
szony w ciągu 6 minut.

Jęki rannych słychać z maszynowni i pomiesz
czenia palaczy. Ratowanie rannych jest utrudnione, 
ponieważ włazy zostały uszkodzene i zatarasowene 
wybuchem

Pięciu rannych z maszynowni wydostano przez 
otwór w pękniętym pokładzie.

O godz. 0450 komora amunicyjna działa Nr. 3 
została zatopiona. Przechył okrętu zwiększa się. 
Okręt otrzymuje trym na rufę. Ropa ukazuje się 
w korytarzu oficerskim, woda zaczyna przeciekać do 
kotłowni B.

Dalsze rozkazy z pomostu: „Zatopić balast 1-ej 
kotłowni z prawej burty. Spuścić łodzie okrętowe".

Uruchomiono Diesel dziobowy i pompy osusza
jące.

O godz. 0500 przechył okrętu z 9 został wyrów
nany do 2 5‘, lecz rufa pogrąża się coraz więcej.

Rozkazy z pomostu: „Wyrzucić, ciężkie przedmio
ty z rufy". Wyrzucono pływaki trałowe i amunicję 
z parków rufowych. Przeniesiono lufy ćwiczebne 
i pociski dział dziobowych na prawą burtę.

O godz. 0501 nadano sygnał na H.M.S. „Emerald" 
(celem przekazania dowódcy zespołu): „Wybuch 
miny. Maszyny uszkodzone. Okręt tonie".

O godz. 0505 naprawiono nadajniki na stacji 
kontrolnej. Nawiazano łączność z dowódcą zespołu 
(F.O.B.A.A.).

Do burty podchodzi amerykańska motorówka. 
Rozpoczęto wyładowywać na nią pławy dymowe. 
Rufa okrętu pogrąża się coraz więcej.

Rozkaz z pomostu: „Wyjąć detonatory z bomb 
głębinowych i wyrzucić bomby za burtę".

O godz. 0520 podchodzi do burty korweta „K.III." 
i bierze okręt na hol. Do okrętu dobijają również 
barki.

Woda przecieka przez grodź rufową do maszy
nowni Nr.2. Rozkaz z pomostu: „Wyładować na barki 
pociski z komór 4, 5 i 6".

Wyrzucono za burtę dwa szekle prawego łańcu
cha kotwicznego.

Korweta rozpoczyna (o godz. 0543) holowanie 
okrętu do ..Area Juno". Przechył wyrównany, trym 
na rufę nie zwiększa się.

Rozkaz z pomostu: „Przerwać wyładowanie a- 
municji". O godz. 0630 uruchomiono pompy elek
tryczne. poziom wody w kotłowni obniża się. Holow
nik ratowniczy „Salveda“ dobija do burty i podaje 
węże osuszające.

H.M.S. , Emerald" zawiadamia, że wydobył z 
wody 3 marynarzy z „Dragona", których wybuch 
wyrzucił za burtę. O godz. 0650 przybywa Principal 
Salvage Ofiicer. Zapada decyzja: holować okręt do



6 NASZE SYGNAŁY

Area Juno „Goosberry 4“ na płytką wodę.
Rufa pogrąża się głębiej. Holownik rozpoczyna 

pompowanie wody.
O godz. 0700 holownik „Shelde" dobija do burty 

i podaje węże.
Korweta otrzymuje rozkaz zwiększenia szybkości 

holowania. Rufa pogrąża się więcej prawdopodobnie 
na skutek zwiększenia szybkości.

O godz. 0715 rozkaz z pomostu: „Wyładować a- 
munlcję na barki".

O godz. 0735 holownik „Al-Pequiance“ zańilenia 
korwetę „K. 111“ i przyjmuje hol. O godz. 0747 ho
lownik i „Dragon" osiadują na mieliźnie w oczeki
waniu na przypływ. Odbywa się w dalszym ciągu wy
ładowanie amunicji i ropy oraz osuszanie kotłow
ni N. 2.

O godz. 0950 rozpoczyna się dalsze holowanie 
„Dragona" i manewrowanie celem dobicia lewą 
burtą do osadzonego na mieliźnie statku na zachod
nim krańcu sztucznego molo „Goosberry".

O godz. 1230 przycumowano okręt lewą burtą 
do statku S.S. „Corcobs" (pozycja F:49 21‘ N, 
L:00 27‘ 6 W).

O godz. 1256 wyładowano na motorówki 14 ran
nych, celem przewiezienia ich na okręt szpitalny.

Akcja ratownicza trwa dalej bez przerwy. O 
godz. 1815 wyładowano na motorówkę 3 zabitych, 
celem pochowania ich na morzu. Spuszczono banderę 
do połowy.

W dalszym ciągu z dolnych pomieszczeń trwa 
wydobywanie zabitych.

Ogółem wydobyto 27 ciał.
O godz. 1900 — podczas odpływu — zbadano 

uszkodzenia w podwodnej części okrętu. Stwierdzono: 
wybuch torpedy nastąpił w miejscu około 3 metrów 
pod linią wodną w odległości 4 m. ku rufie od grodzi 
przedniej maszynowni No. 1. Otwór szerokości około 
15 m. i wysokości 5m.

STRATY W LUDZIACH
Zabitych: 1 oficer, 5 podof. i 31 marynarzy (ra

zem 37). Rannych: 14 podof. i marynarzy.
Zabity w dniu 8. 7. na ORP „Dragon" ppor. 

mar. Marks Karol, został z tymże dniem mianowany 
pośmiertnie porucznikiem marynarki. (Imienna 

lista zabitych ogłoszona została w Rozkazie Dzien
nym Szefa K.M.W. Nr. 39/44 dnia 23. 11. 1944).

O godz. 1930 przybyła brytyjska drużyna ratow
nicza, zaś o godz. 2230 — holownik ratowniczy. Całą 
noc trwa praca nad ratowaniem okrętu.

Na noc również zarządzono alarm przeciwlot
niczy.

9.7 . — O godz. 0125 następuje nalot nieprzyja
cielski. „Dragon" otwiera ogień z ,,Pom-pom‘a i „Oer- 
likonów" prawej burty. O godz. 0430 odbój alarmu.

W ciągu dnia dalszy ciąg akcji ratowniczej 
ckrętu.

O godz. 1400 dowódca okrętu udaje się do do
wódcy zespołu na naradę. Zostają wysłane meldunki 
o stanie okrętu do Admiralicji i Szefa K.M.W. Ze 
względu na to. że uszkodzenie okrętu jest bardzo 
duże i czas naprawy byłby bardzo długi, bezcelowe 
byłoby trzymanie na okręcie załogi. Zapadła decyzja 
odesłania większości oficerów i załogi do obozu na 
lądzie (w Anglii).

W godzinach popołudniowych odbywa się pogrzeb 
23 zabitych (poprzednio pochowano już. 3).

10.7 do 15.7. — O godz. 0900 większość oficerów 
i załogi opuszcza okręt i wyjeżdża do Anglii do obozu 
w Beechwood Camp (Devón>. Na okręcie pozostaje 
5 oficerów i 55 podof. i marynarzy dla służby bie
żącej i zdawania sprzętu. Projekt holowania „Dra
gona" do Anglii zostaje zaniechany, władze morskie 
brytyjskie zdecydowały pozostawić okręt jako przed 
łużenie „sztucznego molo". Rozpoczyna się wyłado
wanie zapasów okrętowych, wymontowywanle sprzę
tu i uzbrojenia. Prowiant zdano na krążowniki. Wy
dobyto i pogrzebano zwłoki 2 zabitych z maszynowni 
No. 1.

Z Port-smouth przybywa ekipa robocza brytyjska 
złożona z 3 oficerów i 100 szeregowych. Dnia 10.7 
o godz. 140Ó na statku S/S „Thysville“ wyjeżdża do 
Anglii ostatnia grupa załogi „Dragona" (3 ofic. i 54 
mar.).

O godz. 0815 odbywa się na okręcie nabożeństwo 
i pogrzeb zabitych pozostałych w kadłubie, których 
nie można było wydostać.

O godz. 0900 spuszczono znak dowódcy okrętu.
O godz. 1000 dowódca opuszcza okręt.

WYCIĄG Z KRONIKI ORP „BŁYSKAWICA"

8 - 9.6.1944 — Patrolowanie w rejonie operacji 
inwazyjnych. Walka z niemieckimi kontrtorpedow- 
cami.

8.6. — O godz. 0940 ORP „Błyskawica" jako do
wódca 20 dyonu ktt. wychodzi z Plymouth na patrol. 
Szyk torowy  ORP „Błyskawica" (S.O.) H.M.S „Es- 
kimo", ORP „Piorun" 1 H.M.S. „Javelin“.

*

O*  godz. 1252 zespół dochodzi do linii patrolowa
nia Początek patrolu na kursie 270”, szybkość 18 
węzłów.

O godz. 1325 dołączają się do zespołu HMSS 
„Huron" i „Haida".

Cały zespół jako „Foice 26“ zostaje podzielony 
na 2 dyony:

1. ORP „Błyskawica" (S.O.) HMSS „Esklmo" 
i „Haida".

2. ORP „Piorun", H.M.S. „Javelin" i „Huron".
Odległość między dyonaml 1 m m. — pomiędzy 

ktt. 5 kabli.
O godż. 1340 spotkano 5 bryt. ktt.
Patrolowanie na kursach 270° — 090 .
O godz. 1645 zmiana szyku na czołowy dyonami. 

Patrol przeciw nieprzyjacielskim o.o.p.
O godz. 1805 do zespołu dołączają się HMSS 

„Tartar" i „Ashanti".
HMiS „Tartar" obejmuje dowództwo Flotylli zło

żonej teraz z 8 ktt.
O godz. 2045 zespół przechodzi na linię patrolo

wania nocnego (15 m.m. na N od brzegów w pobliżu 
Brest).

Zespół (jako 10-ta Flotylla ktt.) patroluje dy
onami w kolumnach odległych od siebie o 2 m.m.

Patrolowanie na kursach W — E.
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O godz. 2142 otrzymano sygnał o obecności w po
bliżu Brest 4 niemieckich ktt. Kurs zespołu bryt. 269°

O godz. 2400 ORP „Błyskawica" znajduje się w 
pozycji: F:49"04‘, 5 N, L: 03°57‘ W.

9. 6. — O godz. 0116 H.M.S. „Tartar" uzyskuje 
kontakt nawodny z nplem. (Radar 271 melduje echo 
na kursie w odległości 10 m.m.) O godz. 0118 „Bły
skawica" uzyskuje kontakt na Radar 271 z odległości 
9 m. m.

O godz. 0121 „Tartar" określa kurs npla na 000° 
i zarządza zwrot na kurs 290’. Rozkaz wykonuje 
tylko 19-ty dyon, ponieważ dyon 20-ty sygnału nie 
odebrał.
Skład Dyonów:

Dyon 19-ty: H.M.S S „Tartar" (DO.) „Ashanti", 
„Hałda", „Huron".

Dyon 20-ty: O.O.R.P. „Błyskawica" (S.O.) i „Pio
run". H.M.S.S. „Eskimo" i „Javelin“.

O godz. 0122 „Tartar" melduje obecność npla w 
namiarze 248° w odległości 6 m.m.

O godz. 0126 „Eskimo" melduje przez V.R.F. 
(radiotelefon) że npl. wystrzelił torpedy.

O.R.P. „Błyskawica" zarządza dla 20-go dyonu 
równoczesny zwrot na kurs 270° i zwiększenie szyb
kości do 25 węzłów.

„Tartar" określa szybkość npla na 20 węzłów, 
kurs 080°.

O godz. 0128 „Tartar", a natychmiast po nim 
„Błyskawica" otwierają ogień pociskami oświetla- 
jącymy do pierwszego kt. formacji niemieckiej (kt. 
typu „Narwik"). Odległość 5600 m.

Pierwsza salwa ORP „Błyskawica" dobra w kie
runku lecz zadługa, druga zakrótka. trzecia w celu. 
Następne w celu. Zauważono pożar na śródokręciu 
nplskiego kt. Wystrzelono 12 salw pociskami „S.A.P.". 
Nieprzyjaciel oświetlił „Błyskawicę" 1 oddał do niej 
szereg salw pociskami kruszącymi.

Salwy były bardzo celne. Pierwsza krótka dała 
upadki wzdłuż lewej burty w odlegości 40 m.

O godz. 0130 „Błyskawica" uchyla się w prawo 
gwałtownym zwrotem i rozpoczyna stawiać zasłonę 
dymową z komina. „Piorun" przechodzi bardzo 
blisko za rufą.

Do godz. 0145 oddalono się od npla. Wobec zmia
ny kursów i szybkości sytuacja stała się niewyraźna.

(O godz. 0139 usłyszano silną eksplozję pod
wodną).

O godz. 0145 „Błyskawica" zbliża się do miejsca 
pierwszego spotkania z nplem.

O godz. 0148 podsłuch melduje echo w namiarze 
255° w odległości 3,5 m.m. Prawdopodobnie npl.

Zmiana kursu „Błyskawicy" na 245" szykość 25 
węzłów.

O godz. 0157 podsłuch melduje dwa echa: w na
miarze 175" odległość 7 m.m. i w namiarze 248", 
odległość 8 m.m. O godz. 0200 „Eskimo" nadaje sy
gnał o storpedowaniu.

„Piorun" uzyskuje kontakt na podsłuch i prosi 
„Błyskawicę" o pozwolenie zbadania go.

O godz. 0204 „Błyskawica" nadaje sygna?' na 
„Eskimo" że cały dyon pójdzie na zbadanie tego echa.

Zmiana kursu na 230 .

