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NA 40-LECIE MARYNARKI WOJENNEJ
W dniu dzisiejszym mija lat 40 od pamiętnego 28 listopada 1918 roku, kiedy dekre

tem Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, utworzona została Marynarka Wojenna 
odrodzonej Rzeczypospolitej.

W najcięższych warunkach pierwszych miesięcy wojny z najeźdźcą bolszewickim 
i pośpiesznego zabezpieczania innych granic Państwa — powstaje do życia nasza Mary
narka Wojenna, morskie ramię zbrojne narodu. Dwudziestolecie niepodległości przynosi 
wspaniały rozwój tej broni, bliskiej sercu polskiemu. Po tragicznym wrześniu 1939 roku 
Marynarka Wojenna odrodziła się na Zachodzie, stając odrazu do walki ze wspólnym 
wrogiem. Osiągnięcia bojowe i zwycięstwa polskich jednostek morskich, walczących na 
wszystkich morzach świata, ramię przy ramieniu z marynarką wojenną wielkich mo
carstw sojuszniczych, są wielką i nadzwyczaj chlubną kartą w historii oręża polskiego.

Wierność w służbie dla Ojczyzny, pełne poświęcenie, [umiejętność i wytrzymałość 
bojowa żołnierzy Marynarki sprawiają, że niewielka stosunkowo ilość naszych jednostek 
morskich przeprowadza w ciągu wojny 1.162 patroli i operacji, 787 konwojów, 284 ataki 
na okręty nieprzyjacielskie, liczne walki z lotnictwem i inne, szczególnie trudne, służby 
pomocnicze. Za liczbami tymi stoją chlubne i zwycięskie działania bojowe, okupione nie
stety nieraz ciężkimi stratami. Dobre imię i sława Marynarza Polskiego zostały na 
całym świecie ugruntowane.

Mając za sobą takie dziedzictwo niedawnej przeszłości, marynarze mogą z dumą 
i ufnością spoglądać w przyszłość. Wierzymy wszyscy, że nadejdzie dzień kiedy otworzy się 
droga do wolności Polski. W tej ostatecznej walce, w zabezpieczeniu i utrwaleniu naszych 
granic morskich weźmie decydujący udział nasza Marynarka Wojenna.

Pana Prezesa Samopomocy Marynarki Wojennej proszę o przekazanie wszystkim
Kolegom-Marynarzom moich bardzo serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń, które 
składam w dniu 40-lecia Marynarki Wojennej.

Dnia 28 listopada 1958 r.
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40 LAT TEMU I PO TEM
28 listopada 1918 r. został podpisany dekret 

o utworzeniu marynarki i data ta uważana 
jest za „formalny" początek Marynarki Wo
jennej, odrodzonego państwa polskiego.

Treść tego dekretu była następująca:

„DEKRET
O UTWORZENIU SEKCJI MARYNARKI

Z dniem 28. XI. 1918 rozkazuję utworzyć 
Marynarkę polską, mianując jednocześnie 
pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego 
szefem sekcji przy Ministerstwie Spraw Woj
skowych.

Józef Piłsudski" 
Warszawa 28. 11. 1918 r.

Redakcja powyższego dekretu wydaje nam 
się dzisiaj dość dziwna. Powołał on do życia 
marynarkę polską, nie precyzując jaką, wo
jenną czy handlową. Sekcję marynarki umie
ścił przy, a nie w ministerstwie. Zarządzenie 
organizacyjne było jednocześnie zarządze
niem personalnym.

W ciągu dwu tygodni odrodzonej państwo
wości, nie wykształcił się jeszcze precyzyjny 
„język urzędowy". Pozwoliło to na interpre
tację słowa marynarka w szerszym zakresie, 
co znalazło swój wyraz w nowej organizacji 
władz naczelnych, marynarki przez utworze
nie dekretem z 14 maja 1919 r. Departamen
tu dla spraw morskich.

Dekret o utworzeniu Departamentu dla 
Spraw Morskich. —

W myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 
20 marca r.b. tworzy się zamiast Sekcji Ma
rynarki przy Ministerstwie dla Spraw Woj
skowych, Departament dla spraw Morskich 
— od dnia 2 maja r.b. według etatów, za
twierdzonych przez Ministra Spraw Wojsko
wych.

Departament podlega przez swego szefa 
bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych.

W zakres działalności Departamentu wcho
dzi całokształt zarządzeń i interesów, doty
czących spraw Marynarki Wojennej i Han
dlowej, portów i żeglugi morskiej. Flotylli 
Rzecznej i składu osobowego.

Instytucje rządowe, które dotychczas zaj

mowały się sprawami żeglugi morskiej, mają 
je przekazać Departamentowi.

Szefem Departamentu mianuję kontr
admirała, Kazimierza Porębskiego i jego za
stępcą kontradmirała Wacława Kleczkow
skiego.

W Warszawie, dnia 14 maja 1919 r.

Naczelnik Państwa
J. Piłsudski

Minister Spraw Wojskowych
J. Leśniewski

Prezydent Ministrów 
w.z. S. Wojciechowski

Adm. Kłoczkowski stanowiska zastępcy 
Szefa Departamentu nie objął. Objął je 19 
maja komandor J. świrski.

Włączenie do departamentu dla spraw 
morskich marynarki handlowej było wyni
kiem poglądu adm. Porębskiego, który w 
ówczesnych warunkach politycznych i eko
nomicznych Polski, dążył do połączenia za
gadnień morskich tak gospodarczych, jak i 
obrony.

Przypominamy, że w tym czasie Polska nie 
miała jeszcze dostępu do morza.

Połączenie morskiej polityki gospodarczej 
z planowaniem militarnym, pod kontrolą i 
w dyspozycji M.S. Wojsk, nastawionego siłą 
rzeczy na sprawy związane z obroną na lą
dzie, nie mogło wydać dobrych owoców.

Stosunki adm. Porębskiego z M.S. Wojsk 
nie układały się też najlepiej.

Pod koniec 1921 r. powstał projekt grun
townej reformy, z punktem ciężkości w spra
wach handlowych.

Grupa posłów z sejmowej Komisji mor
skiej, z p. A. Rossę tern, na czele rozpoczęła 
akcję dążącą do wyłączenia spraw marynar
ki z M.S. Wojsk i wcielenia ich do Minister
stwa Przemysłu i Handlu. Początkowy pro
jekt stworzenia podsekretariatu stanu z 
trzema departamentami: marynarki wojen
nej, marynarki handlowej i ogólny — został 
zredukowany do jednego departamentu i 
trzech wydziałów.

Projektowi temu patronował adm. Poręb
ski i był mu przychylny ówczesny minister 
spraw wojskowych gen. Sosnkowski.



NASZE SYGNAŁY 3

Komandor świrski, ówczesny dowódca wy
brzeża, był temu projektowi przeciwny i w 
czasie pobytu gen. Sosnkowskiego w Pucku 
w marcu 1922, przedstawił mu swój pogląd 
na projektowaną reorganizację departa
mentu.

W czasie tej rozmowy kmdr, świrski prze
konał gen. Sosnkowskiego, że nie należy za
gadnień obrony włączać do resortu gospo- 
darczo-handlowego.

Gen. Sosnkowski po powrocie do Warsza
wy, przeprowadził reasumpcję zapadłej już 
uchwały Rady Ministrów o nowej organizacji 
spraw morskich.

W konsekwencji nastąpiła nowa, oparta 
już na innych zasadach organizacja władz 
morskich. Rozdzielono już wyraźnie sprawy 
marynarki handlowej od marynarki wojen
nej. W końcu kwietnia Departament dla 
spraw morskich, został przemianowany na 
kierownictwo Marynarki Wojennej.

W dniu 28 kwietnia 1922, w Dzienniku 
Ustaw R. P. ukazało się rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 kwietnia następującej 
treści:

„Na zasadzie art. 15 i 18 Dekretu z 3 stycz
nia 1918 o Organizacji Władz Naczelnych 
(Dz. P.K.P. Nr. 1 poz. 1.) zarządza się co 
następuje:

§ 1. Zadaniem Marynarki Wojennej jest 
zbrojna obrona Rzeczypospolitej na Wodach 
wewnętrznych i na morzu, włącznie z obroną 
dostępu ze strony morza do wybrzeża.

§ 2. Sprawy Marynarki Wojennej, jako 
składowej części Siły Zbrojnej Rzeczypospo
litej oraz sprawy wojskowej administracji 
tych portów i wybrzeży morskich, względnie 
ich części, jakie będą przeznaczone dla celów 
wojskowych, należą do 'zakresu działania 
M.S. Wojsk.

§ 3. Składowymi częściami Marynarki 
Wojennej są dowództwa, okręty wojenne, od
działy, szkoły, urzędy, zakłady i porty wo
jenne z odpowiednimi środkami techniczny
mi i konstrukcyjnymi.

Minister Spraw Wojskowych ustanowi, któ
re z organów Marynarki Wojennej i w jakim 
stopniu mogą być stale lub tymczasowo 
wspólne z organami Wojska Lądowego.

§ 4. Centralnym organem Mar. Woj. jest: 
Kierownictwo Marynarki Wojennej, wcho
dzące w skład Ministerstwa Spraw Wojsko
wych i sprawujące funkcje Dowództwa w 

odniesieniu do części składowych Marynarki 
Wojennej.

Zakres działania oraz stosunek służbowy 
Kier. Mar. Woj. do organów M.S. Wojsk okre
śli rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko
wych.

§ 5. Sposób wspólnego korzystania z por
tów morskich przez Marynarkę Wojenną i 
Handlową określi Minister Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Woj
skowych.

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia powierza się Ministrowi Spraw Wojsko
wych.

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą 
moc sprzeczne z nim przepisy o władzach 
Mar. Woj.“

Prezydent Ministrów 
(■—) Antoni Ponikowski

Kierownik Ministerstwa 
Spraw Wojskowych 

(—■) Kazimierz Sonkowski
Minister Przemysłu i Handlu 

(—) Stefan Ossowski

Ten statut Kier. Mar. Woj. przetrwał do 
września roku 1939. 1 grudnia 1940 r. w Pa
ryżu gen, Sikorski jako naczelny wódz, wy
dał poniższy rozkaz, który był znacznym kro
kiem na drodze ku pełnej autonomii mary
narki wojennej:

„Ceniąc wysoko doniosłą rolę, jaką odgry
wa polska marynarka wojenna, w obecnej 
wojnie, oraz znaczenie, jakie ona posiada 
dla przyszłości kraju, zarządzam:

1. Wszystkie sprawy marynarki będą 
skoncentrowane w ręku Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej.

2. Szef Kierownictwa Marynarki Wojen
nej jest odtąd podporządkowany wprost i 
bezpośrednio naczelnemu wodzowi i mini
strowi spraw wojskowych, a uniezależnio
ny we wszystkich sprawach, zarówno dowo
dzenia, jak i organizacji i zaopatrzenia od 
pośrednich instancji wojskowych.

Tym sposobem da je wyraz uznaniu, jakie 
sobie zdobyli marynarze odwagą, sprawno
ścią i wysokim poczuciem obowiązku.
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Pragnę również stworzyć warunki sprzy
jające najpełniejszemu rozwojowi naszej 
marynarki, która jest nieodzownym czynni
kiem siły naszej i niezależności."

Po latach dwudziestu „sekcja przy mini
sterstwie" została uznana za „nieodzowny 
czynnik naszej siły i suwerenności".

Było to wynikiem pewnej ewolucji poję
ciowej, jaka w ciągu lat dwudziestu nastą
piła w społeczeństwie polskim i czynnikach 
kierowniczych. Było to wynikiem, jeśli się tak 
można wyrazić, pozbycia się pewnych na

wyków myślowych i uczuciowych, które 
awansowano do godności tradycji. Było to 
też wynikiem „osobistego" dorobku marynar
ki. Niewdzięczne są rozważania co by było 
gdyby... Nie analizujmy więc gałęzi krzywej 
rozwoju organizacyjnego marynarki po ro
ku 1945. Możemy jednak stwierdzić, że i tu 
ewolucja pojęć i dorobek organizacyjny dwu
dziestolecia naszej niepodległości i później
szy dorobek wojenny są czynnikami history
cznymi, które bez względu na polityczny 
ustrój państwowy, kształtują poglądy i two
rzą tradycję.

