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Artykuł kol. Busiakiewicza pt. „Dokąd płyniemy?” w 
poprzednim numerze „Naszych Sygnałów” poruszył na
der ważne zagadnienie tyczące istnienia i działania na
szego Stowarzyszenia. Dyskusja na ten temat rozwinęła 
się na ostatnim Walnym Zjeżdzie, a wnioski z niej zna
lazły swe odbicie w programie pracy i preliminarzu bu
dżetowym.

Artykuł Busiakiewicza jest analizą rzeczywistej rze
czywistości i próbą wyciągnięcia praktycznych włosków.

Ta rzeczywista rzeczywistość jest inna, aniżeli była 
w czasie zawiązywania naszego Stowarzyszenia, którego 
już sama nazwa przesądzała o jego charakterze, a punkt 
Statutu omawiający cele Stowarzyszenia wymieniał je w 
takiej kolejności: „wzajemna pomoc, współpraca, opie
ka, oraz utrzymanie więzi ideowej i tradycji Marynar
ki Wojennej”.

Jak z tego uszeregowania wynika — główne cele, ja
kie rysowały się przed organizatorami i które były jak 
najbardziej istotne w odczuciu szerokiej opinii członków 
— to były cele samopomocowe osiągalne poprzez pomoc 
w uzyskiwaniu pracy, i tzw. rozmieszczeniu, wszelkiego 
rodzaju informacje i interwencje, wreszcie bezpośrednia 
pomoc materialna.

Zadania te w miarę swoich możliwości i umiejętno
ści Samopomoc wypełniała. Celem tych uwag nie jest 
robienie bilansu dorobku samopomocowego — ale wspo
minam o tym, aby przypomnieć, że w pewnym okresie 
naszej działalności dużo wysiłku włożono w prowadzenie 
referatu zatrudnień i referatu rozmieszczeń. Wielu ko
legów z marynarki, jak z poza niej, korzystało z tej po
mocy.

Komisja Opieki ma też swoją ładną kartę w działal
ności SMW.

Dzisiaj, po przeszło trzynastoletnim istnieniu Sto
warzyszenia, po zakończeniu procesu rozmieszczenia, ja
ko cele działalności samopomocowej pozostały: opieka i 
pomoc inwalidom i chorym, oraz znajdującym się w 
ciężkich warunkach życiowych. Nie można też zapomnieć 
o potrzebie udzielania pomocy do Kraju. Realizowanie 
tych celów wymaga oczywiście środków finansowych.

Ale działalność Sapomocy nie może się ograniczać 
tylko do zadań charytatywnych.

Istnieje druga część określonych statutem celów, któ
re Stowarzyszenie winno realizować, mianowicie „utrzy
manie więzi ideowej i tradycji Marynarki Wojennej”.

Na ten temat słów kilka.
Każde roczne sprawozdanie z działalności SMW 

uskarża się na zmniejszającą się ilość członków, niepła
cenie składek, brak zainteresowania życiem Stowarzy
szenia, nie branie udziału w imprezach organizowanych 
przez SMW itp.

Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest życie na 
obczyźnie. Znajdujemy się pod stałym ciśnieniem nie 
tylko codziennych trosk i kłopotów, ale również środowi
ska, którego wpływ już z górą dziesięcioletni nie mógł 
się nie odbić na naszym sposobie myślenia i reagowania, 
oraz na ustosunkowanie się do naszej organizacji i w 
ogóle do spraw polskich.

Ale również należy powiedzieć, że działalność SMW 
w zakresie utrzymania więzi koleżeńskiej i tradycji ma
rynarki jest za mała.

Zarząd Główny SMW, pod naciskiem trudności fi
nansowych, organizuje każdą imprezę przede wszystkim 
pod kątem „dochodowości”. Przesądza to oczywiście o 
charakterze tej imprezy, a pośrednio o jej popularności.

Łącząca nas więź słabnie. „Nasze Sygnały” stanowią 
zbyt wątłą nić, aby tę więź wzmocnić.

Być może, że to osłabienie więzi jest procesem nie
odwracalnym, że ten wpływ środowiska, o którym była 
wyżej mowa, jest czynnikiem decydującym. Ale być mo
że, że można ten proces, jeśli nie odwrócić, to przynaj
mniej zahamować. W każdym bądź razie należy spróbo
wać. Winny się tu spotkać inicjatywa Zarządu i dobra 
wola członków, wyrosła wydaje mi się na niewygasłej 
jeszcze potrzebie serca.

Ale Zarząd, który żyje w stałym zagrożeniu' pod
staw ekonomicznych Stowarzyszenia jest do pewnego 
stopnia sparaliżowany w swym działaniu.

Gdy wydobycie £ 100 na poborcę podatkowego staje 
się zagadnieniem palącym a rozwiązanie tej kwadratury 
koła pochłania tyle energii — że brak jej już na zorga
nizowanie wieczoru poświęconego np. działalności „Orła".

Wracamy do problemu poruszonego w artykule Bu
siakiewicza.

Trzeba realnie rozpatrzeć położenie finansowe i go
spodarkę SMW.

W programie działalności uwzględnić w większym 
stopniu realizację celów, które stanowią o charakterze 
Stowarzyszenia i z umiarkowanym optymizmem rozpo
cząć nowy rok naszej działalności. B. W
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J. UNRUG, WICEADMIRAŁ

Jak powstała Polska Flota Wojenna (1918-1939)
Polska Marynarka Wojenna urodziła się po pierw

szej wojnie światowej z końcem roku 1918 w Warszawie, 
na drugim piętrze domu nr 3 przy ulicy Nowomiodowej. 
Tam mieściła się Sekcja Marynarki Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, obejmująca całokształt spraw związanych 
z żeglugą morską. Na czele sekcji stał początkowo ko
mandor Nowotny a później Kazimierz Porębski, były ro
syjski kontr-admirał.

Tam zameldowałem się jako były „kapitanleutnant" 
marynarki niemieckiej, na wiosnę następnego roku. 
Garść oficerów, pochodzących z marynarek państw za
borczych, zajęta była opracowaniem planów i regulami- 
minów dla przyszłych morskich i rzecznych okrętów 
Rzplitej Polskiej. Tymczasem powstała w Modlinie kadra 
marynarki wojennej, zbierała powracających do kraju 
marynarzy Polaków. Na prędce uformowana flotylla wi
ślana, składająca się ze starych parowców i motorówek 
rzecznych, uzbrojonych w działka połowę i w karabiny 
maszynowe, strzegła koło Włocławka na Wiśle ówczesnej 
granicy polsko-niemieckiej. Morza nie mieliśmy jeszcze, 
bo Pomorze wraz z Gdańskiem nie zostało jeszcze prze
jęte przez władze polskie.

Z końcem roku zostałem wysłany do Gdańska, celem 
przejęcia objektów nawigacyjnych wybrzeża morskiego. 
Gdańsk jeszcze był miastem pruskim, nad interesami 
Polski czuwała Delegatura Rządu Polskiego, ż panem 
Mieczysławem Jełowieckim na czele. Jednym z moich 
zadań było nabycie statku dla służby hydrograficznej. 
Po dłuższym szukaniu znalazł się stosowny objekt, mały 
parowiec dwuśrubowy, ongiś służący dla przewozu pasa
żerów do kąpielisk niemieckich na brzegach Morza Pół
nocnego. Z tej przyczyny był płaskodenny, co było dla 
nas ważne, z uwagi na trudno dostępną i płytką Zatokę 
Pucką — miał około 200 ton wyporności, był już nie
młody i sfatygowany przebytą służbą wojenną. Mimo to, 
po remoncie i przystosowaniu go do naszych potrzeb, 
służył jeszcze długie lata pod nazwą ORP „Pomorza
nin", jako okręt hydrograficzny naszej floty. Był to 
pierwszy okręt morski, na którym wiosną 1920 r. pod
niesiono banderę wojenną Rzplitej. Nawiasem mówiąc, 
stałem się wtedy — po raz pierwszy i pewnie ostatni — 
prawnym właścicielem statku, pruski Gdańsk bowiem 
nie uznawał rządów polskich, wskutek czego statek ku
pić mogłem tylko na własne imię.

Początkiem lutego 1920 roku wojska generała Hallera, 
po zajęciu Pomorza, dotarły do wybrzeża morskiego. 10 
lutego odbyła się w Pucku pamiętna uroczystość zaślubin 
Polski z morzem, odtąd rok rocznie obchodzona jako 
Święto Marynarki Wojennej.

Przyznany Polsce dostęp do morza przedstawiał się 
żałośnie. Być może, mężom stanu, obradującym wówczas 
w Wersalu nad granicami morskimi Rzplitej, wydawało 
się korzystnym dla strony polskiej związanie — w. posta

ci „wolnego miasta" — Gdańska i ujścia Wisły z polskim 
obszarem gospodarczym. Niestety, nie chcąc krzywdzić 
Niemców ani uczuć nacjonalistyczno - pruskich gdań
szczan, postanowili utworzenie obszaru wolnego miasta, 
niezależnego od Polski, pod opieką Ligi Narodów. W re
zultacie Rzplita polska po raz drugi w swej historii sta
nęła w obliczu monopolu suwerennego Gdańska, krępu
jącego swobodny rozwój jej polityki morskiej jak i bez
pieczeństwa jej granic. Reszta kaszubskiego wybrzeża od 
Żarnowieckiego Jeziora do Helu, wraz z brzegami Zato
ki Puckiej, była bezwartościowa z punktu widzenia mor
skiej żeglugi. Poza dwoma małymi 1 zaniedbanymi por
tami rybackimi w Pucku i na Helu, nie było tam ni
czego. Przy takim stanie rzeczy władze marynarki wo
jennej zmuszone były obrać Puck jako tymczasową ba
zę dla mającej powstać floty morskiej, nawiązując w ten 
sposób, chcąc nie chcąc, do szacownych tradycji sprzed 
czterech wieków. — Nie było jednak wyboru, a powoła
nie do życia obrony morskiej nie mogło czekać na wybu
dowanie pełnowartościowego portu. —

Po zakończeniu wojny z Rosją końcem roku 1920, 
pod rozkazami komandora Jerzego Swirskiego (później
szego admirała i szefa Kierownictwa Marynarki Wojen
nej) mianowanego Dowódcą Wybrzeża, powstał w Puc
ku garnizon marynarki z Komendą Portu, z warsztata
mi, magazynami i oddziałami obsługi portu. Służbą 
Łączności, radiostacjami i punktami obserwacyjnymi 
wzdłuż wybrzeża. Służba Hydrograficzna została prze
niesiona z Gdańska do Pucka. Na poniemieckim lotnis
ku dla wodno-płatowców rozpoczęto organizować Dywi
zjon Lotnictwa Morskiego. Został też stworzony pułk 
artylerii nabrzeżnej, formowany z oddziałów ciężkiej ar
tylerii wojska, po roku rozwiązany dla braku stosownego 
uzbrojenia. Jednym słowem powstały początki służby i 
instytucji koniecznych dla obsłużenia rodzącej się floty 
wojennej.

Po wyżej wspomnianym ORP „Pomorzaninie" przy
były w roku 1920 z Finlandii, gdzie zostały wybudowane 
dla carskiej floty, zakupione przez rząd polski dwie ka- 
nonierki: „Komendant Piłsudski" oraz „Generał Haller", 
a nieco później cztery poniemieckie wyławiacze miń, na
byte w Danii i wcielone do floty pod nazwami: „Czajka", 
„Jaskółka", „Mewa", „Rybitwa". Przyznane Polsce z po
działu floty niemieckiej torpedowce w liczbie sześciu zja
wiły się po dłuższym remoncie w Anglii w latach 1921-22, 
mianowicie: „Krakowiak, „Podhalanin", „Ślązak", „Ku
jawiak", „Mazur", i „Kaszub", w 1924 roku zaś dwa 
transportowce nabyte we Francji: „Warta" i „Wilia".

Maleńka flota, powstała w pierwszych latach powo
jennych, była zbieraniną przestarzałych, po części już zu
żytych jednostek, bez wartości bojowej, słabo uzbrojo
nych w materiał pochodzący z demobilu francuskiego. 
Nie mogło być inaczej — z czego zdawaliśmy sobie spra
wę. Wszystko to, co się w owych latach dokonało na 
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brzegu czy na morzu, dążyło do wyszkolenia personelu, do 
stworzenia podstaw, na których po latach powstać mia
ła nowoczesna, planowo pojęta siła morska, stosowna do 
potrzeb i możliwości kraju.

Flota, podzielona na „dywizjony" okrętów, od wiosny 
do jesieni wykonywała programowo przewidziane ćwicze
nia w Zatoce Puckiej. Okręty zawijały do bazy tylko ce
lem dokonania drobnych napraw, nie przekraczających 
możliwości prymitywnych warsztatów puckich — większe 
trzeba było wykonywać w Gdańsku — oraz dla uzupeł
nienia zapasów. Od końca listopada, kiedy zatoka 
zamarzała, aż do wiosny następnego roku, wszystkie 
okręty znajdowały się unieruchomione w porcie gdań
skim, w tzw. stanie „pierwszej rezerwy", tj. ze zmniej
szoną załogą 1 technicznie zakonserwowane przeciw mro
zom. W tym czasie odbywały się znaczniejsze reperacje i 
dokowanie. Część oficerów i podoficerów była wyokręto- 
wana celem wyszkolenia rekrutów, reszta załóg zajęta 
była konserwacją okrętów i korzystała z corocznych ur
lopów. Transportowce „Wilia" i „Warta" wykonywały 
swój program rejsów do Francji, celem przywiezienia do 
Gdańska sprzętu i amunicji dla polskich sił zbrojnych, 
przy czym te podróże były wykorzystywane dla szkole
nia narybku oficerskiego i podoficerskiego.