O godz. 0223 „Eskimo" zostaje oświetlony przez 
„Piorun". „Błyskawica daje sygnał na „Piorun" aby 
zajął swą pozycję w dyonie. „Piorun" wchodzi do 
szyku. O godz. 0231 „Tartar" nakazuje Flotylli zbli
żyć się do niego.

O godz. 0233 dyon zbliża się do „Tartara".
O godz. 0237 w namiarze 125" słychać wybuch 

i widać ogień.
O godz. 0256 w namiarze 216° zauważono wy

buchy pocisków oświetlających. Zwrot w kierunku 
na ten namiar. W minutę później „Tartar" nakazu
je iść w tym kierunku.

O godz. 0318 „Haida" podaje kurs nnla 120° 
lub 130".

O godz. 0333 20-ty dyon zmienia kurs na 120° i 
zwiększa szybkość do 33 węzłów.

O godz. 0350 dyon przechodzi przez wielką plamę 
ropy. Podsłuch podaje dwa echa w namiarze 187°. 
„Błyskawica" zapala światła bojowe, to samo po
wtarzają „Huron" 1 „Haida". O godz. 0401 „Haida" 
oświetla „Błyskawicę" pociskami oświetlającymi.

O godz. 0406 podsłuch podaje echo w odległości 
7,5 m.m. w namiarze 310°.

O godz. 0410 „Błyskawica" wykonuje zwrot na 
kurs 310°. Po upływie 2 minut echo znika.

O godz. 0418 zwrot na kurs 100°, w 2 minuty 
później na rozkaz „Tartara" — na 095°.

O godz. 0430 zauważono 2 sylwetki, w namiarze 
130°. Na rozpoznawcze nie odpowiedziały. Zapalono 
światła bojowe, odpowiedzi nie uzyskano. O godz. 
0435 oświetlono je — rozpoznano „Huron,a" i Haidę". 
Rozkazano im zająć pozycję w szyku.

O godz. 0446 otrzymano meldunek o obecności 
w pobliżu jakiegoś konwoju. Meldunek okazał się 
mylny.

O godz. 0449 zauważono w namiarze 195° kontr- 
torpedowiec oświetlony przez ,.Huron‘a". „Błyska
wica" wykonuje zwrot w prawo i otwiera ogień po
ciskami oświetlającymi. Wykcnano zwrot na kurs 
065° (na skutek błędu w sygnalizacji), poprawiono 
na kurs 225° i ponownie oświetlono zauważony kt. 
pociskami oświetlającymi. Rozpoznano nieprzyja
ciela.

O godz. 0457 otworzono ogień pociskami „S.A.P." 
oddając 11 salw. Zaobserwowano pożar na okręcie 
npla. Odległość wzrosła do 14000 (poza zasięgiem). 
Zaprzestano ognia.

O godz. 0458 „Haida" melduje, że npl. kt. wyrzu
cił się na plażę, a innych okr/tów nplskich w pobliżu 
nie ma.

O godz. 0537 „Błyskawica" nakazuje powrót. 
Kurs N. Cała Flotylla w szyku. Prowadzi ORP ..Bły
skawica" za rufą , Tartar".

O godz. 0612 dwukrotnie nadlatuje nplski samo
lot typu ,.Ju-88". Zostaje on ostrzelany przez ORP 
„Błyskawicę". O godz. 0837 Flotylla wchodzi do 
Plymouth. Podniesiono galę banderową.

O godz. 0940 „Błyskawica" cumuje się do ropow
ca. O godz. 1150 odwiedził okręt C in C.W.A.

Rezultatem tej akcji było zatopienie 2 niemiec
kich ktt. typu Narvik, oraz uszkodzenie 1 kt. typu 
Narvik i 1 kt. typu Elbing.
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WYCIĄG Z KRONIKI ORP „PIORUN“

13 - 14. 4. 1944 — Patrolowanie w rejonie wysp Kana
łowych, Walka z 6-ma niemieckimi poławiaczami 
min.

ORP „Piorun" i HMS „Ashanti" pod dowództwem 
„Pioruna" wychodzą z Plymouth dnia 13.6. o godz. 
1550 w celu przeprowadzenia nocnego patrolu. Patrol 
ma na celu niszczenie żeglugi npla w rejonie pomię
dzy wyspą Jersey a wybrzeżem francuskim w kie
runku na południowy zachód od wyspy Jersey.

Pogoda: wiatr — SW, siła — 4, morze — 2, wi
doczność 2 — 3 mile, zachmurzenie — 90%. O godz. 
0025 dnia 14.6 na krótko przed podejściem do pozycji 
wyjściowej patrolowania „Piorun" uzyskał kontakt 
przez Radar: 4 echa, kurs 340° i szybkość 16. W tym
że czasie „Ashanti" potwierdza ten kontakt i ..Pio
run" wraz z „Ashanti" skierowują się wprost na 
domniemanego npla z szybkością 25 węzłów.

O godz. 0037 rozpoczęto oświetlanie celu i „Pio
run" jednocześnie nadaje sygnał do Commander 
In Chief: ..Nawiązuję walkę z 4-ma okrętami npla. 
pozycja — 1 mila na E od GG (pozycja wyjściowa 
patrolu 48°57‘ N i 2°27‘ W).

O godz. 0038 „Piorun" i „Ashanti" otwierają 
ogień na npla ze wszystkich dział, Pom-pomów 1 
Oerlikonów z odległości 2300 y. (Okręty npla zostały 
rozpoznane jako poławiacze min typ M około 600 
ton, uzbrojenie — działa 4,1" i jedno 3" oraz działka 
40 mm i 20 mm.) Nieprzyjaciel natychmiast odpo
wiedział silnym ogniem. Odrazu w pierwszych minu
tach zostało zaobserwowane szereg trafień w npla 
i jeden z okrętów npla robił wrażenie ciężko uszko
dzonego pierwszymi salwami „Pioruna". „Piorun" 
otrzymał w tym czasie pocisk w park amunicyjny 
przy dziale IV, który zaczął się palić grożąc wybu
chem. Ogień został opanowany w ciągu 3-ech minut. 
Dwóch marynarzy zostało rannych, w tym jeden 
ciężko.

O godzinie 0046 „Piorun" zostaje kilkakrotnie 
trafiony w rufę pociskami z działka 40 i 20 mm 
i dwóch marynarzy zostaje ciężko rannych.

O godz. 0048 „Piorun" oddaje salwę torpedową 
i uzyskuje conajmniej jedno trafienie w dziobową 
część z okrętów nieprzyjaciela.

O godz. 055 nieprzyjaciel pozostaje w tyle. Ogień 
przerwany. „Piorun i „Ashanti" zmieniają kurs 
ażeby zajść nplowl drogę do najbliższego portu 1 
rejonu, gdzie znalazłby się pod osłoną baterii nad
brzeżnych.

O godz. 0057 „Piorun" i „Ashanti" dostają się 
pod silny ogień baterii nadbrzeżnych 9 calowych 
z Jersey: następuje zmiana kursu w celu wyjścia 
z pod obstrzału.

O godz. 0107 „Piorun" i „Ashanti" otwierają 

ogień do dobrze widocznych 5-ciu okrętów, z których 
jeden pali się na rufie. Odległość — 3500 y. W tej 
fazie walk widać wyraźnie, że nltprzyjaciel jest zde
zorganizowany i widać również jak dwa okręty 
nplskie otwierają ogień do siebie. W międzyczasie 
aparat podsłuchowy „Headache" melduje, że jeden 
z okrętów npla prosi o pomoc a załoga opuszcza 
okręt, drugi tonie i może się utrzymać na wodzie nie 
więcej jak godzinę. Trzeciemu wybuchła mina pod 
pomostem prawdopodobnie torpeda „Pioruna").

Gcdz. 0113. Repetytor sterowy na „Piorunie" 
(powtarzacz kompasu bąkowego) psuje się 1 gaśnie 
oświetlenie w kabinie sterowej i w kabinie powta
rzacza kompasu na pomoście bojowym, wobec czego 
..Piorun" przekazuje prowadzenie kursów „Ashan
ti". W między czasie sytuacja przedstawia się na
stępująco: 2 mile na S od NW boi Minąiers są dwa 
okręty nieprzyjaciela, jeden z nich przypuszczalnie 
tonący. Dwa inne okręty npla są w odległości 2 mil 
na NE od tej samej boi i dwa jeszcze inne odchodzą 
v/ kierunku na Jersey.

Godz. 0125. ..Piorun" i „Ashanti" rozpoczynają 
pościg i o godz. 0132 ponownie otwierają ogień z o- 
dległości około 4000 y. przy zmniejszających się odle
głościach do 1000 y. Ogień jest prowadzony z małymi 
przerwami do godz. 0155 i ..Piorun" zostaje pono
wnie trafiony kilkakrotnie w nadbudówki śródokrę
cia bez wypadku wśród załogi.

Godzina 0200. Radar melduje, że okręty npla 
poprzednio uciekające do Jersey zmieniły kurs i idą 
na zbliżenie w dwóch grunach. „Piorun" i „Ashanti" 
zmieniają kurs na npla i z odległości 4000 y. otwiera
ją ogień na jeden z okrętów oświetlonych uprzednio 
pociskami świetlnymi z ..Ashanti". (..Piorun już zu
żył swoje pociski oświetlające). Po kilku minutach 
okręt npla, który odpowiedział gwałtownym ogniem, 
zaczął się palić, a następnie nastąpił na nim gwał
towny wybuch.

Godzina 0226. Otworzono ponownie ogień do 
dwóch okrętów npla. z których jeden palił się. Z po
wodu braku pocisków oświetlających, tak na . Pio
runie" jak i na Ashanti" ogień kierowano wyłącznie 
..Radar‘ami“. Po kilku salwach drugi okręt zaczął 
również się palić.

Godzina 0028 „Piorun" i „Ashanti" zostały nagle 
oświetlone i ostrzelane przez baterie z Jersey.

Godzina 0230. „Piorun" i ..Ashanti" zwiększają 
szybkość i odchodzą z rejonu walki, przechodząc, 
pomiędzy skałami Barnouie i Maurlce i kierują się 
do Plymouth, dokąd wchodzą o godz. 0730 tegoż dnia.

W rezultacie walki 4 niemieckie poławiacze min 
zostały ciężko uszkodzone napewno i prawdopodob
nie dwa z nich stracone zupełnie. Dwa pozostałe 
możliwie również odniosły uszkodzenia.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
UMORZENIE POŻYCZKI I DOTACJA 

Z ADMIRALICJI.

Dzięki niestrudzonym usiłowaniom i zabiegom 
Prezesa SMW kol. W. Nadratowskiego, pożyczka z 
Admiralicji w wysokości £ 2500 udzielona nam w 
marcu roku bieżącego — została umorzona. Umorze
nie jej nastąpiło jeszcze przed zapłaceniem przez nas 
pierwszej raty.

Wchodząc w nasze trudności utrzymania baru 
w domu przy 20 Wetherby Gdns, i co za tym pójdzie 
— trudności finansowe. Admiralicja, poza umorze
niem pożyczki, przyznała nam donację w wysokości 
£ 2500. Suma ta, zgodnie z polityką Zarządu i su
gestią ofiarodawców, ma być użyta na inwestycję 
dochodową.

Przy tej okazji przytaczamy list Przewodniczą
cego Komitetu Honorowego S.M.W. Adm. Sir M.E. 
Dunbar — Nasmith, który w początkowej fazie sta
rań skontaktował nas z odpowiednimi czynnikami 
w Admiralicji oraz interweniował w tej sprawie:

„My dear Nadratowski
Very many thanks for your letter enclosing 

a copy of the one you receired from the Se- 
cretary of the Admiralty.

I am so pleased to know that your direct 
negotiations with the Admiralty have resulted in 
such a very happy outcome. No one can feel 
morę happy than I do to know that, in spite of 
all the difficulties, the splendid service of the 
Polish Navy has received this recognition and 
I send you best congratulations.

I am writing to Sir John Lang to add my 
thanks for all his interest and trouble.

All good wishes 
yours sincerely 
M. Dunbar-Nasmlth"

Herbatka S.M.W.
W dniu 26 września odbyła się okresowa herbatka 

SMW dla członków i ich gości. W czasie herbatki 
wystąpiła ze swoim repertuarem piosenek znana 
naszemu ogółowi śpiewaczka pani Janina JASIŃSKA.

Dodatkowe atrakcje stanowiły udane i ciekawe 
popisy sztuk magicznych naszego kolegi J. ADRIANA. 
Resztę wieczoru spędzono na bridżu i pogawędce.

Obecnych około 60 osób.

Dary na S.M.W.
Od ostatniego numeru Naszych Sygnałów wpły

nęły następujce dary na SMW:
kol. M. Wasilewski — 10 -
kol. S. Witkowski — £. 3.0.0
kol. M. Maciejewski — £ 4.0.0

Dyplomy
Przed Komisją Board of Trade zdali egzamin 

i otrzymali dyplom Majstra następujący Koledzy:
M. Blałowski
W. Łoskoczyński 

oraz dyplom First Mate‘a kol. M. Ołdakowski 
Wszystkim trzem Kolegom z okazji tej składamy 

serdeczne gratulacje.

Nowi Członkowie S.M.W.
Ostatnio następujący Koledzy zgłosili swoje 

przystąpienie do naszego Stowarzyszenia:

Dr. B. Ciszewski
P. Cymmer
W. Olszewski

Dr. L. Bodar-Rousseau
Wyżej wymienionych Kolegów witamy serdecz

nie w naszym gronie.

Osobiste
W czerwcu b. r. zawarł związek małżeński kpt. 

Żegl. W. Stanisław Rowiński, ślub odbył się w Ottawie 
(Kanada)

W tym także czasie zawarł związek małżeński 
por. mar. J. Straszak ślub odbył się w Montreal‘u.