"POLSK.A.
HURTOWNIA
ŻYWNOŚCIOWA $

K. G. FOODS Ltd.
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A. Kłopotowski, K. Góralczyk, Z. Plezia ś
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J. B. BUSIAKIEWICZ

DOKĄD PŁYNIEMY...»

Gdy w roku 1945 był już ogólnie wiadomy 
los Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, za
kładano poszczególne organizacje w rodzaju 
Samopomocy Mar. Woj., czy Stowarzyszenia 
Lotników, a inicjatorom przyświecały pewne 
cele z których zasadniczymi były: a) podtrzy
manie więzi koleżeńskich, b) ułatwienia przy 
wynajdowaniu pracy, c) pomoc materialna 
w razie potrzeby, d) opieka nad chorymi 
i inwalidami, słowem to co do dziś dnia za
warte jest w statutach tychże organizacji. 
Wydaj e mi się, że część tych założeń straciła, 
częściowo przynajmniej, na ciężarze gatun
kowym, a w każdym razie straciły niektóre 
punkty statutu, które po 13-tu latach są dziś 
nie zawsze aktualne, a czasami może nawet 
utrudniają sprawniejsze funkcjonowanie or
ganizacji. Nie jest moim zamiarem dyskusja 
nad poszczególnymi paragrafami statutu, jak 
również nie widzę gwałtownej potrzeby jego 
zmian. Nasuwają się jednak pewne spostrze
żenia jak np. jeśli na Walnym Zjeździe nie 
będzie ąuorum ustalonego statutem, to Zjazd 
w zasadzie jest nieważny. Trzeba wprowadzić 
drugi termin otwarcia Zjazdu, który będzie 
ważny bez względu na ilość głosów. Statut 
nie przewiduje wprowadzenie na członków 
rzeczywistych rodzin członków. W myśl sta
tutu, Zarząd Gł. SMW składa się z 1,5 człon
ków. Na Walny Zjazd przybywa przeciętnie 
około 50 członków. Wynika z tego, że co 
trzeci-czwarty uczestnik Zjazdu będzie wy
brany do Zarządu. W moim rozumieniu ma 
to być ktoś, kto ma czas na pracę społeczną, 
ma ochotę i zainteresowanie tą pracą, po
siada pewne walory osobiste, czy zawodowe, 
które w tej pracy mogłyby być wykorzystane. 
O takich zaletach i możliwościach między 
uczestnikami Zjazdu znajduje się rzeczywi
ście niewielu. Na Zjeździe zaczyna się wyszu
kiwanie odpowiednich kandydatów, nama
wianie i zachęcanie ich by zechcieli kandy
dować; aby tylko był ktoś, ktokolwiek, byle 
zapewnić statutową liczbę członków Zarządu 
Głównego. Często wchodzący do Zarządu 
kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że prze
cież bierze na siebie pewne obowiązki, których 
następnie nie jest w stanie wykonać z tych 
czy innych powodów. Czy tak skompletowany 
skład Zarządu ma pełne szanse właściwego 
funkcjonowania? Czy należy się dziwić, że 
na przestrzeni lat conajmniej 10-ciu kolejne 

Zarządy SMW mało, albo wcale się nie zmie
niają. Mówi się ciągle, że ci sami ludzie, te 
same twarze przewijają się w poszczególnych 
Zarządach od lat. To jest prawda.

Pisał już o tym w jednym ze swoich felie
tonów kol. Krzyżanowski. Bezpośrednio po 
tym na najbliższym Zjeździe wybrano więk
szość starych weteranów SMW. Dobrze, że 
przynajmniej tak się stało, gdyż mogło wogó- 
le nie być amatorów do Zarządu. Chętnych 
do pracy mało, a w przyszłości będzie ich 
coraz mniej. Praca w Zarządzie nie jest ani 
synekurą, ani przyjemnym spędzeniem wol
nych chwil, szzególnie w obecnych warun
kach, gdy się walczy o istnienie.

Jeśli więc już są ci sami ludzie, siłą rzeczy 
pozostają niezmienne metody pracy, te same 
idee i te same formy organizacyjne od dłu
giego szeregu lat. W konsekwencji następuje 
wyjałowienie, brak nowych koncepcji i polo
tu. Nie wiem czy jest usprawiedliwieniem, że 
jest to smutna rzeczywistość w każdej spo
łeczności emigracyjnej, a więc i naszej. Mi
nęło od końca wojny 13 lat. Ubywa nas w 
ten czy w inny sposób, i to jest zupełnie na
turalne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 
coraz mniej będzie chętnych do pracy w Za
rządzie, oraz coraz mniejsza liczba będzie 
zainteresowana Stowarzyszeniem, i coraz 
mniej będzie ono miało okazji być użytecz
nym dla swych członków. Czy więc i tutaj 
nie dałoby się coś zmienić? Jeśli zmienić, to 
jednak w sposób zgodny ze Statutem. Należy 
go usprawnić i dostosować do wymagań cza
su. Wszystkie próby ewentualnych zmian sta
tutu nie dały rezultatów, gdyż nigdy na to 
odpowiednie ąuorum się nie zebrało i zapewne 
nie zbierze. Myślę, że wcześniej, czy później 
statut trzeba będzie zmienić — niestatutowo. 
Jest jeszcze inne radykalne pociągnięcie, 
które zapewne wywołałoby burzę oburzenia 
gdybyśmy na przykład przekształcili się w 
towarzystwo... akcyjne.

Tyle na ten temat. Weźmy drugi, jedyny, 
który jeszcze większość członków interesuje 
i na temat którego każdy uważa za swój 
święty obowiązek zabrać głos na Zjeździe. 
Dobrze jeszcze, że to przynajmniej zostało. 
Nasi przodkowie pasjonowali się w wojnach 
religijnych, potem była moda na wyżywanie 
się w walkach i dyskusjach na tematy so
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cjalne, czy polityczne, potem aktualne były 
sprawy społeczne, dziś już dużo z tych pro
blemów jest częściowo wyrównanych, a w 
każdym razie straciły na ostrości. Pozostał 
problem gospodarczy i ten problem na na
szym małym odcinku chciałbym pobieżnie 
omówić.

Początki podwalin finansowych SMW w 
latach 1945-1950 są następujące:

Przy rozwiązaniu P.S.Z. otrzymaliśmy na 
kupno domu i założenie Klubu w latach 1946- 
3 950 sumarycznie £ 9.500. Admiralicja bry
tyjska w roku przekazała nam £ 2.000, a w 
latach 1955/56 £ 5.000. Razem więc 16.500.

Z dużym przybliżeniem można przyjąć, że 
wpływy ze składek, ofiar, dotacji członków 
i osób czy organizacji postronnych wyniosły 
przez te lat 13 około £ 17.500, ogólne więc 
wpływy przez okres lat 13-tu wyniosły 34.000 
funtów. To jest jedna strona równania. Dru
ga to wydatki. Aby SMW istniało i mogło 
wypełniać, jako tako chociaż, swoje zadania 
i płacić ,,mortgage“, czy procenty potrzebny 
jest roczny budżet minimum £ 2.000. W ciągu 
więc 13 lat wydano £ 26.000. Co się stało z 
różnicą £ 8.000? Jakie są nasze aktywa? Ina
czej mówiąc co jesteśmy warci. Posiadamy 
dom i klub przy 13 Chelsea Embankment. 
Jego wartość rynkowa, z kompletnym urzą
dzeniem, wynosi około £ 35.000, długi ciążące 
na nim £ 20.000. Pozostaje kwota, która jest 
naszym czystym kapitałem, £ 15.000. Dom na 
Pembridge Yillas: jego wartość rynkowa z 
urządzeniem £ 12.500, długi ciążące na nim 
£ 2.500. Pozostaje kwota, która jest naszym 
czystym kapitałem, £ 10.000. Nasze więc akty
wa wynoszą £ 25.000. Jako końcowy wynik 
tych ogólnych rozważań pozostaje £ 8.000, 
które faktycznie conajmniej powinniśmy 
mieć po stronie aktywów oraz kwota £ 25.000 
którą rzeczywiście posiadamy. Różnica £ 
17.000 narosła w ciągu lat 13-tu, jako wynik 
gospodarki kolejnych Zarządów. Jeśli ktoś 
uważa ją za zbyt optymistyczną, skreślmy 
z niej jeszcze £ 2.000 i operujmy cyfrą £ 
15.000, co daje mniej więcej we wzroście ma
jątku SMW około £ 1.100 rocznie. Na wzrost 
majątku Stowarzyszenia składają się docho
dy z dwóch domów i klubu, oraz wzrost war
tości rynkowej domów między datą ich kup
na a cenami obecnymi.

Tak to wszystko wyglądało do niedawna. 
Pomału jednak niespostrzeżenie zaczyna się 
ukazywać zjawisko odwrotne. Zaczyna nastę
pować odpływ kapitału. Klub, nasze główne 
źródło dochodu, zaczyna dawać deficyt, a 

SMW, mimo stosunkowo znacznych akty
wów, nie może powiązać końca z końcem. 
Klub, oparty przede wszystkim na kolonii 
londyńskiej, nie ma dużych szans na przysz
łość (nie mówię już wogóle o członkach) i za 
kilka lat będzie jeszcze gorzej. Przyczyny 
tego wydają mi się następujące: Emigracja 
się kurczy, starzeje, ramole je, po lokalach 
przestaje chodzić i wódkę przestaje pić. Pol
skich lokali w Londynie jak na dziś jest już 
za dużo. Kombatanci, Lotnicy, Ognisko i cały 
szereg pomniejszych, siedzą na tej samej 
gałęzi co my i logicznie biorąc nie mają pra
wa oglądać się na lepszą koniunkturę, chyba 
że... obecna emigracja podwoi się cudownie 
o nowe tysiące emigrantów, już z gotowym 
groszem, albo, co jest bliższe prawdy, lokale 
zaczną się zamykać, lub w najlepszym wy
padku pomyślą o połączeniu się w dwa lub 
trzy większe. Kto pierwszy to dostrzeże, kto 
pierwszy będzie miał odwagę śmiałego posu
nięcia przed tym niż będzie za późno — ten 
wygra.

W naszym specyficznym wypadku gra rolę 
jeszcze jeden czynnik. Choć wszyscy mówią, 
ze mamy najładniejszy i najmilszy lokal, to 
jednak jego położenie ma swoje minusy. Brak 
dogodnych środków komunikacji i dojazdów 
wpływa ujemnie na frekwencję klubu.

Dziś już trzeba pomyśleć dokąd płynąć 
będziemy. Jakie są środki zaradcze, jakie po
sunięcie najpraktyczniejsze, by nic czy naj
mniej uronić z dorobku lat 13-tu. Ktoś by 
może spytał po co to wszystko dla kogo. To 
jest jednak zagadnienie odrębne, a ja chcę 
kontynuować swoje. Rozwiązania mogą być 
następujące: 1. wydzierżawić dom i klub 
przy 13 Chelsea Embankment, jeśli się to 
okaże korzystne i praktyczne, i jeśli znajdą 
się odpowiedni kandydaci, 2. sprzedać 13 
Chelsea Embankment i pozostały kapitał za
angażować w domach czynszowych w rodzaju 
20 Pembridge Villas, a ze Stowarzyszeniem 
przenieść się np. do Lotników, 3. w nowo- 
nabytym domu, czy na 20 Pembridge Yillas, 
umieścić biuro i bar i salon na małą skalę 
i tylko rzeczywiście dla członków rzeczywi
stych i ich gości, 4. zaszczepić ideę fuzji klu
bów naszego i Lotników •— Lotnikom. Pusz
czając wodze fantazji i zakładając, że oni 
i my zamykamy swoje dotychczasowe domy, 
kupujemy jeden większy gdzie znajdą po
mieszczenie obydwie organizacje, oraz w cha
rakterze lokatorów i inne organizacje mniej
sze gdzie będzie klub odpowiednio większy 
— dojdziemy do koncepcji stworzenia ośrod
ka polskiego o charakterze powszechniej
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szym, którego istnienie będzie miało większe 
szanse długotrwałości, niż istnienie każdego 
z naszych klubów osobno. Rzucając te po
mysły nie przewiduję oczywiście połączenia 
się organizacji jako takich, a jedynie mówię 
o fuzji lokali czy klubów. Jeszcze jest rozwią
zanie Nr. 5. Afiliować do naszego klubu dwie, 
trzy, cztery mniejsze organizacje brytyjskie 
i nimi ożywić frekwencję klubu. Rozwiązanie 
może dobre, tylko ja w jego realizację nie 
wierzę, jak również nie wierzę w możność 
dłuższej „koegzystencji" tych dwóch klien
tów z różnych społeczeństw.

