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POGRZEB Ś.P, ADMIRAŁA J. ŚWIRSKIEGO
12 czerwca br. po długiej i ciężkiej chorobie za

kończył życie ś.p. admirał Jerzy świrski. 19 czerwca, 
po Mszy św. odprawionej w Brompton Oratory. 
doczesne szczątki Admirała złożono na Brompton 
Cemetery.

Kondukt żałobny prowadził ks. infułat B. Michal
ski w asyście ks. proboszcza mgr. Sołowieja.

Grupa marynarzy wszystkich stopni przeniosła 
trumnę do grobu.

Za trumną szła wdowa p. Maria świrska, prowa
dzona przez adm. Korytowskiego.

Poza licznie przybyłymi podkomendnymi Zmar
łego, w pogrzebie wzięli udział również przedstawi
ciele wojska z generałami Andersem, Bór-Komoro- 
wskim 1 Kopańskim na czele, oraz sił powietrznych, 
które reprezentował gen. L. Rayski.

Admiralicję Brytyjską reprezentował kontr
admirał G.A.F. Norfolk, C.B., D.S.O.

Komitet Honorowy Samopomocy Mar. Woj. re
prezentował ambasador Raczyński.

W pogrzebie wziął udział również wielki przy
jaciel Zmarłego admirał Charles Dickens z małżonką.

Nad mogiłą przemawiali adm. Korytowski, prezes 
Nadratowski oraz w imieniu Kapituły Orderu Odro
dzenia Polski, którego Zmarły odznaczony był Wiel
ką Wstęgą — gen. K. Zamorski.

PRZEMÓWIENIE ADM. KORYTOWSKIEGO

żałobni Słuchacze!
Jako najstarszy tutaj oficer Marynarki Wojenej, 

od wielu, wielu lat bliski współpracownik Zmarłego, 
składam nad grobem słowa ostatniego pożegnania 
i oddaję Mu najgłębszą cześć.

Składam Mu raport, czy referat — ostatni z 
wielotysięcznych, a w swej treści odmienny ( czego 
nie lubił) — bo o Nim samym kilka słów, o jego dzia
łalności.

Chciałbym w tym przemówieniu zogniskować 
uczucia tych wielu tysięcy rozproszonych po świe
cie byłych marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, 
do których wieść o śmierci ich Szefa doszła, czy do
piero dojdzie — aby wyrazić ich żal z powodu Jego 
odejścia, a związanych ze wspomnieniem pełnych 
ich osobistej dumy i zaszczytu, że było im dane, kró
cej lub dłużej, pełnić służbę w Polskiej Marynarce 
Wojennej, w której każdy wiedział , że na czele jej 
stał, długie lata, Admirał świrski.

Admirał urodził się w Kaliszu przed 77 laty. Skoń
czył wybitnie Morski Korpus w Petersburgu. Młodsi 
wiekiem jego koledzy, którzy przeszli przez ten Kor
pus, opowiadali mi w Polsce, że w szereg lat później 
personel dowódczy i wykładowcy przytaczali go za 
wzór.

Po różnych liniowych i sztabowych funkcjach, po 
wojnie zakończonej rewolucją, w której już prześwi
tywała nadzieja odrodzenia Polski, — komandor 
Świrski przez Turcję i Francję przybył do Polski.

„Polska na Morzu" — hasło, które po odzyskaniu 
niepodległości rozbrzmiewało w narodzie, wywołało 
konieczność stworzenia zaczątków siły zbrojnej na 
morzu, portu i marynarki handlowej.

ówczesny kmdr, świrski był tym przeczuwanym 
wielkim człowiekiem, który wróżył pomyślny rozwój 
w rozwiązaniu tych problemów, a przede wszystkim 
tego najtrudniejszego: Marynarki Wojennej:

Po krótkim okresie sprawowania funkcji Zastępcy 
Szefa Departamentu spraw morskich, kmdr. Świrski 
objął dowództwo wybrzeża morskiego w Pucku, a 
potem — dowództwo floty, przeniesione do Gdyni.

Rozwój Marynarki Wojennej i przynależnej doń 
Marynarki Handlowej, wobec braku środków budże
towych, ograniczać się musiał przeważnie do spraw 
szkoleniowych.

W maju 1925 kmdr, świrski został Szefem Kie
rownictwa Marynarki Wojennej i w tym już roku zo
stały zamówione trzy okręty podwodne i dwa kontr- 
torpedowce.
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Umysł matematyka o logicznej argumentacji zwy
ciężał wszelkie przeszkody i opozycje, pozwalając mu 
przeprowadzać swoje uzasadnione tezy i postulaty, 
które z uporem i fanatyzmem realizował dla stworze
nia polskiej Marynarki Wojennej, godnej 35 milio
nowego państwa. Przy wielkich ograniczeniach bu
dżetowych, planowanie i wykonywanie było rozłożo
ne proporcjonalnie na: rozbudowę floty wojennej, 
portu wojennego, własnej stoczni budowy okrętów 
i arsenału, szkolnictwa morskiego, rozbudowę obrony 
lądowej z uzbrojeniem Helu i wybrzeża, lotnictwa 
morskiego, artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej, 
wojska obrony wybrzeża 1 flotylli rzecznej na wscho
dzie Polski. „Polska zbrojna na morzu" się realizo
wała.

Okręty podwodne Orzeł, Sęp 1 kontrtorpedowce 
Błyskawica i Grom wybudowano jeszcze za granicą.

Następne dwa kontrtorpedowce już zostały zapo
czątkowane we własnej stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

Wojna 1939 przerwała ten rozwój floty i obrony 
wybrzeża. Szef K.M.W. przed jej wybuchem uznał, 
że okręty oceaniczne, bez ukończonej bazy 1 oparcia 
o flotę zasadniczą, będą w razie wojny skazane na 
szybką zagładę i winny być użyte w wojnie w warun
kach, sprzyjających ich długotrwałej walce. Prze
forsował więc zgodę na odejście trzech kontrtorpe- 
dowców do W. Brytanii oraz wydał rozkazy dla okrę
tów podwodnych, by — po wyczerpaniu możliwości 
walki na Bałtyku — odeszły również dó W. Brytanii.

I w ten sposób — bardzo pożądane wówczas dla 
Anglii nasze okręty wojenne — rozpoczęły współpra

cę z marynarką wielkobrytyjską. Zapoczątkowane 
zostały solidne podwaliny pod późniejsze, a wówczas 
jeszcze nieoczekiwane, braterstwo broni dla naszego 
lotnictwa i potem wojska.

Przez cały czas wojny Admirał czuwał nad nieza
leżnością wewnętrzną Mar. Woj., dbał o jej rozwój 
ilościowy i jakościowy i przygotowywał plany na cza
sy po wojnie.

Planowanie konieczności otrzymania przez Pol
skę Szczecina (wraz z Rugią) i Prus Wschodnich były 
postulatami wysuwanymi przez Szefa K.M.W. już w 
pierwszej fazie wojny, tu w Anglii, w czasie, kiedy nie 
były jeszcze popularne wśród naszych sfer rządowych.

Przegraliśmy pokój. Powstała nowa Polska pod 
obcą okupacją, ale wysiłek stworzony dla Polski na 
morzu, choć w zmienionej formie i o innych zada
niach, trwa nadal przede wszystkim w duszach Po
laków. Polska jest krajem i narodem morskim, a 
wśród tych, którzy bezapelacyjnie zajmują pierwsze 
posągowe miejsce twórców polskiego wysiłku, pol
skiej myśli i czynu morskiego, jest i po wsze czasy 
będzie Admirał Jerzy świrski.

Pani Admirałowej śwlrskiej, której bezgraniczne 
oddanie i pielęgnowanie złożonego w ostatnich latach 
niemocą Admirała było bezprzyk.adne, składamy sło
wa szczerego i serdecznego współczucia.

żegnając Clę, Admirale, wiemy, że pamięć o Tobie 
będzie wielka i żywa w naszym narodzie i jego histo
rii, a Twoje dokonania — kiedyś wznowione przez 
następne młodsze pokolenia.

Niech Bóg da Ci wieczne odpoczywanie.

W DNIU POGRZEBU
ROZGŁOŚNIA B.B.C. W PROGRAMIE POLSKIM NADAŁA

WSPOMNIENIE O Ś.P. ADM. ŚWIRSKIM
KTÓRE PRZYTACZAMY PONIŻEJ.

Dziś w Londnie odbył się pogrzeb długoletniego 
dowódcy i jednego z twórców Polskiej Marynarki 
Wojennej, admirała Jerzego świrskiego. Przykrytą 
biało-czerwoną banderą trumnę odnieśli na miejsce 
ostatniego spoczynku byli podkomedni. w orszaku, 
wśród licznie zebranych przedstawicieli polskich sił 
zbrojnych i przyjaciół zmarłego, był admirał brytyj
ski, reprezentujący Królewską Marynarkę, z którą 
współdziałały polskie okręty w drugiej wojnie świa
towej.

Gdy w roku 1925 ówczesny komandor świrski zo
stał Szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej, od
rodzona Polska nie miała jeszcze własnego portu, ani 
nowych okrętów wojennych, ani tradycji czy do
świadczenia w dziedzinie nowoczesnej żeglugi i 
praw morskich. Od świetnych czasów Władysława IV 
polska bandera znikła z mórz świata.

W przeciągu krótkich piętnastu lat polska mary
narka wojenna pod kierownictwem admirała świr
skiego stanęła na takim poziomie wyszkolenia i przy
gotowania technicznego, że w drugiej wojnie świa

towej zdała chwalebnie egzamin w działaniach bo
jowych od Szpicbergów po równik i od Bejrutu po 
Boston, zdobywając sobie uznanie największej wów
czas marynarki świata — Królewskiej Marynarki 
Brytyjskiej. Londyński „Times" pisał przedwczoraj: 
„Polacy zawsze byli dzielnie walczącym narodem. 
Pod dowództwem admirała świrskiego mogliśmy za
wsze liczyć na gotowość i skuteczną pomoc jego ma
rynarzy i okrętów." Dowodem tego uznania i za
ufania było to, że polscy dowódcy obejmowali nie
jednokrotnie dowództwo nad zespołami okrętów bry
tyjskich. Trudne do wymówienia dla Anglików nazwy 
„Orzeł", „Błyskawica", „Burza", „Krakowiak" i inne, 
stały się powszechnie znane wśród brytyjskich ma
rynarzy.

W przededniu wybuchu wojny admirał świrski 
powziął decyzję odkomenderowania trzech niszczy
cieli, „Błyskawicy", „Burzy" i „Gromu", do Anglii, 
wiedząc, że pozostawienie ich na Bałtyku byłoby 
strategicznym błędem. Ta niepopularna decyzja, 
z początku krytykowana wielokrotnie, umożliwiła nie 
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tylko wkład Polskiej Marynarki do wojennego wy
siłku flot sprzymierzonych, ale także niezwykły roz
wój polskiej floty podczas wojny.

Mimo dotkliwych strat w okrętach i personelu, 
polska Marynarka Wojenna w Anglii powiększała się 
ciągle. Po stracie sławnego „Orła“, Polacy obsadzili 
nowe okręty podwodne, „Jastrzębia", „Sokola" i „Dzi
ka", które topiły żeglugę nieprzyjacielską na Morzu 
Północnym i Śródziemnym. Nowe niszczyciele „Pio
run", „Kujawiak", „Krakowiak", „ślązak", „Garland*  
i „Orkan" brały udział w bitwie o Atlantyk i w osłonie 

desantu sprzymierzonych w Afryce Północnej i Nor
mandii, a liczne jednostki polskie osłaniały konwoje 
wysyłane do północnych portów Rosji. Pierwszy w 
historii polskiej marynarki krążownik, nazwany 
imieniem wielkiego polskiego pisarza „Conrad", zato
nął od torpedy, bombardując pozycje niemieckie we 
Francji.