Kapitalną troską władz marynarki było stworzenie 
na polskim wybrzeżu portu, dostępnego dla dużych stat
ków morskich, niezależnego od Gdańska.
Powstały różne projekty: budowa portu morskiego w 
Tczewie nad Wisłą, z kanałem morskim omijającym te
ren Wolnego Miasta, zasypanie płytkiej części Zatoki 
Puckiej i stworzenie portu gdzieś pomiędzy Rewą a Kuź
nicami i jeszcze inne. W przeciwieństwie do podobnych 
— mniej lub więcej fantastycznych — planów, władze 
wojenno morskie od początku i konsekwentnie wskazy
wały na zatokę pomiędzy przylądkiem Oksywie i Ka
mienną Górą jako na najkorzystniejsze miejsce dla bu
dowy portu. Ten pogląd ostatecznie zwyciężył. Nie cho
dziło przecież tylko o port wojenny; w owych latach, 
(początek lat dwudziestych) sprawy dotyczące, żeglugi 
handlowej spoczywały jeszcze w rękach Departamentu 
Morskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych, więc przy 
wyborze miejsca dla portu władze marynarki wojennej 
musiały brać pod uwagę w równej mierze wymogi floty 
wojennej jak i żeglugi handlowej.

Idea stworzenia dużego portu pod bokiem Gdańska, 
ujścia głównej rzeki polskiej, przez naturę predestynowa
nego, ażeby stać się stolicą morskiego handlu całego za
plecza polskiego, swego czasu niejednemu wydawać się 
musiala niedorzeczną. Jednak krótkowzroczna, wroga 
Polsce polityka Wolnego Miasta, jego zła wola i szykany, 
inspirowane przez pruski Berlin, dające się we znaki od 
samego początku jego Istnienia i przy każdej sposobno
ści, zmuszały Polskę do tego kroku. Odmowa personelu 
portu gdańskiego w lecie 1920 roku wyładowania statków 
przewożących sprzęt i amunicję dla naszego wojska, w 
chwili, kiedy naród polski toczył śmiertelną walkę z na
jeźdźcą ze wschodu, dobitnie zademonstrowała grożące 
Rzplitej niebezpieczeństwo ze strony Gdańska.

Pierwszą inicjatywę dla przełamania monopolu 
gdańskiego podjęto w roku 1920, pod wpływem groźnej 
sytuacji na froncie, mianowicie wybudowania linii ko
lejowej łączącej Puck z Helem, w celu przewozu do kra
ju, z ominięciem Gdańska, ładunków wyładowanych za 
pomocą kryp ze statków zakotwiczonych na redzie. Rea
lizacja tego planu, najeżona trudnościami natury mor- 
sko-technicznej, nasuwała zastrzeżenia. Plan ten nie zo
stał zresztą nigdy wprowadzony w życie. Za to kolej do 

Helu, dzięki niemu wybudowana, stała się w krótkim 
czasie niezbędnym środkiem komunikacyjnym na pół
wyspie.

Początek budowy portu pod Gdynią sięga roku 1921, 
kiedy to wbite zostały pierwsze pale drewniane mola 
„tymczasowej przystani" dla okrętów floty. Po objęciu 
spraw morsko-handlowych przez Ministerstwo Handlu i 
Przemysłu, przystąp ono w roku 1923, na podstawie usta
wy sejmowej, do budowy szeroko rozplanowanego, no
woczesnego portu, sięgającego od podnóża Oksywia aż do 
Kamiennej Góry. W tym samym czasie Ministerstwo 
Kolei Państwowych przystąpiło do budowy linii kolejo
wej łączącej kopalnie Górnego Śląska z Gdynią, omija
jąc obszar Wolnego Miasta.

Po oddaniu spraw dotyczących marynarki handlo
wej do nowostworzonego Departamentu Morskiego Mi
nisterstwa Przemysłu i Handlu, naczelna władza mary
narki wojennej w Warszawie została przemianowana na 
„Kierownictwo Marynarki Wojennej". Szefowi Kierow
nictwa Mar. Woj., podporządkowanemu bezpośrednio mi
nistrowi Spraw Wojskowych, podlegali: dowódca floty, 
komendant szkoły podchorążych Mar. Woj. (stworzonej 
w Toruniu w pierwszych latach dwudziestych), dowódca 
flotylli pińskiej. (Flotylla na Wiśle, powstała w 1918 r„ 
została rozformowana.)

Wiosną 1925 r. ustąpił zasłużony wiceadmirał K. 
Porębski. Stanowisko Szefa Kier. Mar. Woj. zostało po
wierzone komandorowi J. Świrsklemu, późniejszemu ad
mirałowi.

W lipcu 1925 roku spotkała, młodą flotę poważna ka
tastrofa w postaci wybuchu kotła parowego na torpedow
cu ORP „Kaszub", stojącym przy Stoczni Gdańskiej. 
Rozerwany wybuchem okręt natychmiast zatonął, ze 
stratą trzech ludzi obsługi maszynowej. Po podniesieniu 
kadłub okazał się tak poważnie uszkodzony, że trzeba 
było okręt sprzedać na złom.

Przeniesienie elementów bazy floty z Pucka do Gdy
ni, rozpoczęte w roku 1924, odbywało się stopniowo, w 
miarę postępu budowy basenu portu wojennego jak i 
gmachów służbowych i mieszkalnych pod Oksywiem. — 
Ważnym krokiem w rozwoju bazy w Gdyni było przenie
sienie warsztatów portowych. Powstałe w Pucku w kuź
ni polowej, umieszczonej przy porcie w kręgielni byłego 
browaru, uzupełnione przez sprowadzoną z Modlina kry
pę wiślaną, wyposażoną w kilka obrabiarek, nowe warsz
taty zostały w Gdyni umieszczone w obszernym szopach 
blisko nowego basenu. Przy znacznie rozszerzonym sta
nie sprzętu reperacyjnego oraz personelu, były one od
tąd w stanie remontować okręty floty bez zwracania się 
do zakładów gdańskich. Jedynie dokowanie okrętów mu- 
siało się jeszcze odbywać w Gdańsku, dopóty port gdyń
ski nie został zaopatrzony w doki pływające.

Szkoła specjalistów oraz kadra floty, tymczasowo 
zakwaterowane w Swieciu nad Wisłą, zostały przeniesio
ne do Gdyni: pierwsza na ORP „Bałtyk", zdeklasowany 
krążownik francuski, zakotwiczony na. stałe w porcie wo
jennym i służący jako hulk mieszkalny, druga, w rok 
później, do nowych koszar pod Oksywiem.

Brak statku żaglowego dla morskiego wyszkolenia pod
chorążych marynarki wojennej stał się przyczyną kupna 
stalowego szkunera trzymasztowego, wybudowanego w 
Holandii. Przebudowany na okręt szkolny w Stoczni 
Gdańskiej, statek ten, pod nazwą ORP „Iskra" w roku 
1927 został wcielony do floty. Odtąd rok rocznie, od wio
sny do jesieni, piękny ten żaglowiec wykonywał dalekie 
rejsy poza Bałtykiem z najmłodszym rocznikiem podcho
rążych.
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Pierwszy nowoczesny kontrtorpedowiec ORP „Wi
cher", otrzymała flota w 1930 roku, drugi, bliźniaczy, 
ORP „Burza", rok później. Okręty były wybudowane na 
stoczniach francuskich na zamówienie Kierownictwa 
Mar, Wojennej. Trzy okręty podwodne: „Wilk", ,Ryś" i 
„Żbik", również budowane we Francji, przybyły w la
tach 1931-32. Trzy małe wyławiacze min zostały zapro
jektowane i wybudowane w zakładach krajowych w pier
wszych latach trzydziestych: „Mewa", „Czajka" i „jaskół
ka". W r. 1939 doszła druga trójka, mianowicie: „Czapla", 
„Rybitwa" i „Żóraw", tego samego typu. (Z uwagi na 
brak w Gdyni w owych latach pochylni dla spuszczania 
na wodę kadłuba statków, waga pustego kadłuba nie 
mogła przekroczyć 150 ton, tyle, ile mógł unieść naj
większy miejscowy dźwig pływający.) W latach 1937 i 
1938 przybyły flocie dwa duże kontrtorpedowce:. „Grom" 
i „Błyskawica", wybudowane w Anglii, a nieco później 
dwa okręty podwodne: „Orzeł" i „Sęp", wybudowane w 
Holandii. Stawiacz min „Gryf", mający służyć również 
jako okręt szkolny, został wcielony do floty w roku 
1936, po przybyciu z Le Havre, gdzie został wybudowany.

Strategiczne położenie Gdyni, wciśniętej pomiędzy 
bliską granicę niemiecką 1 wrogi Gdańsk, było rozpacz
liwie niekorzystne — jednak szczupłość wybrzeża mor
skiego nie pozostawiała wyboru. Chcąc, do pewnego 
stopnia przynajmniej, powetować ten stan rzeczy, wła
dze wojenno-morskie postanowiły stworzyć pomocniczą 
bazę floty na Helu, wzmacniając półwysep przeciwko 
atakowi z lądu i ze strony morza, za pomocą punktów 
oporu i baterii nadbrzeżnych. Równocześnie przystąpio
no do budowy basenu na Helu dla postoju okrętów wo
jennych, do budowy warsztatów i składów paliwa, amu
nicji, torped itp. Ustawiono baterię przeciwokrętową, 
cztero-działową 150 mm oraz 5 baterii przeciwlotniczych. 
Te prace, prowadzone równolegle z rozbudową bazy w 
Gdyni, miały dać okrętom floty własnej, lub alianckiej, 
punkt oparcia po ewentualnym zajęciu Gdyni przez nie
przyjaciela. — W myśl umowy z Radą Portu w Gdańsku, 
została rozbudowana przy ujściu Wisły, na tzw. „Wester
platte", składnica dla sprzętu i amunicji przywiezionych 
morzem dla sił zbrojnych polskich. Wykopano tam ba
sen portowy z magazynami i dźwigami dla rozładowania 
statków, oraz koszary dla oddziału wartowniczego w sile 
zbliżonej do stanu kompanii piechoty.

Dla obrony Gdynii. ze strony lądu został uformowa
ny batalion piechoty morskiej, zakwaterowany w Wej
herowie, oraz bateria połowa sześciodziałowa. Cztery ba
terie przeciwlotnicze zostały ustawione na wzgórzach 
otaczających port i miasto. Kompania reflektorowa, 
obejmująca sześć reflektorów przeciwlotniczych, została 
również umieszczona w Gdyni.

Najsłabiej rozwiniętą bronią naszej marynarki wo
jennej było lotnictwo morskie. Przez cały czas swego ist
nienia morski dywizjon lotniczy nigdy nie dysponował 
samolotami nadającymi się do czegoś więcej niż do szko
lenia. Powstający dopiero krajowy przemysł lotniczy, ca- 
kowicie absorbowany przez zamówienia lotnictwa woj
skowego, nie był w stanie podjąć się równolegle produk
cji stosunkowo małej ilości samolotów typu morskiego. 
To też dywizjon lotniczy floty musiał się zadowolić 
adaptacją przestarzałych już samolotów typu lądowego, 

■co nie mogło dać dobrych rezultatów. Dopiero rok przed 
wybuchem wojny z Niemcami szefowi Kier. Mar. Woj. 
umożliwione zostało zamówienie „aż" trzech nowoczes
nych wodno-samolotów bombowych we Włoszech, z nich 
tylko pierwszy został dostarczony, przybył niestety dopie
ro, gdy wojna już wybuchła, w chwili, kiedy objęte wal
ką wybrzeże morskie nie było już w stanie go przyjąć. 
Wylądował w głębi kraju i został tam wkrótce zniszczo

ny, pozostałe zaś dwa samoloty tego zamówienia Włosi 
zatrzymali dla siebie.

W drugiej połowie lat trzydziestych w Kierownic
twie Mar. Woj. powzięto decyzję budowy kontrtorpedow- 
ców i okrętów podwodnych w kraju. W tym celu na te
renie portu wojennego w Gdyni został wykopany drugi 
basen, przy którym powstała obszerna hala zaopatrzona 
w nowoczesne urządzenia i obrabiarki dla przygotowa
nia części kadłubów, blisko niej zaś pochylnia, na któ
rej miano montować i spuszczać na wodę kadłuby okrę
tów. Poprzednio już warsztaty Marynarki Wojennej wy
budowały mały dok pływający, a później większy z noś
nością 5000 ton. w ten sposób wyposażona, nowopowsta
ła stocznia marynarki wojennej w Gdyni przystąpiła 
z początkiem roku 1939 do budowy kontrtorpedowca typu 
„Grom".

Początkowo było mało obywateli odrodzonej Rzeczy
pospolitej zdających sobie sprawę z konsekwencji wyni
kających dla państwa z faktu posiadania dostępu do 
morza, z korzyści, które mogą stąd płynąć, z zobowią
zań, które nakłada. O ile sfery gospodarczo-handlowe, w 
teorii przynajmniej, popierały stworzenie rodzimej flo
ty handlowej, o ile patriotyczny ogół społeczeństwa, roz
drażniony coraz to powtarzającymi się zatargami z 
Gdańskiem przychylnie przyjmował decyzje budowy mor
skiego portu niezależnego od wolnego miasta, o tyle zni
koma była ilość Polaków, nie wyłączając kół wojskowych 
i rządowych, przekonanych o konieczności posiadania 
floty wojennej. Zdawano sobie niejasno sprawę, że uzys
kawszy dostęp do morza, będzie go trzeba umieć bronić, 
ale na tym koniec. Jak więc w tej atmosferze ignoran
cji spraw morskich mogła powstać flota wojenna? Dzię
ki temu, że po pierwszej wojnie światowej zjechało się 
w Warszawie kilkudziesięciu marynarzy, byłych oficerów 
i podoficerów państw zaborczych, którzy, powołani do 
służby wojskowej, zabrali się do stworzenia podstaw or
ganizacyjnych dla marynarki wojennej i którzy, stwo
rzywszy flotylle rzeczne, dodatnio ocenione przez do
wódców frontów lądowych podczas toczących się walk, 
wytworzyli korzystną dla swej pracy atmosferę. Poza 
tym zrozumiano, że zespól Polaków fachowców morskich 
przedstawia pewien kapitał, który należy wykorzystać, 
aby go nie utracić. Jednym słowem, krok za krokiem 
marynarka uzyskała prawo obywatelstwa w siłach zbroj
nych Rzplitej.