Obydwu naszym Kolegom zasyłamy z tej okazji 
najlepsze życzenia.

Przyjazdy:
Po dłuższej nieobecności przybyli do Anglii i od

wiedzili SMW następujący Koledzy:
T. Farbisz
M. Maciejewski 
C. Przybyliński 
S. Witkowski 

Jednocześnie między rejsami względnie prze
jazdem odwiedzili SMW koledzy:

S. Gawlik
M. Ołdakowski
E. Iwaszkiewicz
P Jankowski

Dr. B .Ciszewski
A. Cieszkowska

Kartki świąteczne
Tak jak w latach poprzednich tak 1 w obecnym 

roku w kancelarii S.M.W. są do nabycia kartki świą
teczne (życzenia na Boże Ńarodzenie i Nowy Rok). 
Kartki te są identyczne jak w latach poprzednich. 
Cena kartki wraz z kopertą 7d. Wszyscy Koledzy 
chcący otrzymać powyższe kartki mogą je zamawiać 
w kancelarii SMW. Kancelaria może je wysyłać po 
opłaceniu należności plus porto również poza 
teren U.K.

Telewizja.
Dzięki stosunkom i staraniom p. Tizzard‘a otrzy

maliśmy jako dar z firmy DECCA RADIO and TELE- 
VISION piękny, nowy aparat telewizyjny wraz z 
ekranem. Aparat ten, wartości około £ 200, został 
już zainstalowany w salonie S.M.W. dla użytku człon
ków.
OGŁOSZENIE
Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych
przyjmuje zapisy na nowy rok akademicki — na 
studia pełne lub częściowe (roczne lub dłuższe) lub 
na poszczególne przedmioty — możność ubiegania 
się o stopnie naukowe —
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Uczelnia w Londynie: wieczorne wykłady (7-10 
wieczorem), ćwiczenia, dyskusje. Przy nauce ze 
skryptów 1 — 2 wieczory miesięcznie: wykłady 1 ćwi
czenia. Roczny kurs wieczorowy dla absolwentów 
lub studentów i obcych uczelni: 12 wieczorów 
i skrypty.

Zapisy w abonamencie na cykle wykładów pu
blicznych na tematy aktualne z wybranego przed
miotu. Koszt 1 szyi, za godzinę. Ewentualny udział 
w ćwiczeniach i dyskusjach oraz wcześniejsze za
wiadomieniach o tematach i terminach.

Studia korespondencyjne: na prawach studiów 
w uczelni — można rozpocząć w dowolnym czasie. 
Skrypty, wskazówki metodyczne, bibliografia, prace 
pisemne, repetytoria, egzaminy pisemne pod kontrolą 
na miejscu.

Studia wolne. Pomoc w uzupełnianiu średniego 
wykształcenia.

Zapisy i informacje, prospekty: osobiście lub 
listownie — 32, Bolton Gardens, London, S.W.5. — 
środy, piątki 5-7 wieczór.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ Ś. P. KPT. MAR. K. GINSBERTA

Od daty ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
wpłynęły następujące dary gotówką i w naturze na 
Fundusz im. ś.p. kpt. mar. J. Ginsberta:

A. Galuk 10/-
(z przeznaczeniem na fundusz Łabudy)

T. Farblsz 3.00.0
A. Kadulski 10.0
J. Klamt 5.0
Z. Kleczyńska 10.0
Bezimiennie — 1 funt kawy
B. Jabłoński — płaszcz dla dziecka
p. M.C.S. od Mrs. Chlverton — 2 sukienki letnie
p. J. Piotrowska — 2 sweterki, kostium kąpielowy 
wełniany, 1 torebka damska
p. Z. Kleczyńska v 10 par pończoch wełnianych 
dziecinnych. —
Komisja Opieki składa serdeczne podziękowanie 

wszystkim ofiarodawcom.
* * *

Komisja Opieki ciągle otrzymuje nowe zgłosze- 
szenia o pomoc dla naszych inwalidów i chorych. 
Ostatnio wpłynęły zawiadomienia o trzech naszych 
Kolegach, którzy od dawna przebywają w szpitalu, 
a których rodziny z drobnymi dziećmi znalazły się 

w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Dwuch z tych 
Kolegów jest we Francji gdzie żadnych świadczeń 
nie otrzymują.

Pomoc 1 to szybka jest konieczna, bo dzieci nie 
mają ubrań, a rachunki za światło i opał są nie po
płacone. Stan zdrowia naszych Kolegów jest poważ
ny, a troska o to czy dzieci ich nie są głodne z pew
nością wyzdrowieć im nie pomaga.

Komisja Opieki ma w tej chwili na swoim ra
chunku tylko £30.00.00, a przecież wielu innych in
walidów, chorych i rodzin po poległych pozostają
cych pod jej opieką stałej pomocy potrzebuje. Za 
parę też tygodni trzeba już będzie rozpocząć przygo
towania do paczek na Boże Narodzenie, które do
tychczas dzięki ofiarności Kolegów tyle potrzeb za
spokajały i tyle niosły radości.

Chyba i w tym roku nie zawiedziemy nadziei tych 
wszystkich co na te paczki czekają!

Zwracamy się więc z gorącą prośbą do wszyst
kich Członków S.M.W. o nadsyłanie — choćby naj
skromniejszych darów w gotówce i naturze, a zwła
szcza ubrań, bielizny i obuwia dla dzieci od jednego 
roku do 14-tu lat.

Dziękujemy!

Z KOLEGAMI
Wiemy, że Kolegom czytającym pierwszy list 

tego numeru zadrży z radości serce.
Wszakżesz każdemu z nas sprawi wielką radość, 

że nasz surowy Dowódca Floty, którego baliśmy się 
jak ognia a jednocześnie równie mocno kochaliśmy

J. UNRUG
No. 6 Rue Kissaria
Agadlr,

Fr. Marocco.
Drodzy Koledzy,

S.M.W. wzywa mnie, byrn dał „nieco wieści" 
a sooie. Oto je macie: Pracuję obecnie już czwarty 
rok w przedsiębiorstwie górniczym, założonym przez

PO ŚWIECIE
czuje się dobrze, że może pracować w dobrych wa
runkach klimatycznych i sympatycznym otoczeniu. 
Ale nie chcąc zdradzić z góry treści listu, ograni
czamy się do tych paru słów i niech list p. Admirała 
Unruga z lipca 1954 mówi sam za siebie.

* *

grupę Polaków. Panowie ci — wśród nich jeden inży- 
nie fachowiec — nabywszy tu prawa górnicze, na
trafili na złoża manganu i utworzyli towarzystwo 
akcyjne celem eksploatacji tych złóż, położonych na 
200 km na południe od Adagiru — który jest naj
bliższym kopalni większym ośrodkiem. W firmie tej 
zajmuję się nadzorem i księgowaniem składów mi
nerału w porcie oraz ładunkiem jego na statki dla 
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eksportu. Płacę mam wystarczającą na skromne 
utrzymanie swoje i żony; warunki pracy, w zgranym 
zespole prawie wyłącznie rodaków, bardzo sympa
tyczne. (m.in. pracuje tu, po ukończeniu studiów 
Inżynierskich w Glasgowie, mój syn, w dziale trans
portowym firmy).

życie w Agadirze i wogóle w całym Maroku jest 
dość drogie — znajomi świeżo przybyli z Anglii, mó
wili ml, że znacznie droższe niż w Anglii. Czynsz 
mieszkaniowy n.p. jest bardzo wygórowany, zato ła
godny klimat (przereklamowany zresztą), pozwala 
oszczędzać na ubraniu. Nie dorobiliśmy się jeszcze 
samochodu, ale posiadamy scooter. Własny środek 
lokomocji jest tu zresztą koniecznością ze względu 
na duże odległości choćby w obrębie samego miasta. 
Maroko ma dla nas dużo uroku, a zwłaszcza zatoka 
Agadiru. Podoba nam się szeroka, wolna przestrzeń 
i niezwykłe piękno krajobrazu, w pierwszym rzędzie 
wybrzeże Atlantyku i góry Atlasu.

Tubylcy, szczególnie właściwi autochtoni, Ber
berzy — sympatyczni. Przybysza z powojennej Euro
py ujmuje ich uprzejmość, często uderza też niepo
spolita uroda. Pracują — pod nadzorem — dobrze 
i są na ogół uczciwi a potrzeby mają minimalne. 
Różnią się znacznie od Arabów, którzy j ako zdobywcy 
tego kraju, tworzą warstwę przodująca. W przeci
wieństwie do Berberów — górali i rolników — tylko 
przygodnie pracujących w mieście — skupiają się w 
większych ośrodkach miejskich, gdzie przeważnie są 
kupcami. Inteligencji arabskiej jest bardzo mało i to 
tylko w wolnych zawodach, w szkołach dla tubylców 
lub na niższych szczeblach urzędniczych. Znacznie 
mniej pociągająca jest — za wyjątkiem wojska — 
tutejsza ludność europejska, mieszanina (nie pierw
szej jakości) francusko-hiszpańsko-portugalsko- 
włoska. Jest tu pozatem sporo żydów, już od wieków 
osiadłych w Maroku.

Polacy, rozproszeni po całym rozległym terenie 
Maroka, liczą około 200 osób (nie licząc dzieci). 
Większość zamieszkuje Casablankę i północną część 
kraju. Około 20 osób skupiło się w naszej firmie. 
Element polski, o składzie różnorodnym (lekarze, 
inżynierowie, prawnicy, architekci, kupcy, rolnicy, 
mechanicy, szoferzy itd.) to prawie wszyscy emi
granci z okresu ostatniej wojny. Prawie wszyscy ja
koś „urządzili się“.

Czy zachęcać rodaków do osiedlania się w Ma-
*

Dziękując bardzo za list prosimy Pana Admirała 
o dalsze korespondencje Może coś ze wspomnień lub 
jakieś fakty o charakterze anegdotycznym z począt-

♦

Od kol. T Farbisza który pływa ostatnio jako 
I-szy Mechanik pod flagą szwedzką z chwilowego

T. Farbisz
Liii Garden,

Box 352 
Akers 
Styckebruk 
Sweden

Po powrocie do Szwecji dostaliśmy wymówienie 
pracy, bo okręt chclała kupić Polska. Było oglądanie 
i targowanie. Po tygodniu jednak wypchnęli nas 

roku? Raczej nie, przynajmniej jeśli chodzi o tych, 
którzy od lat przebywają na Wyspach Brytyjskich. 
Pomijając trudności językowe, i zależnie od okolicy 
do której się trafi — nie łatwą aklimatyzację (nawet 
w Agadirze mieliśmy już temp, powyżej 50° w cieniu!) 
mentalność tutejsza, w szczególności obyczaje ku
pieckie, oparte na etyce często nader wątpliwego ga
tunku, nie mogą odpowiadać człowiekowi przywykłe
mu do anglosaskich pojęć i uregulowanych stosun
ków. Zainteresowanym radzę zwrócić się po dokład
niejsze informacje do oddziału S.K.K. w Casablance, 
22 Rue de Briey, bądź do gen. konsula francuskiego 
w Londynie. Zaznaczę tylko jeszcze, że pozwolenie 
wjazdu do Maroka (poza krótkoterminową wizą tu
rystyczną), uzyskać można wyłącznie na podstawie 
kontraktu pracy i zagwarantowanego mieszkania.

Co do tutejszych rozrywek kulturalnych, ograni
czają się one do paru dobrych kin i przygodnych 
odczytów i koncertów. Kontaktów towarzyskich z 
Francuzami niema prawie wcale, lub bardzo luźne, 
na co wpływa głównie różnica poziomu materialnego.

Maroko napewno ma przyszłość. Daleko tu jesz
cze do pełnego wykorzystania bogactw naturalnych. 
Olbrzymi szmat ziemi to dotąd leżące odłogiem ka
mieniste pustkowie. Górnictwo (ołów, mangan, że
lazo, fosfaty. itd.) weszło dopiero w początkową fazę 
rozwoju.

Niewątpliwie Francuzi dokonali tu wielkiego 
dzieła cywilizacyjnego. Imponująca jest choćby bu
dowa sieci świetnych dróg samochodowych, po części 
przez tereny wysokogórskie, zakładów hydro-tech- 
nicznych dla regulacji rzek i nawadniania, stworze
nie nowoczesnych miast i portów. Jak dalece tubylcy 
te osiągnięcia oceniają i czy są z nich zadowoleni, 
to już inna sprawa...

Osobiście oboje z żoną przywiązaliśmy się już do 
pewnego stopnia do Agadiru. śledząc w ciągu blizko 
sześciu lat naszego tu pobytu szybką rozbudowę 
miasta i portu (dawny port rybacki obecnie już może 
przyjąć statki do 8 m. zanurzenia) wspominamy 
nieraz naszą kochaną Gdynię i nawet w krajobrazie 
dopatrujemy się podobieństawa...

Obecne polityczne niepokoje tu na południu nie 
dały nam się dotychczas we znaki.

Oto macie, Drodzy Koledzy, garstkę wieści o 
mnie i o kraju mego wyboru. — Żegnam Was, 1 łą
czę dla wszystkich serdeczne pozdrowienia.

J. Unrug
*

kowych okresów organizacji lub rozbudowy floty, 
warte są opisania celem uzupełnienia materiałów 
historycznych?

♦ ♦

pobytu w Glasgowie, otrzymaliśmy następujący list 
pod datą 17.7.54.

w balaście do Nowego Orleanu i Houston po ryż 
i kukurydzę dla Japonii. Los chciał, że 300 mil do 
Hawai, odleciało jedno skrzydło śruby okrętowej — 
co spowodowało przeleżenie od 7.4. b.r. do 1.5. b.r. 
w Honolulu i w Pearl Harbour. Dzięki też czemu 
poczta poszła krętemi drogami.