Admirał świrski, odznaczony między innymi an
gielskim orderem „Łaźni", był uosobieniem skromno
ści i niestrudzonej cichej pracy. W polskiej historii 
morskiej jego imię zajmie poczesne miejsce.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY W CAŁOŚCI
LIST GEN. WOŁKOM ICKIEGO DO ADM. KORYTOWSKIEGO JAKO

BARDZO CHARAKTERYSTYCZNY PRZYCZYNEK
DO SYLWETKI Ś.P. ADM. ŚWIRSKIEGO

15 czerwca 1959 Penrhos Polish Home
nr Pwllheli, Caemaronshire.

Drogi Panie Admirale,
Na ręce Pana, jako długoletniego najbliższego 

współpracownika ś.p. Wice-Admirała Jerzego Świr- 
skiego, składam dla całej Polskiej Marynarki Wojen
nej wyrazy żalu i ubolewania z powodu Jego śmierci.

ś.p. Admirała znałem bardzo dawno. Spotkali
śmy się w 1901 r. w Petersburgu w szkole marynarki 
wojennej na wspólnej wieczornej lekcji religii kato
lickiej, gdzie było nas 12 gardemarynów, z których 
dzisiaj pozostałem ja jeden. Już wówczas byliśmy 
dumni z Niego, gdyż imponował nam swym spokojem 
i świetnymi postępami w naukach. Szkołę skończył 
w 1902 r. jako drugi, o dwa lata wcześniej ode mnie. 
Ciężka choroba płuc nie przeszkodziła Mu w służbo
wych osiągnięciach i podczas i wojny światowej zno
wu spotkałem go, jako młodego wiekiem naczelnego 
nawigatora Czarnomorskiej floty. A potem już w 
Polsce Odrodzonej spotkaliśmy się w Departamencie 

do Spraw Morskich, gdzie wraz z Panem, pod Jego 
bezpośrednim kierownictwem, kładliśmy w jakże 
trudnych warunkach pierwsze podwaliny pod budowę 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Potem nasze drogi rozeszły się, jednak w później
szych rozmowach ze ś.p. Admirałem zawsze uderzała 
mnie Jego jasność wizji i wiara w potrzebę i możli
wość stworzenia na Bałtyku silnej floty polskiej.

Nie danym mu było doczekać się w obecnych wa
runkach floty Wolnej Polski, lecz, gdy młodsi od 
nas będą ją kiedyś tworzyć, duch wiary i uporu ś.p. 
Admirała będzie dla nich przykadem, jak prawie z 
niczego można stworzyć doskonały instrument bojo
wy, jakim okazała się Polska Marynarka w dniach 
2-ej wojny światowej.

Myślę, że imię Wice-Admirała Jerzego świrsklego 
będzie przez Polską Marynarkę Wojenną zapisane 
złotymi literami w jej historii.

Proszę przyjąć koleżeńskie pozdrowienia
J. Wołkowickj, gen. bryg.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
DARY NA S. M. W.

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" wpły
nęły następujące dary na S.M.W.:

M. Maciejewski £4.13.0; M. Wasilewski 16.3; J. Bed
narz 5.0.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za 
przekazane dary i pamięć o nas.
KOŁO S. M. W. PLYMOUTH

Koło SMW Plymouth dorocznym zwyczajem złożyło 
w Dzień Zaduszny wieniec przed tablicą poległych mary
narzy w Devonport. ~W uroczystości tej wzięła udział 
liczna grupa członków Koła oraz członkowie Klubu Bia
łego Orła z Plymouth, którzy też złożyli osobny wieniec.

Tablica ku czci poległych marynarzy jest umieszczo
na na murze otaczającym Dockyard w Devonport. Z po
wodu rozszerzenia się Dockyardu mur ten zapewne zo
stanie zburzony. Miejsce na umieszczenie nowej tablicy 
będzie wybrane po uzgodnieniu tej sprawy z władzami 
Dockyardu.
NOWI CZŁONKOWIE

Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 
do naszego Stowarzyszenia: kol. K. Rutczyński i H. Olko.

Oraz jako członkowie wspierający pp. G. F. Brown, 
W. F. Cross.
ODWIEDZIŁ S.M.W.

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" w prze
jeździć przez Londyn odwiedzili nas następujący Ko
ledzy:

K. Domański z synem, W. Łoskoczyński, Z. Jagusie- 
wicz, dr. J. Hofman, J. Danyluk, J. Tchórznicki, J. Wań- 
kowski, K. Świtalski z Polski, dr. B. Ziętak z U.S.A., R. 
Jedyński, Z. Janowski.
WYJAZDY

W czerwcu wyjechał na stały pobyt do U.S.A. kol. 
K. Siemaszko wraz z rodziną, członek Zarządu Gł. S.M.W.

Po krótkich staraniach otrzymał posadę w Chicago 
gdzie skontaktował się z przebywającymi już tam od 
dawna kolegami z Mar. Woj. Koledze Siemaszko życzy

my dużo szczęścia na nowym terenie i powodzenia w no
wych warunkach.
Sprostowanie

W numerze 93 „Naszych Sygnałów" na stronie 9-ej 
w rubryce' darów na Fundusz im. Ginsberta wkradła się 
pomyłka. Zamiast P. Bukra dar £ 2.0.0 winno być P. 
Bukraba £ 2.1.5.

Za pomyłkę drukarską przepraszamy.
Osobiste

W czerwcu b.r. kol. B. Karczewski zawarł związek 
małżeński z ip. Ł. Olszewską z Bydgoszczy.

Państwu Karczewskim życzymy dużo szczęścia na 
nowej drodze życia.
AYIZO

W kancelarii S.M.W. jest do nabycia cały szereg 
zdjęć grupowych z obiadu koleżeńskiego z okazji 20-lecia 
walk na wybrzeżu, w którym wziął udział przybyły z 
Francji adm. J. Unrug. Cena zdjęcia 4/6. Koledzy chcący 
mieć zdjęcia z tego spotkania proszeni są o zamawianie 
zdjęć w kancelarii S.M.W.
KRÓTKIE WIADOMOŚCI O NASZYCH CZŁONKACH

Kol. A. TYC wraz z rodziną wyjechał na stałe do 
Kraju i otrzymał pracę jako inżynier stoczni gdańskiej. 
Obecnie otrzymuje nową posadę w Lloyds Brytyjskim 
również w Gdańsku.

Kol. A. PIECHOWIAK ukończył uniwersytet w 
Oxford wydział historyczny i otrzymał tytuł magistra. 
Obecnie pracuje w Londynie.

Kol. T. NOWICKI otrzymał stanowisko Senior De
sign Engineer w Chicago i jest prezesem Oddziału Ligi 
Morskiej im. gen. Sikorskiego.

Kol. K. RUTCZYŃSKI ma ranczę w British Colum
bia i hoduje konie.

Kol. B. BRATKOWSKI jest kapitanem na s. s. 
Tweedbank i kursuje między Indiami a płd. Afryką.

Kol. R. TYMIŃSKI wrócił na stałe z Pakistanu i 
przebywa narazie w Londynie.

STULECIE R. N. R.
W związku ze stuletnią rocznicą istnienia Royal 

Naval Reserye, prezes Zarządu Głównego S.MW. wysto
sował na ręce Honorowego Commodora R. N. R., Księcia 
Edynburga, gratulacje wraz z życzeniami. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy pismo następującej treści:

Buckingham Pałace 
4th November 1959.

From: Rear-Admiral Christopher Bonham-Carter, C. B.
Dear Lieut. Nadratowski,
I arn desired by His Royal Highness The Duke of 

Edinburgh to thank you for your letter of the 3rd of 
November.

His Royal Highness had an opportunity to see it 
before he went out to the dinner at Greenwich in cele- 
bration of the Centenary of the Royal Naval Reserve, 
and he was very touched to receive it at so appropriate 
a moment.

Your sincerely,
Sgd. Christopher Bonham-Carter

Lt. W. K. Nadratowski, LL M, P.N.
Polish Naval Association.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA
Okręg II-gi Ligi Morskiej z Chicago w osobach pre

zesa Okręgu p. B. DEMBSKIEGO oraz sekretarza p. 
JANINY DZIURKIEWICZ przesłał do S.M.W. na pomoc 
chorym i inwalidom poważną sumę 500 dolarów wraz z 
serdecznym listem.

Tą drogą Zarząd Gł. S.M.W. składa obydwum wyżej 
wymienionym osobom oraz wszystkim Członkom Okręgu 
Ii-go w Chicago serdeczne podziękowanie za stałe popar
cie i pomoc jaką od szeregu lat doznajemy od Okręgu 
Ii-go Ligi Morskiej w Ameryce.

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" :— na
stępujący Koledzy wpłacili na Fundusz kpt. mar. J. Gin
sberta.

Z. Kleczyńska 15.0; E. Pławski, Szwec, Pulchny 
£ 2.3.6; A. Browarski & 1.16.2; L. Zdanowicz 10.0; p. 
Leszczyńska 7.0; Oddział Ligi Morskiej Biały Orzeł 
£ 3.10.11; S. Giernalozyk £ 2.1.6; B. Lassa £ 1.0.0; St. 
Witkowski £ 3.10.0.

Na skutek starań jednego z naszych członków nasza 
Komisja Opieki była w stanie wysłać do Kraju 25 paczek 
z odzieżą każda ważąca 22 Ibs. Dar ten pochodzi z jednej 
z dobroczynnych organizacji angielskich (C.F.W.C.C.).

Chojnym Ofiarodawcom składamy serdeczne podzię
kowanie.

OBCHÓD 20-leria WALK NA WYBRZEŻU

Z okazji 20 rocznicy walk na polskim wybrzeżu, 
w dniu 13 września została odprawiona w Brompton 
Oratory Msza św. w intencji poległych i zmarłych 
oficerów, podoficerów i marynarzy.

W godzinach popołudniowych w siedzibie S.M.W. 
odbyła się uroczysta akademia, która zgromadziła 
ponad sto członków S.M.W. oraz ich rodzin 1 zapro
szonych gości.

Na uroczystości te przybył z Francji admirał Un
rug', który też był głównym mówcą na akademii. Pre
zes Nadratowski otwierając akademię złożył hołd pa
mięci poległych i zmarłych marynarzy oraz poprosił 
na honorowego przewodniczącego adm. Unruga, a 
adm. Korytowskiego o prowadzenie akademii.

Na program akademii złożyło się słowo wstępne 
wygłoszone przez adm. Korytowskiego, który przed
stawił słuchaczom położenie na naszym wybrzeżu 
akurat przed 20 laty, 13 września ,kiedy to Gdynia 
była właściwie miastem „niczyim", przytaczając 
tekst oryginalnych depesz dowódcy floty do naczel
nego dowództwa.

Następnie por. Budzyński i por. Giertych podzie
lili się swymi wspomnieniami, które jako charakte
rystyczne zamieszczamy w tym numerze.

Przemówienie adm. Unruga, oparte na jego spra
wozdaniu jako dowódcy floty z walk na wybrzeżu 
w roku 1939, podaj emy w nieznacznym skrócie.

Na zakończenie akademii prezes Nadratowski 
udekorował adm. Unruga odznaką S.M.W.

Po akademii odbyła się towarzyska herbatka, w 
czasie której adm. Unrug był „oblegany" tak przez 
starych (czytaj: dawnych) podkomendnych jak 
nowych znajomych, których admirałowi przedsta
wiano.

W przeddzień akademii odbył się koleżeński obiad, 
w którym wzięło udział ponad 60 osób.

W czasie obiadu adm. Korytowski, witając admi
rała Unruga, wzniósł toast na jego cześć.