Chronologiczny rozwój naszej floty, wyżej opisany, 
wydaje się chaotyczny i pozbawiony programu. Do pew
nego stopnia tak też było na początku. W tych pierw
szych latach cały wysiłek floty musiał być skierowany 
na wyszkolenie załóg okrętowych. Do tego celu wystar
czały małe, przestarzałe i zużyte okręty, nabyte tu i tam, 
okazyjnie i tanio. Dopiero od roku 1930 port w Gdyni 
był zdolny przyjąć nowoczesne, duże kontrotorpedowce i 
okręty podwodne o określonych wartościach operacyj
nych, budowane stosownie do naszych wymagań.

W przeciwieństwie do ogólnie rozpowszechnionej 
opinii, że okręty wojenne są po to, aby bronić wybrzeża 
kraju, doktryna strategii morskiej głosi, że głównym za
daniem floty jest obrona własnych linii komunikacyj
nych i przerwanie nieprzyjacielskich. O ile sztaby mor
skie na tej podstawie opierają studia nad programem 
rozbudowy swych flot, o tyle muszą się jednocześnie li
czyć z szeregiem ograniczających możliwość „idealnego" 
rozwiązania problemu.

W ówczesnej konstelacji politycznej zadaniem floty 
polskiej podczas wojny miała być obrona przewozu do 
kraju ze Szwecji niezbędnych surowców dla przemysłu 
wojennego, a na odwrót przerwanie, a choćby utrudnie
nie transportu wojsk i zaopatrzenia nieprzyjaciela na
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Bałtyku. Zdawało by się, że ograniczając operacje do nie
zbyt rozległego Morza Bałtyckiego, nasze jednostki nie 
potrzebowały być zaopatrzone w dużą rezerwę zapasu 
paliwa, mogły więc być stosunkowo małe, a stąd tańsze 
w budowie. Przeciwstawiało się temu kruche bezpieczeń
stwo obrony naszego wybrzeża od strony lądu, zmusza
jące nas do budowy stosunkowo dużych okrętów, z re
zerwą paliwa wystarczającą do opuszczenia Bałtyku w 
razie ewentualnego zajęcia bazy. Największą jednak 
przeszkodą dla budowy floty „idealnej" dla naszych 
potrzeb operacyjnych był oczywiście brak pieniędzy.

W jesieni 1939 roku, w chwili wybuchu wojny z 
Niemcami, stan jednostek bojowych był następujący: 
4 kontrtorpedowce, 5 okrętów podwodnych, 1 stawiacz 
min, 6 wyławlaczy min. Na ukończeniu w Anglii były 
2 ścigacze torpedowe.

Personel marynarki wojennej rekrutował się z ochot
ników i poborowych. Kandydaci na oficerów musieli 
mieć ukończoną szkołę średnią i złożyć egzamin wstępny 
do szkoły podchorążych marynarki wojennej. Korpus 
oficerów marynarki wojennej obejmował: oficerów mor
skich, rzeczno-brzegowych, mechaników, technicznych, 
komisarzy, lekarzy. Za wyjątkiem lekarzy, którzy wstę
powali jako absolwenci szkoły sanitarnej wojska, wszy
scy aspiranci oficerscy przechodzili 3 do 4-letnie wy
szkolenie teoretyczne i praktyczne w swej specjalności. 
Po pierwszym roku „próbnym" następowała eliminacja 
jednostek nie nadających się.

Oficerowie korpusu morskiego po kilkoletniej służ
bie uczęszczali na specjalne kursy: lotnictwa morskiego, 
artylerii, broni podwodnej, nawigacji, sygnałów. Awans 
na oficera starszego wymagał ukończenia kursu taktycz
nego. Poza tym ograniczona ilość starszych oficerów 
uczęszczała na kurs wyższy wojenno-morski.

Szeregowi byli wcielani z kontyngentu poborowych, 
albo jako ochotnicy zobowiązujący się do 3-letniej służby. 
Po rekruckim przeszkoleniu w kadrze floty następował 
przydział do oddziałów lądowych mar. woj. lub na okrę
ty; zasadniczo załogi okrętów uzupełniane były ochotni
kami. Kto odsłużył obowiązkowy czas, mógł pozostać w 
marynarce jako nadterminowy. Ochotnicy, których nigdy 
nie brakło, i poborowi nadterminowi uczęszczali na kursy 

w szkole specjalistów morskich. Po trzyletniej służbie i 
uzyskaniu specjalności, mogli być awansowani na pod
oficerów nadterminowych. Do zawodowej służby byli do
puszczeni podoficerowie specjaliści nadterminowi na pod
stawie kontraktu. Personel nie-oficerski dla lotnictwa 
morskiego był szkolny w morskim dywizjonie lotniczym, 
tak samo uzupełnienie dla flotylli rzecznej otrzymywało 
wyszkolenie na miejscu.

Wbrew temu, czego należało się spodziewać, biorąc 
pod uwagę kontynentalność kraju, okazało się, że Polacy 
chętnie garną się do służby morskiej. Młodzi ludzie, któ
rzy nigdy przed tym morza nie widzieli, prędko oswajali 
się z życiem okrętowym. Wychowani przez dobrych do
wódców stanowili wartościowy dobór ludzi dla uzupełnie
nia załóg floty. W przeciągu dwudziestu lat polska ma
rynarka wojenna zdołał wychować wyborowe kadry za
wodowe, nie ustępujące załogom okrętów dużych flot z 
wiekową tradycją. Mieliśmy tego niezliczone dowody 
podczas ostatniej wojny.

Na zapytanie, czy Polacy jako marynarze odznacza
ją się specyficznymi właściwościami, odpowiedziałbym, 
że górowali nad innymi bystrością i ambicją, czasami 
nawet przeczuloną.

Podstawą stworzenia polskiej marynarki wojennej 
była świadoma celu wola nielicznych jednostek. To zda
nie należałoby uzupełnić: tylko dlatego, że wola ta — 
wbrew pozorom — wyrażała podświadome dążenie naro
du, mogła w krótkim i trudnym okresie międzywojenne
go dwudziestolecia, cel swój osiągnąć.

Czy marynarka wojenna w ogóle była Polsce po
trzebna? Rozważając sprawę z punktu widzenia czysto 
militarnego, zwolennicy poglądów przeciwstawnych mo
gliby przytoczyć sporo argumentów pro i contra. — Są
dzę, że nam, współczesnym, trudno spór ten rozstrzygać. 
Niech nam wystarczy fakt, że marynarka wojenna po
wstała mimo wszystko, a torując drogę flocie handlowej 
wyprowadziła młode pokolenie Polaków na dalekie szlaki 
morskie. Podczas wojny zaś, udziałem swym w bojach 
na wszystkich niemal morzach świata zapisując chlub
ną kartę historii naszego narodu, zasłużyła się Ojczyźnie.

J. Unrug
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W ODPOWIEDZI NA “DOKĄD PŁYNIEMY"
Korzystam ze sposobności, by na marginesie Pana 

rozważań w „Sygnałach" (nr 93) pt. „Dokąd płyniemy?" 
— dorzucić moje uwagi.

Otóż, gdy Panowie przenosili bazę „Samopomocy" do 
obecnej siedziby, uważałem ten krok za nie bardzo traf
ny.

Zdawałem sobie sprawę, że się raczej kurczymy, bo 
starsi emigranci wymierają a młodzi albo się wynarada
wiają, albo emigrują do innych krajów. Wydawało ml 
się Już wtedy, że ta nowa siedziba jest dla naszych ce
lów za duża, a przeto i za droga.

Jest ładna — myślałem — ale przewidziana na roz
rost, a nie na kurczenie się szeregów.

Dobieranie zaś co raz to różnych ludzi spoza swoje
go środowiska, wydaj e się rzeczą niewłaściwą.

Gdy się przyglądam Pana wnioskom końcowym, do
chodzę do przekonania, że:

1. Wydzierżawienie domu i klubu nic a nic nie po
może, bo z próżnego i Salomon nie naleje;

2. Najwłaściwsza rzecz, to sprzedać Chelsea Em
bankment jak najszybciej;

3. Biura i salon na małą skalę ulokować na 20 
Pembridge Villas;

4. Uzyskaną gotówkę ulokować w jakiś dom czyn
szowy, który będzie pokrywał koszta administracji;

5. Fuzja klubów nie jest Ideą dobrą, gdyż nie od
powiada polskiemu charakterowi.

Kupno zaś wspólnego domu przez wszystkie trzy 
kluby (Lotnicy, Marynarka i Wojsko) — to celowa idea. 
Mam na myśli taki wspólny dom, jako budynek. Ale, je
śli taki wspólny dom emlgrancki tworzyć, to już raczej 
byłoby wskazane porozumieć się z wszystkimi innymi 
organizacjami i to nie tylko ex-kombatantami, ale i cy
wilnymi, oraz takimi jak harcerze itp., bo wtedy im
preza będzie tańsza.

Poza tym proszę pomyśleć, że skoro wymiera obecne 
pokolenie wojennej emigracji w tym kraju, to polskość 
się przechowa tylko w organizacji Harcerzy Polskich i 
w tych dwóch szkołach średnich (jedna to szkoła maria- 
nów, druga o nazwie, której sobie w tej chwili nie przy
pominam).

A. Trzyna

* *
Wielce Szanowny j Drogi Panie Komandorze,
W związku z Pana artykułem z nr. 93 „Naszych Syg

nałów", postanowiłem zbadać opinię przyjaciół i kolegów 
(spoza Marynarki Wojennej), którzy bardzo przyjaźnie 
zawsze byli ustosunkowani do naszej londyńskiej pla
cówki.

Artykuł Pana — jakże na czasie i jakżeż słusznie 
alarmujący — zrobił na wszystkich wielkie wrażenie.

Przy rozesłanym przeze mnie kolegom egzemplarzu 
„Naszych Sygnałów" był przyklejony „kwestionariusz". 
Otrzymałem odpowiedzi od sześciu oficerów. Jeden z 
najbardziej charakterystycznych głosów załączam, jako 
żywy dowód serdecznego zainteresowania ludzi, nie bę
dących marynarzami, a jednak bardzo żywo interesują
cych się naszą instytucją.

Kwintesencją prawie wszystkich wypowiedzi jest te
za, że MARYNARZE i LOTNICY i inni KOMBATANCI 
kiedyś znikną z terenu Londynu i Wielkiej Brytanii w 
ogóle, lecz POLACY zawsze będą. I sentyment polski — 
będzie.

Dlatego trzeba, aby był DOM POLSKI.

Ponieważ już TERAZ zarysowuje się katastrofalne 
wycofywanie się ludzi „firmujących" nasze instytucje 
(kluby) — a więc do naszego klubu przychodzi coraz 
mniej MARYNARZY, trzeba jak najprędzej ratować 
istntienie instytucji dla POLAKÓW w ogóle.

A więc na gwałt trzeba zwołać zebranie przedstawi
cieli władz różnych naszych polskich „firmowych" klu
bów i na gwałt radzić na temat jak najszybszego połą
czenia kapitałów dla stworzenia JEDNEGO, dobrego, 
dużego ośrodka (pod względem LOKALU), w którym 
osobne „firmowe" instytucje koniecznie musiałyby mleć 
swoje osobne lokale (Marynarze, Lotnicy, Wojsko).

Jednak z całą pewnością można powiedzieć, że taki 
wielki „zdwig" jest rzeczą bardzo trudną. Na pewno bę

dą wszelkie sprzeciwy „prestiżowo-sobkowskie". Będą 
tacy, którzy będą się obawiali utraty „tytułów" zaszczy
tów itp. i przez to będzie się natrafiało na „kunktator
stwo", jeżeli nie wręcz na sprzeciwy.

Więc może najbardziej byłoby racjonalnym — DAC 
PRZYKŁAD wszystkim przez błyskawiczną akcję cho
ciażby tylko tymczasem — połączyć Kluby Ma
rynarzy i Lotników.

Nie wiem, czy będę miał możność wziąć udział w 
Walnym Zjeździe, więc śpieszę wysłać ten list. Jestem 
bowiem przekonany, że sprawa omawiana i przez Pana 
Komandora w Jego doskonałym artykule (i humoreska 
Krzyżanowskiego), oraz poruszona w Sprawozdaniu Za
rządu (strony 12-13) będzie poruszona na Walnym Zjeź
dzie.

Myślę, że sprawa ta będzie chyba NAJWAŻNIEJSZA. 
Trzeba będzie odbierać głos „mówcom" poruszającym 
sprawy „ksiąg kuchennych" itp. bzdur, lecz radzić nad 
akcją ratowniczą polskich placówek.

Jestem przekonany, że inicjatywa Pana Komandora 
znajdzie uznanie i że w najbliższym czasie Pan, w to
warzystwie innych członków Zarządu — umówi się na 
spotkanie z Lotnikami, aby zaproponować NATYCH
MIASTOWE działanie.

Wszyscy (z kim rozmawiałem) byli przekonani, że 
gdy powstanie KLUB MARYNARZY I LOTNIKÓW, to 
będzie on wielką atrakcją polskiego Londynu i będzie 
miał gości różnych narodowości.

Może uda się wówczas znaleźć lokal, w którym by
łaby prawdziwie dobra sala odczytowo-koncertowo-balo- 
wa. Ten fakt od razu zmusiłby i inne kluby przyśpieszyć 
akcję zjednoczeniową.

A więc Szczęść Boże. Panie Komandorze.
Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

W. K. Lorenz-Kosianowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
DOROCZNY WALNY ZJAZD S.M.W.

W dniach 11 i 12 kwietnia odbył się 14-ty z kolei 
Walny Zjazd członków S.M.W. Zjazd odbył się w bardzo 
miłej atmosferze a dyskusje miały charakter rzeczowy i 
przebijało w nich zrozumienie sytuacji i troska o jak 
najlepsze rozwiązanie naszych problemów. Zjazdowi 
przewodniczył kol. B. Wroński. Obrady były krótkie, 
rzeczowe i przyjemne. W drugim dniu obrad było około 
50-ciu uczestników. Zjazd zakończył się towarzyskim ze
braniem z tradycyjną kawą z ciastkami.