Wywody moje nie mają pretensji ani do 
dokładności w cyfrach, ani do dokładności 
w przewidywaniach, ani też nie uważam, że 
są to szczęśliwe czy trafne rozwiązania. Są 
one jedynie podniesieniem alarmu, obawą 
i troską o dobro SMW w sposób jaki czuję 
i myślę. Może też pobudzą one do pomysłów 
i dyskusji szerokie grono Kolegów, którzy 
sobie przypomną, że SMW to dorobek nas 
wszystkich, bo nie wierzę by było im obojętne 
dokąd płyniemy.

J. Busiakiewicz.

r W^WWWWWWWWyWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW^WWWWWWWWWWWWWW^I I
; SPECJALNĄ OPIEKĘ NAD EMIGRANTEM, SZYBKIE I SPRAWNE ZAŁATWIENIE S 
| ŻYCZEŃ PODRÓŻNIKA, PRZEJAZDY MORSKIE, BILETY LOTNICZE, BILETY

KOLEJOWE BRYTYJSKIE, KONTYNENTALNE I ZAMORSKIE Z REZERWACJĄ Ś
t MIEJSC I WAGONÓW SYPIALNYCH ;

| 1
| zapewnia ?

5 POLSKIE BIURO PODRÓŻY I
(FREGATA T R a V E L I
? Właściciel i dyrektor: |
S kpt. żeglugi Wielkiej — T. Kutek. ?

; 122 WARDOUR STREET, LONDON, W. 1. Tel.: GERrard 2522-3 |

i INFORMACJE i PORADY — BEZPŁATNIE |
; Ceny biletów lotniczych, morskich i kolejowych — oficjalne. Specjalne możliwości I 
ś w uzyskaniu transportów do AUSTRALII, KANADY i STANÓW ZJEDNOCZONYCH, f 

«VVVVVVA’VVVVVV\AVlXAA'VV^XM\XV.\VVVVVlAVXVVAXXVtVVl\lXXVVVAVV'VVVVVVVVVVVVVVAX'VVVVVVVVVVVV\AWVVVVWVVVVVVVVX'VVXVlVV\Vl'\VVVVVVXVV\A^
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Kolo Plymouth

W dniu 1-go listopada odbyło się w Plymouth 
złożenie wieńca pod Tablicą Pamiątkową wmurowa
ną w bramie Dockyardu ku czci marynarzy polskich 
poległych w czasie ostatniej wojny. Na uroczystość 
tę przybył z Londynu Prezes SMW mec. W. Nadra- 
towski, który po złożeniu wieńca wygłosił do zebra
nych krótkie okolicznościowe przemówienie. W uro
czystości wzięli udział oprócz członków SMW przed
stawiciele polskich organizacji oraz miejscowa 
Polonia.

Andrzejki w S.M.W.
W dniu 29-go listopada urządzono dorocznym 

zwyczajem „Andrzejki" dla członków S.M.W. oraz za
proszonych gości. Impreza ta j ak 1 w latach ubiegłych 
cieszyła się dużą frekwencją. Obecnych było około 
120 osób. Czysty dochód w sumie £ 20.18.0 wpłacono 
do kasy S.M.W.

Tombole w S.M.W.
Tombole urządzane w S.M.W. prawie od dwóch 

lat w dalszym ciągu są kontynuowane i odbywają się 
mniej więcej co drugą niedzielę popołudniu w lokalu 
SMW. Zachęcamy wszystkich członków oraz ich ro
dziny 1 gości do uczęszczania na tombole, które przy
noszą nam pewien mały dochód. W roku bieżącym z 
15-tu odbytych tombol wpłacono do kasy SMW 
sumę £ 73.0.0.

NOWI CZŁONKOWIE

Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przy
jęci do naszego Stowarzyszenia: kol. Józef Kubiak 
i p. Barbara Iwaszkiewicz.

Oraz jako członkowie wspierający:
P. Witold Małcużyński, Mrs. E. H. Baty, Mr. C. W. 

Baty, Mr. R. J. Grlmsey.

Przyjazdy i wyjazdy

W ciągu lata przybył z Rodezji kol. S. Kopeckl 
wraz z żoną na dłuższy urlop. Po kilku tygodniach 
pobytu w Anglii pp. Kopeccy udali się na kilka ty
godni do Polski, Austrii, Niemiec i Belgii, poczem 
wrócili do Rodezji.

Po kilku miesiącach pobytu w Anglii wyjechali 
z powrotem do Pakistanu kol. R. Tymiński z Rodziną 

oraz również po kilku miesiącach urlopu spędzo
nego w Anglii 1 częściowo w Polsce wrócił do British 
Honduras kol. B. Markowski.

Po dłuższym pływaniu w Marynarce Handlowej, 
„zakotwiczył” w Londynie na okres pobytu ną kursie 
kol. M. Ołdakowski.

W grudniu przyjechał z Kanady w sprawach 
służbowych i odwiedził SMW kol. M. Miodoński.

Sprzedaż jachtu.

Na skutek uchwał Walnego Zjazdu oraz sytuacji 
finansowej Stowarzyszenia Zarząd Główny SMW był 
zmuszony do sprzedaży jachtu. Ze względu na zły 
stan jachtu osiągnięto za niego sumę £ 700 którą 
użyto na spłatę najpilniejszych zobowiązań.

Odznaka S.M.W.

Przypominamy wszystkim członkom, że w Sekre
tariacie S.M.W. są do nabycia odznaki S.M.W. w cenie 
po 5/— za sztukę. Również przez Sekretariat S.M.W. 
można zamówić haftowaną odznakę na blazer której 
cena wynosi £ 1.17.6.

DARY na S.M.W.

R Tymiński 2.0.0; T. Fabisz 3.0.0; Koło SMW 
New York — 100 doi.; Bezimiennie na tombolę' męski 
zegarek na rękę; Pani Krystyna Illukiewicz na tom
bolę 3 fanty z ceramiki.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Podziękowanie

Admirał J. świrski za pośrednictwem Naszych 
Sygnałów dziękuje tym wszystkim, którzy mu prze
słali wyrazy pamięci w czasie jego choroby jak rów
nież z okazji 40-lecia powstania Marynarki Wojen
nej. Admirał świrski nie jest w stanie odpisać wszy
stkim z powodu złego stanu zdrowia.

Jerzy Pertek autor „Wielkich Dni Małej Floty”, 
„Polaków na Szlakach Morskich świata” i innych 
prac o polskich tradycjach morskich, znany już dzi
siaj w Polsce i z którym jesteśmy w ścisłym kontak
cie dostarczając mu dostępnych nam materiałów1 do 
jego prac morskich, zwraca się tą drogą do cżytelni- 
ków Naszych Sygnałów, którzy nie kompletują tego 
pisma bądź posiadają jego numery z dawniejszych 
lat, szczególnie do1 roku 1953 włącznie, o odstąpienie 
mu zbędnych egzemplarzy. Będą mu one bardzo po
mocne w dalszych pracach na tematy związane z dzie
jami Polskiej Marynarki Wojennej w okresie przed i 
podczas drugiej wojny światowej. Za przekazanie 
mu (na adres Samopomocy) numerów Naszych Sy
gnałów, Jerzy Pertek będzie bardzo wdzięczny i chęt
nie zrewanżuje się ofiarodawcom egzemplarzami 
własnych publikacji.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ im. OINSBERTA
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sy

gnałów" — następujące dary wpłynęły na fundusz im. 
J. Ginsberta:
Liga Morska — Zarząd Główny £ 58. 7.11
Koło S. M. W. — Nowy York 35. 9.10
J. Klamt 5. 0
R. Tymiński 3. 0. 0
B. Iwaszkiewicz 1. 0. 0
K. Hess 7. 0. 0
J. Woj tyra 10. 0
T. Farbisz 5. 0. 0
Z. Zawistowski 1.15. 0
Okręg V-ty Ligi Moskiej 150 doi.
Z. Kiciński 100 doi.

W. Lasek £ 1. 0. 0
J. Piór 4. 0. 0
P. Bukra 2. 0. 0

Zamiast życzeń świątecznych
J. Busiakiewiczowie 2. 0. 0
S. Rusieccy 2. 0. 0
B. Wrońscy 2. 0. 0
B. Biskupscy 1. 0. 0
Z. Janowski 1. 0. 0

Wszystkim wyżej wymienionym ofiarodawcom — 
Zarząd Główny S.M.W. składa serdeczne podziękowa
nie za ich dary 1 pamięć o naszych chorych.

Pomoc do Polski i Rosji 1
lekarstwa — materiały — żywność

HASKOBA
Katalog 300 popularnych paczek oraz osobny cennik lekarstw na żądanie 

121, EARLS COURT ROAD, LONDON S. W. 5, ENGLAND. Tel. FRE 7888/9

Wszelkie bilety i podróże załatwia: STANMORE TRAVEL AGENCY 
121, EARLS COURT ROAD, S. W. 5.
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W. KRZYŻANOWSKI

BIGOS ODMŁADZAJĄCY
Problem, który zamierzam naświetlić i roz- 

trząsnąć, spostrzegłem po raz pierwszy już 
parę lat temu. Zasiadłem z rodziną (wówczas 
żona i córka) przy stoliku w restauracji 
SMW. Zmylona serdecznym powitaniem z dy
gnitarzami Stowarzyszenia — prezes z sekre
tarzem właśnie „śniadali" — kelnerka po
deszła do nas, powitała nas i rzekła: Co pan 
komandor pozwoli?...

Nie udało mi się żony przekonać, że to 
jedynie powaga bijąca z oblicza i pewne, że 
tak powiem, cechy dowódcze były powodem 
tego niezmiernie szybkiego, szczególnie w 
czasie pokoju, awansu. Krótko stwierdziła, 
że to nie tyle dojrzałe spojrzenie, ile przej
rzały wygląd. Coż miałem robić. Państwo 
podporucznikostwo zjedli obiad, świeżo upie
czony komandor dał napiwek, a na młodym 
i nieskażonym umyśle zostało piętno, zalążek 
problemu.

Problem ma zresztą swoje bielsze strony; 
z roku na rok widać, że różnica wieku, mię
dzy komandorami a podporucznikami, jest 
coraz to mniejsza, że nie jeden z nas starzej 
wygląda, niż oni, że im wieczna młodość zna
cznie lepiej dopisuje. Mimo tego, problem 
pozostawiam niezmieniony: jak z komando
rów zrobić podporuczników, a z bosmanów 
starszych marynarzy (nadterminowych oczy
wiście), by Samopomocy nie brakowało zapa
łu i werwy, a naszym Paniom partnerów na 
„morskich" zabawach.

Z organizacji polskich na obczyźnie i wo- 
góle wśród wszystkich organizacji, są pewne 
skazane na wymarcie. Drużyna harcerska 
zawsze znajdzie sobie nowych członków, druh 
druha przyciągnie, a może druhna druha, 
a biedny marynarz dtugiego marynarza nie 
znajdzie. Nawet jeśli niezrzeszonych byłych 
marynarzy jest dwa czy trzy razy tyle, co 
członków SMW. Jest to liczba, jak nam bar
dzo optymistycznie nastawiony kol. Sekre
tarz przypomina, wiecznie malejąca. Co rok 
kogoś się na odpoczynek wieczny odprowadzi 
i najlepsza propaganda nie pomoże, członka 
już z takiego nie będzie.