Admirał Unrug w odpowiedzi, dziękując, wzniósł 
toast: „Nasza stara flota". W bardzo serdecznej i 
miłej atmosferze spędzono kilka godzin wspomina
jąc „tę naszą starą flotę".

Kol. Doliński wykonał kilkanaście zdjęć, z któ
rych reprodukujemy tylko trzy.

Kilku kolegów przyjechało z dalekiej prowincji, 
aby wziąć udział w uroczystościach, niektórzy po- 
przysyłali do admirała Unruga listy i depesze z wy
razami pamięci i przywiązania. Obecność adm. Un
ruga na obiedzie i akademii nadała im charakter 
szczególnie uroczysty, a jego wizyta w Londynie dla 
nas wszystkich, którzy się z nim zetknęli — była 
okresem pełnym uczuciowego napięcia.
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Admirał J. Unrug.

PRZEMÓWIENIE ADM. UNRUGA

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. przeniosłem 
się z moim sztabem na stałe do Helu, początkowo do 
budynku szefostwa fortyfikacji wybrzeża, a potem 
do opróżnionego schronu amunicyjnego.

Dowódca Morskiej Obrony Wybrzeża, zmarły w 
niewoli ś.p. kmdr. Frankowski, zakwaterował się ze 
swym sztabem początkowo w miejscowości Jurata; 
później przeniósł się do torpedowni.

Dowództwo obszaru umocnionego Hel, z kmdr. 
Steyerem na czele, mieściło się początkowo w kosza
rach przy porcie wojennym Hel, potem częściowo w 
niedokończonych koszarach dla baterii przeciwlot
niczej półstałej. ,

Łączność z Oksywiem — telefon i dalekopis — ist 
niała do końca walki na wybrzeżu z krótkimi prze
rwami, powodowanymi przez bomby lotnicze oraz 
pociski. Tak samo było z telefoniczną łącznością 
poszczególnych dowództw na półwyspie.

Radiowa łączność, przeważnie za pomocą krótko
falówek, istniała z Krajem (Warszawa, Pińsk) az 
do końca. Łączność z okrętami podwodnymi (na róż
nych falach) działała stale, choć z trudnościami 1 
przerwami, na ogół lepiej jak się tego spodziewałem.

Dzień 30 sierpnia. Około południa przybył rozkaz 
Szefa K.M.W. do natychmiastowego odejścia do An
glii kontrtorpedowców „Grom”, „Błyskawica” i „Bu
rza”. Okręty, już poprzednio przygotowane do podró
ży, podniosły parę i po południu opuściły Gdynię.

Pierwszy nowy wodnosamolot „Cant” przybył do 
Pucka z Włoch.

Dzień 1 września. Niemcy rozpoczynają działania 
wojenne przeciw Polsce, atakują o świcie Wester
platte z lądu. Odbiór radio-sygnału z Westerplatte: 
„S.O.S. jestem atakowany”. Około g. 5 samoloty nie
mieckie uderzają na lotnictwo morskie w Pucku. Gi

nie dowódca Morskiego Dyonu Lotniczego kmdr.por. 
Szystowski, kilku podoficerów i marynarzy.. Duża 
część naszych samolotów uszkodzona.

Po południu pierwszy nalot bombowy na Hel, na 
baterię 150 mm „cyplową”, wykonany przez około 
20 t.zw. „Sztukasów” Są straty w ludziach; straty 
materialne nieznaczne. Część bomb nie detonuje. 
W tym samym czasie naloty bombowe na Gdynię i 
port wojenny na Oksywiu. Tracimy ORP „Mazur” 
i bazę nurków z dużą stratą ludzi w obu wypadkach. 
Poza tym zniszczono parę statków pomocniczych 
portu wojennego. Około g. 17 nastąpiło natarcie kil
kudziesięciu samolotów npla na okręty „Gryf”, „Wi
cher i dyon minowców, znajdujące się w głębi Zato
ki Puckiej..
Uwagi;
1) Rychło rano tegoż dnia nastąpił pierwszy nalot 

npla na port wojenny w Gdyni bez rzucania bomb, 
przypuszczalnie dla rozpoznania celu. Popołu
dniowy nalot bombowy był widocznie wymierzony 
przeciwko okrętom podwodnym, które jednak już 
rano, po nalocie rozpoznawczym npla, opuściły 
port.

2) Wobec ogromnej przewagi lotnictwa npla 1 całko
witej bezbronności przeciwlotniczej naszej bazy 
lotniczej w Pucku, kazałem wywieźć nie zniszczo
ne wzgl. mało uszkodzone samoloty i pomieścić je

“) „Gryf” i „Mewa” zostały trafione. Na „Gryfie” 
lekkie uszkodzeme okrętu. Zabity d. o. ś.p. kmdr. ppor. 
Stefan Kw;atkowski oraz kliku innych członków załogi 
zabitych lub rannych. Ciężko uszkodzona została „Me
wa”, zabity jeden oficer i kilku marynarzy. D. o. i inni 
marynarze ranni. Okręt został odholowany do portu wo
jennego na Helu.
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wzdłuż wybrzeża półwyspu w sąsiedztwie Jastar
ni, w nadziei, że się uda je uruchomić. Niestety, 
usiłowania w tym kierunku nie dały rezultatów, 
wskutek ciągłego działania lotnictwa npla. Wobec 
tego przez cały czas wojny na wybrzeżu współpra
cy własnego lotnictwa nie było wcale.

Z personelu M.D.Lot. sformowany został oddział 
piechoty w sile ok. 300 ludzi, który obsadził Wiel
ką Wieś z zadaniem obrony nasady półwyspu hel
skiego przeciw spodziewanym w krótkim czasie 
natarciom npla.

3) Nowy samolot „Cant “, przybyły z Włoch, został 
odesłany do Dęblina. Przybył bez uzbrojenia, któ
re miało być wmontowane w Pucku, a to okazało 
się już niemożliwe.
Dzień 3 września. Rano około g. 7 dwa kontrtorpe- 

dowce npla typu „Leberecht Maas" ostrzeliwują port 
wojenny Hel z dużej odległości (blisko 20.000 nu. Wy
da je się, że okręty te wyszły z Piławy. Na ogień od
powiadają z portu „Wicher" i „Gryf", poza tym ba
teria 150 mm „Bofors". Zauważono trafienia na 
okrętach npla,, które osłoniły się potem mgłą bojo
wą. Obserwatorzy tej walki twierdzą, że po zajściu 
mgły zauważyli już tylko jeden kontrtorpedowiec, 
poza granicą donośności naszej artylerii. Po przyby
ciu holownika z Gdańska okręt oddalił się w kierunku 
tego portu.

Z naszych okrętów „Gryf" był trafiony przez kil
ka pocisków, byli zabici i ranni; szkody materialne 
znaczne; okręt zaczął się palić, ale pożary zgaszono.

Po południu bombowce niemieckie uderzyły na 
„Wicher" i „Gryf" w porcie wojennym Hel. „Wicher" 
trafiony kilku bombami, tonąc, przewrócił się w krót
kim czasie na prawą burtę. „Gryf" i dok pływający, 
obok którego stał, zostały również trafione przez 
bomby. Tak okręt jak i dok zatonęły; rozlewająca się 
ropa zapaliła. Na obu okrętach znaczne straty w za
bitych i rannych.
Uwagi:
1) Trafieniom na kontrtorpedowcach npla towarzy

szyły wybuchy pary i płomieni. To i zgodnie przez 
kilku obserwujących stwierdzony fakt, że po ro
zejściu się mgły bojowej pozostał już tylko jeden 
kontrtorpedowiec na placu boju, po który przy
szedł holownik z Gdańska, przyjęto z naszej stro
ny za dowód, że jeden z niemieckich okrętów zo
stał zatopiony, a drugi ciężko uszkodzony. Wiara 
w tę wersję została wzmocniona przez opowiada
nia niemieckich podoficerów (już po kapitulacji), 
że podczas boju 3 września jeden z niemieckich 
kontrtorpedowców zatonął. Osobiście uważam za
topienie za wątpliwe, przyjmuję jednak za pewne, 
że obydwa okręty npla zostały trafione i uszko
dzone. Przypuszczenie swoje opieram z jednej 
strony na małym prawdopodobieństwie, żeby po
ciski średniego kalibru mogły zatopić w tak krót
kim czasie stosunkowo duży okręt wojenny, z dru
giej strony zaś — na słowach niemieckiego dowód
cy okrętu „Schlesien", który wobec mnie bez ogró
dek wyraził swój podziw dla szybkości wstrzela
nia się i skuteczności ognia naszej artylerii mor

skiej, a zwłaszcza brzegowej baterii 150 mm „Bo
fors".

2) Po nalocie „Wicher" leżał prawą burtą na dnie, 
lewa burta sterczała nad wodą. „Gryf" siedział 
na dnie i palił się jeszcze przez parę dni, tak samo 
jak powierzchnia wody naokoło aż do brzegu. 
Okręt przedstawiał widok zupełnego wraku i od
niosłem wrażenie, że ma przełamany grzbiet; toteż 
pogłoski o tym, że Niemcy mieli go uruchomić, 
uważam za niewiarogodne.

3) Załogi z „Gryfa" i „Wichra" zostały użyte do uzu- 
pełnenia baterii nadbrzeżnych i przeciwlotni
czych specjalistami. Z reszty został sformowany 
oddział lądowy dla pomocy przy obronie przed ew. 
desantami. Oddział tylko częściowo był uzbrojony 
z powodu braku broni ręcznej.
Dzień 4 września. W nocy z 3 na 4 września ORP 

„Ryś" przybył do portu wojennego Hel. Wskutek wy
buchu rzucanych na niego licznych bomb głębino
wych, wyciekająca ze zbiorników ropa zdradzała 
miejsce zanurzenia okrętu. Poza tym załoga byĄa 
wyczerpana i upadła na duchu. „Ryś" pozostał w por
cie przez dwa dni, zanurzony aż do kiosku 1 zakryty 
przez łodzie i kutry przed obserwacją lotników npla. 
Po wypoczęciu załogi i wypompowaniu ropy z uszko
dzonych zbiorników na zewnątrz portu, „Ryś" 7 wrze
śnia opuścił Hel i udał się do przeznaczonego mu 
sektora.

Dni 5 i 6 września. Nasze okręty podwodne, któ
re operowały początkowo wewnątrz Zatoki'Gdańskiej 
i nazewnątrz półwyspu Hel, zostały przesunięte do 
nowych sektorów pomiędzy Bornholmem i Zatoką 
Gdańską. Przed opuszczeniem starych sektorów zo
stały postawione zagrody minowe przez „Wilka", 
„Rysia" i „żbika".
Uwagi :
1) Przeciwdziałanie npla było wszędzie b. silne. Do

bra pogoda, gładkie morze i jasne noce sprzyjały 
obronie przeciwko o.o.p., umożliwiając podsłuch z 
dużą ilością małych okrętów, motorówek i kutrów, 
po czym, w razie wykrycia, następował pościg po
łączony z rzucaniem bomb głębinowych. Toteż po 
krótkim czasie wszystkie nasze o.o.p. odniosły 
mniej lub więcej poważne uszkodzenia.