Poprzez Nagoye, Kobę, Nauru w archipelagu 
Gilberta i Curacao jesteśmy nareszcie tutaj, skąd 
dopiero mogę na list odpowiedzieć.
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Wogóle jest b. przyjemnie taki list gdziekolwiek 
zastać. Zresztą we wszystkich listach od Sekre
tariatu do mnie, przewija się zainteresowanie i tro
ska o moje osobiste dobro i Stowarzyszenia.

Jak mi to pływanie widzi się -i czy jestem zado
wolony z niego? Oczywiście, że w większości tak. Jest 
w nim jednak 1 odwrotna strona medalu. Trzeba 
często gęsto ugryzać się z szowinistycznym elemen
tem w pracy, rozumując — że to wstyd rodowitym 
Vikingom otrzymywać rozkazy od Polaka (zostałem 
po rejsie indyjskim przesunięty na 1 mechanika). 
Ja jednak widzę, że to viklngostwo jest mocno nad
wyrężone wódecznością i takie i podobne objawy 
traktuję spokojnie.

O Londyn, tym razem, być może, zawadzę, bo 
okręt jest w dalszym ciągu do sprzedaży Polsce. 
Siostrzany Sven Salen już dawno zakupili i podobno 
gotowi są kupić ten za dwa miesiące.

Namyślam się więc — co robić. W tych dwóch 

miesiącach mają zamiar wysłać nas jeszcze z ładun
kiem z Tawley do Filadelfii i z powrotem do Szwecji 
węgiel z Baltimore. Jeśli jednak sprzedaż nie dojdzie 
do skutku, to znów chyba zboże do Japonii i po raz 
drugi przez Pacyfik.

Na tę pierwszą podróż mogę jeszcze się zgodzić 
Na Pacyfik — absolutnie nie. Muszę odpocząć dłuższy 
czas na lądzie, a może nawet i na nim zakotwiczyć, 
jeśli nie znajdę przyzwoitego okrętu. — Rozstrzy- ( 
gnięcie zapadnie już — około 23 b.m.

Schodząc z okrętu będę chciał wracać do Szwecji 
oczywiście przez Londyn, bo tak urwać się stąd tam 
na parę dni — praca nie pozwala.

Mam jednak nadzieję, że uda się osobiście przy
pomnieć się w Londynie.

Zatem jeszcze raz dziękuję za list 1 przepraszam 
za tak długie spóźnienie.

T. Farbisz

Od daty powyższego listu mieliśmy przyjemność 
oglądania kol. Farbisza w Londynie i omówienia 
z nim wszystkich aktualnych spraw. Zawsze nam 
przyjemnie witać tutaj kolegów a szczególnie takich 
jak kol. Farbisz, którzy choć daleko tak żywy blorą 
udział w naszych wspólnych sprawach.

Pozostałe listy obecnego numeru są z Kanady. 
Widać, że przyciąga ona do siebie energiczny element 
naszego marynarskiego społeczeństwa, który pomimo 

ciężkiej pracy znajduje czas na napisanie listu. Bo, 
wydaje się nam, że koledzy z Kanady przodują 
przed wszystkimi innymi w ilości nadsyłanych listów. 
Może przyczynia się do tego również rozproszenie 
Ich po tym olbrzymim a rzadko zaludnionym kraju, 
co w wysokim stopniu utrudnia bezpośredni kontakt. 
Cokolwiek jest powodem „plśmienoścl" tamtejszych 
kolegów — Sygnały i wszyscy inni koledzy z tego 
korzystają 1 mamy nadzieję, że nie ulegnie ona 
osłabieniu.

* ♦
Kolega Hulewicz w Uście z 10-go sierpnia z To

ronto tak pisze o swoim nowym zajęciu.
A. Hulewicz
59, Shannon St.
Toronto 
Ontario, 
Canada.

Szanowny Panie Komandorze,
Bardzo dawno nie pisałem do Samopomocy. We 

śnie nawet coś ml się śniło, że nie wszystko jest 
u mnie w porządku z ratami. Zapewne już garść 
funtów zalegam za składki. Mea culpa. Nawet nie 
obiecuję że się poprawię, już tym grzesznikiem chyba 
pozostanę, ale obiecuję że ostatecznie wszystkie 
składki zapłacę. W ostatnich Naszych Sygnałach był 
list z Londynu. Z przyjemnością go przeczytałem. 
Stara miłość do Anglii i do wszelkich plotek z an
gielskiego terenu zawsze widocznie już pozostanie. 
Również było przyjemnie skonstatować że ostatni 
nasz Walny Zjazd i wybory minęły bez żadnych 
zgrzytów. Nie wiem czy wszyscy, ale ja odczuwam 
pewien niesmak, że kochani koledzy Polacy u siebie 
czyli w Londynie1 się kłócą.

Sprawy Samopomocy idą już według farwatrów. 
Drugu chat (?) jak to Ukraińcy mówią już jest, 
pożyczka z Admiralicji uzyskana 1 nawet yacht jest. 
Bardzo ładnie bardzo chyba wszyscy muszą się cie
szyć temi wszystkimi zdobyczami.

Tu u nas w Kanadzie zdaje się nie ma większych 
zmiąn. Tak jak zawsze trzeba mieć dużo i mocnej 
muskulatury a wówczas życie będzie wesołe i ładne. 
Nestety nie bardzo mogę powiedzieć to o sobie, czyli 
o tym mocnym zdrowiu. Nawaliła mnie moja pompa 
czyli serce i nie mogę już żadnej fizycznej pracy 
robić. Wykukałem wobec czego taką instytucję, gdzie 
te bicepsy nie są zbyt potrzebne. Jest to Canadian J 
Corps of Commisioners no i zostałem tam przyjęty. | 
Chodzę nawet w uniformie i medal nawet muszę J 
nosić. Pełnimy służbę bezpieczeństwa i wartowniczą f 
w rządowych gmachach. Dużo tam nie płacą, ale za 1 
to dużo godzin jest w tygodniu tak że jakoś tam 
swoją „pajdę" tygodniową się wyrabia.

Serdeczne pozdrowienia Komandorowi i wszyst- | 
kim Kolegom w Samopomocy załączam.

A. Hulewicz |

Zmartwiła nas wiadomość, że „pompa" trochę wytężająca praca podreperuje stan zdrowia, życzy- 
nawala, ale mamy nadzieję, że spokojniejsza i mniej my tego bardzo serdecznie.
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Dwa dalsze listy pochodzą z Zachodniej Kanady. 
Pierwszy od kol. Koziołkowskiego z 19-go lipca opi-

* ♦
Koziołkowski
46 St. Paul Str. West 
Kamloops B.C.
Canada
10 lipiec 1954

Pogoda tegoroczna i tutaj płata złośliwe figle. 
Przez luty i marzec mieliśmy błękitne bezchmurne 
niebo i ani śladu śniegu w dolinach; zato póżn^ 
wiosną przyszły mrozy i zwarzyły ponad połowę 
zbiorów owocowych. Jeszcze jedne nadzieje nasze, 
tym razem na nieprzebraną normalnie ilość owoców, 
muszą ulec odroczeniu do następnego roku. Składa 
się to na całość obrazu iż pod każdym względem 
Kanada każę odsłużyć pierwszy rok „mizerki" zanim 
dopuści do swych pełnych dobrodziejstw. Po zimnym 
i mokrym czerwcu przyszła nareszcie fala „nadupa- 
łów“ i zabiera codzień nowe ofiary udarów słonecz
nych i utopień. Ochłody przed upałem trudno szu
kać w kąpieli, co wydaje się paradoksem, ale tylko 
na pozór. Kąpałem się kiedyś w Atlantyku na „Końcu 
świata" (Land‘s end) w Kornwalii pod koniec marca, 
i mimo iż woda wcale ciepła nie była, można było 
w niej wytrzymać i craw‘lem od skałki do skałki 
zapychać. Tutejsze rzeki i jeziora wezbrane są ponad 
brzegi i od czasu do czasu zalewają co poniektóre 
wioski i miasteczka: wody więc nie brak, ale nle- 
siona ona jest z topniejących śniegów i lodowców 
w pobliskich górach, i jest istnie lodowato zimna. 
Różnica temperatury między powietrzem i wodą 
jest tak duża że o kąpieli marzyć nie można. Gdy 
człowiek normalnie „próbuje" wody wchodząc po 
pięty do rzeki, to członki odrazu sztywnieją od 
zimna. Kto chce ryzykować skurcz mięśni czy atak 
serca, to nie „próbuje" wody a skacze z góry do 
rzeki... Kąpiel ma świeżą i zdrową, ale potem mo
torówki policyjne przez parę dni trałują rzeką szu
kając zimnych zwłok...

Przywodzi mi to na myśl porównanie które do 
pewnego stopnia obrazuje różnice życiowe między 
Anglią a Kanadą. Anglia — to jak kąpiel w cieplej 
płytkiej sadzawce Hyde Park‘u można w niej bro
dzić przez dzień cały bez obawy zamoczenia się wyżej 
kolan, można nawet spróbować pływać „po piasku 
do dna", można się nabawić kataru czy reumatyzmu 
— ale utopić się trudno nawet gdyby kto chciał, bo 
ciżba współkąpiących się wyciągnie kandydata na 
topielca zanim zdąży się zachłysnąć... życie w Ka
nadzie to jak skok z wysokiego brzegu w rwącą 
górską rzekę: -woda zimna i trzeba się szybko ruszać 
aby nadrobić stratę cieplika; trzeba mocnych ud 
i ramion aby utrzymać się na powierzchni poprzez 
prądy i wiry: ale nadewszystko trzeba tego wewnę
trznego poczucia pewności polegania tylko na samym 
sobie, bo ci na środku rzeki nikt nie pomoże i ręki 
nie poda. Kąpiel w sadzawce to bezpieczna i spo
kojna (choć wględna) przyjemność — przepłynięcie 
rzeki to wyczyn odmładzający człowieka o dobre 
10 lat... Nic więc dziwnego że tylu Kanadyjczyków 
w wieku ponad sześćdziesiątkę żeni się z młodymi 
dziewczętami niezawsze po odpowiedniej stronie 
dwudziestki...

Kamloops jest ośrodkiem krainy tysiąca prze
pięknie położonych jezior 1 chlubi się przydomkiem 
„raju dla rybaków". Jeziora i rzeki istotnie obfitują 
w ryby, głównie pstrągi, z których najlepsza odmia- 

suje doświadczenia i przeżycia po pierwszych paru 
miesiącach osiedlenia się w Kamloops B.C.

♦
ną: „Rainbow trout" (zwany także „Kamloops 
trout") hodowana jest w specjalnych wylęgarniach 
na jednym z pobliskich jezior i eksportowana do 
hodowli po całym kontynencie, oraz do Szkocji 
i Francji. Rybołóstwo to najbardziej popularny 
sport i w całym Londynie nie ma prawdopodobnie 
takiej ilości różnorakiego sprzętu wędkarskiego co 
w Kamloops. Na „week end" miasto pustoszeje: sa
mochody dźwigają na grzbiecie łódki, kajaki, kanoe, 
czy to wiosłowe, czy pod przyczepnym motor
kiem, i wszyscy jadą na ryby. Pstrągi tutejsze są 
faktycznie odmianą „uwięzionego w śródlądzlu" 
łososia, o pięknym czerwonym kolorze mięsa i wadze 
3-7 funtów. Wprawny rybak znający swoje „muszki" 
i swoje chody i wody, potrafi wyciągnąć dobry tuzin 
takich okazów w ciągu 2-3 godzin leniwego wiosło
wania. Amatorzy dłuższych wypraw zabierają ku
chenki naftowe na łódki i kładą pstrągi odrazu na 
patelnię... Niezjedzona reszta idzie do chłodni i do
mowych konserw. Rybobranie ściąga do krainy je
zior turystów z całego kontyntu, i w momencie 
gdy piszę, przed oknami przewija się zjeżdżająca do 
miasta karawana około 200 „domów na kółkach" 
ciągnionych przez lśniące samochody. Duże prze
stronne, aluminiowe wozy, wyposażone luksusowo 
na całą rodzinę, z kuchnią, umywalką, lodówką, 
radio i telewizję z własnym napędem elektrycznym 
i gazem do gotowania — kontrastują nieco z prymi
tywnymi budami wędrujących po Europie Cyganów. 
Mieszkańcy tych wozów dalecy są również pocho
dzeniem od tego jedynego na świecie szczepu oby
wającego się bez jakiejkolwiek religii, ale muszą 
mieć w żyłach ten sam niespokojny pęd do zmiany 
miejsca, co pędził po świecie koczownicze plemiona 
od zarania ludzkości. Karawany takie jeżdżą po kon
tynencie przez prawie cały rok, zbierając 1 porzuca
jąc po drodzie nowoczesnych nomadów. Wozy up
strzone są opisami trasy podróży: 1949 — Meksyk, 
Guatemala, Nicaragua; 1950 — Hiszpania, Italia, 
Grecja... Nowoczesna cyganeria przystosowana jest 
napozór do budżetu normalnego utrzymania domu. 
W rezultacie jest to złuda propagandowa przedsię
biorczych organizatorów karawan (którzy budują 
i dostarczają wozy...) gdyż życie podróżnicze jest 
dosyć kosztowne: cena wozu wynosi około $ 4000, 
samochodu drugie tyle, a miesięczne utrzymanie obu 
wehikułów około $ 200, nie uwzględniając wyżywie
nia i dodatkowych „kosztów podróży", na które to 
każde miasto przyjmujące gościnnie wędrowców 
głównie liczy...