W przeciwnym może kierunku zwrócić na
leży oczy wypatrując przyszłe kadry Stowa
rzyszenia. Zakwalifikować jako zwiększenie 
liczby członków (o czym słyszymy na każdym 

Walnym Zjeżdzie), przyrost naturalny sto
warzyszenia. Jeśli o mnie chodzi osobiście, to 
przyznać się muszę, że o podporucznikach 
czy nadterminowych starszych marynarzach 
mowy oczywiście nie ma. Zawsze wierzyłem 
w specjalizację i Krzyżanowscy specjalizują 
się w córkach. Dwóch córkach, może lepiej 
dodam, by ustalić nie tylko jakość, ale i ilość, 
Ale dwie wrenki też się przecież liczą...

Swoją drogą śmieszna byłaby to Samopo
moc. Wieńca podobno jest różnica między ro
dakami z kraju, a powiedzmy Polonią lon
dyńską. Ale jeszcze większe różnice istnieją 
między Polakiem londyńskim, a paryskim. 
Tu ryba i kartofelki smażone i... bigos, tam 
homary, ślimaki i... bigos. Whysky z bigosem, 
lub wino z bigosem, ale bigos nas niewątpli
wie łączy. (Bigos jako symbol polskości za
pożyczyłem z artykułu J. Mieroszewskiego). 
Wolno każdemu mieć swoje zdanie, ba, wol
no każdemu zwalczać zdanie innych, skorzy
stałem więc z okazji by małą wstawkę dodać 
na ten frapujący temat. Dzieci nasze uro
dziły się w Anglii z rodziców Polaków. Po
winny szanować, kochać i poznać kulturę 
narodową swych rodziców; niechże więc ro
dzice także uznają i uszanują kulturę kraju 
w którym się one urodziły. Prawdopodobnie 
tylko co setne z tych dzieci na stałe zamie
szka w Polsce. Te co wrócą, niech raczej 
wrócą z pełną znajomością kultury, języka 
i problemów kraju, w którym się urodziły, niż 
z pełnym repertuarem ludowych piosenek 
kraju naszych rodziców, śpiewanych z roz
brajającym akcentem londyńskim.

Otwarcie bram SMW dla młodszego poko
lenia nie jest proste i sam go nie traktuję 
poważnie. Pomyślmy ile energii potrzeba by 
było do przeprowadzenia referendum, lub do 
przeforsowania nowych idei na Walnym Ze
braniu, które musiałoby mieć prerogatywy 
zmiany statutu. A taka frekwencja się nie 
zapowiada. Trzeba by też odrazu ustalić, że 
„moja mama była w Harwich, gdy tam stały 
polskie okręty" nie daje kwalifikacji na 
członka SMW, szczególnie, że moralność pol
skich marynarzy była wręcz przysłowiowa. 
Spodziewam się, że moja rodzina (żona i 
dwie córki) przeczytają to zdanie przynaj
mniej z mego felietonu. By uniknąć kores
pondencji na ten temat, chcę przy okazji za
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znaczyć, że przysłowia na temat moralności 
polskich marynarzy nie pamiętam.

Chciałbym na zakończenie zanotować: że 
o młodzież Samopomoc dba, jak może i prze
ciętny wiek uczestników na naszych Tombo- 

lach, jest odświeżająco młody. Ale o Tombo- 
lach pozwolę sobie więcej napisać w następ
nym numerze.

W. Krzyżanowski

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
(Wiadomości o Kolegach w Anglii — ciąg dalszy)

W ostatnim numerze Naszych Sygnałów 
(Nr. 92) dla orientacji i wiadomości naszych 
czytelników podaliśmy trochę szczegółów o 
kolegach osiadłych w Anglii. Ponieważ tema
tu nie jesteśmy w stanie wyczerpać w jednym 
numerze, obecnie więc dodajmy trochę na
zwisk by je odświeżyć w pamięci tych kole
gów, którzy od lat przebywają daleko od nas.

Duża grupa lekarzy Mar. Woj. pozostała 
prawie w całości na Zachodzie. Należą oni 
do tych nielicznych szczęśliwców, którzy nie 
potrzebowali zmieniać swego zawodu i jak 
większość z nas nie potrzebowali zaczynać 
wszystkiego od nowa. Nie będę daleki od 
prawdy i chyba nikt z nich pie weźmie mi 
tego za złe, jeśli powiem, że naogół powodzi 
im się nienaj gorzej czego im serdecznie ży
czymy. W Londynie mają swoje własne pra
ktyki kol. lekarze: Danielewicz, Limonienko, 
Bodar-Rousseau, Kłosowski, Dzik-Jurasz. W 
Manchester „urzęduje" Paweł Czajkowski, a 
w Newcastle Ciszewski. W szpitalach pracu
ją: Stachurko, Drozdowski, Hofman, Ząbroń.

Dr. Markowski od szeregu lat jest naczel
nym chirurgiem w Belize — British Hondu
ras. Dr. Rombeyko był długi czas na wyspie 
św. Heleny, następnie na Gold Coast. Po
dobno dr. Jezierski i Ozimek, są gdzieś na 
Borneo, aczkolwiek nic konkretnego o nich 
nie wiemy, gdyż z SMW nie nawiązali kon
taktu. Dr. Szlichciński i Guzdzioł są w Kana
dzie. Dr. S. Nałęcz Korzeniowski i dr. Ziętak 
są w USA, również wyjechał tam niedawno 
dr. T. Rowiński.

W „przeglądzie przedsiębiorstw", prowa
dzonych przez naszych kolegów opuściliśmy 
jedną z najstarszych, a mianowicie firmę 
Foto Dolins, której właścicielami od samego 
założenia czyli od lat 12-tu są nasi Koledzy 
Franciszek Doliński i Albin Kubicki. Opuści
liśmy także agencję ubezpieczeniową „Mu
mii" (London) Ltd., której wspólnikiem i 
jednym z założycieli jest kol. A Poni-| 
kiewski i u którego cały szereg naszych 
członków jest ubezpieczonych z SMW włącz-; 
nie.

Z „pływających" opuściliśmy kol. S. Wit
kowskiego, który przez długie lata pływa u 
Lamporta, oraz kol. Zołyńskiego.

Trudno byłoby wyliczyć w jakich zawo
dach i jaką pracą trudnią się nasi koledzy. 
Większość pracuje w firmach angielskich. 
Jako księgowi, względnie w działach ekspor
towych, pracują koledzy: Chojnowski, Chmie
lewski, Budzyński, Kaczmarek, Wiszowaty. 
Kol. Balicki jest inżynierem i kierownikiem 
działu firmy papierosowej, która wyrabia 
„Piccadily", „Dunhill" itd. Kol. Biel pracuje, 
jako inżynier, w fabryce maszyn. Także kol. 
Kubicki Kazimierz jest inżynierem w Hart
ford, kol. Łubieński w Spalding, kol. Krzyża
nowski jest architektem w Londynie, a kol. 
Lesisz w Manchester. Inż. Hoyer pracuje w 
firmie samochodowej w Londynie. Kol. Ho- 
bot w firmie shippingowej w Londynie. Kol. 
Kuczys w Cooperative Travel Service w Car- 
diff. Kol. Kozłowski Henryk jest inspektorem 
u Shella w Glasgow. Kol. Karczewski prze
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niósł się obecnie z Peterborough do Swindon. 
Kol. Kmiecik pracuje jako inż. biolog u 
Lyonsa w Londynie. Również w Londynie 
pracują i są z nami w kontakcie kol. kol. 
Atlasiński, Bakies, Brzózka, Dzienisiewicz, 
Gaweł, Gryko, Guluk, Gebethner, Giertych, 
Herman, Herzog, Hubicki, Kamiński Henryk 
1., Kamiński Henryk 2., Karakulko, Karnicki, 
Karruck, Klamt, Kamela, Kosianowski, Ko
złowski Gustaw, Krasowski, Kwaśnica.

Kol. Dawidziuk mieszka i pracuje w Black- 
pool, Dembowiak w Birkenhead, Grochowski 
w Basingstoke, Karpowicz w Morecambe, 
Kruszczyński w Hull, Kubiakcwski w Cam
bridge. Kol. Kuźmiński ma bar i boarding 
house w Torąuay.

By nie przeciążać Kolegów całą masą na
zwisk resztę będziemy podawać w kolejnych 
numerach Naszych Sygnałów.

J. B.

NIE MORDUJ SWOJEJ ŻONY —

POZWÓL NAM ZROBIĆ TĘ BRUDNĄ ROBOTĘ

SNOWDROP LAUNDRY
(Dyrektor: R. Dulla) f

134 VILLIERS ROAD,

WILLESDEN GREEN

LONDON, N. W. 2.

Tel.: WILlesden 2984
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WRZEŚNIOWCY
Por. Mar. Jędrzej Giertych w książce 

,,Wrześniowcy“, będącej pamiętnikiem z o- 
kresu wojny, w sposób bezpośredni, a miej
scami sugestywny opisuje przebieg walk na 
wybrzeżu we wrześniu 1939 oraz życie w 
niewoli niemieckiej w obozach: Niengurg, 
Colditz, Murnau, Srebrnogóra. Najciekawsze 
i jedyne w swoim rodzaju są opisy licznych 
ucieczek z obozów. Przypuszczam, że Gier
tych pobił rekord pod tym względem. Tyle 
razy mu się udało i tyle razy w końcu wpadł. 
Czytając, przeżywamy z autorem jego zde
nerwowanie, strach, a nawet pragnienie 
kropli wody. Należy podkreślić jeszcze jedno 
— tak Giertychowi charakterystyczne — to 
absolutną ufność w Opatrzność Bożą, O

patrzność, kierującą nie tylko wszechświa
tem i szlakami historii narodów, ale właśnie 
nami, nami na codzień. Człowiek wierzący 
czytając te szczere wypowiedzi autora, czuje 
się sam pokrzepiony w swej wierze. Giertych 
jest przede wszystkim pisarzem politycznym 
i w książce, która jak powiedzieliśmy jest 
pamiętnikiem — znajduje się sporo dygresji 
politycznych.

Jeśli chodzi o opis waik na wybrzeżu to 
opowieść Giertycha stanowi dalszy przyczy
nek do opisu działań Oddziału kutrów, oraz 
obrony Helu. Opisuje też jeden fragment 
bardzo charakterystyczny, a przypuszczam, 
że bardzo mało znany.

♦

„Któregoś wieczora, gdy zapadła już głu
cha, bezgwiezdna, dziwnie ciemna i ponura 
noc, szedłem — nie pamiętam już skąd — 
drożyną leśną wzdłuż wydm, gdy spotkałem 
prowadzącego w ciemnościach rower znajo
mego oficera.

— Czołem! Co słychać nowego?
Oficer pochylił się ku mnie, jakby się oba

wiał, że ktoś sekret dosłyszy.
— Wiadomość radiowa: Warszawa skapi

tulowała.
Co powiem żołnierzom? — Tak się już uło

żył tryb życia, że codzień wieczorem przed 
udaniem się na nocną służbę słuchałem w 
Jastarni audycji radiowej z Londynu, a po
tem, obchodząc w nocy posterunki, szczegó
łowo każdej siedzącej na wybrzeżu morskim 
pośród wydm grupce marynarzy i podofi
cerów mówiłem co się w ciągu ubiegłego 
dnia w świecie zdarzyło. Jakże mało miałem 
sposobności podawać im wiadomości dobre! 
Podawałem im złe wiadomości oględnie —- ale 
zawsze mówiłem prawdę, uważając, że po
winni ją znać, i że zła to polityka zapewniać 
sobie spokój w szeregach przemilczaniem 
jej.