2) Dowódcy o.o.p., skarżąc się na brak obiektów 
wojskowych dla ataku, proszą o pozwolenie torpe
dowania niemieckich statków handlowych, które 
spotykają stale i które pływają bezpiecznie i

• bez przeszkód we wszelkich kierunkach. Choć roz
porządzenie władz przełożonych o przestrzeganiu 
międzynarodowej konwencji dotyczącej sposobu 
niszczenia nieprzyjacielskiego tonażu handlowego 
przez okręty wojenne było mi znane i zdawałem 
sobie sprawę z tego, że ważne powody natury poli
tycznej przemawiają za przestrzeganiem tych 
przepisów, póki nie zostaną one naruszone przez 
npla, jednak dwa razy zwróciłem się w tej sprawie 
do Szefa K.M.W. z radiotelegraficznym zapyta
niem, w przypuszczeniu możliwości zmiany decy
zji z nieznanych mi przyczyn.
Dzień 7 września; Westerplatte kapituluje. Boha

terska załoga w sile stukilkudziesięciu ludzi była od 
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początku do końca przedmiotem bezustannych ata
ków nieprzyjacielskiego lotnictwa, artylerii okrętowej 
wszystkich kalibrów, piechoty i saperów.

Podczas nocy trawlery stawiają miny w zatoce, 
pomiędzy Gdańskiem i Gdynią.
Uwaga :

Widocznym było, że Niemcy spodziewali się, że 
załoga podda się od razu, świadczy o tym sposób 
zdobycia Westerplatte szturmem, podjętym w 
pierwszym dniu wojny przez formacje hitlero
wców. Dopiero po zupełnym załamaniu się tego 
szturmu z dużymi stratami, npl przystąpił do sy
stematycznego ostrzeliwania całego terenu przez 
pancernik „Schleswig Holstein" i samoloty, po 
czym kilkakrotnie powtórzono natarcia piechoty. 
Załoga Westerplatte poddała się dopiero po zupeł
nym wyczerpaniu sił fizycznych i środków obrony, 
spowodowanym przez nieustanne ataki npla, któ
re nie pozwalały garstce Polaków na chwilę odpo
czynku podczas 7 dni. W świetle tego wszystkiego 
wydaj e się cudem, że straty poniesione przez zało
gę Westerplatte były stosunkowo tak małe (kilku
nastu zabitych). Ten rezultat należy przypisy
wać nie tylko umiejętnemu i gruntownemu przy- 
gowaniu terenu do obrony przez samą załogę, ale 
w dużej mierze doskonałemu rozplanowaniu i 
konstrukcji obiektów obronnych przez zmarłego w 
niewoli ś.p. majora Kruszewskiego, byłego szefa 
fortyfikacji Dowództwa Floty.
Dni 8 — 10 września. Do Gdańska przybył niemie

cki pancernik „Schlessien", okręt bliźniaczy „Schle
swig Holsteina" Odtąd te dwa pancerniki codziennie 
wychodzą z portu Maufahrwasser i trzymając się 
granicy dziesięciometrowej wzdłuż wybrzeża gdań
skiego, Idą pod Orłowo, a później aż do Gdyni ostrze- 
liwując przez parę godzin półwysep ciężką artylerią, 
poczym wracają do Gdańska. Głównymi celami dla 
ognia pancerników była bateria 152 mm cyplowa, 
port wojenny i osada Hel; ale i inne miejscowości na 
półwyspie były ostrzeliwane. W stosunku do znacznej 
ilości wystrzelonej amunicji, rezultaty były słabe, 
dzięki niedużej celności ognia (mimo pomocy ob
serwacji lotniczej) oraz niedetonowania części poci
sków przy upadku. Bateria została trafiona z małą 
stratą w ludziach, a w Helu i innych miejscowościach 
ucierpiały zabudowania.

Pancerniki posuwały się bardzo ostrożnie, wyprze
dzone przez wyławlacze min i otoczone liczną eskortą 
motorówek dla obrony przeciwko okrętom podwod
nym. Skoro tylko nasza bateria osiągnęła obramowa
nie względnie trafienia, co się zdarzyło kilkakrotnie, 
zaraz eskorta otaczała pancerniki sztuczną mgłą.

Baon sformowany z personelu M.D.Lot.. został po 
kilkudniowych walkach wypchnięty z Wielkiej Wsi i 
Władysławowa przez przeważające siły npla, które 
przybyły z zachodu. Bateria 75 mm przy porcie została 
przez obsługę zdemontowana i wycofana. W następ
nych dniach Niemcy przystąpili do wyładowania ar
tylerii w porcie Władysławowo. Nasza obrona nasady 
półwyspu wycofuje się na na nowe stanowiska przy
gotowane na zachód od m. Chałupy. Odtąd samoloty 
npla, poza często powtarzanymi nalotami bombowy
mi, rozpoczynają rzucanie bomb zapalających na 

lasy półwyspu, lecąc na małej wysokości i unikając 
znanych im stanowisk naszej artylerii przeciwlotni
czej.

ORP „Orzeł" odzywa się, melduje o chorobie d.o. i 
konieczności wyokrętowania go. Otrzymuje rozkaz, 
żeby o ile możności zawinął na Hel, a jeżeli to niemo
żliwe, żeby wyokrętował chorego w jakimś szwedzkim 
lub fińskim porcie.
Uwagi;
1) Odrzuciłem rozważany plan atakowania pancer

ników npla przez nasze okręty podwodne: pan
cerniki trzymały się blisko brzegu na głęboko
ściach uniemożliwiających manewrowanie i poza 
tym były stale otoczone przez śclgacze.

2) Bomby zapalające rzucone przez samoloty npla 
na lasy półwyspu helskiego w dużej ilości prze
ważnie nie wybuchają, zarywaj ąc się w miękkim 
mchu i piasku. Pożary lasu, które tu i ówdzie po
wstały, zostały prędko zgaszone przez specjalne 
oddziały pożarne. Przypominam sobie tylko o jed
nym groźniejszym wypadku, kiedy pożar zdołał 
się rozszerzyć i gaszenie było trudne, trwające 
parę dni.

3) Nowa pozycja, zajęta po zdobyciu Wielkiej Wsi — 
Władysławowo, przez nasze oddziały pokrywała 
się mniej więcej z linią betonowych bunkrów 
wybudowanych w miesiącach poprzedzających 
wojnę. Niestety, bunkry nie zostały wykończone, 
nie było dla nich sprzętu ani urządzeń technicz
nych, jak drzwi i wentylacji. Zostały one wobec 
tego tylko częściowo wykorzystane.

4- Łączności z „Orłem" odtąd już nie było, do czasu 
kiedy okręt wyrwał się z Tallinna, gdzie miał być 
internowany. Po wyokrętowaniu fi.o. kmdr.ppor 
Kleczkowskiego, dowództwo objął kpt. mar. Gru
dziński.
Dni 11 —13 września. Płk Dąbek, dowódca Obro

ny Wybrzeża, melduje mi podczas rozmowy dalekopi
sem, że nasze wojska zostały zmuszone do wycofania 
się na płaskowzgórze oksywskie, że Gdynia została 
opuszczona i że będzie bronił się na nowych pozy
cjach jak długo to będzie możliwe.

Bateria 100 mm (tzw. międzynarodowa) strzela 
do wyławiacza min npla, przy czym obserwowano 
trafienia.

Niemcy ostrzeliwują nasze stanowiska piechoty 
oraz miejscowości Kuźnica i Chałupy z baterii lądo
wych ciężkiego kalibru ustawionych koło Pucka, Ce
lem przeciwdziałania zostają 2 działa baterii 100 mm 
(tzw. międzynarodowej), przeprowadzone na nowe 
pozycje na wschód od Juraty. Nasza piechota robi 
wypad na Władysławowo. Niemcy zaskoczeń zostają 
odrzuceni, wzięto kilku jeńców.

Na skutek prośby dowódcy lądowej Obrony Wy
brzeża traulery ostrzeliwują powtórnie nocą pozy
cje npla koło Depke i m. Mostki, celem wspierania 
własnych oddziałów i stawiają miny w zatoce.
Uwagi;
1) W związku z ewakuacją Gdyni, Bank Polski odsy

ła zapaś waluty na Hel. Przed kapitulacją Helu 
banknoty zostały komisyjnie spalone.

2' Artyleria przeciwlotnicza na Oksywiu jest za
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opatrywana w amunicję ze składów na Helu. 
Transporty odbywają się, zwykle nocą, na kutrach 
itp.
Dni 14 —16 września. Dca ORP „Sęp" melduje, 

że okręt wobec ciężkich uszkodzeń od wybuchów 
bomb głębinowych nie jest już w stanie zanurzyć się 
i jest zmuszony udać się do szwedzkiego portu.

Niemcy wykonują kilka ciężkich nalotów bombo
wych na okręty dyonu minowców w porcie1 Jastarnia, 
przy czym trzy traulery zostają zatopione, a inne 
uszkodzone.

Część personelu Komendy portu wojennego w 
Gdyni zostaje ewakuowana na Hel.

Komisarz Rządu Gdyni, p. Franciszek Sokół, przy
bywa na Hel. Zostaje przydzielony do sztabu kmdra 
Frankowskiego.
Uwagi: W myśl instrukcji otrzymanych od Sze

fa K.M.W., okręty podwodne miały po wyczerpa
niu zapasów torped i min na Bałtyku udać się do 
Anglii. Rozkaz ten został parokrotnie powtórzony 
z dodaniem szczegółów nawigacyjnych otrzyma
nych radiem od Szefa K.M.W. Wskutek silnej 
kontrakcji licznych sił npla użytych do zwalcza
nia naszych o.o.p., odniosły one wszystkie mniej 
lub więcej poważne uszkodzenia. W rezultacie tyl
ko ,, Wilk" i „Orzeł" zdecydowały się przejść do 
Anglii.
Dzień 19 września, w tym dniu po raz ostatni 

skomunikowałem się z dcą Obrony Lądowej Wybrze
ża, płk. Dąbkiem. Melduje mi o nadchodzącym koń
cu walk na Oksywiu. Nasze wojska zostały zepchnię
te na ostatnie pozycje i są bezustannie atakowane ze 
wszystkich stron. Zabrakło amunicji, żołnierz jest do 
ostateczności wyczerpany długą walką z ogromną 
przewagą. Bez przerwy działające lotnictwo npla, 
przed którym nie ma schronienia, demoralizuje resz
tki naszego wojska. Pyta się, co ma robić. Odpowia
dam mu, że dowodzone przez niego wojska wykonały 
więcej, aniżeli kiedykolwiek się spodziewałem i że nie 
ma innego wyjścia jak się poddać po wyczerpaniu 
wszystkich sił i możliwości obrony.

Nasze wojska na Oksywiu rozbite, śmierć płk. 
Dąbka. Koniec walk na Oksywiu.

ORP „Orzeł" melduje radiem że uciekł z Tallin- 
na, dokąd zawinął dla wyokrętowania chorego d.o. i 
gdzie go Estończycy chcieli Internować, oraz że szyf
ry zostały zniszczone żeby nie wpadły w ręce obcych. 
Pyta o szczegóły nawigacyjne dla podróży do Anglii. 
Odpowiedź została nadana, posługując się książką 
sygnałową dla zakodowania. Odtąd już nie było łącz
ności między „Orłem" a dowództwem Floty i nie 
wiem, czy „Orzeł" odebrał ten ostatni sygnał.
Uwaga. Na podstawie sygnału przypuszczam, 

że O.R.P. „Orzeł" znajduje się w drodze do Anglii. 
Dni 20 — 26 września. Niemcy rozrzucają ulotki 

agitacyjne z samolotów. Odtąd robią to ciągle.
Baterie niemieckie ze strony Pucka ostrzęliwują 

dniem I nocą stanowiska naszej piechoty. Okręty 
npla, traulery i stare kontrtorpedowce ostrzęliwują 
nasze pozycje z morza. Aby wstrzymać napór npla 
i dla poparcia obrony, zostaje nocami wykonana za
pora z'torpedowych głów bojowych na najwęższym 
miejscu półwyspu, na wchód od m. Chałupy.

W Pucku, przy lotnisku, Niemcy urządzili przystań 
dla wodnosamolotów, które stamtąd nalatują na 
zatokę i półwysep helski.