Skład nowego Zarządu jest następujący: 
Prezes — W. K. Nadratowski, 
I wiceprezes — W. Krzyżanowski, 
II wiceprezes — A. Kłopotowski, 
Sekretarz — J. Busiakiewicz, 
Zastępca sekretarza — J. Biliński, 
Skarbnik — J Wiszowaty, 
Zastępca skarbnika — R. Dulla,

Członkowie Zarządu: kol. kol.:
T. Budzyński, G. Mende,
Z. Chmielewski, Z. Plezia,
.T. Czapliński, K. Siemaszko,
S. Kmiecik, A. Waclęga.
E. Liber,

SAMOPOMOC WETERANÓW
MARYNARKI WOJENNEJ W NOWYM JORKU

Doroczne Walne Zebranie członków Koła odbyło się 
dnia 30 listopada 1958. Sprawozdanie z rocznej działal
ności SWMW zostało podane razem ze sprawozdaniem 
Zarządu Głównego.

Skład nowoobranego Zarządu SWMW jest następu
jący:
Prezes — kol. A. Chart-Charłoziński,
I wiceprezes — K. Nagrodzki,
II wiceprezes — W. Olszewski,
Sekretarz org. — K. Brożek,
Sekretarz fin. — Z. Łopuch, 
Członkowie Zarządu — W. Majka, T. Jaszkowski, L. 
Stróżniak, S. Dzioba.

Komisja Rewizyjna:
kol. M. Łysakowski A. Igliński S. Smikala.

KOŁO SMW W GLASGOW

W dniu 8 marca 1959 odbyło się doroczne Walne Ze
branie członków Koła, na którym omówiono działalność 
Koła i wybrano nowy Zarząd w składzie następującym: 
Prezes — kol. B. Lassa.
Sekretarz — A. Z. Motłoch,
Skarbnik — W. Pawłowicz,
Członkowie Zarządu — W. Banasiewicz, J. Kolendo, P. 
Oleszczuk.

Komisja Rewizyjna — kol. S. Staśkiewicz, B. Jasz- 
czuk-

Delegat na Walny Zjazd SMW do Londynu kol. B. 
Lassa.

KOŁO SMW W PLYMOUTH

W dniu 1 marca 1959 odbyło się Walne Zebranie Ko
ła członków Plymouth. Omówiono działalność Zarządu 

w ciągu ostatniego roku oraz wybrano nowy Zarząd 
Koła w składzie:
Prezes — kol. S. Preisner,
Sekretarz — T. Sroka,
Skarbnik — L. Wolny,
Członek Zarządu — H. Grześkowiak.

Komisja Rewizyjna: kol. kol. C. Kurak, A. Tomczak.
Delegaci na Walny Zjazd Stowarzyszenia: kol. L. 

Wolny i kol. F. Preisner.
KOŁO SMW W BRIGHTON

Zebranie członków Koła Brighton odbyło się 19-go 
kwietnia przy czym po przedyskutowaniu zagadnień i bo
lączek Koła wybrano Zarząd w składzie z roku poprzed
niego:

Prezes — kol. T. Zabłocki,
Wiceprezes — kol. P. Modrzejewski,
Sekretarz —* kol. S. Wieczorkiewicz, 
Skarbnik — kol. H. Adamiak.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący — kol. B. Bąkowski. Członkowie — 
kol. kol.: K. Cichoń, W. Żółkiewka.

Delegat na Walny Zjazd SMW — kol. S. Wieczorkiewicz.
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE

Z okazji Święta Marynarki Wojennej przypadające
go w dniu 10 lutego, w dniu 14 lutego odbyło się w 
Brompton Oratory nabożeństwo żałobne za dusze poleg
łych i zmarłych oficerów, podoficerów i marynarzy. 
DOROCZNY BAL SMW

W dniu 7 lutego odbył się w salach naszego klubu 
doroczny bal SMW. Bal udał się, jak przeważnie wszyst
kie nasze bale, dobrze. Było obecnych około 180 osób 
niestety naszych członków i kolegów, było w tym roku 
wyjątkowo mało. Czysty dochód w sumie £ 101.18.0 
wpłacony został do kasy SMW.
MIKOŁAJ DLA DZIECI

W dniu 28 grudnia ub. roku urządzono Mikołaja dla 
dzieci członków. Były gry, zabawy, śpiewy, podwieczorek 
i podarunki od św. Mikołaja. Było dużo ruchu, wrzawy i 
około 25 dzieci. Pomocą w organizacji zajęli się Rodzice 
niektórych dzieci.
CZŁONKOWIE DOŻYWOTNI

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" 
członkostwo dożywotnie wpłacili następujący koledzy:

B. Bratkowski £ 15. 0.0
S. Rusiecki 11. 0.0
W. Śliwiński 10.10.0
R. Gintowt 10.10.0

Ogółem od czasu wprowadzenia członkostwa doży
wotniego 70 Kolegów wpłaciło na członkostwo dożywot
nie sumę £ 802.1.8.

Wszystkim Członkom dożywotnim za społeczne Usto
sunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie naszej 
sytuacji Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje.
NOWI CZŁONKOWIE

Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 
do naszego Stowarzyszenia: kol Jadwiga Ciszewska, 

oraz jako członkowie wspierający pp.:
H. Clegg, dr M. Buck, K. Arnold, J. Szymański, A. G. 
ODWIEDZILI SMW

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" w prze- 
jeździe przez Londyn odwiedzili nas kol. kol.:

K. Grodzicki, K. Idzikowski, F. Pitułko, Z. Pleśniak, 
W. Śliwiński, St. Siatkowski, j. Piotr.
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DARY NA SMW

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" wpłynę
ły następujące dary na SMW:

P. Cieślak £ 1.1.5, dr S. Korzeniowski £ 0.16.1, J. 
Wańkowski £ 1.0.0, W. Szwec £ 2.2.5, Samopomoc Wete
ranów Mar. Woj. 100 doi., M. Maciejewski 10 płyt do 
radiogramu.

Fanty na tombolę: p. J. Morozewicz — srebrna pa
tera, L. Grzeczkowska — ciasta.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za 
przekazane dary i pamięć o nas.

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom 
SWM, którzy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wiel
kanocy przysłali nam życzenia, Zarząd Główny SMW 
składa serdeczne podziękowania.

Firmie K. G. FOOD (koi. Kłopotowski, Plezia, Gó
ralczyk) za ofiarowane towary na paczki dla chorych 
oraz słodycze dla dzieci na św. Mikołaja Komisja Opieki 
SMW składa serdeczne podziękowania.

Firmie Continental Patisserie (kol. W. Mackiewicz) 
za ofiarowane ciasta na paczki świąteczne dla chorych 
na Boże Narodzenie i Wielkanoc Komisja Opieki składa 
serdeczne podziękowania.

KRÓTKIE WIADOMOŚCI O NASZYCH CZŁONKACH

Kol. A. Połomski po ukończeniu 65 roku życia prze
szedł na, „emeryturę". Przez ostatnie 11 lat pracował w 
dużej firmie G.&J. Clark Ltd. W gazecie wydanej przez 
Public Relations Officer tejże firmy jest bardzo pochlebna 
wzmianka o pracy i działalności kol. Połomskiego oraz 
opis pożegnania, jakie mu urządziła firma 1 jej pracow
nicy. Z okazji tej życzymy kol. Połomskiemu spokojnego 
i zasłużonego odpoczynku.

Kol. Z. Jagusiewięz, który przez lat z górą 10 prowa
dził hodowlę minków, zlikwidował ostatnio to przedsię
biorstwo i założył hodowlę kur.

Kol. W. Śliwiński jest właścicielem farmy w Irlan
dii, na której sam zamieszkuje z żoną 1 gospodarzy. 
Ostatnio założył hodowlę kur.

Kol. Z. Kleczyńska po wyjeździe do Południowej 
Afryki miała pierwsze dwa lata dość ciężkie. Obecnie sy
tuacja się poprawiła i Pani Zofia wyrobiła sobie markę 
jako artystka malarka, przy czym jej specjalnością są 
portrety.

Kol. dr B. Markowski jest od lat wielu chirurgiem 
w British Honduras. Ostatnio miał on szereg prelekcji 
ze swej dziedziny w British Guyana, Brazylii i Wene
zueli.

Kol. M. Wasilewski, który wyemigrował do Afryki 
Południowej i pracuje w firmie wyrabiającej windy itp., 
został wysłany do Szwajcarii jako stały przedstawiciel 
tej firmy.

Kol. E. Pławski zamieszkuje stale w Kanadzie w Bri
tish Columbia, gdzie z „morskiego" grona są tam jeszcze 
kol. M. Pulchny i kol. W. Szwec. Ostatnio dołączył do 
nich kol. L. Kwapiszewski. Niedawno kmdr Pławski miał 
b. miłą wizytę byłego swego podwładnego kpt. mar. 
H^gkbeila.

Kol. O. Celiński nadesłał nam bardzo miły lits, w 
którym podaje kilka wiadomości o naszych osiadłych w 
Ottawie i tak: Autor listu jest wykładowcą „Electro
nics" na uniwersytecie w Ottawie. Inż. Wierzbowski przy
jechał z Australii i dostał posadę jako inżynier elektryk 
w Ministry of Transport.

Kol. Reynert Szmigielski pracuje jako accountant 
inspector w Centrali Housing and Mortage Corporation.

Oprócz wyżej wspomnianych Kolegów są tam je
szcze: kol. kol. Namieśniowski, St. Rowiński, L. Kawer- 
niński, J. Dobrodzicki, J. Straszak. Celem podtrzymania 
więzi koleżeńskiej i odświeżenia wspomnień, Koledzy z 
Ottawy zorganizowali wspólny wieczór towarzyski, który 
dał inicjatywę do dalszych tego rodzaju spotkań. Oby za 
ich przykładem poszli inni, utrzymując w ten sposób 
naszą marynarską łączność.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W październiku ub. roku zmarł nagle w Londynie 
kpt. żegl. wielk. i członek SMW, kol. O. Próchno-Wró- 
blewski. Pochowany został na cmentarzu North Sheen w 
Londynie.

W styczniu bież, roku zmarł nagle w Polsce były 
długoletni szef Służby Techn. Dowództwa Floty, kmdr, 
inż. Konstanty Siemaszko. Kmdr. Siemaszko dwa mie
siące przed swoją śmiercią był w Londynie w odwiedzi
nach u swego syna por. mar. K. Siemaszko. Z szere
gów naszych ubył jeszcze jeden z tych co kładli podwali
ny pod rozbudowę naszej Marynarki Wojennej.

Cześć Ich pamięci!

DYPLOM MASTRA

Przed Komisją Board of Trade składał egzamin i 
otrzymał dyplom „Mastra Foreign Going" kol. J. Sta- 
rzycki. Z okazji tej składamy Mu serdeczne gratulacje.

Z PRASY

W holenderskim tygodniku ilustrowanym „Panorama" 
ukazał się list p. B. Strenka o udziale ORP Piorun w po
ścigu i walce z „Bismarckiem". Obszerny ten list do re
dakcji jest odpowiedzą na artykuły C. S. Forestera, który 
na łamach tegoż pisma umieścił szereg relacji o walce 
„Bismarcka". W relacjach tych nie było słowa o ORP 
Piorun dlatego redakcja „Panoramy" umieściła artykuł 
p. B. Strenka jako uzupełnienie serii poprzednich arty
kułów Forestera. Jednocześnie w „Komunikacie , Infor
macyjnym SPK w Holandii" ukazał się artykuł pt. 
„Osiemnastolecie Pucka i 40-lecie Marynarki Wojennej".

AVIZO

Ppłk Z. Starkiewicz — prezes Związku Polskich Żoł
nierzy Zawodowych zwraca się za naszym pośrednic
twem do tych wszystkich, którzy są zainteresowani dzia- { 
łalnością Związku i jego staraniami się o wypłacanie 
emerytur żołnierzom Zawodowym, by zechcieli nawią- j 
zać łączność ze Związkiem. Adres: Związek Polskich Żoł
nierzy Zawodowych. 61 Chepstow Place, London, W.2.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA
W odpowiedzi na apel gwiazdkowy od ostatniego nu

meru „Naszych Sygnałów" — następujący Koledzy wpła
cili na Fundusz kpt. mar. J. Ginsberta:

Samopomoc Weteranów Marynarki Woj. doi. ICO
A. Grochowscy £ 0. 10.0
A. Wacięga 1. 0.0
F. Herman 1. 0.0
Z. Kleczyńska 1. 1.0
R. Tymiński 5. 0.0
A. Trzyna 0. 5.0
E. Pławski, M. Pulchny i W. Szwec 2. 3.8
F. Pitułko 2. 0.0
J. Tchórznicki 1. 0.0
p. M. Świrska 0.15.0
W. Zaziemski 1. 0.0
R. Bakies 1.10.0

S. Witkowski 5. 0.0
M. Maciejewski 3. 0.0
W. Majewski 3.11.5
Z. Chmielewski 0.10.0
B. Iwaszkiewicz 0.10.0
J. Hupert 1.15.0
S. Pohorecki 3.10.0
K. Hess 3.10.0
Z. Pleśniak 1. 0.0
Z. Janowski 1. o.O
pp. Wichliński, Bańkowski (Liga Morska) 3.10.0
Liga Morska Oddz. 2-gi 1.15.0
Liga Morska Oddz. „Morze" 3. 9.7
Związek Oficerów Mar. Handl. 15. O.o

Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki składa jak 
najserdeczniejsze podziękowania.

Jak dalece pomoc udzielona przez naszą Komisję 
Opieki jest konieczna, to niech świadczy kilka zaledwie 
wycinków z listów, które przychodzą na nasze ręce:

Sopot, 15 grudnia 1958.
„...Dziękuję gorąco za szybką pomoc. Wcale się nie 

spodziewałem, że tak szybko ona nastąpi. Są to bardzo 
cenne dla mnie lekarstwa, szczególnie Acidolpepsin. Czu- 
ję się teraz znacznie lepiej, pracuję i trochę zarobię — 
przynajmniej zbliżające się Święta będą radośniejsze. 
Mam też nadzieję, że wyleczę się z chorób żołądka, które 
mnie bardzo wyczerpują, ponieważ sama cukrzyca, przy 
zachowaniu odpowiedniej diety, regularnym trybie ży
cia i przyjmowaniu skutecznych lekarstw nie jest w 
obecnej chwili taka groźna, jak te ostatnie... Raz jeszcze 
dziękuję serdecznie za okazaną mi pomoc... S. K.“

Knowle Mentaf Hospital, Farnham, 21. 12. 58.
„...Z życzeniami składam, podziękowanie duże a duże 

za przysłaną mi paczkę świąteczną. Jeszcze raz bardzo 
a bardzo dziękuję za tak długoletnią stałą pamięć o mnie.