Większość podróżników to ludzie „na emerytu
rze", którzy wolą pędzić koczownicze życie niż upra
wiać własny ogródek — i mimo iż szybko przekonują 
się że koszta podróży przekraczają dochody emery
talne, jeżdżą dalej żyjąc „z kapitału", tak silny jest 
zew przestrzeni i beztroska swoboda wycieczki... 
Każde miasto bawi turystów jak może, i w Kamloops 
celebrowana jest dorocznie, „jako „święto lata" 
szczególna uroczystość smażenia jaj na chodniku 
głównej ulicy miasta. Zbiera się paru dygnitarzy 
miejskich, kupa fotografów i dziennikarzy, wszyscy 
ociekający potem (przedtem i potem); kładą na 
chodnik błyszczącą patelnię, wbijają świeżo zniesiońe 
jaja, czekają cierpliwie — 1 za parę chwil jajecznica 
gotowa... Na zakończenie programu burmistrz całuje 
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najładniejszą panienkę z otoczenia i wręcza jej pa
telnię w podarunku. Wszyscy są zadowoleni ze spraw
dzenia że lato naprawdę nadeszło, a najbardziej 
sprzedawcy lodów i „Coca Cola"... Wycieczkowicze 

idą na bankiet do ..Bractwa Łosi" gdzie powitania 
1 przemowy trwają krótko, aby każdy zdążył jeszcze 
tego dnia pojechać na ryby...

Koziołkowski

Również z Gór Skalistych i ponadto z fantas
tycznego nowego „miasta" Kitimat pochodzi list kol. 
A Kadulskiego z sierpnia b.r. Wszędzie są nasi! 
Nawet przy budowie olbrzymiej elektrowni i huty 
aluminium, o których gazety rozpisują się od roku.

*
A. Kadulskl
General Delivery 
Kitimat B.C.
Canada.

Kilka miesięcy temu kolega Jasłowski, w swoim 
skądinąd interesującym liście z Kanady, w zbyt 
ciemnych barwach — sądzę — opisuje perypetie 
polskie na tutejszym terenie. Być może natknął się 
— na specjalnie nieprzychylne warunki. Poza tym 
nie ulega wątpliwości, że gdziekolwiek byśmy się 
znaleźli w obecnej chwili — zawsze będzie to kraj 
dla nas mniej lub więcej obcy i będziemy tymi, któ
rzy pracę lub — gdy szczęście dopisze — lepszą 
pracę odbierają autochtonom.

Byłem w Ameryce Południowej przez lat kilka. 
Przeciętnie Polacy znajdują się tam o szczebel wyżej 
na drabinie społecznej, ale o dwa szczeble niżej w 
dobrobycie.

A jednak, powiedzmy to szczerze, szukamy pracy 
najczęściej tam gdzie nam lepiej płacą. Jesteśmy 
emigracja nolityczną szukającą Chleba. Pracujemy 
zwykle nie dla przyjemności lecz dla zdobycia Chleba 
„z dodatkami". A na te dodatki — sądzę — łatwiej 
zarobić w Kanadzie niż w większości innych krajów 
Potrzeby zaś kulturalne musimy zaspakajać we wła
snym zakresie, co zresztą nie zawsze jest łatwe.

Prawdą jest, że niejednokrotnie cudzoziemcowi. 
’uh „new Canadian", jak nas tutaj zwą. trudniej 
iest znaleźć pracę — ale jak długo ma się swobodę 
ruchów (kolega Jasłowski. o ile mi wiadomo, jej nie 
ma — posiadając farmę) można się przenieść gdzie
indziej.

Tak też było ze mną.
W Vancouver, gdzie początkowo chciałem się 

osiedlić nie mogłem dostać pracy jako elektryk ze 
względu na niemożność dostania się do Związku 
Zawodowego. Ale w innych częściach Kanady to 
członkostwo jest możliwe do uzyskania a często 
nawet zbyteczne przy poszukiwaniu pracy.

I tak dwa miesiące temu zostałem przyjęty jako 
elektryk do olbrzymiej wytwórni aluminium w Ki
timat. Przy tym nie jestem tutaj jedynym cudzo
ziemcem. My „new Canadians" — stanowimy tu 
większość.

W dziale elektrycznym „maintenance", to jest 
utrzymywanie ruchu elektrycznego, jak dotychczas, 
oprócz kilku kanadyjczyków. pracuje 2 Szkotów. 
1 Walijczyk. 3 Niemców, 2 Austryjaków. 2 Norwegów. 
2 Holendrów i niżej podpisany „dipis“. Poprostu 
Liga Narodów. W innych działach jeszcze większa 
różnorodność. Dlatego też najczęściej słyszanym 
tutaj językiem jest „broken English".

Poprzez Argentynę kol. Kadulskl zawędrował db 
Kitimat i pracując jako elektryk początkowo przy 
budowie linii napowietrznych a obecnie konserwacji 
urządzeń elektrycznych tak opisuje swoje przeżycia:

* *
Muszę tutaj zaznaczyć, że duży procent cudzo

ziemców tutaj wcale nie jest spowodowany przez 
niższe stawki niż gdzieindziej, gdyż ja naprzykład 
dostaję 360 dolarów miesięcznie (brutto) plus 40 
dolarów dodatku na spłatę domu, który mi w te) 
chwili budują. Na kanadyjskie stosunki nie jest to 
płaca wygórowana, ale nie jest też zła. Przytym 
tydzień pracy — 42 godziny, więc nie zadużo.

Praca moja nie jest ciężka. Siedzę w „Elektric 
Control Room" czekając zawiadomienia, że gdzieS 
coś stanęło, cos nie cnce działać. Wtenczas ze swym 
pomocnikiem udaję się na miejsce by usunąć zacię
cie. W większości wypadków przyczynę można wykryć 
szybko — aie dla mnie początkującego w tym dziale, 
najprostsza rzecz może się wydać nadmiernie skom
plikowana.

Dlatego też zaraź po przyjeździe byłem w strachu 
że „wylecę".

Oto na drugi czy na trzeci dzień mojego tuta] 
pobytu, na krótko przed ustawieniem do prób ol
brzymiego transformatora, zawiadamiają mojego 
szera, Szkota z Iranu, że wielki dźwig do tego celu 
potrzenny „nie chce" działać.

szef daje mi do nomocy młodego Holendra, 
plantatora z Sumatry, później „radzika" w czasie 
walk na Indonezji — i do pracy.

Na. miejscu stwierdziwszy, że obwody główne w 
porządku, zabieram się — do automatów kontrol
nych. Otwieram trzy szafy, wszystkie pełne przekaź
ników i przecudacznych urządzeń kontrolnych 
i wszystkie na ponury czarny kolor malowane. Nie 
wiem od czego zacząć. To wszystko dla mnie nowe. 
Do ustawienia transformatora godzina czasu. Bę
dzie obecny superintendent i wiele innej starszyzny.

Zmieszany patrzę na ten las pogmatwanych 
drutów i przekaźników — a Holender z dołu tylko 
podjudza do czynu. Ale jemu łatwo — on pomocnik, 
może nie wiedzieć — ja jako elektryk muszę. Skom
plikowany problem zdaje się sprowadzać do prostego 
twierdzenia:

— Albo ja usunę zacięcie — albo usuną mnie.
Przez pół godziny macam nerwowo to mrowie 

aparatów — aż się pot ze mnie leje. Wreszcie wołam 
do Holendra: — próbuj czy działa.

Omal nie upadłem ze zdumienia, gdy po tym 
wszystkim potężny dźwig mostowy zaczął wykony
wać przepisowe ruchy — do góry, uadół, w lewo, w 
prawo, do przodu i w tył.

Dlaczego zaczął pracować — nie wiem do dziś 
dnia.

A. KADULSKI
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Obu Kolegom — pionierom zachodnio-kanadyj- 
skim przesyłamy życzenia „Szczęść Boże“ i czekamy 
z niecierpliwością na dalsze korespondecje z tego

B. Biskupski
S/S “Commodore Grant" 

Dar Es Salaam 
Tanganika 
5. 9. 1954

...Jesteśmy na wodach wschodnio-afrykańskich 
ponad dwa tygodnie. Przyszliśmy do pierwszego portu 
wyładowawczego Zanzibar — po pięciotygodniowej 
podróży z U.K. — mając zresztą po drodze dobrą 
i kiepską pogodę. W Zanzibar postój i wyładowanie 
trwało 4 dni (.1000 ton cukru). Następnie wpadliśmy 
na parę godzin do Mombasa po ropę 1 wodę. Od 10-ciu 
dni jestśmy tutaj w Dar Es Salaam. głównego portu, 
miasta i stolicy Tanganiki. Tempo wyładowania nie
zwykle powolne! (.2000 ton cukru i 50 pojazdów me
chanicznych) Koniec końców jutro t.j. 8. b.m. wy
ładowanie ma być zakończone i następnie Idziemy 
ponownie do Mombasa (jeden dzień podróży), dla 
której mamy gros i resztę ładunku ponad 6000 ton. 
Po wyładowaniu wszystkich towarów będziemy tam 
na miejscu ładowali kukurydzę z przeznaczeniem 
U.K. lub kontynent. Postój w Mombasa potrwa naj
prawdopodobniej do końca b. m. Podróż do Europy

„pogranicza Jacka Londona".
A teraz kilka słów od „pływających". Pisze kole

ga B. Biskupski.*
będzie trwała jeden miesiąc czyli w ostatnich dniach 
października lub na początku listopada powinien 
statek powrócić do Anglii lub Europy. Nie wiem do 
tej chwili, co zrobię wówczas ze sobą. W każdym 
razie za wszelką cenę przyjadę na krótki chociażby 
urlop do domu. Ewentualnie może wogóle zejdę ze 
statku na dobre by pozostać na lądzie dłużej. Sto
sunki i warunki mam obecnie bardzo dobre i master 
spokojny i kulturalny i harmonijnie mi się z nim 
pływa i pracuje. Inni oficerowie również sympatyczni 
w obejściu. Marynarze dobrzy fachowcy i co raczej 
dziwne nie upijają się zbyt często. Jednym słowem 
miłą mam dokoła atmosferę.

Jesteśmy w pasie równikowym, więc rzeczywista 
upały panują tutaj ogromne ciągle. Noce jednakże są 
stosunkowo chłodne i dzięki temu można dobrze wy
spać się 1 odpocząć, po zachodzie słońca, tymbardziej 
że nie wyładowują tutaj w nocy, a co najważniejsze 
niema komarów, które częstokroć są plagą podzwrot
nikowych miejscowości.

Czuję sią fizycznie bardzo dobrze. Tęsknię jed
nakże za swym domem i kolegami i przyjaciółmi.

B. Biskupski

LIST Z LONDYNU
Kiedy pewnego popołudnia jak zwykle dla zacią

gnięcia języka, wpadlem do Samopomocy — Sekre
tariat przedstawiał conajmniej niezwykły widok.

Panna Halina, nie na maszynie, a na biurku wy
bijała palcami melodię, w takt której sekretarz 
improwizował pląs, będący kombinacją oberka, ko
zaka 1 kankana.

Powariowali, pomyślałem i wczuwając się w sy
tuację na wszelki wypadek zacząłem naśladować ru
chy mego Imiennika.

„To już wiesz?" spytał mnie w przerwie między 
jedną a drugą figurą — „Wiem" odpowiedziałem z 
tajemniczą miną „Ale skąd? List przyszedł dopiero 
przed chwilą" wykrzyknął Buslakiewicz i nie kończąc 
hołubca wcisnął mi papier w rękę.

Panna Halina przestała „grać" a ja odsapnąwszy 
przeczytałem list 1 dopiero wówczas zrozumiałem 
przyczyny tej niecodziennej atmosfery.

W liście „permanent secretary of the Board of 
Admiralty" donosi ni mniej ni więcej tylko, że1 udzie
lona. Samopomocy przed kilku miesiącami pożyczkę 
w wysokości £2500 umarza się i że na dodatek Admi
ralicja ofiarowuje drugie £2500.

Przeliczywszy szybko (w pamięci) że jako czło
nek M.S.W. jestem bogatszy o prawie £10 — mimo 
wagi 14 kamieni (nie licząc żółciowych) i ciężkiego 
dowcipu, nogi zadrgały mi do czeczotki. Ale opano- 
nowalem się i złożyłem sekretarzowi serdeczne po
winszowania. „Ale prezes się martwi" — powiada 
Buslakiewicz — „liczył na dwa razy więcej". — „Pre
zes się martwi" — powtórzyłem 1 uprzytomniłem so
bie ile energii, woli, żeby nie powiedzieć uporu oraz 
wysiłku trzeba było włożyć, aby wreszcie otrzymać 
taki list.

Prezes, który w wolnych chwilach od trosk fi
nansowych Samopomocy zaszczyca mnie przyjaźnią 
— przed trzema mniejwięcej laty zwierzył mi się z 

zamierzeń ataku na kiesę Admiralicji. Chodziło tu 
o sumy pryzowe i sumy „funduszu gospodarczego". 
Zastanawiał się wówczas czyby nie podeprzeć tej 
akcji jakimś argumentem historycznym w rodzaju 
brania udziału w podboju wyspy przez Normanów — 
jakiegoś polskiego korpusu posiłkowego, ja sugero
wałem że możeby wykorzystać fakt że jesteśmy bez 
ziemi — jako ten władca angielski (mój imiennik 
zresztą) — to znów prezes mówił o Józefie Conradzie.

Ja argumentowałem że Konrad Namieśniowski 
próbował i nic z tego nie wyszło. Ale prezesa niepo
wodzenia poprzedników nie zniechęcają.

Zaczął chodzić, pisać, interweniować, prosić 
znowu pisać, zapraszać, chodzić, jeździć no i na po
czątku tego roku tuż przed Walnym Zjazdem — nie 
wiem czy wychodził czy wypisał, czy wyinterwenio- 
wał — w każdym razie S.M.W. otrzymało pożyczkę 
spłacalną w ciągu 20 lat.