Dzień 27 września. Odbieramy wiadomość o ka
pitulacji Warszawy. Npl spycha naszą obronę na po
zycje za Chałupami. Wysadzenie zapory z głów torpe
dowych.
Uwagi: Zapora składa się z wielkiej ilości bo

jowych głów torpedowych (już niepotrzebnych dla 
właściwego celu), zaopatrzonych w elektryczne 
detonatory i połączone kablem, tak żeby można 
wysadzić od razu całą zaporę.

Szerokość półwyspu na miejscu, gdzie założona 
została zapora, wynosi między 100 a 200 m. Wysa
dzenie zapory miało stworzyć przerwę, utrudnia
jącą posuwanie się piechoty npla. Zapora została 
wsadzona ze spóźnieniem kiedy już część sił npla 
przekroczyła ją. W rezultacie wstrzymała napór 
npla na parę dni.
Dzień 28 września. Już od pewnego czasu zauwa

żone i zwalczane wśród załogi półwyspu objawy nie
zadowolenia i upadku ducha na tle klęski narodo
wej, rozszerzają się gwałtownie pod wpływem nie
mieckiej propagandy i doprowadzają ostatecznie do 
otwartego buntu. Bunt obejmuje w pierwszym rzę
dzie oddział piechoty złożony ze starych rezerwistów, 
rozlokowany w okolicy Jastarni.
Uwagi ;
1) Propaganda niemiecka działała przez część lud

ności cywilnej znajdującej się pod wpływami nie
mieckimi i przez obfite rozrzucanie ulotek z po
wietrza. Operowała ona znanymi hasłami jak np. 
o bezcelowości beznadziejnej walki z olbrzymią 
potęgą niemiecką, o ucieczce Rządu Rzeczypospoli
tej, upadku Warszawy, zajęciu całej Polski przez 
zwycięzcę, nawoływała do odmawiania posłuszeń
stwa przełożonym i szafowała obietnicami.

2) Co się tyczy ludności cywilnej na półwyspie, to zo
stała ona ewakuowana jedynie z miejscowości 
Hel; ludność Jastarni. Boru, Chałup pozostała na 
miejscu. Częściowo, i to zdaje się właśnie element 
przyznający się do polskości, samowolnie wyje
chał, reszta zaś, właśnie część oddana Niemcom, 
pozostała, spodziewając się korzyści osobistych od 
przyszłych okupantów. Przymusowe ewakuowanie 
przeszło 500 osób cywilnych nie było już możliwe 
po rozpoczęciu działań wojennych. Wrogie na
stawienie, zwłaszcza ludności Chałup objawiające 
się w jaskrawy sposób przez próbę rozbrojenia 
placówki opi. w tej miejscowości — spotkało się z 
aresztowaniem wszystkich mężczyzn, którzy zo
stali oddani pod sąd wojenny i byli trzymani na 
rozbrojonej kanonierce w porcie handlowym Hel.

3) Rezerwiści tego oddziału byli powołani w ostat
niej chwili przed wojną. Przeważali Pomorzanie, 
ale było również dużo przybyszów z reszty Polski, 
zamieszkałych w Gdyni i na całym wybrzeżu. Byli 
to ludzie starzy, którzy przeważnie, po służbie 
w siłach zbrojnych zaborczych w czasie I wojny 
światowej, b. krótko tylko, lub też wcale w Polsce 
nie odbywali służby wojskowej, a marynarki w o- 
góle nie znali. Oficerowie tego oddziału też byli 
rezerwistami, powołani do służby w zupełnie no
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wym otoczeniu i w ostatniej chwili. Tak powstał 
oddział składający się w dużej części z ludzi niczym 
niezwiązanych z tradycją polskiej siły zbrojnej, 
ale takich, dla których ostatnie wspomnienia woj
skowe kojarzyły się z buntami żołnierskimi i roz
kładem rewolucyjnym. Tego rodzaju element sta
nowił podatny grunt dla wrogiej propagandy, 
zwłaszcza w tak ciężkich dla morale żołnierskiego 
warunkach, w których odbywały się walki na pół
wyspie.

4) Opanowanie buntu, przynajmniej na pewien czas, 
jednie było możliwe przez zastosowanie radykal
nych środków. Trzeba było zastosować teror, roz- 
strzeliwując kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, 
ale do tego nie chciałem dopuścić. Byłem przeko
nany, że tym fatalnego biegu wypadków nie zmie
nię, że natomiast rozstrzelanie własnych żołnierzy, 
w dużej mierze Kaszubów, zostanie wykorzystane 
w przyszłości przez nieprzyjacielską propagandę, 
celem wywołania nienawiści Kaszubów do Polski. 
Jednym słowem przyszłem do wniosku, że chwi
lowa korzyść nie stoi w racjonalnym stosunku do 
nieobliczalnej i długotrwałej szkody.
Dzień 1 października, ś.p. kmdr Frankowski, dca 

Obrony Morskiej Wybrzeża, melduje, że nasz front 
pomiędzy Kuźnicami i Jastarnią się chwieje i że fer
ment w oddziałach się rozszerza. Podczas narady, 
w której oprócz kmdra Frankowskiego i mnie brał 
udział dca Obszaru Umocnionego, kmdr. Steyer, i 
Szef Sztabu Dtwa Floty, kmdr. Majewski. Obaj do
wódcy oświadczyli, że wstrzymanie szerzącego się 
buntu uważają już za niemożliwe. Na moje zapytanie, 
czy uważają, że wobec tego dalsza walka z nplem sta
je się niemożliwa bez bratobójczego rozlewu krwi, od
powiedzieli twierdząco. Na to oświadczyłem że w ta
kich warunkach jestem zmuszony do kapitulacji. Tak 
kmdr. Frankowski jak i kmdr. Steyer zgodzili się na 
mój punkt widzenia. Sprzeciwiał się Szef Sztabu, 
Majewski, jednak nie potrafił podać sposobu dla uni
knięcia tej ewentualności. W rezultacie oświadczy
łem, że decyduję się na kapitulację z następujących 
powodów:

1 — Dalsza walka byłaby możliwa tylko w razie 
uśmierzenia buntowniczych fermentów wśród od
działów. To byłoby jednak związane z wewnętrznym 
rozlewem krwi, do czego pod żadnym warunkiem nie 
chcę dopuścić.

2—Nawet w wątpliwym zresztą wypadku, żeby 
się udało uśmierzyć bunt, za cenę rozlewu krwi, dal
sza obrona wobec przewagi npla i już objawiającego 

się u nas braku amunicji artyleryjskiej (zwłaszcza 
amunicji przeciwlotniczej) nie mogłaby trwać dłu
żej jak 5 do 10 dni i pociągnęłaby za sobą duże straty 
w ludziach.

3 — Flota morska, zwłaszcza okręty podwodne, 
przestała walczyć na Bałtyku. („Wilk“ i „Orzeł" opu
ściły Bałtyk, ,„Ryś“, „żbik" i „Sęp" internowane w 
Szwecji.) Zatem Hel stracił już swe znaczenie jako 
baza "naszej floty i jako punkt kierowniczy*  jej dzia
łań na Bałtyku.

Na końcu podkreśliłem, że odpowiedzialność za 
kapitulację spoczywa wyłącznie na mnie i że się tą 
odpowiedzialnością wobec moich przełożonych z ni
kim nie zamierzam dzielić.

Po naradzie kazałem nadać odpowiedni sygnał 
radiem do dowódcy niemieckich sił, w języku pol
skim. Po pewnym czasie odebrana została odpowiedź 
dowódcy niemieckiego, że kapitulację przyjmuje, a 
krótko potem propozycje co do zawieszenia działań 
wojennych o g.14.00 oraz szczegóły dotyczące spotka
nia się delegacji stron celem omówienia warunków 
kapitulacyjnych, na co wyraziłem zgodę.

W ciągu tego dnia niemieccy lotnicy jeszcze nala- 
tywali na Hel, na co nasza art. plot, odpowiadała og
niem. O g. 14.00, w myśl umowy, ogień przerwano. Na 
tym walka o Wybrzeże Polskie się skończyła.

Celem omówienia warunków kapitulacji, wyde
legowałem kmdra Majewskiego, który tego dnia je
szcze, w towarzystwie oficera tłumacza, udał się w 
umówionym czasie do Sopot, na niemieckim traule- 
rze. Protokół spisany na konferencji doręczył mi 
kmdr Majewski po powrocie do Helu.

Dzień 2 października. W nocy z 1 na 2. X. został 
przez naszą jałogę zniszczony sprzęt, w pierwszym 
rzędzie wszystkie działa reszta okrętów i statków za
topiona na miejscu postoju w porcie, względnie unie
ruchomiona przez zniszczenie mechanizmów. Wszyst
kie szyfry, dokumenty 1 akta zostały spalone. Udzie
liłem oficerom i szeregowym ogólne pozwolenie wy
jazdu kutrami lub motorówkami celem przedostania 
się do Szwecji. Pewna ilość osób skorzystała z pozwo
lenia i wyjechała; do Szwecji dotarła —o ile wiem — 
tylko jedna motorówka.

W myśl protokułu kapitulacyjnego, o g. 11.00 nie
mieckie siły zbrojne wkroczyły na półwysep. Tegoż 
dnia trauler niemiecki zatonął na zagrodzie mino
wej postawionej przez nasze okręty podwodne przy 
północnym brzegu półwyspu koło Jastarni.

J. Unrug 
kontr-admirał.
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ODDZIAŁ KUTRÓW
I KOMPANIA KAPITANA YOUGANA

Moje uczestnictwo w kampanii wrześniowej spro
wadza się do służby w Oddzielę Kutrów i w jej dal
szym ciągu — Kompanii Kapitana Yougana.

Byłem zmobilizowany, jako podporucznik mary
narki rezerwy, w dniu 24 sierpnia. Przez kilka dni. 
razem z innymi oficerami rezerwy, czekałem na przy
dział, przebywając na kwaterze na Oksywiu. Przydział 
otrzymałem 27 czy też 28 sierpnia, do Oddziału Ku
trów, który organizował kapitan marynarki Yougan, 
powołany ze stanu spoczynku. Oddział ten miał się 
składać z trzech kutrów żaglowo-motorowych. które 
już się znajdowały w składzie Marynarki Wojennej, 
oraz z kilkudziesięciu kutrów rybackich, zmobilizo
wanych w wyniku mobilizacji powszechnej. Do Od
działu tego należał także zmobilizowany statek pa

sażerski „Gdynia”, który został przemianowany na 
O.R.P. „Gdynia”.

Organizowanie Oddziału Kutrów zaczęło się od 
otrzymania „Gdyni”, trzech kutrów Marynarki Wo
jennej i grupy oficerów. Kutry, wraz z załogami cy
wilnymi, złożonymi z rybaków, zaczęły napływać w 
ciągu 30 i 31 sierpnia. Ludzi, którzy mieli stanowić 
załogi wojskowe, mieliśmy otrzymać — i istotnie 
otrzymaliśmy — w dniu 1 września. Ludzie cl, to były 
po części załogi zapasowe okrętów podwodnych, a 
po części wybrani z listy rezerwiści. Do wybrania i 
odebrania tych ludzi zostałem wyznaczony ja. Ode
brałem ich w południe 1 września w czasie silnego 
bombardowania Oksywia i przyprowadziłem ich w 
chwili, gdy Oddział znajdował się w stanie dużego 
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rozprzężenia spowodowanego paniką wśród rybaków. 
Kutry znalazły się w rozsypce, ale po kilku godzinach 
zebrały się znowu. Oddział został podzielony na dwa 
pododdziały, każdy ze swej strony podzielony na gru
py kutrów po 6 kutrów. Zostałem wyznaczony na do
wódcę jednej takiej grupy. Po południu cały Oddział 
Kutrów otrzymał rozkaz udania się — każdy kuter 
oddzielnie w pobliże „Depki“, gdzie mieliśmy cze
kać na dalsze rozkazy. Wyjeżdżałem z Oksywia (z ba
senu No 2) ostatnim kutrem i widziałem po drodze 
dobrze akcję Gryfa, osłanianego przez Wichra i traw
lery, stawiającego miny między Helem i Gdańskiem, 
i ogromny nalot na to zgrupowanie, który spowodo
wał duże uszkodzenia i straty w ludziach, zwłaszcza 
na Gryfie i Mewie. Widziałem także, jak po nalocie 
Gryf opuścił banderę do połowy 1 wyrzucał coś za 
burtę. (Miny, choć nam się zdawało, że to są zwłoki 
poległych.)