żołnierze w gniazdach karabinów maszy
nowych na brzegu przyjęli wiadomość z za
ciętymi zębami.

Było wśród nich sporo inteligentnych, o- 
czytanych chłopców. Rozmawialiśmy z nimi 
tej nocy dość długo, o ostatniej bitwie, która

♦

nas czeka — i która winna być tym w dzie
jach kampanii polskiej 1939 roku, czym obro
na fortu Wola była w wojnie roku 1831: bo
haterską obroną ostatniego stawiającego 
opór posterunku, swoją krwawą nieustępli
wością ratując honor podbitego kraju. Roz
mawialiśmy także i o tym, że wojna roz
strzygnie się — na Zachodzie. Tam będą się 
musieli gromadzić żołnierze i marynarze, 
którzy zdołają ujść z pogromu. Marzyliśmy 
o tym, by się tam — do Francji, albo Anglii 
— dostać, jeśli tu nie polegniemy. Ale jak to 
zrobić? Jeśli nie zginiemy — jak uniknąć 
niemieckiej niewoli?

Rano, idąc z wybrzeża do wsi, zaszedłem 
jak zwykle do kościoła. Kościół był pełen po 
brzegi: śpiewano „święty Boże“. Przez cały 
czas oblężenia tłumy ludzi — i miejscowej 
ludności i wojskowej załogi — były codzień 
na porannej Mszy św. w jastarniańskim ko
ściele: setki ludzi przystępowały do Komunii 
świętej. Ale dziś było ludzi więcej niż zwykle. 
Wiedziano już na całym półwyspie o kapitu
lacji Warszawy i zdawano sobie sprawę, że 
kolej nadchodzi na nas; szykowano się na 
szturm generalny — i na chwilę grozy.

Pamiętam kazanie, jakie tego ranka pro
boszcz wygłosił.

— Szykujemy się na śmierć. Jakaż piękna 
śmierć nas czeka! Wszyscy przystąpiliśmy 
do Komunii świętej, wszyscy jesteśmy w sta
nie łaski. Jeśli teraz padną na nas bomby i 
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zginiemy wszyscy razem winniśmy się z 
tego cieszyć, że mamy śmierć tak szczęśliwą.

W godzinach — jakże krótkich — przezna
czonych na sen, napisałem na mojej kwa
terze memoriał do władz przełożonych, pro
ponujący zorganizowanie przy pomocy ist
niejącego na półwyspie i na pozatapianych 
okrętach sprzętu radiowego, stałych komu
nikatów propagandowych dla zagranicy, 
które kontynuowałyby propagandę radiową 
Warszawy, głosiły, że Polska wciąż się — 
uosobiona w Helu — broni i stwierdzały, że 
właśnie na wybrzeżu bałtyckim, o które się 
wojna zaczęła. Polska najwytrwalej się trzy
ma.

Zostaliśmy się — sami. Wprawdzie bronił 
się jeszcze Modlin, ale byliśmy pewni, że 
upadek Warszawy pociągnie za sobą też i upa
dek Modlina. (W istocie, Modlin skapitulo
wał 28 września, nazajutrz po kapitulacji 
Warszawy). Jak daleko myślą sięgnąć, na 
setki kilometrów wokoło, wszędzie był już 
tylko — wróg. Nasz piasczysty, otoczony 
morzem, wolny jeszcze skrawek ziemi pol
skiej — to był ostatni szczątek niepodległej 
Polski ostatni okruch dużego do niedawna 
państwa. Toteż na nas spadał obowiązek 
spełniania niektórych zadań ogólnonarodo
wych, takich właśnie jak propaganda ra
diowa. Nie wiedzieliśmy co prawda, że toczą 
się jeszcze walki na Polesiu i Podlasiu, że 
generał Kleberg zgarnął tam jeszcze sporą 
masę żołnierzy, zorganizował ją w siłę, która 
nosiła nazwę armii i uderzył tą siłą raz jesz
cze na Rosjan i Niemców, staczając, już po 
kapitulacji Helu, krwawą bitwę pod Koc
kiem, która jak ostatni błysk zachodzącego 
słońca rozświetliła chwilę zakończenia pol
skiej kampanii, blaskiem polskiego nad 
Niemcami, co prawda tylko lokalnego i chwi
lowego zwycięstwa. O bitwie tej, po której 
przyszło zmiażdżenie armii gen. Kleberga 
przez Niemców, mieliśmy się dowiedzieć z 

niemieckich komunikatów wojennych już 
będąc w niewoli. Ale nawet gdybyśmy o ge
nerale Klebergu wiedzieli — nie zmieniało 
to faktu, że był on tylko armią w pochodzie, 
a nie skrawkiem terytorium. Ostatnią, bro
niącą się wciąż cząstką wolnej ziemi polskiej 
byliśmy już tylko my.

Dla przyspieszenia biegu sprawy, doręczy
łem mój memoriał nie w drodze służbowej, 
lecz za pośrednictwem znajomego oficera z 
dowództwa w Helu. Oficer ten postawił mi 
pytanie, czy byłbym gotów zająć się, jako 
zawodowy dziennikarz, redagowaniem takich 
komunikatów propagandy radiowej. Odpo
wiedziałem, że rzecz prosta podejmuję się 
tego, sprawa ma jednak jeden aspekt kło
potliwy: jest rzeczą wykluczoną, bym w 
przededniu zbliżającego się szturmu miał dla 
spełniania takiego zadania porzucać mój 
przydział liniowy. Moja funkcja propagan
dowa może więc być dla mnie tylko obowiąz
kiem pobocznym, spełnianym w wolnych 
chwilach od moich obowiązków oficera li
niowego.

W dniu następnym dowiedziałem się nie
oficjalnie od kapitana Yougana, mego bez
pośredniego dowódcy, że mam jakoby w naj
bliższych dniach otrzymać inny przydział: 
mam zostać przydzielony do ustawionej w 
Helu baterii dział 120-milimetrowych, zdję
tej z zatopionego „Gryfa", i że mam równo
cześnie redagować gazetkę, odbijaną na po
wielaczu, która ma zacząć w Helu wychodzić. 
Przypuszczam, że wiadomość ta pozostawała, 
w związku z moim memoriałem. Nie potwier
dziła się ona jednak w ciągu paru dni na
stępnych. Widocznie, urzeczywistnieniu mo
jego projektu przeszkodziła powzięta decy
zja o kapitulacji."

Jędrzej Giertych — „Wrześniowcy" 
Wydawnictwo „Yeritas" — Londyn.
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BURZA WAS DESTROYER
(CIĄG

8-go sierpnia na morzu Północnym praw
dopodobnie zatopiła Burza jej pierwszy okręt 
podwodny. Atak wykonany bombami głębi
nowymi, wyrzucił na powierzchnię wody pla
my ropy i bańki powietrza •— co było dowo
dem, że okręt podwodny był poważnie uszko
dzony.

Burza więc zaczynała znów pokazywać swe 
walory bojowe — lecz jej prawdziwe wyczyny 
należały do przyszłości. W międzyczasie to 
jest w następnych trzech miesiącach (sier
pień, wrzesień i październik) 1940-go roku 
raz jeszcze zadaniem jej była, codzienna, 
szara, niewdzięczna a męcząca służba na 
przybrzeżnych wodach Anglii. Doszkalała 
ona swą załogę, eskortowała pancerniki, 
bombardowała Cherbourg, ścigała zanikają
ce echa na asdyku i patrolowała, patrolowa
ła —< patrolowała. Anglia oczekiwała inwazji 

-— więc „Navy“ była jej oczami i uszami. 
Nocami okręty były na morzu. Podczas dnia 
były one w dziesięcio minutowym pogotowiu 
w Devonport. Na naloty lotnicze odpowia
dały one ogniem i wykonywały zygzak za 
zygzakiem, by uniknąć niemieckich bomb. 
Załogi wychodziły na ląd raz na miesiąc, 
życie więc nie było zbyt przyjemne.

Pod koniec października Burza była prze
niesiona do Greenock, obok Glasgowa, na 
zachodnim wybrzeżu Szkocji. Dalej na za
chód leżały olbrzymie przestrzenie i potęga 
Atlantyku. Burza wchodziła obecnie w naj
bardziej interesujący okres w jej historii — 
okres walk o Atlantyk.

I już na samym początku odniosła ona 
wielki sukces. 26-go października została 
skierowana na ratunek płonącego statku pa
sażerskiego w odległości około stu mil mor
skich. Był to S. S. „Empress ot Britain", któ
ry Luftwaffe trafiła bombami i pozostawiła, 
jako tonący i płonący wrak. Burza odnalazła 
go i zabrała na swój pokład 262 osoby. Za 
ten wyczyn samarytański otrzymała ona spe
cjalne podziękowanie od właścicieli nieszczę
snej Empress (The Canadian Pacific Com
pany). I jakby ironią losu w trzy tygodnie 
Burza omal sama nie została wrakiem.

Wczesnym rankiem 16-go listopada — wy
chodząc nieostrożnie z portu we mgle, zde
rzyła się ona z brytyjskim poławiaczem min 
H.M.S. Arsenał, topiąc mały okręt i uszka-

DALSZY)

dzając swą burtę prawie w identyczny spo
sób jak niemieckie bomby uszkodziły ją w 
akcji pod Calais. H.M.S. Arsenał miał prawo 
drogi. Zderzenie to miało nieszczęśliwe re
zultaty zwłaszcza jeśli chodzi o opinię załogi, 
jej morale i los jej dowódcy. Kdr ppor. Do- 
roszkowski po przeprowadzonym dochodze
niu został przeniesiony z okrętu. Nowy d-ca 
objął okręt na początku 1941 — był nim 
kdr-ppor. Z. Wojewódzki.

Wypadek ten miał druzgocący efekt na 
morale załogi. Załoga uważała Burzę za nie
szczęśliwy okręt i prośby o przeokrętowanie 
zawalały biurko z-cy. Nikt nie był pewien co 
przyszłość przyniesie. Burza czekała na re
mont przez trzy miesiące w Rothsey — zało
ga w tym czasie miała bardzo mało do robo
ty. Większa część oficerów odeszła na różne 
kursy. Naloty lotnicze i zimna pogoda powo
dowały dalsze obniżenie się morale. Znudze
ni bezczynnością pozostali z załogi zaczęli 
szkolić nowych marynarzy, którzy uzupełnili 
braki w stanie załogi. Inni znów zaczęli zaj
mować się wynalazkami, inni zaczęli asysto
wać pannom, lub pożenili się i ustatkowali 
się. życie znów ulegało szeregowi zmian. Ci 
zaś, którzy mieli rodziny w Polsce, załamali 
się zupełnie. Część znów była zabita lub po
raniona w czasie nalotów niemieckiej Luft
waffe.

Kmdr. Wojewódzki starał się urozmaicać 
wolny czas załodze jak tylko mógł. Czasami 
aż połowa załogi była na plaży. Dyscyplina 
nie była trudna do utrzymania, pomimo na
pięcia i braku zajęć. I tak miesiące przeszły. 
Okręt wreszcie został naprawiony w Glasgow 
i wyposażony w nowe działa i instrumenty 
z radarem włącznie. I zanim nadeszło lato 
1941 roku, okręt był gotów do służby na mo
rzu. Wszyscy poczuli się lepiej, a dowódca 
był przyjemnie zdziwiony, gdy zauważył szyb
kość z jaką załoga wróciła do normalnego 
trybu życia okrętowego, na początku nowych 
działań operacyjnych. Lecz po krótkim okre
sie służby w konwojach oceanicznych w oko
licy Islandii, praktyka wykazała, że maszyny 
okrętowe nie nadawały się do tego rodzaju 
pracy: Skraplacze zaciekały i słona woda 
dostawała się do kotłów. T znów Burza prze
niesiona została do Irish Sea Escort Forces. 
Tutaj rejsy były krótsze, lecz za to częstsze. 
W następnych sześciu miesiącach, aż do lu
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tego 1942 roku Burza krążyła tam i z powro
tem między Greenock, Cardiff, Barry Roads, 
Falmouth, Milford Haven (gdzie miała ma
je zderzenie z okrętem Rosemarie nie z 
własnej winy) i Liverpoolem.