Winszując sukcesu Prezesowi powiedziałem 
„Należy się Panu medal".

Ale prezes nie był zadowolony.
Na laurach nie spoczął i zaczął od nowa chodzić, 

pisać, interweniować (patrz wyżej) i S.M.W. otrzy
mała ten list, dzięki któremu odkryliśmy talenty 
choreograficzne u sekretarza.

Więc dzisiaj już nie mówię a piszę „Medal dla 
Prezesa".

A cóż poza tym w Londynie?
Żyjemy w atmosferze politycznej gorączki, któ

rą może dobrze zobrazuje poniższa autentyczna hi
storia, która wydarzyła się w S.M.W.

Pewnego dnia przychodzi do naszej restauracji 
jedna pani i pyta czy można dostać obiad. „Oczywi
ście" powiada kelnerka wskazując jej stolik.

„Ale przede wszystkim chciałabym się dowie
dzieć" — powiada pani gość — „Czy Samopomoc jest 
za prezydentem czy za generałem?"
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Kelnerka przytomnie wyjaśniła ..Dzisiaj radzę, 
proszę pani, befsztyk" — i wątpliwości jakoś się roz
wiały.

Poza tym jesień tego łata mieliśmy dość zimną, 
choć za to było dużo opadów.

Niestety nasz prezes nie pracuje ani w polityce 

ani w meteorologii. A szkoda. Napewno zasłużyłby 
sobie na medale.

Ale za finanse Samopomocy już nie w trybie 
warunkowym ale w trybie oznajmiającym (nie mogę 
niestety w rozkazującym) piszę „Medal dla Prezesa!" 

Jan z Earls Courtu

Z TEKI WSPOMNIEŃ
♦

* ♦
Tak się złożyło, źe jako mar. floty walczyłem na 

lądzie w obronie wybrzeża w roku 1939. Otrzymałem 
zaokrętowanie na ORP „Mazur" dnia 1 września na 
godz. 12.30. ORP „Mazur" był zakotwiczony w porcie 
wojennym. Jeszcze przed udaniem się na okręt chcia- 
łem się pożegnać ze swoją znajomą. Odłączyłem się 
więc od grupy kolegów, którzy bezpośrednio udali się 
do portu. Kiedy około godz. 1100 znalazłem się na te
renie portu usłyszałem wycie silników niemieckich 
bombowców, które nadleciały niespodziewanie na 
port Wojenny. Ryk pikujących samolotów, wybuchy 
bomb wstrząsnęły powietrzem. Zrobiło się zamie
szanie. Odezwały się K.M.. artyleria. To był pierwszy 
nalot nieprzyjaciela. Wśród huku wybuchających 
bomb, karabinów, usłyszałem krótkie serie „Bofor- 
sa“, to Z.D.O. z Mazura stojąc po kolana w wodzie na 
pokładzie Mazura odpowiadał niemieckim napast
nikom. Nagle straszny wybuch wstrząsnął portem. 
Bomba trafiła w skrzynie z amunicją dla artylerii 
helskiej, którą załadowywano na pokład ORP „Nu
rek". Wybuch tej amunicji zatopił Nurka a bomba 
Mazura. Prawie wszyscy z tych okrętów zginęli. Lecz 
nie te okręty były celem tego nalotu. Niemcom cho
dziło o nasze okręty podwodne, które prawie że ostat
niej chwili opuściły port. Gdy więc zostałem bez 
okrętu, zameldowałem się po raz drugi w Kadrze 
Floty. Zostałem przydzielony do drugiej komp. II Ba
talionu jako łącznik d-cy batalionu. Dowódcą był 
kmdr.ppor. Horyd.

Po zorganizowaniu się i zaopatrzeniu batalion 
wyruszył na front. Wieczorem szliśmy w kierunku 
Chyloni a potem Rumia Zagórze. Na froncie ku zdzi
wieniu wszytkich powitali nas z wielką radością 
młodzi harcerze, którzy wraz z Obroną Narodową i 
P.W. opóźniali dzielnie przez kilka dni napierają
cych Niemców od strony Wejcherowa. Komandor 
Horyd nic się jednak nie dowiedział od tych oddzia
łów o położeniu Niemców. Zdecydował więc iż rozpo
znanie sami musimy zrobić.

Po naradzie z dowódcami kompanii Komandor 
sam wybrał się na zwiady zabierając mnie jednego ze 
sobą. Wręczył mi parabelum ze słowami: „To będzie 
wygodniejsze". Szliśmy w kierunku gdzie mieli się 
znajdować Niemcy. Zaczęło się rozwidniać. Dotarli
śmy do skraju lasu. Zobaczyliśmy pierwszych Niem
ców krzątających się przy umocnieniu okopów, z któ
rych poprzedniego dnia wyparli naszych. Leżeliśmy 
wśród tarniny i Komandor piln!e obserwował przed
pole przez lornetkę. Przed nami była nieprzyjaciel

ska piechota. Nagle tuż koło nas usłyszeliśmy nie
miecką mowę. Zdrętwiałem. Chwyciłem parabelum, 
ale Komandor nie pozwolił. Trzech Niemców przeszło 
po „naszych piętach" nie widząc nas. „Ci też badają 
teren" powiedział Komandor. Poszliśmy dalej skra
jem lasu. Odnaleźliśmy baterię niemiecką, czołgi 
przyczajone pod ochroną. „Spotykaliśmy" Niemców 
często. Oni hałaśliwi, pewni siebie. My po cichu i 
ostrożnie. Głośne ich zachowanie ułatwiło bardzo 
nasze penetracje. Swobodne zachowanie się Niemców 
było zrozumiałe, dotychczas nie napotkali żadnego 
poważniejszego oporu. Komandor zauważył, że arty
leria niemiecka ulokowała się zbyt blisko lasu. Po 
powrocie do swoich byliśmy bardzo głodni i zmęczeni. 
Zjedliśmy puszkę szynki, pół razowca, popili wodą z 
potoka i zapalili. Po naradzie z Dowódcami Komp. 
trochę odpoczynku. Ściemniło się już kiedy batalion 
stanął na skraju lasu. W dali widziałem zarysy za
budowań gospodarczych. Przypominam sobie, że to 
tu na prawo o kilkaset metrów stoi ta bateria. Wie
działem o co chodzi. Zniszczyć ją. Przed tym trzeba 
przejść linie piechoty.

Siła naszego ognia była minimalna gdyż cały 
batalion był uzbrojony w broń, która służyła Francu
zom w pierwszej wojnie światowej, długie karabiny 
„Lebele", „Bertjery", które zwykle po pierwszym wy
strzale odmawiały posłuszeństwa. Zresztą strzelać 
nie było czym. Każdy marynarz zafasował przed wy
marszem na front aż dziesięć nabojów. Z tej prostej 
przyczyny Komandor liczył na siłę naszych „Bartków 
Zwycięzców". Nasza druga komp. tworzyła prawe 
skrzydło, pierwsza szła za nami. Z lewego skrzydła 
trzecia. Wyszliśmy cicho w pole. Niemcy jakby coś 
wyczuli. Zaterkotał ich C.K.M., poszły rakiety. Dobrą 
osłonę dały nam kartofle i koniczyna. Rakiety opa
dły, ucichło. Znów cicho naprzód. Doszliśmy do pol
nej drogi. Znów ich C.K.M., rakiety spadły nam na 
„pięty". W świetle rakiet, leżąc w trawie przed drogą 
mogliśmy zobaczyć głowy Niemców w okopie o sto 
metrów przed nami. Znów cisza.

Równocześnie z wystrzałem Komandora z para
belum, porwał się cały batalion z potężnym hurra, 
naprzód. Nim Niemcy zdążyli się zorientować, byli
śmy już na ich karkach. Komandor z gromkim hurra 
pędzi naprzód, my za nim zostawiając niedobitków 
pierwszej kompanii. Zrobiło się piekło. Wszystkie 
machiny jakie Niemcy posiadali puścilrw ruch. Arty
leria wali ile wlezie. Nam jednak już nie szkodzi. 
Rozlegają się rozpaczliwe krzyki Niemców „Mein Gott 
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i Donnerwetter". Dopadamy w końcu stanowiska 
dział. Lecz tu dopiero można było się wyżyć. Tej nocy 
nie mało niemieckiej krwi spłynęło w piaski naszego 
wybrzeża. Bateria została zlikwidowana. Trzeba się 
jednak było wycofać, gdyż groziły nam czołgi nie
mieckie. Dwóch oficerów mieliśmy w niewoli. To był 
pierwszy nasz wypad, którego duszą był kmdr. Horyd. 
Jego przykład porwał całą kompanię za sobą. Zdobył 
sobie zaufanie całego batalionu. Podobnych wypad
ków było więcej. Organizował je sam Komandor. Po 
każdym udanym wyskoku, sam musiał zrana „po
patrzyć" na swoje dzieło zniszczenia. Rozpoznania 
robił zawsze osobiście jedynie mnie zabierając. Niem
cy już po pierwszym naszym uderzeniu wzmogli 
czujność, stali się ostrożniejsi. Komandor „wyskaki
wał" co nocy, zawsze w innym miejscu i o innej po
rze. „To potęguje nasze siły" mawiał. Któregoś dnia 
Komandorowi zwrócił jakiś marynarz uwagę że Ko
mandor powinien odpocząć choć trochę. Odpowie
dział „wygramy wojnę będziemy odpoczywać".

Nasze wypady osiągnęły cel, na samo hurra z 
piersi trzydziestu czy sześćdziesięciu naszych, zwie
wali aż miło. Jednak czołgi niemieckie robiły swoje 
1 Niemcy choć z dużymi stratami posuwali się powoli 
naprzód. Pierścień był coraz mniejszy. Stale bom
bardowanie z powietrza z morza 1 lądu. Brak broni 
doprowadzał Komandora do rozpaczy, lecz nie oka
zywał zmęczenia, nie tracił wiary.

# *
Kolegom rocznika 1929 — 1932 

Szkoły Podchorążych Mar. Woj.
Alfonsowi Górskiemu 
Edwardowi Iwaszkiewiczowi 
Romanowi Jankiszowi 
Mieczysławowi Koblerzyckiemu 
Kazimierzowi Kraszewskiemu 

ś.p. Edwardowi Kwiecińskiemu 
Konstantemu Lechowi 
Włodzimierzowi Łaskoczyńskiemu 
Tadeuszowi Męczyńskiemu

ś.p. Andrzejowi Piaseckiemu 
Romanowi Potockiemu 
Ksaweremu Reuttowi 
Bolesławowi Romanowskiemu 
Witoldowi Sągajłło

ś.p. Januszowi Sokołowskiemu 
Cezaremu Tomaszewlczowl 
Pawłowi Żelaznemu

w 25-tą rocznicę wstąpienia do Szkoły 
tę garść wspomnień poświęcam.

Wczesnym porankiem upalnego lipcowego dnia 
przed ćwierćwiekiem zjeżdżała się do toruńskiego 
grodu nad Wisłą gromadka złotej młodzieży z całej 
Polski, kierując swe kroki ku czerwonym murom 
starego po-krzyżackiego klasztoru. Jechaliśmy tam 
z Wołkowyska, Kałusza, Białegostoku, Tarnowa, So
chaczewa, ba nawet z Liege w Belgii 1 z Harbina 
w dalekiej Mandżurii. Co nas ściągnęło razem...? 
Pewnie nie chęć zrobienia kariery ani dorobienia się 
majątku — próżno byłoby mówić o idei służby na 
morzu, bośmy wtedy tego morza ani na oczy nie 
widzieli ani wiele o nim wiedzieli...

Przez świat przewalają się różne siły, kierunki 
i dążenia i pociągają nas za sobą, napozór bez naszej 
wiedzy i woli. Szliśmy w ślad potężnej, dynamicznej 
siły, co od zarania ludzkości każę śmiałkom sięgać 
po to co niedosięgłe, zdobywać Eweresty, schodzić

W tej nierównej walce, która z naszej strony 
jedynie była oparta na wypadach na pozycje, Horyd 
był wszystkim. Sam je opracowywał, sam brał udział 
W hich. Przewodził, porywał wszystkich „chłopców" 
za sobą, dzielnie bił, brał do niewoli i nosił rannych. 
Z wielu wypadów wracał zwycięsko. Nie tylko wspa
niale niszczył nieprzyjaciela, ale zdobył sobie serca 
marynarzy, świecąc wszystkim przykładem odwagi 
i męstwa. Duch bojowy stał się wśród nas tak silny, 
że nie było nikogo ktoby nie wierzył w ostateczne 
zwycięstwo.

Dotkliwie odczuwaliśmy w tym nadludzkim wy
siłku zmęczenie, jednak pocieszaliśmy się słowami 
Komandora „wygramy wojnę, będziemy wypoczy
wać".

17-ty września 1939 roku przygnębił nas tylko 
na chwilę. Komandor poprowadził na wypad. Zda
wało się, że ten wspaniały człowiek nie może zginąć. 
Jednak w jednym z ostatnich dni tej krótkiej i cięż
kiej walki zginął śmiercią bohatera na „Polu Chwa
ły" — zginął w obronie wolności ukochanej Ojczyzny, 
Jej oddając w ofierze swoje młode jeszcze życie.

Ileż to razy w dniach ciężkich, ciemnych dniach 
obozów koncentracyjnych biegły do Mego moje 
wspomnienia i kto wie czy nie one pomogły przetrwać 
straszną noc okupacji hitlerowskiej.