Koło Depki kapitan Yougan zakomunikował nam 
rozkaz, że Pododdział No 1 po zmierzchu uda się do 
Helu, gdzie port rybacki będzie jego bazą, a Podod
dział No*  2 w tym samym celu do portu w Jastarni. 
Załoga wojskowa na razie przenocuje na „Gdyni", 
rozdzielona zostanie na kutry dopiero jutro. Oba 
Pododdziały udały się z początkiem nocy do Helu 
wzgl. do Jastarni.

Wczesnym rankiem, będąc w Jastarni na lądzie, 
widziałem zbombardowanie „Gdyni" przez samoloty 
niemieckie. „Gdynia" znajdowała się w pobliżu Kępy 
Oksywskiej, było ją z Jastarni dobrze widać. Poszła 
bardzo szybko na dno, a potem samoloty ostrzelały 
rozbitków, pływających w wodzie.

Wkrótce potem byłem w porcie, gdy przyjechał 
do Jastarni kutrem ppor. mar. rez. Goebel (z zawodu 
pilot w Gdyni), który przywiózł grupę rozbitków, 
przeważnie rannych, jakich wyłowił koło „Gdyni". 
Należał on do helskiego Pododdziału Kutrów. Przy
jechał on z Helu tym kutrem do miejsca postoju 
„Gdyni" po jakiś materiał. Stał on przy „Gdyni" burta 
o burtę. Razem z nim przyjechał i drugi jeszcze kuter 
z Helu. W czasie bombardowania, kuter jego uległ 
tylko nieznacznemu uszkodzeniu; drugi kuter zginął 
wraz z załogą. Goebel starał się wyłowić z wody tylu 
rozbitków ilu mógł, ale uszkodzenie kutra i chwilo
we zatrzymanie się motoru sprawiło, że zdołał wyłowić 
tylko niewielu. Mnóstwo ludzi utonęło w jego oczach; 
nie mógł ich dosięgnąć. Między innymi wyłowił do
wódcę O.R.P. „Gdynia", por. mar. rez. Stanisława 

\Aposkę, dyrektora Szkoły Morskiej w Gdyni. Wyłowił 
go rannego; samoloty rzuciły kilka bomb pomiędzy 
tonących już po zatonięciu „Gdyni". Kosko, tak jak 
i inni, doznał wewnętrznego wstrząsu od uderzenia 
wody, w której wybuchła bomba. Miał obfity krwotok, 
ustami i odbytem. Był przytomny, na kutrze podykto
wał krótki list do żony. Goebel przywiózł go jak i 
innych do portu w Jastarni, gdzie pozabierała ich 
Służba sanitarna. Z Goeblem rozmawiałem zaraz na 
molo w Jastarni.

Oddział Kutrów istniał potem tylko przez kilka dni 
Uległ rozwiązaniu, a kutry zostały zatopione. Stał się 
on natomiast zawiązkiem nowoutworzonej Kompanii 
kpt. Yougana, która obsadziła Jastarnię jako oddział 
przeciwdesantowy. Dowódcą jej był kpt. mar. Yougan. 

oraz podporucznicy Goebel, Giertych i Borkowski 
(kapitan portu z Władysławowa). Kompania otrzy
mała dobre uzbrojenie, sporo ciężkich karabinów ma
szynowych, karabiny ręczne, duży zapas granatów 
ręcznych. Także trochę hełmów stalowych typu nie
mieckiego, oraz dobre buty saperskie. Pobudow . " 
sobie dobre schrony w lesie. Kompania miała w swo
im zawiadywaniu linię gniazd karabinów maszyno
wych od strony morza, z których strzelała do samolo
tów, lecz przede wszystkim miała za zadanie strzelać 
do desantu. Ponadto, stanowiła odwód piechoty.

Przeszła ona w ciągu trwania oblężenia Helu dość 
intensywne wyszkolenie piechoty. Nie brałem w tym 
wyszkoleniu udziału, gdyż byłem głównie zajęty służ
bą na brzegu, tj. przy gńazdach karabinów maszy
nowych. W skład kompanii weszło to, co zostało z 
Oddziału Kutrów (większa część składu osobowego 
Oddziału, w tym drugi jeszcze oficer prócz Koski, 
ppor. mar. rez. Grzybowski, zginęła w wyniku bom
bardowania „Gdyni"), a potem spora część załogi za
topionego „Wichra" i inne jeszcze, mniejsze grupy 
ludzi.

Kompania kpt. Yougana ostatecznie nie wzięła 
żadnego udziału w walce, gdyż do desantu niemiec
kiego w rejonie Jastarni (czy gdzie indziej) nie do
szło, a do innych zadań nie została użyta. Przeprowa
dziła tylko akcję zwróconą przeciwko zbuntowa
nemu oddziałowi rezerwistów kaszubskich w rejonie 
Juraty i rozbroiła ten oddział.

Byłem więc jedynie widzem walk o wybrzeże. Coś 
niecoś na własne oczy widziałem: oprócz bombardo
wania okrętów z Gryfem na czele w pierwszym dniu 
wojny, oraz zatopienia „Gdyni", także ostrzelanie 
„Schleswig-Holsteina" przez baterię Laskowskiego i 
działania trawlerów przeciwko stanowiskom niemie
ckim na północnej krawędzi Kępy Oksywskiej. Wi
działem także zatonięcie wieczorem w dniu 1 paź
dziernika niemieckiego dużego trawlera na polu mi
nowym, postawionym przez polskie okręty podwodne 
od strony Wielkiego Morza w pobliżu Jastarni.

Skoro już jestem przy głosie, chciałbym powie
dzieć jeszcze jedno.

Obrona Kępy Oksywskiej należy do najbardziej 
bohaterskich fragmentów kampanii wrześniowej, a 
Hel był tą zorganizowaną cząstką polskiego teryto
rium, która przetrwała najdłużej jako szczątek Pol
ski niepodległej..

Dwa polskie okręty podwodne — Orzeł 1 Wilk — 
są jedyną cząstką polskich sił zbrojnych, która 
wziąwszy udział w kampanii wrześniowej, przedosta
ła się potem na zachód z bronią w ręku, a nie po
przez obozy internowanych.

Zadania obrony wybrzeża 1 marynarki wojennej na 
polskim morzu były z góry zakreślone skromnie, ale 
zadania te zostały spełnione sumiennie. W wojnie na 
swoim własnym morzu marynarka polska przeszła 
samodzielny chrzest bojowy — i tego, co dokonała, nie 
ma się co wstydzić. Kampania wrześniowa na wy
brzeżu, wraz ze swoim dowódcą, admirałem Unru- 
giem, przejdzie do historii jako fragment skromnej 
skali, ale chwalebny. A zarazem — jako akt wskrze
szenia roli polskiej Marynarki Wojennej na Bałtyku.

Jędrzej Giertych.
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Siedzą frontem od lewej: kmd. S. Dzienisiewicz, kontr, adm. K. Korytowski, wice-adm. J. Unrug, 
kmdr. T. Podjazd-Morgenstern, I Ofic. PMSK H. Chwalibóg. Tyłem: mgr por. mar. J. Giertych, 

kmdr. por. R. Tymiński, kmdr. por. B. Wroński, kmdr. B. Jabłoński.

7959 n° 95 stf. W

MARYNARZE W GRUPIE GEN. KLEBERGA
Na samym wstępie pragnę zrobić jedno zasadni- 

czes zastrzeżenie: wszystko to, co będę mówił, oparte 
jest jedynie na pamięci, a przestrzeń czasu lat dwu
dziestu może spowodować pewne niedokładności. 
Z góry więc przepraszam współtowarzyszy minionego 
okresu, jeśli coś pokręcę lub przestawię.

24 sierpnia 1939 r. wystrzał armatni na „Bałtyku" 
zerwał nas ze snu na długo przed pobudką. Po paru 
minutach zjawiła się nasza matka, bosman Graban 
(ileż roczników Szkoły pamięta tę postać o twarzy 
ascetycznej, nosowym głosie, która zapoznawała nas 
z pojęciem dyscypliny wojskowej). Aha! Już wiemy! 
Ogłoszono mobilizację. Dzień wolny od ćwiczeń — 
mamy pomagać przy przyjmowaniu powołanych. 
Chyba jest już czas przedstawić się. My, to najmłod
szy nabytek marynarski — kandydaci. Młodszy rocz
nik jest na podróży szkolnej, średni i najstarszy — na 
praktykach na flocie. Przed wieczorem dołącza do 
nas średni rocznik Szkoły, odwołany z okrętów. Przy
jeżdża komendant szkoły, komandor Morgenstern. 
W paru słowach nakreśla sytuację i wydaje rozkaz 
naszym dwóm rocznikom powrotu do Szkoły, do Byd
goszczy. Wyjeżdżamy jeszcze tego samego wieczoru. 
Po przybyciu rozpoczynamy pakowanie i przygotowa - 
nie do ewakuacji Szkoły. Pakujemy nawet marmuro
we tablice z nazwiskami prymusów.

31 sierpnia załadowanie — cały dobytek Szkoły 
plus trzy wagony sypialne (wagony towarowe wyło
żone materacami). Pomysł znakomity! Walimy się na 

nie i zasypiamy jak kłody drzewa. Stojąc na bocznym 
torze w Kutnie — pierwsze bombardowanie niemie
ckie nie jest w stanie nas zbudzić; dowiadujemy się o 
nim post factum. Cel naszej podróży to Horodyszcze 
poleskie, gdzie Szkoła ma kontynuować swoją pracę. 
2 września pod Nałęczowem dopadły nas niemieckie 
bombowce. Szkody wielkiej nie zrobiły naszemu trans
portowi, zamieniły jedynie nasze wagony w sita: wy
nik ostrzeliwania karabinami maszynowymi. Wszyscy 
wyszli cało, jedynie dwóch z nas ma lekkie draśnięcie. 
Szczęście sprzyja nam do końca. Zakotwiczamy w Ho- 
rodyszczu. Szkoła rozpoczyna swoją pracę. Wojna 
toczy się gdzieś daleko poza nami. Kilku z nas dosta 
je zadanie udania się na stację kolejową, by wyłado
wać parę skrzyń z transportu Kierownictwa Mary
narki Wojennej, w jednym z okien widzimy admirała 
Czernickiego — salutuje — dziś wiemy: żegnał się 
z nami na zawsze.

Około 10 września, rano po śniadaniu, zbiórka ca
łej Szkoły przed Komendantem. Komandor Morgen
stern mianuje nas najmłodszych podchorążymi. Ra
dość szalona. Nareszcie jesteśmy naprawdę maryna
rzami. Następne jednak słowa Komendanta Szkoły 
nie tylko gaszą tę radość, ale powodują dziwną wil
goć pod powiekami; „Ze względu na sytuację Szkoła 
zostaje rozwiązana, a podchorążowie obsadzą funkcje 
w formującym się Batalionie Morskim przy 82 p.p. 
Wkładamy na siebie zielone drelichy, by jednak za
chować swą odrębność obszywamy naramienniki zło
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tym galonem podchorążackim i przypinamy nasze 
„S.P.“. Może to dziś wyglądać śmieszne, małostkowe, 
ale wtedy to byto ważne, nie stracić związku z mary
narką.