S.S."

Hove, 22. 12. 58.
„...Dziękuję za życzenia i paczkę świąteczną, pa

mięć Wasza zawsze mnie rozczula. J. R.“

Plymouth, 28. 12. 58.
„...Nadesłana paczka była dla mnie dużą i przyjem

ną niespodzianką. Serdecznie dziękuję za nią i jej wspa
niałą zawartość tak różną od miejscowych „smakoły
ków". W. B.“

Sutton on Forest, 23. 12. 58.
„Składamy jak najserdeczniejsze podziękowanie za 

życzenia świąteczne i noworoczne oraz drogocenny poda
runek gwiazdkowy..." A. i S. L.“

Hove, 28. 12. 1958.
„Serdecznie dziękuję za list P. O. i tak piękną pacz

kę, którą otrzymałam tuż przed świętami. Niezmiernie 
jestem wdzięczna Komisji Opieki za tak dobry uczynek 
i pomoc.

„Prawdę mówiąc, byłam w bardzo ciężkiej sytuacji, 
dzięki jednak Komisji Opieki, obecnie trochę mi lepiej, 
za co bardzo dziękuję i Bóg zapłać... Z. P.“

Z OSTATNIEJ CHWILI
TRAGICZNY ZGON DR. P. CZAJKOWSKIEGO

W momencie oddawania numeru do druku doszła nas karzem na terenie Manchester od lat dz:esięciu i był 
bolesna wiadomość o tragicznej śmierci w dniu 15 maja powszechnie łubiany przez wszystkich kolegów Marynarki 
kpt. mar. dr. Pawła Czajkowskiego. Zginął w wypadku Wojennej. Jego strata została głęboko odczuta przez,sze- 
samochodowym w drodze ze swego gabinetu przyjęć do rokie grono przyjaciół, 
domu. Dr Czajkowski był szeroko znanym i wziętym le- Cześć Jego pamięci!
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
W Amerykańskiej Syberii zima szaleje od listopada. 

Mieliśmy dotychczas 8 stóp śniegu, a temperatury poni
żej 30° C. z północnym wiatrem, zbyt często nawiedzały 
nas.

Kiedy wiatr ustaje, a termometr podnosi się do 10° 
O., odczuwa się ulgę. Można się częściowo do tego przy
zwyczaić, ale w zupełne zahartowanie nigdy nie uwie
rzyłem. Kiedy w sztormową pogodę wracam do domu 
za miastem, na myśl przychodzi mi wyprawa Napoleona 
pod Moskwę.

Zbyt często życie upływa w kompletnej izolacji, pro
wadzenie samochodu czasami staje się koszmarem.

A oto obrazowa reakcja poszczególnych ras na nad
mierny mróz...

Biały staje się czerwonym, jakby pod wpływem nad
ciśnienia krwi. Murzyn sinieje, Hindus czekoladowieje, 
a Chińczyk traci połysk, stając się szaro-zielonym.

Wszyscy ubrani cudacznie w jaskrawe wełny, po
tworne futra, długie buty; każdy porusza się żwawo, jak 
świeżo naoliwiony mechanizm.

Od roku coś się zaczyna psuć w tym państwie. In
flacja; obecnie bez hamulców, ogarnia wszystkie komór
ki.

Zbyt nieliczna, ale wygórowana w cenie produkcja 
kanadyjska, trudny znajduje zbyt na międzynarodowym 
rynku. Europa kupuje niechętnie, zbyt odległe oraz zbyt 
drogie surowce z Kanady. Stany Zjednoczone importują 
je częściowo, według przyznanej Kongresom kwoty. Re
zultat taki, że co roku marnuje się tony zboża, wydoby
wanie ropy i minerałów ulega kontroli.

Bezrobocie szaleje, zwłaszcza zimą.
Część bezdusznych pracodawców robi na tym koko

sy, zatrudniając pracowników po niskiej cenie.
Nikt jakoś tego nie krytykuje i życie toczy się dalej.
Ta tzw. „recesja", bo boją się ją nazwać po imieniu: 

„depresją", panuje w Stanach od dwóch lat.
Ekonomia tego kontynentu jest tak zorganizowana, 

że produkcja zwiększa się proporcjonalnie do obawy 
wojny Jak tylko politycznie staje się lepiej, na łeb leci 
tysiące ludzi.

Brak zapewnienia najbliższej przyszłości wprowadza 
nerwowe zamieszanie; z roku na rok trudno jest obliczyć 
budżet. Za dobrych, kawalerskich czasów, byłoby to ba
gatelą, ale dla ojców rodzin ta metoda życia przestaje być 

zabawną. Popyt na emigrantów zmalał, zresztą władze 
tutejsze obcinają kwotę, mając dosyć kłopotów z własny
mi obywatelami. W tym klimacie, chorobliwość narodu 
jest wysoka, a pomoc lekarska odstraszająco droga.

Istniejące asekuracje robią majątki w szybkim tem
pie.

Z rzeczy weselszych...
W miesiącach letnich zawija do Montrealu m/s „Ba

tory", tylko już nie ten królewski, wsławiony transporto
wiec wojenny, ale bezduszny kadłub.

Widuję wówczas starego druha Bogdana Maciejow
skiego, który prosił mnie o przekazanie swoich życzeń 
wszystkim Kolegom.

Im dłużej trwam w tym lodowcu, tym bardziej ma
rzę o południowych morzach i tropikalnych krainach.

Mickiewicz ucieszyłby się, wiedząc, że romantyzm je
szcze nie zginął, a Korzeniowski podałby mi kurs na od
ległą wyspę Pacyfiku.

Wracając do rzeczywistości.
Chciałbym sprostować mniemania Szanownej Pani 

nieznajomej a propos mego artykułu o Kalifornii.
Nigdy on nie był pomyślany jako traktat naukowy, 

choć trochę zawiera danych cyfrowych. Jeśli przypad
kowo rzuciłem kamień w tej Pani ogródek, to na pew
no bez złych intencji.

Odsyłam Panią do artykułów pióra J. Ziemiańskiego 
pt. „Los Angelos", umieszczonych w numerach „Amery
ka Echo" z dnia 14 i 21 grudnia 1958, a więc napisanych 
prawie w rok po moim artykule.

O ile Pani nie uzyska tychże gazet, poślę Jej własne 
wycinki, które trzymam na pamiątkę. Autor od lat za
mieszkały w L. A„ tak objektywnie opisuje swoje miasto, 
że w porównaniu moje uwagi wyglądają bardzo niewin
nie.

Uwagi p. Komandora Busiakiewicza na temat przy
szłości SMW pozostają w dalszym ciągu aktualne i sta
nowić niechybnie będą wspaniały temat do dyskusji na 
Walnym Zebraniu. Amalgamacja dwóch interesów tzn. 
Marynarzy i Lotników pod jednym dachem, na wzór 
unii polsko-litewskiej, wygląda realnie.

Oczywista, mowy być nie może o wspólnym królu 
Jagielle, bo organizacyjnie pozostaniemy zawsze nieza
leżni.

Kończąc, ślę pozdrowienia dla Braci Marynarskiej 
na globie.

Z poważaniem
A. Browarski

St. Eustachę, 27 luty 1959.
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...Przysłane mi numery „Naszych Sygnałów" prze
czytałem, jak zwykle jednym tchem. Przyczynki histo
ryczne odnośnie początków naszej Marynarki Wojennej, 
opisane tak barwnie, jak najlepsza powieść. Oby cykl 
ich trwał przez kilka następnych lat olimpijskich.

Jeśli chodzi o mnie, to w Stanach Zjednoczonych 
znalazłem się dzięki Samopomocy, która umożliwiła mi 
zajęcie stanowiska oficera nawigacyjnego w firmie 
Lamport & Holt — już w 1948 roku. W tej firmie prze
bywałem około 3 lata pływając na trasie Stany Zjedno
czone (Nowy Jork) i porty Ameryki Południowej, przy 
czym kilka razy byłem w sławnym Manaos, daleko w górę 
Amazonki.

Po opuszczeniu tej firmy próbowałem znaleźć godzi
we zajęcie na lądzie, lecz z braku amerykańskiego ex- 
perience miałem bardzo duże trudności. Ostatecznie 
udało mi się dostać pracę, dość niezwykłą — czyszcze

nie piór kurzych, kaczych importowanych tu głównie z 
Chin i Czechosłowacji. Drugą pracę miałem jako malarz 
pokojowy w towarzystwie bezrobotnych artystów. Póź
niej zaczepiłem się jako assembler precyzyjnych piecy
ków elektrycznych do wytapiania złota i platyny dla ce
lów dentystycznych. Z kolei wziąłem się do pracy czystej 
jako mechanical draftsman, w którego charakterze pra
cowałem dwa lata. Gdy sytuacja shippingowa nieco się 
poprawiła, udało mi się dostać na statek i przez trzy i 
pół lat woziłem banany i cukier z Centralnej Ameryki do 
Stanów Zjednoczonych. DWa lata temu zeszedłem ze 
statku i znów zaczepiłem się na lądzie jako mechani
cal draftsman. Mam pracę tuż koło Bostonu bardzo in
teresującą, na ogół nieźle płatną, lecz dosyć wyczerpu
jącą.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Antoni Sitko

E. PŁAWSKI

WSPOMNIENIA HISTORYCZNE NA WESOŁO
Rok 1925. — Pływanie na kanonierkach

Po wyokrętowaniu się z ORP „Krakowiak" przez 
kilka tygodni pełniłem obowiązki Z. D. O. na ORP „Ko
mendant Piłsudski".

Była to pierwsza zima, którą część naszych okrętów 
miała spędzić na wodach ojczystych, czyli nie w Gdań
sku.

Jedyne w owych czasach molo w powstającym z 
piasków i torfowisk porcie gdyńskim znajdowało się na 
wprost istniejącej po dziś dzień wieży ciśnień. Równo 
ścięte pale pokryte deskami tworzyły rodzaj daleko wy
suniętego w morze pomostu, do którego przycumowane 
rufami, a zakotwiczone w kierunku Oksywia, stały ORP 
„Kmdt. Piłsudski" i ORP „Jaskółka". Nie było na tym 
molo światła, ani rurociągu doprowadzającego słodką 
wodę, a fala bez przeszkody przelewała się pomiędzy 
palami z jednej strony molo na drugą. Spędziliśmy przy 
tym molo wiele bezsennych nocy w walce z pękającymi 
cumami i dryfującą kotwicą, a nieraz bywało, że ten 
męczący rock‘n roli zmuszał nas do szukania schronie
nia pod Helem, lub Mechlinkami.

Tak! Skończyły się wygody postoju w gdańskim por
cie, skończyły się pobory i . diety gdańskie w guldenach, 
skończył się brydż i Goldwasser!

Życie na K. P. w godzinach wolnych od sztormów 
było wysoce nudnawe. Oprócz dowódcy i mojej osoby nie 
było żadnego oficera. Zmniejszona do minimum ilość 
załogi zaledwie wystarczała, by trzymać okręt pod parą 
i mieć wachtowego na pokładzie. Jedynymi rozrywkami, 
przynajmniej dla mnie, —'było wyskakiwanie na pokład, 
by witać, lub odprowadzać dowódcę i wizytujących ofi
cerów, a wieczorami łowiłeni, z pokładu węgorze, lub też 
polowałem na szczury. Szczurów mieliśmy całe tabuny. 
Biegały bez żadnej krępacji po pokładzie, stołach, łóż
kach, w górę 1 w dół po trapie. Posiadałem jeszcze po oj
cu stary, ale bardzo celny 6 mm pistolet „Montecristo" 
i codziennie miałem jednego, lub więcej gryzoni na roz
kładzie.

Z K. P. zostałem przydzielony do Dowództwa Floty, 
gdzie przez parę miesięcy pełniłem różne zastępcze obo
wiązki w Sztabie Dowódcy kdra J. świrskiego. ■— w tym 
okresie czasu Dowództwo Floty po przeniesieniu się z 

Pucka mieściło się w Gdyni na Grabówku. Stare, nie
pozornie wyglądające domisko absolutnie w niczym nie 
zdradzało swej podwójnie zaszczytnej roli — jako siedzi
by najwyższej władzy polskiej na wybrzeżu oraz repre» 
zentacyjnego mieszkania dowódcy floty.

Na pierwszym piętrze w kilku brudnawych pokoj 
kach znajdowały się różne biura, w których urzędowali 
między Innymi kpt. mar. M. Majewski, kpt. inż. Slad- 
kowski, por. mar. T. Stoklasa i inni. Na parterze był 
gabinet dowódcy floty oraz mieszkanie komandorstwa 
Świńskich. oficerowie sztabu mieszkali w Gdyni, w Wej
herowie, a ja osobiście w Sopotach. Nie należało to do 
przyjemności, gdyż z rana i wieczorem pomiędzy dwor
cem kolejowym a domem musiałem wysłuchiwać tasiem
ce komplementów, wypowiadanych pod moim adresem 
przez sopocką hakatę, — lecz sprawa mieszkaniowa dla 
człowieka familijnego w Gdyni była tak beznadziejna, 
że nie miałem innego wyjścia.

Pamiętam, jak Po hucznym weselu w Warszawie 
przyjechałem z żoną do Gdyni, a w poszukiwaniu za
cisznego kąta, by spędzić miodowy miesiąc, wynajęliśmy 
pokój w hotelu Grzegorzewskiego przy ul. Starowiej
skiej. W pokoju, o kształtach przypominających raczej 
korytarz, stały wzdłuż ściany dwa wąziutkie łóżeczka, 
wyposażone w wysokie boczne deski, wyglądające, jak 
zabezpieczenie przeciwsztormowe. Dalej przy tej samej 
ścianie i w szyku torowym stały: taboret, komódka', dru
gi taboret i wreszcie takie staroświeckie cudo z miską 
dzbanem i mydelniczką na marmurowej tafli, a wia
drem dla brudnej wody za firanką pod spodem.