ZBYSZEK

* CLeno w NS $.16, fok
w głębiny oceanów. Za ciasno, za szaro i monotonnie 
było nam w rodzinnym Buczaczu, Łomży, Rzeszowie 
i Miasteczku koło Nakla: gdzie życie płynęło spokoj
nym utartym trybem, gdzie „nic się nie działo" w 
powszedniości dnia codziennego. Od dzieciństwa kar
mił naszą wyobraźnię Sienkiewicz ze swym wspa
niałym bogactwem życia, pełnią, przygód i monu
mentalnych zmagam narodu, wśród których jedno
stki wybijały się „chodząc w chwale jak w słońcu". 
Dorastaliśmy wszyscy na lekturze Conrada, Curwoo- 
da, Londona; ciągnął nas w świat. Głód życia, wakiła 
w nieznane Wielka Przygoda... Któż z nas nie śnił 
po nocach o cudach 20.000 mil podmorskiej żeglugi, 
nie marzył o Beniowskim na Madagaskarze, o Strze
leckim odkrywającym górę Kościuszki, o Modrzejew
skim budującym most w Brooklynie...

Spotkaliśmy się w Toruniu i szli w świat w takt 
piosenki:

Dalej marsz do góry głowy
Nam dziewcząt roje, sława, krzyż...
Dalej marsz na nowe tory 
Wolne duchy rwą się wzwyż...

...tchu w piersiach brakło rzucając światu ten zew 
młodociany, buńczucznie biły podkute buty kandy
dackie o bruk Bydgoskiego Przedmieścia w drodze 
na strzelnicę i hardo w górę wyrzucały się na pałkę 
ogolone głowy... Cieszyły się oczy dziewczyn po ale
jach toruńskiego parku, napawały się tajemnie 
ochotą przyszłej uciechy... Hej, piękny był toruński 
park, piękne były 1 dziewczęta... One to pierwsze 
spełniły słowa piosenki co nas wieść miała do Wielkiej 
Brytanii...

„Młodości — ty nad poziomy wylatuj" wzywała 
nas przed Toruniem jeszcze inna pleśń. Nasz wylot 
ponad poziomy zaczął się od ogolonej głowy, drelicho
wego ubrania, musztry Bruśnickiego i sierżanta Gło
wackiego (...kandydat technika skończył a „za szyjka 
broń" nie umi zrobić...) Charaktery nasze urabiali 
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wrzaskliwy porucznik Francki co za niewyczyszczone 
buty całą gromadę na czworaki stawiał z butami na 
rękach i psim chodem do miejsc ustępowych pędzał 
(...co kandydat się tak głupio na mnie gapi jakbym 
był indiański bożek Montezuma..?)—ponury Puzyna 
co za znalezioną pod łóżkiem zapałkę całą sypialnię 
ze snu zrywał, zapałkę kłaść kazał na szeroko roz
postarte prześcieradło i w nocnych koszulach pro
wadził 13 razy dookoła dziedzińca przy śpiewie mar
sza pogrzebowego, zanim zapałkę z ceremoniałem 
pozwolił na śmietnik wyrzucić... Ci przynajmniej 
gnębili nas z humorem co poprzez lata przetrwał. 
Urabiali nas i inni, co humorem zbytnio nie grzeszyli: 
po latach dziwnie pomyśleć, że tylu naszych „kurso
wych" odeszło Już z tego świata: Bruśnicki, Ciesz
kowski, Jankowski. Strzałkowski, Borejko, Lewicki... 
Nie kochaliśmy zanadto niektórych, ale nie mieli 1 
oni łatwego z nami zadania... de mortuis nihil nisi 
bene — niech im za ich trudy z nami ta ziemia (swoja 
czy obca) lekką będzie...

Przez wspomienia przewijają się niezapomniane 
postacie tych co w nasze, niezawsze pojętne, głowy 
kładli wiedzę i doświadczenie. „Dziad" Bocheński, co 
z Conradem razem na żaglowcach po dalekich mo
rzach pływał, uczył nas arkanów żaglowania. „Dziad" 
wzory na dewiację wyprowadzał nie z pamięci ale 
przepisywał ze starego wytartego notesu 1 mylił się 
po wielekroć... Pokpiwaliśmy wówczas z takiego sy
stemu uczenia, ale, wiele lata później, czasu wojny 
patrolując obok pól minowych zdała od lądu, jakże 
człowiek był wdzięczny za Dziadowską naukę rozpo
znawania gwiazd i określania miejsca choćby z jed
nego tylko poprzez chmury mrugającego śwatełka... 
Wykladowca-elektryk pocieszny był i uzwojenie mo
toru tłumaczył jako „fistułka nawija sia na bara
ban..." Mimo różnicy wieku i galonów jednakowe 
miał z nami „chody" 1 drogi nasze często się krzyżo
wały po krzakach toruńskiego parku... a ostatni 
raz gdzieśmy go spotkali? Gdzieś w zaułkach Mont
parnasse przed świtem, gdy „Litwini z nocnej wracali 
wycieczki!" Niemówione istniało między nami poro
zumienie, gdyż jemu tak chciało się wykładać jak 
nam wykładów słuchać... i na egzamin poczciwina 
pytania imiennie przydzielił i w rządku numerami 
na stole ułożył. Egzamin szedł sprawnie ku zadowo
leniu wszystkich, dopóki koso-okl Wicik złego nu
meru nie wyciągnął 1 popsuł całą kolejność... Komen
dant nasz na wojskową postwę zdobyć się nigdy nie 
mógł, salutował jakby muchy sprzed nosa opędzał, 
i czapki nigdy nie mógł prosto na głowę nałożyć: 
jakby nie chciał to orzełek zawsze w jedną a gwiazd
ka w drugą stronę patrzały... Przy jakiejś wielkiej 
uroczystości narodowej, samże Komendant musiał 
szkołę do kościoła prowadzić i sprawiać zbiórki: 
„przed kościołem za kościołem .po kościele przed ko
ściołem". Uczył się przez cały wieczór poprzedni po
prawnych komend i musztry szablą... ale „przed 
kościołem" zapominał nauki 1 ku niezmiernej uciesze 
wychowanków bezradnie machnął szablą, jak kosą 
i zdesperowany wykrzyknął „Maszehrhrhrować... Ale 
serce miał ze złota i nikomuby krzywdy nie uczynił...

Młodzież bezlitosna jest w swej krytyce — i my 
nie widzieliśmy w nich nic innego poza ich wadami 
i śmiesznościami i szybko ukuliśmy niebezpieczny 
slogan że nas uczą „jak postępować nie należy". Nie 
ironią losu, ale nieubłaganą kolejno‘cią rzeczy tego 
świata, gdy myśmy skolei poszli szkolić młodszych, 
to dla każdego rocznika rekruckiego nasze osoby były 

znów przedmiotem krytyki i ukrytego naigrawania 
się... A ci co z Lej samej szkoły w parę lat później 
wyszli już nas samycn za „starych pryków" uwa
żali...

Naprzemian z Toruniem braliśmy zaprawę mor
ską na pływaniach szkolnych. Bałtyk powitał nas 
pierwszy raz jesiennymi sztormami na „kandydac
kim", a kanonierki huśtały na krótkiej fali że zda
wało się człek ostatnie jelita wyda z siebie... Ale na 
drugą już podróż oswoiliśmy się z morzem i gdy 
„Willa" nas wiodła poprzez fiordy Norwegii byliśmy 
już starymi wilkami morskimi... Gnębili nas palacze 
na „Wilii" łamiąc nasze grzbiety załadowanymi po 
brzegi szuflami węgla rzucanego do kotłów, czysz
czeniem rusztów paleniskowych na każdej zmianie 
wachty, gonieniem po bunkrach i sypaniem węgla 
czy potrzeba było czy nie... dopóki się nie poznali 
że z nas „hardy naród" co w bylekażdej pracy spro
stać im potrafi... Jeden Kurzyjemski co z miękkiej 
gliny był robiony, próbował papierosami 1 poczę
stunkiem się od twardej pracy wymigać. Systema
tycznie poczęliśmy go więc „z jamy wykurzać" i wo
jowniczy Kwiatek lej wodził w nocnych „polowaniach 
na tygrysa". Chodziła ofiara niedoli na plebanię się 
skarżyć i grzmiał potem z ambony żołnierski ksiądz 
Sienkiewicz na zgorszenie dzisiejszej młodzieży co 
koledze genitalia atramentem maluje, a co gorsza, 
jedno czarnym, drugie czerwonym... Stawał cały 
kurs do karnego raportu i zgodnym głosem co do 
jednego wydał wyrok: „nic tu po nim". Tak wyra
bialiśmy nasz esprit de corps.

Aż wreszcie nadeszła Wielka Przygoda: podróż 
na „Iskrze" przez pół roku, przemierzanie Atlantyku 
na żaglach, przejście przez oko cyklonu co łodzie 
pozrywał, żagle porwał w strzępy i jeden tylko jedy
ny gezań, co nas uratował zostawił i na czyste wody 
wyprowadził... Stary „Dziad" co tajfuny na Chiń
skim morzu przechodził od rana samego widział 
złowieszczą czarną smugę na horyzoncie i cyklon 
przepowiadał i na zmianę kursu nalegał, ale mu nikt 
wierzyć nie chciał... Zanim się „czynniki oficjalne" 
zdecydowały na noc żagle skracać, sztorm już wisiał 
nad nami. Poszliśmy topsl‘e zwijać gdy „Iskra" już 
na burcie leżała... a na rozkaz D.O. aby żagle refo
wać, nawet dobroduszny z.d.o. „Kwiatuszek" co złego 
słowa w życiu przez usta nie przepuścił, nie wytrzy
mał i wygarnął, „...a niech sobie teraz majtki zre- 
fuje..." Poczciwy „Kwiatuszek" zginął jako jedna 
z pierwszych ofiar wojny. Odwiedzaliśmy „Iskrą" 
Polonię amerykańską: drwiliśmy wówczas z ich po
łamanego języka (...ruptura nie jest rozdarciem, 
jest to muskularna hernia w murze brzusznym...) 
— kto przypuszczał wtedy że dzisiaj taki sam żargon 
stanie się i naszym udziałem...?

„Iskra", Iskra... błogie czasy pseudo-nauki na 
zalanym słońcem pokładzie, robienie linii pozycyj-1 
nych „od tyłu..." ,,A-a-a-a“, skrzeczał potem „Dziad", | 
to nieładnie proszę Panów, nieładnie..." wydało się 
że włochaty Zunga poprzez zenzę do dziadowskiej 
kabiny chodził i pokazywał mu swoje SomneryJ 
„wszyscy inni od tyłu robią, tylko ja jeden liczę po
rządnie..." Przewijały nam się w podróży „obce porty 
— mew eskorty"; latały ryby nad pokładem, klęliśmy j 
na zapleśniałe konserwy 1 po nocach placki karto- ’ 
flane piekli na kradzionym smalcu... Wspominają 
się czerwone latarki pod Nr. 34 w Cherburgu i salony 
z miękkimi kanapami na Calle Canalejas w Las 
Palmas... Oprócz „Kwiatuszka" co księdzem powi-
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nien był zostać a nie po morzu chodzić, gonił nas 
poprzez wanty i maszty kto chciał... Naraziliśmy 
się „Staremu" co na nocną ślepotę cierpiał, ale 
udawał, że dobrze widzi po ciemku, a gdyśmy go 
„nakryli" szalał przy raporcie: .... ja was do zenzy
...ja was w kajdany ...do czarnych robót! — Obsta
wała potem godzinami „czarna sekcja" karne stójki 
pod karabinem, z cegłami napełnionymi plecakami, 
próbując utrzymać równowagę „na baczność" na 
kołyszącym się pokładzie, przy dzikim naigrawaniu 
się Konarskiego... Ten to miał w myśl przysłowia 
„wielkie oczy", i gdy raz w nocy na samym środku 
Atlantyku sygnalista z dziobu światło jakieś poprzez 
chmury zameldował, wyrwany z drzemki Konarski 
nie popatrzał przed dziób, wystrzelił 3 rakiety alar
mowe. zrobił alarm ratunkowy i D-cy wyjaśnił 
„najeżdża na nas duży pasażer Nie skończyliśmy 
jeszcze zwrotu robić, łamiąc sobie karki po ciemku, 
gdy chmura się rozeszła i wschodzący księżyc oświet
lił nieskalaną pustkę oceanu... Innym razem idąc 
poprzez Kanał Kiloński, Konarski zobaczył zdała 
sylwetkę kontrtorpedowca idącego naprzeciw nas: 
zarządził zbiórkę całej załogi do parady burtowej, 
kazał trębaczowi grać honory na milę przedtem... 
gdyśmy podeszli bliżej, torpedowiec okazał się być 
ogołoconym z wszelkiego uzbrojenia, z pokładu ster
czały tylko liczne zawory i rurociągi, jako że przero
biony był na ropowiec i nie nosił ani bandery ani 
znaku na maszcie... i na nasze saluty, z mostu wy- 
chilił się szyper i pomachał zdiętą z głowy kaszkie- 
tówką...

Wiodły nas i umilały nam życie piosenki... Na 
kandydackim śpiewaliśmy idylliczne „gdy w ogrodzie 
botanicznym zakwitną bzy..." i „Złamane serce..." 
a Garry Cooper Piasio jęczał na pile. Kiedy „Wilją" 
chodziliśmy prochy Słowackiego do Kraju sprowa
dzać, graliśmy „Kiedy znów zakwitną bzy" a melan
cholijną „O Mona jak mi smutno jak mi źle..." Po 
ciepłych morzach wiodły nas romantyczne i krew 
w żyłach burzące — „Ramona" (do której szybko 
dorobiliśmy rym „wymiona"), „Rio Rita", tęskna 
„Siboney", z hawajskimi gitarami grana „Biała 
Lady". Było to w Breście chyba, gdybyśmy trafili po 
raz pierwszy na jedną z tych niezapomnianych me
lodii co w sercu dziwne tęsknoty i niepokoje budzi: 
„Księżyc nad Tahiti — Pagan Love Song..." A pod 
koniec pływania nuciliśmy już tylko „męskie" i mor
skie piosenki: „Na statku dnie w kotłowni, tam gdzie 
palacze są..." „Wypij do dna, niech moc piekielna 
wino przez żyły gna..." „Będziemy pić morderczy gin, 
i klinem klin..." i „Nie zaznał życia kto nie służył 
w marynarce..."