W lutym 1942 roku została ona skierowa
na do suchego doku na okresowy remont w 
Portsmouth. W marcu kmdr. Wojewódzki 
odszedł z okrętu, a w lipcu kpt. mar. F. 
Fitułko objął dowództwo Burzy. Lecz zanim 
okręt był zdolny do służby na morzu, uzupeł
nienie i wyszkolenie nowych marynarzy było 
dużym problemem. Lecz „stara gwardia" 
okrętowa dołożyła wszelkich starań do wy
siłków dowódcy i zaczęła szkolić nowych ma
rynarzy. Zadanie to musiało być niecodzien
ne, biorąc pod uwagę, że w październiku, 
kiedy weszli w skład Escort Group B 3. — 
Grupa eskortowa oceaniczna bazowana w 
Greenock, około 65% załogi Burzy stanowili 
nowi marynarze — na morzu po raz pierwszy. 
Lecz na szczęście jedynym nieprzyjacielem 
podczas tego pierwszego atlantyckiego kon
woju w listopadzie była pogoda 5-cio dniowy 
sztorm położył do koi większość załogi. Z cza
sem i oni nauczyli się żyć na Atlantyku. 
Licząc sumarycznie spędzili oni pół roku na 
wodach pomiędzy Nową Funlandią a Islan
dią. To była przestrzeń pośrodku Oceanu, w 
której oceaniczne konwoje przeprowadzały 
statki handlowe nieprzyzwyczajone do tego 
rodzaju podróży pomiędzy Eastomp (22 W. 
długości) i Westomp (52 W. długości) w tych 
wodach Atlantyku rojących się od nieprzy
jacielskich okrętów podwodnych.

I jest rzeczą ciekawą, że okręt tak dalece 
nieprzygotowany jak Burza znalazł zatrud
nienie w tym rejonie. Groźba okrętów pod
wodnych rzeczywiście musiała być wielka. 
W tym czasie niemieckie U-Boaty zatapiały 
około 700.000 gross ton każdego miesiąca, 
okręty eskortujące były topione z powietrza 
na Atlantyku. — Anglia znalazła się na pe
wien okres czasu prawie bez kontrtorpedow- 
ców. I tak więc Burza była na zimnych mo
rzach, kołysząc się na fali od konwoju do 
konwoju. Załoga nie czuła się dobrze. Było 
zimno, a ogrzewanie ograniczone do mini
mum — poprostu nie było na okręcie dosta
tecznej ilości ropy — by marnować ją na 
taki luksus. Pomieszczenie było przepełnio
ne i marynarze spali na zwiniętych cumach 
czekając miesiące całe by wreszcie dostać 
hamak zależnie od starszeństwa. Pożywienie 
było raczej skąpe, herbata miała słony smak 
jak również i zupa. Włosy stały na jeża na 

skutek mycia się w słonej wodzie, a o kąpieli 
nie było mowy, bo kotły do odparowywania 
wody nie działały. Z upływem czasu okręt 
zaczął ciec, nity obluzowały się, tanki za
ciekały i radio ciągle wymagało napraw.

Utrzymanie więc dobrego ducha wśród za
łogi w takich warunkach nie było łatwym 
zadaniem. Kmdr. Pitułko na szczęście był 
więcej zainteresowany załogą okrętu i utrzy
mywał z nią ścisły kontakt. Często sam scho
dził do maszyn. Wykorzystywał on mniejsze 
wykroczenia, jako okazję do przemówienia 
do załogi, apelując do jej honoru i poczucia 
odpowiedzialności, wykazując błędy nawet 
w drobnych sprawach — tak, że poważniejsze 
wykroczenia były nie do pomyślenia. Prze
konał on również załogę, że to co sami robili 
i przechodzili tutaj miało znaczenie dla ich 
rodzin, pozostawionych w Polsce. A zwłasz
cza przemawiał on na te tematy przy okazji 
na przykład Wigilii w Nowej Funlandii, gdy 
wszyscy niezbyt dobrze się czuli — czując 
w sercu tęsknotę za domem ojczystym. Rów
nież używał on małych podstępów by pod
nieść zaczepność bojową; a polepszyć wa
runki codziennego życia. Wyznaczył więc z 
własnej kieszeni nagrodę, pięciufuntów za 
każde dokładne rozpoznanie niemieckiego 
okrętu podwodnego. Według niego było rze
czą zupełnie jasną, że wszystkie odznaczenia 
bojowe były własnością całej załogi okrętu 
— i tak więc jego Mentioning in dispatches 
i D.S.C. należały również do nich. Wynik 
tego wszystkiego — szczęśliwy okręt.

Z okresu od końca 1942 roku do pierwszych 
miesięcy 1943, trzy konwoje wyróżniają się 
jako większe sukcesy Burzy. Pierwszy był 
morderczy konwój HX 217 (grudzień 3-13, 
1942) drugi ON 166 (luty 22-23 1943), a wre
szcie trzeci w marcu 1943, w którym Burza 
przyszła z pomocą załodze francuskiej kor
wety „Aconit". HX 217 z Kanady do Anglii 
był strzeżony przez Grupę eskortową B 6r 1 
dowodzoną przez kmdr. Ralph Heatcote, 
D.S.O., R.N., na pokładzie H.M.S. „Famę". 
Burza była tymczasowo „wypożyczona" do 
tej grupy, jako wysunięte lewe skrzydło. Za
częła ona ten rejs dobrym wyczynem zebra
nia większej części rozproszonych statków 
na skutek silnego północnego sztormu. Na
stępnie prowadząc je na dobrym kursie do
łączyła do reszty konwoju. Dowódca czuł 
zadowolenie z tego wyczynu, — był to dobry 
początek. Następnych kilka dni i nocy wy
pełniła akcja bojowa, okręty podwodne po
suwały się w ślad za konwojem i konwój 
wiedział o tym Atak trwał w nocy i przez 
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następnych pięć nocy eskortujące okręty by
ły w akcji. Straty były tragiczne, a zwłaszcza 
wśród nieszczęsnych ropowców palących się 
w olbrzymiej masie płomieni ponad po
wierzchnią wody. Nieprzyjaciel atakował bez 
przerwy. Wykonał on czternaście ataków w 
ciągu trzeciej nocy. Dla Burzy była to noc 
pełna akcji — jeden z jej kontrataków ilu
struje sposób w jaki odpłacała się nieprzy
jacielowi. Około 22.30 po półgodzinnym ści
ganiu, raczej niepewnego echa na asdyku 
kmdr. Pitułko nagle zdał sobie sprawę, że 
nie wszystko było w porządku w sektorze za 
rufą i natychmiast zmienił kurs, by wrócić 
na właściwą pozycję w konwoju. Okręt za
wrócił i szedł powrotnym kursem, gdy okręt 
podwodny wynurzył się w odległości pół mili 
przed dziobem Burzy. Załoga migiem stanę
ła na stanowiskach bojowych. Dowódca sam 
opisuje tę akcję: w kilku sekundach zaczę
liśmy pościg. Pościg pełen emocji. Marynarze 
na pomoście znieruchomieli •— ten Niemiec 
nam nie ujdzie. Osobiście nie miałem wątpli
wości: powziąłem decyzję najechania okrę
tem na okręt. Lecz szczęście moje nie było 
jeszcze zupełne — szybkość jaką miałem w 
tym momencie była tylko 20-21 węzłów. I w 
miarę jak Burza przybliżała się do swego 
celu, pomost pełen był różnych sugestii. Ktoś 
nawet chciał otworzyć ogień z dział. Dowód
ca szybko opanował sytuację. Był już zbyt 
blisko okrętu podwodnego, i nie mógł ryzy
kować krótko trwałej nawet ślepoty w mo
mencie odpalenia dział w tak krytycznym 
momencie. Okręt podwodny zdążył zanurzyć 
się — co było ogólnym rozczarowaniem. Lecz 
kontrtorpedowiec szybko wyrzucił 10 bomb 
głębinowych, według ustalonego schematu. 
Jedna po drugiej, bomby wybuchały i wre
szcie dwadzieścia sekund po ostatnim celu 
jeszcze jeden raczej dłuższy wybuch miał 
miejsce. Oficjalnie ten okręt podwodny był 
uznany jako „prawdopodobnie" zatopiony. 
Kmdr. Pitułko wierzył w głębi serca, że Nie
miec poszedł na dno na pewno. Konwój ten 
wreszcie doszedł do Anglii. Jego dowódca był 
święcie przekonany, że wyczyn Burzy przej
dzie do historii walk na morzu.

Kmdr. Heathcote chciał by Burza pozosta
ła w jego grupie eskortującej — niestety nie 
mógł zatrzymać jej wbrew rozkazom. Był 
dumny, że miał taki okręt pod swą komen
dą. Po upływie pewnego czasu Admiralicja 
opublikowała pewne szczegóły w prasie i 
przez radio. Sześć miesięcy później, gdy okręt 
był w Afryce, marynarze Burzy dowiedzieli 
się, że „duży polski kontrtorpedowiec, który 

eskortował nas w ostatnim rejsie był po pro
stu wspaniały". W Nigeria Review z 1-go ma
ja 1943 znaleziono opis jednego z atlantyc
kich konwojow.

Drugi ważny konwój w historii Burzy był 
ON 166 idący do Nowej Funlandii, do które
go dołączyła ona około godz. 20.00 w dniu 
22-go lutego 1943 roku. Została ona przysła
na z innego konwoju, jako wzmocnienie 
eskorty. Był to bowiem jeden z najcięższych 
konwojów kiedykolwiek ochranianych przez 
sławnych Heineman’s Harriers, — amery
kańską grupę eskortową, dowodzoną przez 
Captain P. R. Heineman zaokrętowanego na 
„Spencer".

W grupie tej znajdował sie amerykański 
okręt „Campbell" (Coast Guard Cutter), do
wodzony przez kmdr. J. A. Hirshfield USCG. 
I właśnie przez ten okręt Burza nawiązała, 
pełen dramatycznych chwil, kontakt na mo
rzu z amerykańskimi marynarzami. Kiedy 
Burza dołączyła do konwoju, d-ca grupy za
ledwie miał czas wyznaczyć jej pozycję w 
konwoju, ataki okrętów7 podwodnych rozpo
częły się od dawna. Natychmiast eskorta po
szła do akcji —- lecz konwój zamienił się w 
rojący się ul. Trzy statki zostały storpedo
wane prawie jednocześnie. Okręty eskortu
jące wyrzucały bomby głębinowe i oświetlały 
morze w tym samym czasie. Wśród tego 
wszystkiego Captain Heineman zdążył za
uważyć, że okręt polski zachowywał się do
brze i agresywnie — tak samo jak jego włas
ne stare wygi, które sam znał bardzo dobrze.

Współdziałając z „Chilliwack", Burza wy
konała dwa ataki bombami głębinowymi. I 
znów d-ca Burzy nie miał wątpliwości, że 
okręt podwodny był trafiony. I nigdy później 
w jego karierze nie był on tak święcie prze
konany o rezultacie, jak tej ciemnej lecz 
spokojnej nocy (22 luty 1943 r.).

Po upływie siedemnastu minut, okręt pod
wodny miał dość. Wynurzył się na powierzch
nię, by natychmiast być ostrzelanym przez 
karabiny maszynowe Kt. Zanurzył się po
wtórnie i Burza straciła kontakt. Wkrótce 
potem kmdr. Pitułko otrzymał rozkaz udzie
lenia pomocy UNS Campbell. Campbell zde
rzył się z okrętem podwodnym, który Burza 
zaatakowała i zmusiła do wynurzenia się na 
powierzchnię. Niemcy podebrani z wody na
stępnego ranka, podali, że okręt podwodny 
był tak uszkodzony, że nie mógł pozostać w 
zanurzeniu •— i musiał się wynurzyć by oca
lić załogę. Okręt ten później został zapisany 
na konto samej Burzy. I w czasie drugiego 
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wynurzenia Campbell celowo zderzył się z 
nim. Był to U-606.