Wobec tego, że w telegramie zapomnieliśmy zamó
wić wannę, musieliśmy na nią czekać do następnego 
dnia. Co się tyczy „Sławojki", to mieściła się aż na 
drugim podwórku...

W hotelu tym wytrzymaliśmy zaledwie dwie noce... 
Byłbym jednak wielkim egoistą, gdybym wspomniał ho
tel Grzegorzewskiego tylko z punktu widzenia nieudane
go miodowego miesiąca. Hotelik ten był znany jeszcze z 
tego, że na parterze mieściła się maleńka resturacja z 
bufetem i właśnie w tym miejscu co w'eczór zbierała się 
elita kaszubskiej starszyzny. Był to' jakby klub kaszub
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ski. Otóż jestem niezmiernie dumny z faktu, że należę 
do tych niewielu wśród żyjących, którym danym było 
spędzić długie godziny na pogawędkach przy piwie z 
koniakiem Z tak historycznymi postaciami, jak między 
innymi był ś.p. Abraham. Wiem z jego własnych słów 
oraz z literatury, jak ten olbrzymi wrostem i duchem 
patriota jeździł w charakterze przedstawiciela Ziemi 
Kaszubskiej na konferencję pokojową do Wersalu, gdzie 
zadziwił prezydenta Wilsona i delegatów całego świata 
potęgą swej wymowy w obronie praw Polski do Ka
szubił.

Imieniem Abrahama nazwano jedną z głównych ulic 
w Gdyni.

Poznałem tam również ś.p. Radke — długoletniego 
sotłysa gdyńskiego; przychodził tam również stary rybak 
Koc (czy też Kotz), który zanim wybudowano Gdyńską 
Stację Meteorologiczną — służył nam jako niezawodna 
wyrocznia w przepowiadaniu pogody i to na 48 godzin 
naprzód.

Stałymi bywalcami restauracji Grzegorzewskiego by
li też: Skrowroński, kierownik pierwszej szkoły w Gdyni, 
Turczyński, Schróder i szereg innych zacnych kaszubów, 
których już. nazwisk dziś nie pamiętam. Mówiąc o ka
szubskiej gwardii, należy też obowiązkowo wspomnieć 
starego Skwierczą, którego restauracja i sala taneczna 
mieściły się na rogu Starowiejskiej i Świętojańskiej, 
Przecież to na tej sali w roku 1922 razem z kol. Józefem 
Limbachem byliśmy organizatorami i wodzirejami za
bawy urządzonej w celu zdobycia funduszów na wykoń
czenie wieży kościelnej w Gdyni. Wykończyliśmy 1 wie
żę i wszystkie miejscowe kaszubki i omalże sala Skwier
czą nie zawaliła się pod tupotem rozszalałego oberka. 
Kurz ze szpar uginającej się podłogi strzelał pod sam 
sufit, panie mdlały z zaduchu i gorąca i tylko stary 
Skwiercz „ze sztywnym przodkiem" i zatopiony po 
uszy (w kołnierzu) tzw. „Fatermórder" rozlewał z becz
ki piwo i cieszył się, że mu spod sali pouciekały wszyst
kie szczury. W tejże sali Skwierczą w 1923 roku w 
kwietniu po uroczystościach poświęcenia portu gdyńskie
go i schroniska dla rybaków, odbył się bankiet, w któ
rym uczestniczył prezydent Wojciechowski, rząd R. P-, 
zaproszeni goście i ja, jako ówczesny kapitan Portu 
Handlowego. w

Ale przenieśmy się znowu do roku 1925.
Po spędzeniu dwóch miesięcy na Grabówku, wczesną 

wiosną zostałem mianowany dowódcą ORF „Generał 
Haller" (G. H.). Okręt stał w Porcie Puckim bez załogi 
i bez ogrzewania. Razem ze mną przybyli na okręt st. 
bosm. maszynowy Kreft, popularnie zwany Królem Ka
szubskim, oraz bosman Tomasz Ryterski, jako bosman 
pokładowy. Po kilku dniach zameldowali się por. mar. 
Jacynicz Mieczysław, oraz kilku podoficerów i maryna
rzy. Zaczęliśmy od wypowiedzenia wojny karaluchom i 
tym podobnym insektom.- Po blisko dziesięciu dniach 
kadzenia, spryskiwania, mycia i jeszcze innego gatunku 
kadzenia, innego spryskiwania i wreszcie zaaplikowania 
pary — zostaliśmy zmuszeni do kapitulacji. Karaluchy 
ginęły tysiącami, lecz ich rezerwy były niewyczerpalne... 
W dalszej walce z karaluchami przeszkodził nam rów
nież rozkaz Dowódcy Floty, nakazujący gotowość mor
ską okrętu i to omalże nie ze wsteczną datą.

Z Gdyni przybył holownik „Krakus" i zaciągnął nas 
do wojennego portu na Oksywie.

Uzupełnienie załóg w dalszym ciągu przybywało w 
dawkach -homeopatycznych, a co do jakości przeważali 
chłopcy, którzy znali morze i statki tylko z obrazków. 

W maszynowni oprócz Krefta mieliśmy, bosmata Wojt
kowiaka, st. mar. Iglantowicza, st. mar. Dworniaka, i 
jeszce paru doświadczonych marynarzy, reszta to byli 
rekruci. Na pokładzie królowali: bosm. Ryterski, mat. 
Gwiaździński i st. mar. Pałka. Sytuacja personalna wy
glądała niepokojąco. Oficerów poza Jaymczem nie było 
żadnego.

Pewnego popołudnia otrzymałem rozkaz Dowódcy 
Floty, by natychmiast odkotwiczyć i udzielić pomocy ry
bakom na kutrze, znajdującym się gdzieś za Helem. Tuż 
za boją „Gd" jedyny na okręcie kompas odmówił posłu
szeństwa i zaciął się w północnym sektorze. Pogoda była 
piękna, widoczność wyśmienita ,więc kontynuowaliśmy 
podróż, sterując według śladu torowego. Następnie na
waliło dynainp i trzeba było zapalić lampy naftowe. Gdy 
zbliżaliśmy się do Rozewia, kompas nagle odzyskał przy
tomność, ale że była coraz większa fala — szeregi mło
dych żeglarzy zaczęły szybko topnieć i w rezultacie mu- 
sieliśmy zawrócić do Gdyni. Nie jestem amatorem tego 
rodzaju „ morskiej praktyki", niestety, kilka tygodni 
później na tym samym okręcie małem powtórzenie tej 
samej sytuacji, ale tym razem na pełnym morzu. A zda
rzyło się to podczas podróży kanonierek z wizytą do 
Estonii i Łotwy.

W pierwszej połowie czerwca ORP „Generał Haller" 
oraz ORP „Komendant Piłsudski" (DO kpt. mar. W. Na- 
brocki) otrzymały rozkaz udania się z oficjalną wizytą 
do Tallina, a w drodze powrotnej z wizytą nieoficjalną 
— do Libawy. Na ORP „G .H.“ zaokrętował się dowódca 
zespołu, kdr. por. Jan Stankiewicz.

W dniu odkotwiczenia odwiedził okręty dowódca flo
ty kdr J. Unrug i przeprowadził inspekcję. Jak to zwyk
le się zdarza, dowódca wygrzebał gdzieś w tajemniczym 
kącie drewniane wiaderko, na którym „nie wiadomo 
dlaczego" okazało się brudne miedziane okucie. Również 
w „nie wiadomy sposób" butelka z sidolem i brudne 
szmaty znalazły się schowane w gniazdku pod flagą 
„Baran", a dowódca floty „oczywiście" musiał zaglądnąć 
nie pod „Annę", nie pod „Cala" lub „Draba", lecz aus- 
gerechnet pod „Barana"! Mniejsza o to, inspekcja uda
ła się i już chciałem wyciągnąć rękę, by przyjąć zasłu
żoną pochwałę, a tu raptem z mesy wyłazi stołowy, mar. 
Suski i „oczywiście" z urwanym guzikiem. Rzecz jasna 
D. F. zauważył ten dowód braku szacunku dla autory
tetu i wskazując palcem na puste miejsce na rękawie, 
zapytał: „a a wszakżesz gdzie się podział ten guzik?"—

Suski zamiast skoczyć za burtę i utopić się — użył 
starej jak świat wymówki: „Melduję posłusznie w tej 
chwili się urwał!"

Dziwna to rzecz, że od czasów arki Noego po przez 
wszystkie te wieki aż do moich czasów — ilekroć zwra
całem uwagę na urwany lub bełczący się guzik, czy to 
marynarzowi, podoficerowi, lub oficerowi — zawsze pa
dała ta sama zgodna odpowiedź: „w tej chwili się ur
wał!" „...ani sekundy później, ani wcześniej, lecz właśnie 
w tej chwili!

Jak zwykle w takich zdarzeniach bywa, nastąpiła 
eksplozja o reakcji łańcuszkowej. Najpierw oberwał „de
likatnie" dowódca zespołu. Stankiewicz rzecz jasna spoj
rzał na ten wpadek przez szkło powiększające i obruszył 
się na mnie z furią rozjuszonego byka. Słuchając wypo
wiedzi Stankiewicza człowiek obcy mógłby pomyśleć, że 
na moim okręcie zbuntowała się załoga i że wszyscy sta
nęli do inspekcji co najmniej bez dolnej garderoby. Na
stępnie z mojej kabiny z szybkością odrzutowca wyleciał 
Z.D.O. Na pokładzie Mienio ujrzał Ryterskiego i na. 
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wszelki wypadek przypomniał mu brudne, drewniane wia
derko... i tak jak na bilardowym stole, uderzenie jedną 
kulą powoduje szereg rykoszetów — odbijał się ten cha- 
łaśliwy symbol wojenno-morskiej dyscypliny z kabiny na 
pokład, z pokładu do kubryku, z kubryku do bufetu ofi
cerskiego i wreszcie w tym martwym zaułku rąbnął 
wprost w ucho Suskiego: „Ubierać się do raportu kar
nego!" Biedny Suski rozejrzał się ze smutkiem po bufe
cie i poczuł się beznadziejnie samotny. Nawet karaluchy 
pouciekały, znikając w szczelinach. Był to jego pierwszy 
dzień zaokrętowania po zakończonym wyszkoleniu re
kruckim i właśnie w tym tak radosnym dla niego dniu 
dostał o-pe-er od samego dowódcy floty, a teraz będzie 
raport karny, a zamiast Estonii — paka, zaczął Suski 
żałować, że nie usłuchał brata, gdy go namawiał, by szedł 
na spadochroniarza, gdyż te wszystkie bajki o dziewczy
nie w każdym porcie — to tylko dla oficerów, „a ty, 
bracie, będziesz całe życie siedział za karę na maszcie 
i to bez spadochronu, ...aż strach za ciebie bierze!"

Poszedł Suski do kubryka, a w drodze na pokładzie 
spotkał się z czworonogim stworzeniem, przypominają
cym ni to kwacz, ni to odbijacz, a był to „Majtek", pier
wsza maskota na okrętach naszej Marynarki. Pies pod
szedł do Suskiego i powąchał go, ale gdy ten ostatni 
nachylił się i chciał go pogłaskać — warknął niedwu
znacznie i usunął się pod burtę.

Psia krew — pomyślał Suski — nawet psu nie mogę 
się pożalić, warczy cholera, jak przełożony.

Po incydencie z guzikiem Suskiego Dowódca Floty 
skierował się do trapu. Gdy się żegnał ze mną, już się 
uśmiechał i życzył nam przyjemnej podróży...

Przegląd na KP miał przebieg jeszcze bardziej tra
giczny i to od momentu wejścia dowódcy na pokład. 
Najpierw zaciął się gwizdek oficerski. Wystraszony, zro
szony potem i czerwony jak minia oficer wachtowy trzy
mał prawą rękę przy daszku a w lewej ręce obracał 
gwizdkiem, dmuchając to w jeden, to w drugi otwór. Tak 
samo jak z guzikiem, zdarzają się niespodzianki z ofi
cerskim gwizdkiem. Pech zrządził, że przechowywana w 
kieszeni drobna moneta, odłamek zapałki, lub coś innego 
wpadnie do gwizdka i zaknebluje drewnianą kulkę. Mi
nutę temu działał, a teraz nie... i to „oczywiście" musi się 
zdarzyć właśnie dzisiaj, teraz, gdy trzeba popsać się 
wobec inspekcjonującego Dowódcy Floty.

Temperatura wyczekiwania już sięgała punktu wrze
nia, gdy wreszcie coś przypominającego zdechłego kara
lucha, wyleciało z gwizdka na pokład i dalszy ciąg ce
remoniału przy trapie odbył się zgodnie z odpowiednimi 
paragrafami Regulaminu Morskiego. Niestety, na tym 
nie był koniec niespodzianek inspekcyjnych. Pomocnik 
kucharza spalił cebulę i zanieczyścił atmosferę w całym 
porcie. Rzecz jasna, że Chef go za to obsztorcował, a że 
pochodził z Powiśla, przypieczętował kuchcika gromkim, 
a siarczystym wyrazem o takim kalibrze, że unierucho
mił na chwilę Dowódcę Floty i cały jego orszak.

Po zakończonym przeglądzie po mesie oficerskiej na 
K.P. odbyła się tajna narada z udziałem D-cy Floty, 
D-cy Zespołu, D-cy Okrętu i jego Z.D.O. — O tym co 
się działo za zamkniętymi drzwiami można było jedynie 
domyślać się po wyrazach twarzy wielkiej czwórki, gdy 
po zakończonej naradzie D.F. opuszczał K.P. — na szczę
ście tym razem gwizdek oficera wachtowego nie zaciął 
się... I zdawało by się, że teraz po odejściu D-cy Floty, 
rozjuszeni D.Z., D.O. i Z.D.O. pobiegną kłusa do okręto
wej kuchni, wyciągną na pokład kucharza i bez raportu 
zlinczują go. oskalpują i wyrzucą rekinom na pożarcie... 
O. nie!