Gdyśmy się zdobyli na pierwszą zbiorową de
cyzję: założenia funduszu patefonowego i układali 
repertuar płyt do kupienia, projektowi nabycia „Mar
sza Liliputów" sprzeciwił się czupurny Włodeczek co 
mimo obcasów Venusową miarą się mierzył. Płyta 
kupiona została i Włodeczkowi nerwy psuła, aż ją 
wreszcie kiedyś rozbił w drzazgi; druga przyszła na 
jej miejsce i Włodeczek dał za wygraną.

Były wreszcie i inne piosenki co szły z nami przez 
cały czas, powtarzane z rana i wieczora: przez pra
ojców naszych śpiewane „Kiedy ranne..." i „Czy toń 
spokojna czy huczą fale..." Dla tych z nas co w czasie 
wojny ze śmiercią w chowanego się bawili, piosenki 
te często ostatnią nadzieją były... „Boś Ty nam 
tarczą, Boże Ojcze nasz..." Ciekawe ilu z nas dzisiaj 
powtarza choćby bezgłośnie te słowa zrana i przed 
nocą...?

Nasza Wielka Przygoda trwała gdyśmy przeszli 
na Flotę i przykładali się do jej rozwoju, każdy na 
swój sposób. Wysiłki nasze nie zawsze jednakim 
cieszyły się uznaniem przełożonych. Mądrala „Tau- 
szku" (kpiliśmy z niego „Tadziu kichnij" gdy cier
piał paroksyzmami nieznanej nam wówczas „hay-fe- 
ver“) oprowadzał raz po Gdyni wycieczkę ze Sztabu 
Głównego. Będąc specjalności kanonierskiej, rozmo
wę sprowadzał na szczegóły uzbrojenia wybrzeża 
nowymi działami, ale gdy mu zadano pytanie co 
będzie jak „Deutschland" wejdzie do zatoki Gdań
skiej, Tauszku jak Zagłoba odpalił bez namysłu: 
„Postawimy na molo dużą tablicę z napisem Boże 
miej w opiece naszą Flotę..." Za swój cierpki choć 
realistyczny humor Tadzio w 3 dni potem był już na 
karnym przydziale we Flotylli Pińskiej, gdzie z miej
sca zaczął zmieniać uzbrojenie na „Nieustraszo
nym"...

Wypadki wojenne pokazały że tablica na molo 
nie pomogła, gdy nawet nie „Deutschland" ale tylko 
„Schleswig-Holstein" przyszedł na nasze wody... 
Sporo mieliśmy u nas takich „publicznych tajemnic", 
o których wszyscy wiedzieli ale mówić o nich nie 
było wolno, a trzeźwe patrzenie się na sprawy u- 
chodziło za defetyzm... Dzisiaj po tragicznych do
świadczeniach historii, wciąż jeszcze pokutują u nas 
bolesne problemy jak zmiana obywatelstwa, problemy 
o których „oficjalnie" się nie mówi...

„Tauszku" z Pińska zdążył na Flotę wrócić i pier
wszy w historii tej wojny pojedynek artyleryjski 
rozgrywał z „Gryfa" strzelając na niemieckie Zer- 
storers". zanim bomby lotnicze uziemiły „Gryfa" 
w porcie na Helu...

Wracając do Sztabu Głównego, to nie mieliśmy 
doń szczęścia. Pijąc raz w nocy na „Podhalaninie" 
stojącym w porcie na Helu, nasz „Alf" wyszedł na 
pomost zaczerpnąć świeżego powietrza: że noc była 
duszna a wyziewy mocne, wyszedł jeszcze wyżej na 
górny pomost. W niepojętych powikłaniach zaproszo
nego umysłu zaczął sprawdzać czy reflektor działa. 
Gdy reflektor zadziałał bez defektu, trzeba było go 
użyć! Objechał całe wybrzeże, strasząc parki po na- 
brzeżnym lesie, wreszcie pojechał smugą światła na 
zatokę Pucką... znalazł coś białego na wodzie, ale 
Że oczy mgłą pijaństwa zachodziły nie mógł rozróż
nić co to było. Trzymał biały przedmiot w ognisku aż 
oczy nie dotrzymały... i kimnął... Białym objektem 
była „Jadwiga" wynajęta na nocną wycieczkę Szta
bu Głównego dla oglądania nocnego strzelania 
„Wichura". Oślepiające światło reflektora uniemoż
liwiało wszelką obserwację, strzelanie przerwano 1 do
piero na sygnał samego Frankowskiego poprzez P.O. 
Hel do „Kurhausu" zadyszany D.O. „Dziunio" przy
leciał biegiem i kazał reflektor wyłączyć... Trudno 
nas było wszystkich do Pińska wysyłać więc się tylko 
na raporcie skończyło...

Byliśmy wszędzie tam gdzie się coś działo nowe
go. W Dywizjonie Lotniczym oblatywaliśmy nowe 
oo pp. w Holandii. Zdobywaliśmy pierwsze miejsca 
w wielobojach załogowych Floty, bijąc w indywidu
alnych wyczynach „zawodowego" atletę Tymińskiego. 
Piszący te słowa wciąż używa wiecznego pióra otrzy
manego jako nagrodę sportową od Dowódcy Floty 
A.D. 1935. Radowali się wtedy Koledzy: „Jakąż inną 
nagrodę mógł gryzipiórek dostać jak nie wieczne 
pióro...?" Każdy szukał miejsca sobie najbardziej 
odpowiedniego — gdzież indziej mógł nasz „Jezuita" 
Grubaszko trafić jak nie do służby w wywiadzie, — 
on, te chodzące „oczy i uszy świata"...?
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Rwaliśmy się do wszystkiego co nowe i nieznane: 
chodziliśmy na staże do Francji zdobywać sekrety 
podsłuchu podwodnego, pisaliśmy do „Przeglądu 
Morskiego" o cudach światła niewidzialnego (pod
czerwonego) i dźwięków niesłyszalnych (ultradźwię
kowych). Za ciasno nam było w istniejącej organi
zacji, szliśmy więc tworzyć nowe działy: „panienka" 
Pawejek miał budować wywiad radiowy; krótkofa
lowiec „Mykita" i „skryba" Kozioł organizowali do
świadczalne Centrum Badań Sygnałowych, snując 
projekty doświadczeń nie innych jak te, które Alian
tom dały radar w czasie wojny...

Rośliśmy razem z Gdynią, nie brakowało nas 
także w Alhambrze, Colombinie, Maskocie, gdzie 
„foki" były najzgrabniejsze i Melodyst wodę na 
kredyt dawał...

Aż wreszcie nadszedł „wiek męski — wiek klęski"; 
przyszła Ostateczna Przygoda co rozmiarem swej 
katastrofy przekroczyła wszelką naszą wyobraźnię. 
Zwaliło się na nas życie, przez wielkie, przeogromne 
„Z", wyrwało nas z posad, utrąciło grunt pod nogami 
i rozsiało na tułaczkę po całym świecie...

Komu z nas pływając na „Wilii" marzyło się 
że wrócimy na te same wody morza Północnego i 
fiordów Norwegii, patrolując na postarzałym, prze
ciekającym „Wilku" pod Bergen, Trondheim, Sta- 
vanger... wchodząc „Gromem" w gardziel Narviku... 
Nie śniło się nikomu żeglując przez Kategat i Ska- 
gerrak, że w lata potem „głupawy Bolcio" i „smętny 
Pawio" przedzierać się tędy będą na okrętach pod
wodnych tropieni przez niemieckie patrolowce jak 
mysz w pułapce...? Kto z nas leżąc na słonecznym 
pokładzie „Iskry" i opędzając nietyle muchy sprzed 
nosa ile latające rybki, przypuszczał że przemierzać 
będziemy ten sam Atlantyk nieskończoną ilość razy 
na „Burzy", „Garlandzie", „Krakowiaku" w nieustan
nym trudzie i znoju prowadzenia konwojów...?

Gdy jedni z nas wyżywali się w walkach i bojach, 
innych udziałem stały się niepokoje internowania 
w Szwecji cierpiętne zrezygnowanie całych lat nie
doli jenieckiej pod wrażym jarzmem...

Szliśmy razem, do tego samego celu: nie wszyscy 
go osiągnęli i nie wszyscy doszli... Niektórzy odpadli 
na „boczne drogi", jak „Jasio — pożygałek", co ko
chał morze z całej duszy ale morze jego nie kochało... 
jak „Dziadka" Reutt, co prześladowany był przez 
przygody. Kiedyś w dzieciństwie „Arabcy go dogo
nili" w Egipcie za zrywanie daktyli poprzez płot. — 
„Dladka" w pociągu Gdynię przejechał, Wejherowo 
przejechał i obudził się dopiero w niemieckiej „pace" 
w Strzebllnie... Inni zniknęli z naszego grona na 
zawsze. Pierwszy odszedł zawadiacki Kwiatek, co miał 
„jakie życie taką śmierć", co kochał i wyzywał ryzyko 
gdzie mógł i wreszcie znalezł swą miarę i w potrój
nym wypadku motocyklowym. Przeorały jego grób na 
Oksywskim wzgórzu niemieckie bomby i pociski i 
trudnobyś dzisiaj krzyża nawet szukał... Przelewają 
się fale Skagerraku nad smętnym Plasiem co do 
chwały wiekopomnej dorósł za swój udział w ucieczce 
„Orła" z Tallina i razem z „Orłem" z patrolu nie 
wrócił... Rozproszyły silne prądy Kanału Angiel

skiego kości urodnej „żanetki" Sokołowskiego, co po 
pożarze na ścigaczu swój własny pas ratunkowy oddał 
nieumiejącemu pływać koledze, a sam odprowadził 
palący się ścigacz, aby wybuch zbiorników nie ogar
nął ogniem tych co po wodzie pływali... Gdy sta
niemy dziś wieczorem do apelu, puste zostawiając w 
naszym szeregu miejsca — w surowym rachunku 
prawdopodobieństwa im się wdzięczność nasza na
leży, za to „że to oni" a nie my... za to, że każdy 
z nas jeszcze dzisiaj „obecny" może na apel odpo
wiedzieć...

Przeminęła Wielka Przygoda, nasycił się nasz 
Głód życia... Gdy dzisiaj szron zaczyna pruszyć skro
nie, nasuwa się pytanie, czy aby buńczuczna piosenka 
młodości: .... nam dziewcząt roje, sława, krzyż..."
złudnych nam obrazów nie stawiała...? Piosenka nie 
zawiodła, spełniła swe obietnice: przyszły dziewcząt 
roje, przyszła sława dla wybranych, przyszły 1 krzyże 
— dla jednych doczesne dla innych wieczne... Ale 
czy to było to istotne życie do którego dążyliśmy...? 
Osiągnięcia z piosenki tylko krótkotrwałą radość 
przynosiły. Nie przebrzmiały jeszcze pierwsze echa 
melodii, gdy nasi pierwsi „zdobywcy najłatwiejszych 
sukcesów" przekonali się, że za wszystko trzeba pła
cić podwójną miarą, że nie ma róż bez kolców i nim 
przeminęła radość i uciecha z toruńskiego parku, 
nie obeszło się bez długotrwałych i bolesnych wizyt 
u bosmata Jaskuły co krzyżową odznakę specjalności 
na rękawie nosił... Ci na których potem awanse 
i medale spadały, znaleźli się w splocie intryg, zawiści 
i niezdrowych ambicji co gorycz i rozczarowanie 
wślad za sobą wiodą i chęć zapomnienia o wszyst
kim... Ci wreszcie co na krzyż wieczny zasłużyli, żal 
i pustkę w życiu u swych najbliższych zostawili...

Gdy myśmy dążyli do porywczych marzeń mło
dości, życie, to inne prawdziwe, głębsze życie szło 
nieprzerwanie pomimo nas, tocząc się nieubłaganie 
codziennym trybem dnia powszedniego... Na tej co
dziennej drodze życiowej nie zawsze przodowali nam 
ci co pierwsze lokaty zdobywali, nie zawsze ci sami 
których wojna na bohaterów wysunęła... Dopiero 
z dojrzałym wiekiem przychodzi zrozumienie że treść 
prawdziwa Istotna życia to jest zdolność wejrzenia 
wgłąb duszy ludzkiej, odczucia jej motywów i odru
chów, tolerancja dla wad i małostkowości naszych 
bliźnich, pomaganie sobie nazwzajem w marszu 
naprzód we wspólnym szeregu — chociaż innymi 
drogami — do wspólnego 1 tego samego celu.

Przeminęły fronty, przeszły ognie 1 burze dzie
jowe, powiędły wawrzyny, zatarły się cierpienia. 
Zamiast wiekopomnych wyczynów z marzeń młodo
ści. mamy do pokonania pozorną „szarzyznę" dnia 
codziennego, co więcej często hartu wymaga niż 
najgorętsze ognie czasu wojny. Oto do tego niech 
nas dalej wiedzie piosenka! Tym którzy do tego zro
zumienia już doszli i posiedli tę jedynie prawdziwą 
Pełnię życia i głębokie z niego zadowolenie, jak tym 
co na tej drodze jeszcze poomacku szukają — śle w 
dzisiejszą rocznicę koleżeńskie życzenia:

„Daj Boże"
Szef Kursu.
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