Batalion jest rozrzucony po okolicznych wsiach 
pod Pińskiem i w stanie organizacji. Z biegiem dni 
organizacja krzepnie. Wieść o wkroczeniu bolszewi
ków zaskakuje nas nie będących gotowymi do akcji. 
Trzeba się wycofywać na zachód. Pod dowództwem 
por. mar. Wyrostka organizujemy dwa karabiny ma
szynowe na wozach, odtąd idziemy jako straż tylna, 
ubezpieczająca wycofujące się oddziały na Włodawę. 
Duży wysiłek fizyczny i zmęczenie podczas nocnych 
marszów nauczyło nas spać podczas marszu— zda
wałoby się niewiarogodne, ale prawdziwe. Ostatnim 
wysiłkiem osiągamy Włodawę. Reorganizacja i oparcie 
wyłącznie na ochotnikach. Dowódca: kmdr.—ppor. 
Stefan Kamiński, pierwsza kompania: kpt. mar. 
L. Rabenda — jedyna kompania, gdzie marynarze 
zachowali czapki marynarskie, będąc przemunduro- 
wani w zielone drelichy; druga kompania: kpt. Woj
ciechowski, artylerzsta z Flotylli Pińskiej, dowódca 
plutonu: por. mar. Walewski, ja — jego zasępcą. Je
steśmy częścią Grupy gen. Kleberga. To już praw
dziwe wojsko, wie czego chce, idzie na odsiecz stolicy.

Pod Parczewem rozwinął się nasz batalion do na
tarcia, bolszewicy bowiem stanęli na osi naszego 
marszu. Usunęli się tak szybko, że nie doszło do wal
ki. W zemście zbombardowali całe nasze tabory, uży

wając maleńkich dwukllowych bombek. Bardzo duże 
straty, szczególnie w taborze końskim. Maszerujemy 
nocami, w dzień patrolujące samoloty niemieckie tyl
ko czyhają na kolumny wojskowe wynurzające się z 
lasów. Sytuacja prowiantowa słaba, oparta wyłącznie 
na własnym sprycie. I jak zawsze, nadzieja podszepty
wała: przecież jutro na pewno będzie lepiej.

Podchodząc pod Kock usłyszeliśmy, że bitwa — 
ostatnia bitwa kampanii — rozpoczęła się. Suwalska 
Brygada Kawalerji gen. Kmicica-Skrzyńskiego zaszła 
pod Syrokomlą Niemcom na tyły, porządnie ich prze
trzepała i zmusiła do cofnięcia się. Trzydniowe walki 
o tę wieś przynoszą straty dochodzące do 60 proc, sta
nu. Na marginesie muszę dodać, że straty niemieckie 
były znacznie większe od naszych. Pod Lipinami ginie 
por. mar. Wyrostek. Trafiony dwukrotnie, klęka, da
lej zagrzewając swoich ludzi do natarcia — trzecia 
kula kładzie kres jego żywota. Wspaniała postać, 
rzeczywicie okaz silnej woli.

Na wszystkich prawie odcinkach posuwamy się 
naprzód. Ale straszliwa prawda zaczyna zaglądać 
nam w oczy. Brak amunicji. Ostatnie nasze natarcie 
skończyło się późnym wieczorem 5 października. Wy
cofani do tyłu na skraj wsi Ofiara, zmęczeni, mo
krzy i diabelnie głodni zasnęliśmy z niepokojem, co 
przyniesie jutro. Jakieś przeczucie mówiło, że to już 
koniec Następny ranek przyniósł z sobą kapitulację 
całej Grupy.

T. Budzyński
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JÓZEF BILIŃSKI

POLSKA - KRAJ NIEZNANY
Słuchając pytań emigracyjnych rodaków po po

wrocie z Kraju, ma się czasami wrażenie, że dotyczą 
one jakiegoś nieznanego lądu czy egzotycznej wyspy. 
Dokładnie trzy lata po Polskim Październiku, gdy 
pękły wreszcie tamy hermetycznie oddalające Polskę 
od świata zachodniego i mieszkających tam Polaków. 
Kraj jest w dalszym ciągu przedmiotem ciekawości 
i sprzecznych osądów.

Jest pewna kategoria ludzi na emigracji, która 
nie zauważyła żadnych zmian politycznych czy spo
łecznych w Kraju, kategoria naszych rodzimych Co- 
lonel Blimp‘ów.

Na przeciwnym krańcu stoją młodzieńcy, którzy 
przedwojennej Polski nie pamiętają, a obecnie wie- 
dzeni pięknym patriotyzmem, nową „Ludową" od
kryli i zakochali się pierwszą cielęcą miłością. Ich 
bezkrytyczny entuzjazm ogarnia wszystko: Zakopa
ne i Pałac Kultury, Zbyszka Cybulskiego i pojezierze 
mazurskie, Nową Hutę, Nowe Tychy, „Nowe Drogi", 
wszystko nowe, inne od Anglii, czy Francji, gdzie się 
wychowali. Oni po jednym pobycie w Polsce, a na
wet bez, wiedzą lepiej o wszystkim w Kraju niż ci, 
którzy tam mieszkają stale. Oni wszystko- potrafią 
wytłumaczyć, nie tyle racją stanu, co racją Partii, 
która — oni wiedzą — nie jest wcale komunistyczna, 
lecz polska, patriotyczna, pro-zachodnia i prawie pro- 
katolicka. Ci, niebieskoocy entuzjaści nie pytają się 
o wrażenia z kraju, gdyż nikt nic im nowego powie
dzieć nie jest w stanie.

Podobnie nie potrzebują informacji stali czytel
nicy „Dziennika Polskiego" — ci mają wyrobioną 
opinię na podstawie Ty-lonu i rubryki „Podsłucha
ne".

I wreszcie ostatnia grupa, tych co starali się 
obiektywnie śledzić wypadki w Polsce. Dopóty dopóki 
formułuje się pewne poglądy na odległość, wszystko 
jest dobrze. Trudności rozpoczynają się w chwili kon
frontacji z polską rzeczywistością. Rzeczywistość ta 
jest różnorodna, tak powikłana, tak pełna kontra
stów, że nie sposób jest objąć jej jakąś sigmą, zam
knąć w jakąś logiczną całość.

Oto kraj znajdujący się w orbicie sowieckiej, da
jący jednak niespotykaną gdzieindziej swobodę po
dróży zagranicznych swym obywatelom, przyjmujący 
turystów z zagranicy. Kraj który w okresie jednego 
miesiąca gości Chruszczowa i Nixona, gdzie nawet 
komuniści nie lubią Związku Zdradzieckiego, jak się 
w Polsce mówi. Kraj w dziewięćdziesięciu iluś pro
centach katolicki, do tego stopnia, że nawet niektórzy 
partyjni chrzczą dzieci i biorą śluby w kościele, a 
jednocześnie mnożą się rozwody i panuje rozkoszna 
rozwiązłość obyczajów. Kraj, w którym panują okrop
ne warunki mieszkaniowe, a jednocześnie buduje się 
imponujące stadiony, gmachy, odbudowywuje pieczo
łowicie zabytki. Czy to- wszystko można ująć w jedną 

całość? Nawet jeśli tak, to nie tutaj, w ramach krót
kiego szkicu.

Nie będę zatrzymywał się nad stroną materialną. 
Wystarczy stwierdzić znaczny postęp od czasu mojej 
pierwszej wizyty dwa lata temu. W sklepach jest 
więcej towarów, ulice i ludzie na ulicach wyglądają 
lepiej, barwniej weselej. Do czasu kryzysu żywnościo
wego-, który zaczął się od braku mięsa w lecie b. r. i 
coraz bardziej się pogłębia w Polsce nie tylko można 
było zjeść — no i wypić — jak mało gdzie, ale ogólny 
poziom odżywiania był wyższy niż przed wojną. Po
równywanie z „Polską sanacyjną" jest ulubionym za
jęciem publicystów w Kraju. Społeczeństwo podjęło 
ten temat anegdotycznie. Pytanie: jaka jest różnica 
pomiędzy poziomem życia w Polsce sanacyjnej a lu
dowej? Odpowiedź: przed wojną dzieliło się zapałki na 
cztery części, dziś trzeba czterech krajowych zapałek 
żeby zapalić papierosa. Albo, jaka jest najlepsza dro
ga do socjalizmu? Odpowiedź: Najdłuższa. Lub, gdzie 
jest tata, jak go nie ma ani w biurze, ani w domu? 
— Na polskiej drodze do socjalizmu. To nie znaczy, 
że jest w knajpie, lub „coś z tych rzeczy" — zwrot 
określający w Kraju życie kokieteryjne, ale że dora
bia. żeby jako tako żyć, trzeba dorabiać. Jak? To 
wymagałoby osobnego studium socjologicznego i jest 
jednym z powodów, dla którego po 15 latach cieplar
nianych warunków życia na Zachodzie, proces przy
stosowania się do warunków krajowych byłby nie
słychanie trudny. Zetknięcie się, a raczej należy po
wiedzieć, starcie się z konduktorem i pasażerami w 
tramwaju, urzędnikiem na poczcie czy w urzędzie, 
daje przedsmak atmosfery walki życiowej. Tam nie 
ma uśmiechu, zdawkowego-, ale jakżesz ułatwiające 
życie „thank you i please". A jednak ci sami ludzie 
w życiu prywatnym są przemili, uprzejmi, przestrze
gający do przesady dobrych manier. To chamstwo to 
wynik ciężkich warunków mieszkaniowych, transpor
towych, zaopatrzeniowych, pozostałość tak zwanego 
„okresu błędów i wypaczeń" — wybaczeń — jak mó
wią dowcipnisie, gdy złe maniery były dowodem ro
botniczej krzepy, oraz wynik awansu społecznego, 
który wyniósł do biur i urzędów ludzi, którzy dopiero 
w pierwszym pokoleniu noszą buty. Ale i tu obraz nie 
jest jednostronny. Szanse, jakie mają teraz ludzie 
z — jak się, mówiło przed wojną — niższych sfer są 
wielkie: darmowe studia, stypendia, domy akademi
ckie i dają nieraz pozytywne rezultaty. Szkoda, że po 
dziś dzień próbuje się stosować przy przyjmowaniu 
na wyższe uczelnie klucz pochodzenia klasowego.

Najciekawszym przedmiotem obserwacji jest 
młodzież, to jest to pokolenie, którego dzieciństwo 
przypadło na okupację Hitlerowsko-Stalinowską, a 
lata szkolne na rządy Bieruta i Rokossowskiego. Ce
chą ich jest realizm i trzeźwość. W swym bogatym 
doświadczeniu, lat około 20 widzieli tyle, że nie chwy
tają się już ich żadne „izmy" ani komun-izmy, ani 
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katolicy-zmy, ani ideal-izmy“. Jedyny „izm” bliski 
temu przedwcześnie dorosłemu pokoleniu to*  oportu
nizm. A może raczej sztuka życia w warunkach trud
nych i pozbawionych w wielu wypadkach legalnego 
ujścia dla energii, pomysłowości ambicji. Prawie bez 
względu na zawód, fach, czy rodzaj zajęcia praco
dawcą — w takiej czy innej formie — jest państwo. 
Na państwowej posadzie można ewentualnie zrobić 
karierę, nie można natomiast się dorobić. A chęć 

„dorobienia się” istnieje. Droga prowadzi, albo przez 
„inicjatywę prywatną” albo*  przez nielegalne speku
lacje, co w wielu wypadkach graniczy przez miedzę.