Kucharz za owych pionierskich czasów, tym bar
dziej dobry kucharz, a jeszcze tuż przed odejściem w za

graniczne pływanie, — miał większą wartość dla okrętu, 
aniżeli cały jego zespół dowodzenia. O wiele łatwiej było 
zmienić dowódcę, aniżeli dostać od Personalnego zastęp
stwo dla kucharza. Wsadzić go do paki? — Powstaje ta 
sama sytuacja: kim go zastąpić? Dlatego też, gdy Mon- 
sieur le Chief był wzywany do raportu karnego — czyni
ło się wszystko, by nie urazić jego delikatnej jak porcela
na ambicji. Raport dla Chefa był z góry obmyślany, 
miał charakter bardziej dworski, elegancki i w porów
naniu do raportu dla jakiegoś tam palacza, drenarzysty, 
lub łapiducha, był taki — powiedziałbym — „respect- 
ful"! Jeżeli Chefa karało się chociażby naganą, to doda
wało się, że: „bardzo mi jest przykro" i natychmiast 
zmieniało się temat rozmowy, zapytując go: „A co dziś 
mamy na obiad?"

Po południu zrzuciliśmy cumy i opuściliśmy Gdynię. 
W ostatniej chwili przybyli zaokrętowani na tę podróż 
por. mar. Adamowicz i pchr. Brunon Jabłoński. Jako 
oficer mech, został przydzielony kpt. mar. Herman, a 
jako lekarz kpt. dr Bielawski. — Miałem też na pokła 
dzie bardzo dystyngowanego pasażera w osobie znakomi
tego powieściopisarza, satyryka i krytyka politycznego 
Adolfa Nowaczyńskfego. Kabiny i mesa oficerska były 
bardzo przeładowane, ale wszyscy się cieszyli na „da
leką podróż zagraniczną".

Tuż za Helem stało się tó, czego życzyłem sobie jak 
najmniej — nadleciał bardzo, a bardzo potężny sztorm!

Jakby zluzowany ze wszystkich hamulców i więzi 
uderzył żywioł z przestworzy i z furią tysięcy rozjuszo
nych słoni dopadł morza i stratował jego spokojną do
tychczas powierzchnię.

Najpierw niebo pokryło się szybko pędzącymi podar
tymi chmurami. Tafla wodna zczerniała, a w powietrzu 
zawisła przestroga. Po chwili, jasne grzebyki zaczęły bie
gać w różnych kierunkach, obrzucając się na wzajem 
kryształkami bryzg. Raptem z wyciem, świstem i skom
leniem nadleciał huragan i szarpnął powietrzem i mo
rzem. Ogromne niewidzialne pługi wbiły swe ostrza i po
cięły wodę w równoległe brózdy. Na ten moment jakby 
czekał bóg wiatru i rzucił całą swą potęgę na powstałe 
rzędy bałwanów,a zbierając je parami i czwórkami, zro
lował w ogromne, grzebieniaste zwały i obruszył się 
nimi na nasze dwie mizerne łupiny, i zaczął się taniec! 
Zaczął się balet żywiołów...

Każdy sztorm jest piękny, lecz na obrazku — w rze
czywistości jest groźny, okrutny i bardzo męczący.

Zbite na twardo powietrze rozsadza płuca. Deszcz 
siecze boleśnie, a słony pyl wodny wygryza oczy i za
sklepia gardło. Wystrojone w pióropusze masy wodne 
pędzą po przechylonych pokładach, niosąc zniszczenie i 
kalectwo. Na pomoście zziębnięci i przesiąknięci na wy
lot dowódca i jego wachta stoją wpatrzeni w ten tak 
dobrze im znany, ale zawsze pełen niespodzianek, widok 
rozszalałego morza. Rzadko padają komendy, ale po
wietrze jest pełne w przeróżne dźwięki. Tony zwycięstwa 
i lęku są zmieszane z pieśnią aniołków i chichotem dia
bełków. Tam gdzieś słychać lament wędrującej mary
narskiej duszy, ale jej skargę wnet zagłuszy trzask wa
lących się gór. Na czubku masztu zaśpiewał słowik, lecz 
urwał, gdy śmiech hieny rozdarł powietrze tuż za skrzy
dłem pomostu. Złowieszczo szepcze każda linka, świszczę 
przeraźliwie w każdym zakątku okrętu, wy ją rury głoso
we. tubalą wentylatory... To jest muzyka morza, ta 
sztormowa uwertura, pod którą odbywa się taniec chmur 
i olbrzymów wodnych..

Jekżeż przerażający bywa widok nadchodzącej góry 
wodnej, która za chwilę wyciągnie swe niewidzialne dło
nie, obejmie kadłub okrętu, podniesie go jak ździebełko 
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na wysokość swego grzbietu i przerzuci po za siebie w 
straszliwie głęboką i ciemną przepaść. Serce wraz z żo
łądkiem włażą do gardła i kneblują oddech... Ale po 
chwilce „odpoczynku" w pozornym zaciszu przepaści już 
się gramoli okręt na następną górę, za którą suną setki 
i tysiące innych, a za każdą z nich ukrywa się potworna 
kotłująca przepaść... A w górze pędzą złowieszcze, ciem
ne chmury, zmieniające dzień na noc, a noc na przed
smak piekła.

Powierzchnia rozfalowanego morza nie jest polero
waną posadzką do tańczenia rumby, a sztorm nie wpra
wia marynarzy w dziką wesołość. Sztorm nie drażni wy
obraźni, nie wznieca namiętności i nie sprowadza in
stynktów do stopnia upodlenia, który na lądzie tak czę
sto zabija w człowieku człowieka. Sztorm rodzi koleżeń
stwo i modlitwy — niezgrabne, ale szczere i głębokie w 
swej treści, marynarskie modlitwy, a akompaniuje im 
muzyka wiatr j jest potężniejsza nad wszystkie organy 
kościelne.

Nikt nie jest bliższy Bogu i nikt nie czuje Boga tak 
blisko, jak marynarz w sztormową pogodę. Na morzu 
jest czyste powietrze i myśli dlatego są czystsze, a gdy 
żywioł się burzy, to nawet najbardziej zasłużony w bo
jach admirał czuje się zmalałym do rzeczywistej wobec 
Boga nicości.

Stare rosyjskie przysłowie głosi: „Kto w morie nie 
bywał tot Bogu nie moliłsia", co w przekładzie wierszo
wanym brzmi: „Ten Boga nie wzywał, kto na morzu 
nie bywał".

Tymczasem „Generał Haller" skrzypią!, stękał, czer
pał burtami, dawał nura i stawał dęba. Podczas jednego 
z takich lepszych przechyłów rzuciło mną o pokład po
mostu, a że za tamtych czasów pomosty na kanonier- 
kach były całkowicie otwarte, pojechałem bez przeszkody 
z jednej burty na drugą, przebiłem nogami płótno ota
czające pomost i byłem już prawie cały za burtą, gdy 
mnie złapał za kołnierz bosman Ryterski.

Na „Komendant Piłsudski" podobna rzecz przyda
rzyła się matowi rdtl. Piekarskiemu, z tą różnicą, że on 
naprawdę wyleciał za burtę. Była i syrena i strzał ar
matni, i koło ratunkowe wyrzucone na czas, ale cóż, 
kiedy fala była tak wysoka, że Piekarski znajdując się 
około 2 metrów od koła — w żaden sposób nie mógł 
go uchwycić. W międzyczasie okręty zataczały koła, ale 
nikt na „K.P.“ ani też na „G. H." Piekarskiego nie wi
dział. Czuwała nam nim jednak Królowa Polskich Wód i 
podczas jednego z lepszych przechyłów Piekarski omal że 
nie został wniesiony falą na pokład własnego okrętu, w 
każdym razie okazał się tak blisko, że podchr. Salamon 
złapał go i wciągnął na okręt.

W nocy „K.P." obciął nam log. Kompas nawigacyj
ny zaczął szaleć i biegać w kółko po wszystkich rumbach, 
wreszcie nawaliła maszynka sterowa, co zmusiło mnie 
wykręcić okręt maszynami pod falę. Na szczęście był to 
również kierunek, w którym chmurami bawił się w 
chowanego pięknie wypolerowany księżyc. Dla okrętu 
bez kompasu, bez steru i bez logu księżyc stal się czymś 
stokroć cenniejszym, aniżeli widok bliskiego lądu, gdyż 
można było kierować się wprost na niego, bez obawy na
jechania i rozbicia się o jego brzegi. W momencie, kiedy 
Kreft brał się do reperacji sterowej maszynki, stanęło 
dynamo i okręt pogrążył się w ciemnościach. Teraz już 
nie spuszczałem oczu z sympatycznej księżycowej twa
rzy, bo wiedziałem, że od niej zależy ocalenie okrętu i 
załogi. Tymczasem Kreft zawinął swoje kościste ciało 
dokoła syczącej parą 1 ociekającej oliwą maszynki ste
rowej i przy świetle kieszonkowej lampy zaczął kręcić 
mutrami i śrubami; naprawa trwała przeszło dwie go

dziny i akurat w momencie, gdy tafla księżycowa zapa
dała z wolna za horyzontem — coś przypominającego 
bosmana Krefta zjawiło się na pomoście i zameldowało, 
że ster już działa. W międzyczasie na dole w maszynow
ni kpt. Herman w towarzystwie Wojtkowiaka, Iglanto- 
wicza i paru niedobitków —• bez przerwy pełniąc służbę 
wachtową od momentu opuszczenia Gdyni — próbowali 
odszukać przyczynę uszkodzenia dynamo. Również i na 
pomoście atmosfera była daleka od sielankowej. Poranek 
nie przyniósł spodziewanego osłabienia wiatru, natomiast 
światło dzienne w bardziej poglądowy sposób wskazy
wało, że sytuacja jest naprawdę groźna. — Szczęśliwie 
odnalazł się „K.P.", którego nie widzieliśmy od poprzed
niego wieczoru. Zapytany o pozycję dowódca „K. P." 
odpowiedział, że nie ma żadnego pojęcia, gdyż kompasy 
wyczyniają cuda i że raczej spodziewał się otrzymać da
ne nawigacyjne od okrętu flagowego. Posłałem wachto
wego po Dowódcę Zespołu; chciałem prosić doświadczo
nego oficera, by zastąpił mnie przez godzinę na pomo
ście, bym po osiemnastu godzinach nieprzerwanej wach
ty mógł przebrać się i w przytulnej atmosferze kabiny 
nawigacyjnej zastanowić się nad naszą sytuacją.

I przyszedł na pomost Stankiewicz!...
— Co tu się dzieje? Pan mnie utopi, pan mnie utopi! 

Kto tam na sterze wierci okrętem, jak kobyła ogonem? 
Gdzie jest Dowódca? Kto jest na wachcie? Dowódca 
Dyonu nie może na chwilę zejść z pomostu, a już bała
gan na całym zespole!

— Panie Komandorze — oświadczyłem — żadnego ba
łaganu nie ma, tylko sytuacja jest wyjątkowo ciężka, 
proszę mnie zastąpić na godzinkę, bo Adamowicz chory, 
Jacynicz stał ze mną całą noc i obeenie odpoczywa, 
a ja chciałbym się przebrać i zająć się nawigacją.

Stankiewicza również należy zaliczyć do „historycz
nych" postaci z początkowego okresu istnienia Marynar
ki Wojennej. Byl to człowiek szorski, hałaśliwy i nie
obliczalny w swych postępowaniach, ale bardzo dobry 
marynarz. Na pomoście, jako przełożony, był nieznośny. 
Potrafił bez sekundy wytchnienia krzyczeć na wszyst
kich dokoła, a każde zdanie upiększał kilkupiętrowymi, 
rosyjskimi epitetami. Denerwowało to mnie, jak również 
przemęczonych sygnalistów i. sternika. W pewnym mo
mencie miarka się przebrała i za zwróconą po rosyjsku 
uwagę jeden z podoficerów — Pomorzanin — stanął na 
baczność, zasalutował i zameldował: „Melduję posłusznie, 
ja po kacapsku nie rozumiem!" — Tego Stankiewicz 
nigdy się nie spodziewał, udał, że nic nie słyszy i zniknął 
z pomostu.

Tymczasem przyszedł do mnie kpt. Herman, prosząc 
o przydzielenie do kotłowni marynarzy z pokładu, gdyż 
obsługa maszynowa z powodu wielkiej ilości chorych już 
jest wykońcsona. Znowu posłałem wachtowego po Do
wódcę Zespołu, a gdy zjawił się z jakimś okrzyk'ejn na 
pomoście, zameldowałem pójść do Libawy i przeczekać 
tam, aż się nie zmieni pogoda. O dziwo, Stankiewicz się 
zgodził!

Zostawiłem Zastępcę Dowódcy na pomoście, poszed
łem do kabiny nawigacyjnej, przebrałem się, wezwałem 
Brunona Jabłońskiego i zaczęliśmy bawić się w teorię 
prawdopodobieństwa, Nie mieliśmy żadnego pojęcia o 
pozycji okrętów, nawet w 20-milowym przybliżeniu. Wy
rysowaliśmy na mapie wachlarz możliwych kursów, na 
wachlarzu nanieśliśmy różne punkty i punkciki, odpo
wiadające prawdopodobnym i nieprawdopodobnym szyb
kościom okrętu, wiatru, prądu i zaczęliśmy zastanawiać 
się co by jeszcze dodać do tego kreślarskiego bigosu, gdy 
raptem otworzyły się drzwi i do kabiny wpadł rozjuszo
ny Stankiewicz.
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— Pan mnie utopi, pan mnie utopi!... Co to za 
okręt?... Gdzie my jesteśmy? Dać mi ołówek, cyrkiel i 
„transportir"... gdzie mapa? Tfu, nie znam się na nie
mieckich transportirach, dać mi rosyjski transportir!...

Stankiewicz cisnął równoległą linijką o stół, aż pęk
ła, cyrkiel poleciał z pasją w kąt kabiny i wbił się w li
noleum, a Jabłoński na wszelki wypadek nawiał z ka
biny. Po pewnym czasie potrafiłem jednak dojść do po
rozumienia ze Stankiewiczem, przestudiowaliśmy sytua
cję, wytłumaczyłem mu co się działo na okręcie w nocy 
i wreszcie w największym zgęszczeniu linijek i kropek 
postawiłem krzyżyk i przeprowadziłem kurs na Libawę.