Okręt amerykański miał rozprutą burtę 
— unieruchomiony — wymarzony cel dla 
okrętów nieprzyjacielskich, co stawiało d-cę 
w nieprzyjemnej sytuacji. Zupełnie słusznie 
nie chciał on zatapiać własnego okrętu. Lecz • 
po namyśle zdecydował przesłać większą 
część swej załogi i rozbitków z okrętu pod
wodnego na Burzę, która krążyła dookoła 
uszkodzonego okrętu, podsłuchując asdy- 
kiem.

I tak więc przed godz. 15.00 23-go lutego 
przy dobrej pogodzie „Campbell przesłał na 
Burzę 5 oficerów, 115 marynarzy, 50 rozbit
ków, oraz prowiant. Burza również podebra- 
łała 7 niemieckich marynarzy z U-606, któ
ry przewalał się na falach czekając na zgon.

Teraz kmdr. Pitułko musiał powziąć de
cyzję: czy pozostać i wypalić resztki ropy 
czy zaryzykować i pozostawić „Campbell’a“ 
samego. Lecz w ostatniej minucie, gdy naj
bardziej dokładne kalkulacje wciąż wykazy
wały bardzo niski zapas ropy, kanadyjska 

korweta ukazała się na horyzoncie i objęła 
straż.

Burza rozpoczęła swą podróż powrotną i 
wyokrętowała swych pasażerów w St. John. 
W momencie przybycia do portu pozostało 
jej 2i/2 tony ropy.

Załodze CampbelFa wydawało się na pier
wszy rzut oka, że Burza wyglądała nieszcze
gólnie. Kadłub był zardzewiały, bez śladu 
farby, na dobitek ciekła i wszędzie widać 
było, że potrzebuje ona dokładnego remontu 
— lecz nic nie mogli oni zarzucić oficerom 
i marynarzom. Dawali oni z siebie maksimum 
— co przy wysokim morale stawiało Burzę 
w szeregu dobrych bojowych okrętów. Wia
domości szybko podróżują. W kościele pol
skim, św. Stanisława w Nowym Jorku, pol
skie i amerykańskie flagi zostały pobłogo
sławione — dla Burzy, w wypadku, gdyby 
przybyła ona tutaj. Nigdy ona nie przybyła.. 
Inne szlaki były jej przeznaczeniem. Lecz za
nim zmieniła ona swój teren operacyjny 
znów niezmożenie prowadziła konwoje na. 
Atlantyku.

----------------------------------------------------------------- --
Nie ma róży bez kolców, 
Ni dołu bez góry, 
Ani dymu bez ognia, 
Ni deszczu bez chmury. 
Posługując się dalej, 
Tą słuszną teorią, 
Nie ma paczki do Kraju, 
Bez firmy TRI-ORION.

TRI-ORION & Co.
(Właść.: F. S. Minkiewicz — G. J. Mende)

130, ST. DUNSTAN’S AYENUE, LONDON, W. 3. Tel. ACOrn 8188

PACZKI DO POLSKI
I ZA LINIĘ CURZONA

LEKARSTWA ♦ MATERIAŁY ♦ ŻYWNOŚĆ

Cenniki na zadanie

Dla Członków Samopomocy 10% zniżki
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TORPEDA W CELU
Kampanii wrześniowej poświęcone są też 

pewne rozdziały książki kmdr. B. Romanow
skiego „Torpeda w Ćelu“. Jest to też pewne
go rodzaju pamiętnik-opowieść, w której 
autor, znany podwodnik, też bezpretensjo
nalnie i szczerze opisuje swoje przeżycia od 
pierwszych dni wojny na Bałtyku do powro
tu do Gdyni na „Błyskawicy" w lipcu 1947 r.

*
„Dostałem rozkaz wyjścia na morze w ce

lu wzięcia udziału w osłonie konwoju idące
go do Murmańska.

Okręt przygotowany, w aparatach cztery 
torpedy bojowe, na raksach osiem torped 
zapasowych. Pełen zapas ropy,prowiant świe
ży na 14 dni, suchy -— na dalszych 20 dni, 
zbiorniki wody słodkiej napełnione. Załoga 
zdała do magazynu wszystkie swoje rzeczy 
osobiste. Każdy ma ze sobą tylko to, co jest 
niezbędne do pełnienia służby na morzu.

Podaję podoficerowi ewidencyjnemu spis 
załogi z adresami osób, które należy zawia
domić na wypadek śmierci, żegnam się z 
cammanderem Phillipsem, i schodzę na po
kład „Jastrzębia".

Odcumowanie!
„Jastrząb" wolno odbija od burty okrętu 

podwodnego, przy którym stał. Wysoko na 
pokładzie H.M.S. „Forth" zgromadzili się 
oficerowie i załogi okrętów znajdujących się 
w porcie. Machają na pożegnanie wzniesio
nymi rękami.

Gdy oddalamy się „morsówka z,,Forth" śle 
nam życzenia: „Good hunting!"

Przy wyjściu z Holy Loch czeka na nas 
„Jan van Gelder", zgrabny eskortowiec ho
lenderskiej marynki. Podaje nam szybkość. 
Wchodzimy w szyk torowy.

Jest 22 kwietnia 1942 roku, pogoda na ogół 
dobra, wie je jedynie lekki wiatr.

Odbywamy całą drogę na powierzchni.
24 kwietnia o godzinie 14.30 wchodzimy 

wraz z eskortowcem do Lervick na Szetlan- 
dach. Rzucamy kotwicę. Obok stoją okręty 
podwodne: francuski „Minerve“, norweski 
„Urred" i brytyjski „P-43".

Podchodzi motorówka, udaję się na ląd.
W drewnianym baraku mieści się sztab 

morskiego komendata w Szetlandach.

Książka odświeża w pamięci lata wrojny 
spędzone na morzu i w porcie, a dla podwod- 
ników musi stanowić pewnego rodzaju ma
giczne zwierciadło pozwalające im przejrzeć 
się w przeszłości. Cytujemy też z tej książki 
pewien dramatycznego napięcia fragment 
— zatopienie „Jastrzębia".

*
—< Good afternoon, what would you like 

to drink? — pada powitanie.
— Kiedy wychodzimy? — odpowiadam py

taniem na pytanie.
— Jutro.
— W takim razie może być whisky and 

soda.
— Czekalimy na pana. Zaraz przyjdą tu 

inni dowódcy i odbędziemy małą odprawę. 
A jak pański okręt?

—' Ali right! Chciałbym tu pozostawić tyl
ko cumy i łódź oraz trap. W razie fali pogu
bię to na pewno — odbiorę wracając.

— Doskonale! Niech pan każę to zdać na 
motorówkę. Tu pański depozyt będzie bez
pieczny.

Nadeszli dowódcy pozostałych okrętów i 
omówiliśmy nasze zadanie. Mieliśmy się po
suwać według nadsyłanych sygnałów, w se
ktorach rozłożonych wzdłuż wybrzeży nor
weskich. Stanowiliśmy pierwszą linię zabez
pieczenia konwoju przed atakiem stojących 
we fiordach północnej Norwegii niemieckich 
krążowników i pancernika „Tirpitz". Naszym 
głównym zadaniem było po spostrzeżeniu 
ciężkich okrętów przeciwnika zameldować o 
ich pobycie na morzu. Drugim zadaniem, 
mniej ważnym, było atakowanie zauważo
nych jednostek. Atakować statków handlo
wych nie było nam wolno.

Najbardziej wysuniętym okrętem dozoru 
będzie „Urred", następnie sektory zajmą ko
lejno „Jastrząb", „P-43" i „Minerve“.

— życzę panom szczęścia! — zakończył od
prawę komendant. — A teraz, czego się na- 
pijecie?

Po wyjściu z baraku odbyliśmy mały spa
cer, aby nieco rozprostować nogi. Widok był 
nieciekawy. Naga, pozbawiona roślinności 
skalista wyspa. Jedyne urozmaicenie to 
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bramki z ustawionych pionowo szczęk wielo
rybich.

Zaprosiłem dowódcę ,,Minerve“ na wie
czór na „Jastrzębia". Zgodził się pod wa
runkiem, że mój zastępca oraz jeden z ofi
cerów będą gośćmi na ,,Minerve“.

W książce pamiątkowej „Jastrzębia" pod 
datą 24 kwietnia 1942 roku zostało wpisane: 
„A nos camarades Polonais, qui vont partir 
demain avec nous redecouvrir le Pole Nord“.

Dnia 25 kwietnia o godzinie 07.00 wyszli
śmy na morze. Po zanurzeniu w celu wywa
żenia okrętu, wynurzyłem się. Do sektora 
miałem iść na powierzchni. Dalsza część 
dnia i noc minęły bez zdarzeń.

Następnego dnia zmuszeni byliśmy zanu
rzyć się, aby ujść przed nadlatującym samo
lotem — czy to był niemiecki, czy własny, 
nad tym nie zastanawialiśmy się.

W nocy minęliśmy dużo zerwanych min 
zagrodowych, kazałem więc obserwatorom 
pilnie baczyć na wodę.

27 kwietnia znów zagonił nas pod wodę 
samolot. Tym razem spostrzegliśmy go bar
dzo późno. Pogoda się zepsuła, fala zaczęła 
narastać, od czasu do czasu przelatywały 
gwałtowne szkwały ze śniegiem. Tego dnia 
weszliśmy do swego sektora, od tej chwili 
mieliśmy zanurzać się na dzień. Była to zre
sztą paradoksalna sytuacja, gdyż o tej po
rze roku w tych szerokościach słońce wcale 
nie zachodzi. Było więc prawie jednakowo 
widno w południe i o północy.

W tym czasie miałem poważny kłopot z 
nawigacją — chmury i opady śnieżne unie
możliwiały mi prowadzenie obserwacji.

Ze względu na falę wynurzającą okręt na 
powierzchnię, zeszedłem na 60 stóp zanurze
nia. Obserwację prowadził podsłuch. Co pół 
godziny kazałem wychodzić na peryskopową 
głębokość i dobrze oglądać horyzont.

No morzu zapanował tymczasem całkiem 
solidny sztorm.

Dnia 29 kwietnia stwierdziłem po wynu
rzeniu, że fala wyłamała nam sektor zębaty 
lewego steru dziobowego. Sterem nie można 
było manewrować, a co gorsza luźne pióro 
steru ustawiało się w dowolnej pozycji.

Następnego dnia fala zerwała nam dużą 
część pokładu oraz zniosła osłonę odwietrz- 
nika balastu nr 5. Na skutek uszkodzenia 
dziobowego steru głębokości okręt źle trzy
mał zanurzenie.

Musieliśmy schodzić na 90 stóp.

Położyłem się spać. Jak zwykle na morzu 
zrzuciłem z siebie nieprzemakalne ubranie, 
kożuszek oraz buty.

Obudziły mnie głosy z centrali. Wskoczy
łem w nocne pantofle i zanim marynarz z 
meldunkiem zapukał do drzwi, wyszedłem 
na korytarz. Porucznik Guzowski zameldo
wał mi, że podsłuch słyszy śruby.

— Peryskopowe! — podałem sternikom. 
— Przygotować aparaty do strzału.

Podniosłem peryskop i przywarłem oczy
ma do okularu. Gdy peryskop przebił po
wierzchnię wody, jaskrawe światło oślepiło 
mnie na chwilę. Skierowałem peryskop na 
kąt kursowy podany przez podsłuchowca 
Zbyszka Głowę.

— Jak z aparatami?! — ryknąłem takim 
głosem, że wszyscy w centrali musieli chyba 
podskoczyć.

W szkle peryskopu miałem niemiecki okręt 
podwodny. Szedł dużą szybkością przecina
jąc nam kurs pod kątem prostym. Odległość 
nie przekraczała 400 metrów. Idealna pozy
cja do strzału!