Stankiewicz poszedł do kabiny a ja zmówiłem Zdro- 
waśkę i poszedłem na pomost. Ogromne, spienione bał
wany i w dalszym ciągu igrały z powoli posuwającymi 
się w „niewiadomą" okrętami. widoczność była około 
pół mili, a tuż nad masztami pędziły postrżępione 
chmury. Podałem sternikowi nowy kurs — kurs na Li
bawę?... Według obliczeń, opartych na zgęszczeniu linii 
i kropek, kurs ten wypadł 88°. Czy tak było istotnie? — 
nie wiem! W jakiej odległości byliśmy od brzegu? — nie. 
wiem! Szbykość okrętu? — Nie odgrywała specjalnej roli, 
skoro nie byłem pewien miejsca zwrotu. Pozycja poda
na przez Nabrockiego w momencie zwrotu różniła się od 
naszej o 20 mil. Nie byłem zdenerwowany, gdyż wie
działem, że z powodu wyczerpania młodej i niedoświad
czonej załogi, decyzja pójścia do Libawy — aczkolwiek 
była ryzykowna — stanowiła jedyne wyjście. — Mieliśmy 
też kilkanaście pękniętych, lub częściowo wybitych ilu- 
ńinatorów i nie bacząc na mocno przyciśnięte pokrywy 
— woda ściekała po b’ "tach i z szumem przelewała się 
od grodzi do grodzi, w mesie, kabinach i pomieszcze
niach załogi. Wewnętrzny wygląd okrętu był doprawdy 
żałosny, z zadumy ocucił mnie donośny głos Dowódcy 
Zespołu.

— Gdzie my jesteśmy? Co to za kurs?... Jaka jesł 
szybkość?... Gdzie jest Dowódca?... Pan mnie utopi!

— Panie Komandorze — szepnąłem mu w ucho 
niechżesz pan się uspokoi, sytuacja i tak jest parszywa, 
ale jeszcze nie toniemy!

— A gdzie my jesteśmy?...
— Nie wiem — odpowiedziałem.
— Co za Dowódca!... Nie wie gdzie jest okręt!... Do 

diabła z taką Marynarką!...
Tak sobie próbował ulżyć Stankiewicz pod moim 1 

wszystkich moich przełożonych i podwładnych adresem.
W międzyczasie kazałem wszystkich „zdrowych" wy

ciągnąć na pokład i odpowiednio rozstawić, by uważali 
na brzeg, boje, wiechy i wszystko, co mogło by nas na
prowadzić na trop, lub domysł co do naszej pozycji. 
D.Z. stał przy prawym skrzydle pomostu i również pil
nie obserwował. Raptem, jak nie tupnie nogą:

— A mówiłem, stu ludzi będzie patrzało, a tylko 
Dowódca Dyonu ma otwarte oczy ...widzę... widzę... wi
dzę... boja... boja... boja...

I zanucił: „O bojadera — uśmiech twój drażni 
mnie, o bajadero, ja ko-cha-am cię..." Co? Nie mówi
łem?... No co nie widzi pan?... Ot tam, dwadzieścia stop
ni na prawo... Dwa tysiące metrów — no kręć pan!...

Kilkanaście par oczu i kilka lornetek skierowało się 
we wskazanym kierunku, a ja uległem pokusie i zmie
niłem kurs o 20 stopni w prawo. Gdy po kwadransie 
czasu boja imienia Stankiewicza okazała się mitem, a D. 
Z. cichaczem zniknął z pomostu — zmieniłem kurs na 
dawny, poprawiając go o dwa stopnie, ażeby zrekompen 
sować „kurs na boję".

Na pomoście zapanowała cisza. Dwóch chłopców 
zmieniając się co 10 minut — mierzyli sondą głębokości 
a Jabłoński łamał sobie głowę, gdzie by te głębokości 

zastosować na mapie. W pewnym momencie jednocześnie 
odezwało się kilka głosów: „Panie Kapitanie, coś tam 
takiego wprost na kursie!" — I rzeczywiście, dokładnie 
przed dziobem na kursie 86 był środek wejścia do jakie
goś portu, a że przy jednej z latarń leżał kadłub byłego 
rosyjskiego krążownika „Gromboj", nie było wątpliwości, 
że wchodzimy do Libawy.

Przy najidealniejszych warunkach nawigacyjnych 
nie potrafiłbym wymierzyć w bardziej precyzyjny spo
sób. Opiekunka Polskich Marynarzy czuwała nad nami, 
ale Stankiewicz widocznie był innego zdania, a biegnąc 
po pokładzie w kierunku pomostu, wykrzykiwał:

— Uratowałem dywizjon!... Stara szkoła... należę 
do starej szkoły... do szkoły prawdziwych marynarzy!...

A gdy już był na pomoście, zwrócił się do mnie bez
pośrednio :

— A co, nie mówiłem? Nu i uratowałem okręty, bo 
kazałem panu skręcić na tę boję... A?

I co miałem na to powiedzieć? Nawet nie wspom
niałem o tym kursie 86 stopni.

Po przycumowaniu okrętu i wydaniu niezbędnych 
zarządzeń, poszedłem do kabiny, by się przebrać. Gdy 
otworzyłem drzwi — stanąłem jak wryty! Przecież na 
śmierć zapomniałem o moim gościu, Adolfie Nowaczyń 
skim. Leżał na sprężynach łóżka, oszołomiony, spuchnię
ty, mokry i dygocący z chłodu. Na podłodze pływały 
ubrania, bielizna, koce, materac, kapelusz... Gdy zapyta
łem, jak się czuje, odpowiedział, że „okropnie". W nocy 
spadł z łóżka na mokrą podłogę i zgubił okulary. Było 
ciemno, bo światło zgasło na całym okręcie, więc leżał 
na podłodze, a od czasu do czasu coś spadało na niego. 
Boleśnie został uderzony w głowę wypadającą z biurka 
szufladą, ale najmocniej walnęła go w brzuch ciężka 
lampa na ołowianej podstawie. Przez cały czas męczyła 
go choroba morska, ale w ciemnościach i bez okularów 
i tak nie mógł opuścić kabiny, zresztą przewalająca się 
z burty na burtę woda, straszny odgłos burzy oraz brak 
jakiegokolwiek znaku życia ludzkiego utrzymywały Adol
fa w przekonaniu, że załoga opuściła okręt i że o nim 
zapomniano. Potem pomyślał sobie, że Dowódca na pew
no stoi na pomoście i pójdzie na dno wraz z okrętem 
to znaczy, że on — Adolf Nowaczyński i dowódca umrą 
śmiercią marynarzy!... Z powodu choroby był obojętnj 
na swój los, niemógł jedynie zrozumieć, dlaczego okręt 
tak długo trzyma się jeszcze na wodzie.

Biedny Adolf, przez 24 godziny cierpliwie czekał na 
bohaterską śmierć i przetrwał!

Ponieważ do Libawy mieliśmy przyjść w drodze po
wrotnej z Talina, więc tym razem żadnych ceremonii, 
ani przyjęć nie było i cała załoga mogła wyspać się 
i odpocząć. Wszyscy oprócz dowódcy... Zaledwie wyszed
łem z wanny, a już na korytarzu słyszę znajomy głos:

— Co, nie ma wódki na okręcie? Cóż to za okręt,?!
— Panie Komandorze — mówię — wódki nie ma 

ale jest wino, koniak do kawy, wszystko oprócz wódki, 
bo taki jest rozkaz Dowódcy Floty.

— Zapraszam pana, Jacynicza i doktora na brydża... 
Zaraz po kolacji, ale brydż baz wódki — to będzie słaby 
brydż!

Zamiast odpoczynku mieliśmy grać w brydża i ema
blować D. Z. Gdy o północy zostaliśmy sam na sam — 
Stankiewicz raptem zbliżył się do mnie, przeprosił mnie 
„za wszystko" i zaproponował wypić bruderszaft.

— Wiesz, Zeńka, zaimponowałeś mi... Do starej 
szkoły należysz... a wisz, że ja wczoraj chorowałem jak 
wieloryb, pierwszy raz w życiu chorowałem... całą noc, 
całą noc... pierwszy raz w życiu... Wszystko mnie boli 
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jeszcze, musiał był sztormiaga, że to ha!... Wiem, że 
byłem nieznośny, ale silniej przeżyłem to wszystko...

I zdawało się, że teraz zapanuje na okręcie sielanka!
O 7 rano odkotwiczyliśmy. Pogoda była idealna i 

przejście przez Monsund odbyło się w rozkosznych wa
runkach. W Tallinie jednak znowu zaczęło się. D-ca 
Z. denerwował się o każdy drobiazg. Regulamin morski 
obił się kilkakrotnie o wszystkie grodzie kabiny, a na 
biurku i dywanie leżały odłamki skruszonych ołówków. 
— Tak to Stankiewicz studiował ceremoniał morski w 
portach zagranicznych.

Po południu miałem parę godzin wolnego czasu. 
Przebrałem się na cywila i przeszedłem na przechadzkę. 
Stolicę Estonii odwiedzałem ostatnio tuż przed wybu
chem wojny światowej. Revel (Tallin) był wówczas no
woczesną rosyjską fortecą,, broniącą południowego dostę
pu do*  Zatoki Fińskiej. W porcie bezpiecznie chroniły się 
jednostki floty, a wybrzeża były usiane stoczniami, do
kami, warsztatami magazynami.

Obszedłem znajome ulice, wpadłem do kawiarenki, 
w której przed 11 laty kupowałem marcepany i zjadałem 
nieprzyzwoite ilości ciastek... Właścicielka i jej córka 
były te same, tylko że o 11 lat starsze... Gdy znajdowa
łem się na placyku obok Yacht Klubu, przypomniał ml 
się historyczny wypadek, gdy w roku 1913 stał tam pod 
strażą niewielki jednopłatowy samolot produkcji Mo
rawa, a ja przez kilka godzin pełniłem funkcje tłuma
cza przy osobie pilota Francuza Blindejean de Moulli- 
neux, który w kilku skokach zrobił fantastyczny, jak 
na owe czasy, lot przez kraje skandynawskie, Estonię, 
Niemcy i z powrotem do Paryża.

Następnego dnia byliśmy fetowani obiadem w Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych, przy czym zaszczycił 
nas swoją obecnością estoński prezydent. Siedziałem 
obok pułkownika barona Buxhevdena, mówiliśmy po 

•f francusku i wspominaliśmy stare petersburskie czasy.
Baron tak się podniecił rozmową, że w rezultacie mo- 
nokl wpadł mu do salaterki. Rozmowy na innych sze
rokościach stołu jakoś nie kleiły się, jedni mówili po 
niemiecku, inni znowu pomagali sobie gestykulacją. 
Wreszcie powstał minister spraw zagranicznych i od- 
bębnił swą mowę na temat przyjaźni estońsko-polskiej 
i historycznych więzach łączących obydwa narody... W 
opowiedz! poseł R. P. p. Karwat odwząjemnił się wzru
szającym przemówieniem o przyjaźni polsko-estońskiej. 
Po toaście i łyku szampana na cześć obecnego prezyden
ta, ten ostatni podziękował, a minister spraw zagra
nicznych z ulgą oznajmił: „A teper możem goworit*  pa 
ruski"!... I naprawdę ulżyło wszystkim! Uwolnieni od 

przesądów dyplomacji narodowej znaleźliśmy wspólny 
język i nawet koniak jakoś łatwiej odnajdywał drogę do 
naszych żołądków. Język rojski, jako „międzynarodowy" 
środek porozumiewawczy ma ten wielki plus, że ogrom
nie zwiększa alkoholową chłonność rozmówców. W bar
dzo krótkim czasie towarzystwo podzieliło się na tych, 
co znali język rosyjski i tworzyli grupę gadającą, oraz 
tych z Małopolski 1 Ziem Zachodnich, którzy nic nie ro
zumieli, ale na wszystko odpowiadali „charaszo" i pili 
zdrowie nieobecnych estońskich dam! Zabawa przeciąg
nęła się poza godzinę konwencjonalną, ale w rezultacie 
przyjaźń polsko estońska została utrwalona, a brater
stwo broni zcementowane na strach i pohybel Moska
lom i innym Germancom.

Następnego dnia odbyło się przyjęcie na naszych 
okrętach. Własnoręcznie przygotowałem taki kruszon, że 
dowódca Floty Estońskiej, kontradmirał Zalca tak dłu
go go kosztował, że w rezultacie spóźnił się o całą godzi
nę na posiedzenie parlamentu...

Wreszcie ruszyliśmy w powrotną drogę. Jak to zwy
kle bywa, wielki tłum nadobnych Estonek żegnał odcho
dzące polskie okręty. Niektóre szlochały...

Na zaproszenie Związku Literatów Łotewskich Adolf 
Nowaczyński wyjechał do Rygi pociągiem, ale w Libawie 
był na czas, by zdobyć materiał dla swej koresponden
cji z zagranicy.

Postój w Libawie był również bardzo „wilgotny", ale 
nie odznaczał się taką sterdecznością, jaką nas obda
rowano w Tallinie. Nie można temu się dziwić, wszakże 
Tallin był stolicą, a Libawa „prowincją". Dwudniowy 
postój wystarczył jednak, by kilkadziesiąt przedstawi
cielek płci słodkiej przyszło na molo dla zadokumento
wania zawarcia paktu przyjaźni polsko-łotewskiej. Wra
caliśmy do Gdyni w poczuciu dobrze spełnionego obo
wiązku, a dziesiątki listów z Estonii i Łotwy dostarczone 
na molo w Gdyni, raz jeszcze potwierdziły, że nasze so
juszniczki oceniły przyjaźń polskich marynarzy na se
rio!...

Ja również otrzymałem list, co prawda nie od żad
nej Estonki, lecz od samego Szefa K.M.W. Zanim go 
otworzyłem przeskoczyłem myślą przez dzieje ostatnich 
tygodni, a gdy przekonałem się, że nic specjalnie złego 
na sumieniu nie mam, rozprułem kopertę. List brzmiał: 
„Polecam natychmiast zameldować się w K.M.W. w 
Warszawie celem załatwienia formalności związanych z 
wyjazdem Pana Kapitana do szkoły podwodnego pływa
nia w Tulonie. — J. świrski, Komandor."
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