— Uwaga przy aparatach! — krzyknąłem 
— Budka, niech pan nastawi mi peryskop 
na kąt kursowy lewo 15 — powiedziałem po 
chwili, nie chcąc odrywać oczu od okulara.

Poczułem na swych rękach ciepło cudzych 
dłoni.: peryskop przesunął się w lewo.

— Ster prawo na burt. Nie topić mi okrę
tu, nie topić! — zawołałem z żalem, widząc 
zieloną wodę w peryskopie.

— Aparaty gotowe! -— krzyknął ktoś z pod
nieceniem.

Gdy okręt osiągnął znów głębokość pery
skopową, okręt niemiecki był już daleko od 
nas zwrócony niemal rufą.

■— Taka okazja, taka okazja — prawie 
płakałem z żalu.

Gdy się uspokoiłem i na chłodno rozważy
łem sytuację, doszedłem do wniosku, że po
wodem nieudanego ataku było zbyt długie 
przygotowywanie aparatów do strzału. Nie 
była to wina obsługi. Prędzej nie mogli wy
konać wszystkich czynności: napełnić apa
raty wodą, wyrównać ciśnienie, otworzyć 
ręcznie pokrywy.

Gdyby to był „Wilk“ lub „Sokół"! Na nich 
aparaty były zawsze napełnione i pod ciśnie
niem. Do wystrzelenia torped nie trzeba było 
żadnych przygotowań. Wystarczyło nacisnąć 
na zawór odpalania, co trwa ułamek sekun
dy...
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Inna rzecz, że trochę zawinił i oficer wach
towy. Gdy tylko podsłuch podał, że słyszy 
efekt hydrofoniczny, powinien był natych
miast dać komendę na aparaty i wyprowa
dzić okręt na peryskopowe zanurzenie.

Wróciłem do kabiny, ale ze zdenerwowania 
nie mogłem zasnąć.

O godzinie 19.40 znów podsłuch usłyszał 
odgłos śrub. Za lewym trawersem zobaczy
łem niszczyciela. Zwrócony do nas lewą bur
tą oddalał się idąc z szybkością około 16 
węzłów. Rozpoznałem sylwetkę eksamery- 
kańskiego okrętu starego typu. Obejrzałem 
horyzont dookoła. Przed dziobem majaczyły 
kontury trałowca, Były to jednostki brytyj
skie.

Okręt stracił głębokość i przez chwilę nie 
mogłem prowadzić obserwacji.

Nagle marynarz Kuncewicz zameldował:
— Lewo 160 pingowanie, ma z nami kon

takt.
W centrali był mój zastępca.
— Agar, szybko na peryskopowe! — krzyk

nąłem. — Pilnuj sterników! Przygotować 
sygnały rozpoznawcze! Strzelić świecę dym
ną! — rzucałem dalsze rozkazy.

Okręt wyszedł na zanurzenie peryskopowe.
Ujrzałem widok, chyba (najstraszliwszy, 

jaki może zobaczyć dowódca okrętu podwod
nego.

Wysoko zadarty dziób, obramowany z bo
ków wysoką falą dziobową. Całą szybkością 
wali wprost na nas...

Wiem co to znaczy. Za chwilę wybuchną 
koło nas straszne w skutkach brytyjskie 
bomby głębinowe.

— Oba motory cała naprzód —■ zanurzenie 
300 stóp — podałem najspokojniejszym, jak 
mogłem, głosem.

Nadchodzący okręt słychać już było na ca
łym okręcie. Wpierw jako narastający szybko 
szum, który przeszedł w potężny grzmot, a 
wreszcie w odgłos podobny do pośpiesznego 
pociągu przejeżdżającego nad tunelem.

Raptem „Jastrząb" zadrżał. Dał się słyszeć 
brzęk tłuczonego szkła, przeraźliwy świst, 
jakieś stuki i wreszcie wybuchy bomb — su
che, krótkie jak strzały z działa.

Z włazów polała się woda...
— świeca dymna wystrzelona! — zamel

dowano z przedziału diesli.
Dziwne mi się wydało, że w takiej chwili 

umysł mój pracuje sprawnie. Nie uległem 
najmniejszemu podnieceniu, zimno i trzeźwo 
oceniałem sytuację.

Teraz pierwszy okręt się oddala. Drugi 
zaraz rzuci na nas bomby. Musimy je przy
jąć pod wodą i natychmiast się- wynurzyć. 
Wynurzyć się zanim pierwszy okręt nawró
ci... Po wynurzeniu nadać sygnały rozpo
znawcze.

Wydałem konieczne zarządzenia.
Sygnalista, Anglik Thomas Beard, wszedł 

z aldisem do kiosku. Budka stanął przy sta
cji klap balastów, bosman Ziajka przy ta
blicy szasu.

Oba manometry zanurzenia nie działały. 
Wysłałem porucznika Guzowskiego na dziób, 
gdzie manometr jeszcze nie uległ uszkodze
niu. Kazałem podawać mu zanurzenie do 
centrali.

Kuncewicz meldował namiary na idący na 
nas okręt.

Wystrzeliliśmy drugą świecę dymną.
— Zwiększa szybkość! —• meldował Kun

cewicz.
Nadszedł właściwy moment.
— Oba motory cała naprzód, ster prawo 

25! — rozkazałem.
Chciałem tym manewrem popsuć ataku

jącemu całą kalkulację, idąc bowiem dużą 
szybkością, okręt atakujący nie słyszy nas 
i rzuci bomby w wypracowane poprzednio 
miejsce. Od tego miejsca muszę oddalić się 
jak najbardziej...

— Uwaga, rzuca bomby — mówi spokoj
nie Kuncewicz zdejmując słuchawki z uszu.

Szereg gwałtownych wstrząsów... Po chwi
li głuche wybuchy dały znać, że bomby po
szły dość daleko za naszą rufą.

— Wynurzenie! — krzyknąłem. — Szaso- 
wać wszystkie balasty!

Bosman Budka spokojnym ruchem kolej
no otwierał klapy balastów!

— Gotowe, szasuj! — powiedział ostro.
Bosman Ziajka odkręcił zawór szasu ge

neralnego. Sprężone powietrze z ostrym świ
stem poszło w rurociąg.

Wtem „Jastrząb" podskoczył tak silnie, że 
niektórzy ludzie upadli. Zatoczyłem się i 
oparłem o peryskop. Uczułem, jak jakaś po
tworna siła podnosi rufę okrętu...

Wszystkie światła zgasły. Trupią zielenią 
świeciły nafosforyzowane wskazówki mano
metrów i telegrafów maszynowych.
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Poprzez huki i trzaski usłyszałem szum 
lejącej się wody.

— Na powierzchni! — doszedł mnie słaby 
głos z oddali.

Skoczyłem na drabinkę idącą do kiosku.
— Open! — krzyknąłem ze wszystkich sił 

do Bearda poprzez zalewającą nas wodę.
BearćT odrzucił właz i wyskoczył na pomost.
Mimo szumu naszego szasu usłyszałem ja

kieś dzwne jakby pluskające odgłosy. „Strze
lają" — przemknęło mi przez myśl...

Wyskoczyłem na pomost i — upadłem 
wprost na ciało leżącego sygnalisty.

Zerwałem się na nogi. Poczułem nagły, 
ostry ból... Z trudem wczołgałem się na 
ławkę i wspiąłem na nadburcie pomostu. 
Usiadłem.

Padał drobny śnieg. Horyzont roztapiał się 
we mgle.

Z lewej burty równolegle do „Jastrzębia" 
stał brytyjski trałowiec ostrzeliwując nas z 
broni maszynowej i działek przeciwlotni
czych. Pociski wzbijały fontanny wody, to 
bliżej, to dalej od nas. Plaśnięcia oznaczały 
trafne strzały w kadłub „Jastrzębia".

Z prawej burty szedł niszczyciel strzelając 
ze skrzydeł pomostu. Pociski jego szły górą, 
z sykiem przecinając powietrze,

Widząc, że okręt ten ma wyraźny zamiar 
taranowania nas, schyliłem się do włazu i 
krzyknąłem:

— Otworzyć wszystkie włazy! Wszyscy na 
górę!

Pierwszy wyskoczył na pomost brytyjski 
radiotelegrafista Martin Dowd. Schylił się, 
podniósł aldis i zaczął wzywać trałowiec. Na
dał sygnały rozpoznawcze.

Trałowiec momentalnie zaprzestał ognia.
Tymczasem niszczyciel zmienił zamiar. O 

100 metrów od nas położył ster ostro na lewą 
burtę, potem zrobił zwrot w prawo, stanął 
za naszym trawersem o 50 metrów z lewej 
burty i natychmiast otworzył ogień.

W tym momencie nasz pomost zaroił się 
ludźmi. Otworzył się właz dziobowy i nad 
pokładem ukazała się ruda głowa porucz
nika Guzowskiego.

Ktoś podał mi polską banderę, którą upu
ściłem na pomoście. Podniosłem ją w obu 
rękach nad głową.

Głośne jęki i krzyki rozległy się tuż przy 
mnie. Spojrzałem pod nogi.

Na pomoście przewracali się ludzie. Białe 

swetry splamione były szkarłatnymi plama
mi krwi. Niektórzy leżeli spokojnie, inni rzu
cali się gwałtownymi ruchami.

Wreszcie nastała cisza. Oba okręty prze
stały strzelać.

Przez tubę głosową złym angielskim akcen
tem zapytano z niszczyciela:

— Are you German?
— I am the Polish submarine, you bloody 

fool! Can’t you see „P-551" — odpowiedzia
łem w pasji.

Znów nastąpiła cisza przerywana skomle
niem mata Kędziory. Wzywał Boga i klął na 
przemian, miotając się po ciałach zabitych.

Po chwili zapytano mnie, co mogą dla nas 
zrobić?

— Przyślijcie lekarza i oficera mechanika!
— zażądałem.

Z dołu wyszli ludzie.
— Baterie rozbite, gaz jest w pomieszcze

niach — zameldowano mi.
Przez właz dziobowy i tylnego pomostu 

walił żółtawy, gęsty dym.
Z trałowca przyszła łódź.
— Jestem mechanikiem — przedstawił mi 

się przybyły oficer.
.— Może pan zejdzie z moim kierownikiem 

maszyn na dół i zobaczy, jaki jest stan okrę
tu.

Poczciwy mat Kozioł wyniósł tymczasem 
mój kożuszek i czapkę.

Nogi otulono mi kocem.
— Panie poruczniku, jestem ranny, zastęp

ca też. Pan obejmie dowództwo okrętu — 
zwróciłem się do Guzowskiego.

— Okręt tonie, nie podejmuję się dowo
dzić nim — odpowiedział porucznik.

— Dobrze więc! Zatrzymuję dowództwo! 
Niech pan zarządzi zniesienie rannych na 
pokład.

Rannym dano zastrzyki morfiny.
Brytyjski oficer mechanik bardzo szybko 

wrócił. Nie był dalej niż w centrali.
— Okręt jest pełen chloru — wyjaśnił. — 

Woda zalała podłogę w centrali. Trzeba ewa
kuować załogę.

Do okrętu dobiła druga łódź z niszczyciela. 
Wysiadł lekarz. Kazał rannych przenieść na 
łódź.

Rozkazałem załodze opuścić okręt. Ludzie 
załadowali się na przybyte łodzie, i w dwóch 
nawrotach zostali przewiezieni na trałowiec.
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Niestety, nie zeszedłem z okrętu ostatni, 
jak nakazuje tradycja. Będąc ranny w obie 
nogi musiałem być spuszczony z pomostu i 
zniesiony do łodzi.

Odbiłem wraz z ostatnią partią, woda za
lewała już pokład „Jastrzębia”.

Przewieziono mnie na brytyjski trałowiec 
H.M.S. „Seagull”. Niszczyciel nazywał się 
„St. Albans”, nosił banderę norweską.

„Jastrząb” zatonął dnia 2 maja 1942 roku 
około godziny 20.00 w przybliżonym miejscu: 
szerokości 71° 30’N długość 12° 32’E.
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