Dziedzinami, które dają pole do popisu, jest sztu
ka i nauka. Szkoła filmowa w Łodzi, teatralna w 
Warszawie, Teatr Wybrzeża i Nowej Huty i wiele 
innych, mają na swym koncie poważne osiągnięcia. 
Film polski jest dynamiczny, eksperymentalny, od
ważny. Zręcznie porusza tematy aktualne, w ten spo
sób, że cenzura nie może się przyczepić, a widz do
skonale wie o co chodzi. Teatr jest wspaniały. Wy
mienię kilka sztuk: „Maria Tudor”, z Eichlerówną, 
„Kapelusz pełen deszczu ‘, z Cybulskim, „Pośrednicz
ka matrymonialna”, sceniczna adaptacja' „Zbrodni 
i kary”. Film — dokumentalny „Zamach”, maryni
styczny „Orzeł wojenny” Krzyż Walecznych”, wy
świetlany także w Londynie „Popiół i diamet” — to 
dzieła młodych reżyserów 1 aktorów.

Ogromna ekspansja uczelni wyższych idzie w pa
rze z odmłodzeniem kadry naukowej. Po tylu latach 
odcięcia od świata, panoszenia się zwulgaryzowane
go marksizmu w nauce, młodzi polscy naukowcy od
znaczają się erudycją i samodzielnością poglądów, 
której przykładem może być niedawny kongres socjo
logów w Stressie. Nigdy przed tym tylu młodych na
ukowców nie wyjeżdżało zagranicę. — Pro domo sua 
wspomnij my, że por. Kosik obecnie prawnik z uni
wersytetu wrocławskiego, spędził rok w Harvardzie 
na amerykańskim stypendium.

Nie można mówić, nawet pobieżnie, o dzisiejszej 
Polsce bez poruszenia kwestii Partii i partyjnych. 
Entuzjazm dla Gomułki 1 tego co się określa mianem 

października, znacznie osłabł Rozwiały się przesad
ne nadzieje — bo Inaczej być nie mogło. Wróciła 
cenzura prasy, ale w dalszym ciągu istnieje wolność 
słowa, minęły — miejmy nadzieję — bezpowrotnie 
rządy Bezpieki. Natomiast konflikt z Kościołem za
ostrza się — nie zawsze z winy rządu. Szczególnie w 
sprawie nauki religii' w szkołach, kler jest bezkom
promisowy. Rodzice wysyłający dzieci do szkół świe
ckich nie otrzymują rozgrzeszenia na spowiedzi. W 
rezultacie szkoły nowe, świeckie świecą pustką, a w 
starych — z nauką religii — jest przepełnienie.

Stosunek do członków partii jest podobny do 
przedwojennego anty-semityzmu. żydzi en masse nie 
byli łubiani, ale każdy Polak miał przyjaciela żyda. 
Tak jest teraz z partyjnymi.

Najtrudniej może mówić jest o rzeczy tak nie
uchwytnej jak „atmosfera” panująca w społeczeń
stwie. Przybysza z sennej Anglii uderza przede wszy
stkim dynamizm naszych rodaków. Ich tempera
ment, żądza życia, cięty dowcip, głęboki optymizm, 
przykryty na codzień warstwą cynizmu — to wszy
stko kipi, fermentuje. Krytykują ustrój, a jednocze
śnie wiele jego cech przyjęli niepostrzeżenie na sta
łe, równie stanowczo przekreślając raz na zawsze 
wiele cech ustroju przedwojennego. Są przeczuleni, 
nie lubią krytyki, którą natychmiast biorą personal
nie. Są dumni z postępów na polu gospodarczym, kul
turalnym, naukowym itd. Znajduje się z nimi wiele 
wspólnego, ale także wiele tego co nas dzieli, wizyta 
w Polsce to przeżycie, to głęboka rewizja poglądów, 
mimowolny rachunek sumienia, pewne podsumowa
nie, analiza. Jeśli ktoś chce jechać tylko na wakacje 
— niech jedzie do Włoch, albo do Portugalii — tam 
będzie mógł zachować obiektywną postawę turysty, 
nie będzie go szarpać za serce widok pomiętnych 
przez mgłę warszawskich czy krakowskich zaułków, 
nie chwyci za gardło nie męskim wzruszaniem błysk 
helskiej latarni, nie będzie za nim chodziła krok w 
krok nostalgia po Dolinie Pięciu Stawów.

Józef Blińskj

KOMANDOR POR. W. A. KOSIANOWSKI-LORENZ

MORSKA PUBLICYSTYKA I UZNANIE ZASŁUG
Zapewne już nie tylko osoby, specjalnie intere

suj ące się sprawami morskimi, ale i szerszy ogół 
interesujący się wogóle tym, co się dzieje w Polsce, 
zauważył tam wielki rozwój piśmiennictwa mor
skiego.

Nie tylko w Kraju, ale i zagranicą, nazwisko Je
rzego Pertka, który niewątpliwie wybił się na czoło 
wszystkich współczesnych polskich pisarzy morskich 
jest dobrze znane.

Warto przypomnieć, że jest on autorem wielkiej, 
ponad. 600 stronicowej pracy pt. „Polacy na morskich 
szlakach świata”.

Książka ta imponuje bogactwem informacji i 
wystawia autorowi świadectwo po prostu benedyktyń
skiej pracowitości i skrupulatności w zbieraniu hi
storycznych materiałów.

Radującą serca marynarzy jest, po raz trzeci wy
dana w roku 1958, książka pod tytułem „Wielkie dni 
Małej floty”.

Książka ta była omawiana na łamach kilku pism. 
Przypomnimy jednak, że była to jedyna, poważna i 
— można powiedzieć — kompletna praca przedsta
wiająca polski czyn zbrojny na morzu, podczas Ii-ej 
Wojny światowej.
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W przygotowaniu jest, jej czwarte, — jeszcze bar
dziej rozszerzone wydanie.

Z pod pióra tego samego autora w ostatnich mie
siącach, wyszła seria zatytułowana „Miniatury Mor
skie". Są to efektownie wydane książeczki, w liczbie 
około dwudziestu, w których opisane są dzieje posz
czególnych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej. A 
więc znów zapoznanie szerokiego ogółu z bojowymi 
czynami polskich marynarzy.

W dorobku Jerzego Pertka są i inne publikacje, 
jak na przykład książeczka popularyzująca wiedzę o 
okrętach wojennych. Była ona wydana jeszcze przed 
rokiem 1956-ym, a więc w ówczesnych warunkach 
mogła mówić tylko sucho o typach okrętów i ich 
przeznaczeniu. Nie były jeszcze w niej poruszone ani 
czyny wojenne polskich marynarzy walczących na 
Zachodzie, ani tymbardziej wymienione jakieś na
zwiska.

Duża wiedza i nadzwyczajna pracowitość Jerzego 
Pertka, przejawia się też 1 w jego artykułach, w pe
riodykach i prasie codziennej. I nie są to jakieś „po
wtórki", lecz każdy artykuł, przynosi coś nowego, coś 
zaiste ciekawego.

Zdolności tego pisarza w „wygrzebywaniu" ma
rynistycznych materiałów pozwoliły mu stać się jed
nym z najpoważniejszych współpracowników tzw. 
„Archiwum Neptuna".

Myliłby się ten, kto by myślał, że Jerzy Pertek, po 
napisaniu wielkiej historycznej pracy „Polacy na 
morskich szlakach świata" i po opisaniu wojennych 
dziejów polskiej marynarki wojennej, przestał na 
pisaniu marynistycznych artykułów.

Ma on na warsztacie książkę, która prawdopo
dobnie będzie nosiła tytuł „Pod obcymi banderami". 
Będzie to znowu zestawienie oparte na historycznych 
materiałach, przedstawiające pracę morską Polaków 
na okrętach wojennych i statkach handlowych in
nych narodów.

Tymczasem ukazała się nowa książka pod tytu
łem „Druga mała flota". Jest to książka, która nare
szcie odda należny hołd marynarzom z pod polskiej 
bandery marynarki handlowej.

Było to szlachetne przedsięwzięcie i niewątpliwie 
jest to znów pierwsza obszerna praca, która zapo- 
znaje najszerszy ogół z twardą pracą i z bohater
stwem polskich marynarzy, którzy byli podczas woj
ny pozbawieni efektownego rozgłosu — a przecież 
nie tylko „jeździli" po morzach, lecz ginęli w akcji 
z nieprzyjacielem, walcząc tymi mizernymi swoimi 
środkami bojowymi, jakie mieli w swojej dyspozycji.

Książką tą, Jerzy Pertek wyraża uznanie zasłu
gom tych, o których niestety dość często się zapomi
nało.

Przy tej okazji, trzeba powiedzieć, że i sam Jerzy 
Pertek, doczekał się bardzo zasłużonego uznania jego 
pracy. Został bowiem laureatem Naukowej Nagrody 
Marynistycznej roku 1959-go.

Wojewódzka rada narodowa w Gdańsku, przy
znała dwie nagrody marynistyczne. Jedną profeso
rowi dr.' Stanisławowi Matysiakowi za jego liczne 
prace naukowe z dziedziny prawa morskiego, a drugą 

Jerzemu Pertkowi, za całokształt jego marynistycz
nej pracy pisarskiej.

Gdy czytelnicy, a szczególnie marynarze, — za
poznawali się z książką „Wielkie dni małej floty", 
wielu z pośród nich ogarniało zdumienie... Jak autor 
przebywający w Poznaniu, potrafił zgromadzić taki 
obszerny materiał historyczny, dający mu możność 
napisania prawie, że historii wojennych dziejów pol
skiej marynarki wojennej?

Dziś już — znowu jest miejsce na szerszy podziw 
dla zdolności autora „Drugiej małej floty". Gdy opi
suje on dzieje jakiegoś statku handlowego — porywa 
■żwwcścią naracji, lecz to nie jest beletrystyka. Wszy
stko bowiem jest oparte na jakichś źródłowych ma
teriałach.

Dla przykładu przytoczymy opis akcji ratowni
czej, jaką przeprowadził statek polskiej marynarki 
handlowej, „NARWIK" na południowym Atlantyku 
w okresie największego natężenia walk morskich na 
tym obszarze morskim...

Otóż w październiku 1942 roku, szybki liniowiec 
tawarzystwa Orient SAeam Navigatlon Co. „ORCA- 
DES", został .storpedowany przez niemiecki okręt 
podwodny. Na sygnał „S. O. S.“ tonącego „ORCADES" 
pośpieszył polski statek „NARWIK" i natychmiast 
po przybyciu na miejsce zaczął ratować rozbitków.

Tymczasem w odległości kilku mil, wynurzył się 
nieprzyjacielski okręt podwodny. Przypuszczalnie 
ten sam, który storpedował „ORCADES".

„NARWIK", jak wszystkie statki handlowe w 
tym czasie, był uzbrojony. Uzbrojenie jednak było 
słabe. Na wielkiej odległości, nie było szans na zwy
cięstwo nad okrętem podwodnym, natomiast okręt 
podwodny mógł się zanurzyć, i po zbliżeniu się, stor
pedować „NARWIKA".

Zdawałoby się, że „najrozsądniej" byłoby „NAR
WIKOWI" oddalić się, aby nie powiększać alianckiej 
straty. „NARWIK" nie był aż tak „rozsądny"...

Ufając swoim działom, a w większym stopniu 
Bożej Opatrzności, załoga kontynuowała swą szla
chetną akcję.

Gdy czytamy u Pertka, entuzjastyczny opis tej 
akcji, radością nas napawa jeszcze to, że informacja 
o niej, nie pochodzi z jakiegoś źródła „domowego", 
z jakiejś relacji jej uczestnika lub t. p.

Autor przytacza dosłowny tekst artykułu jaki 
ukazał się w Południowo-Afrykańsklej gazecie „Rho- 
desia Herald". W artykule tym czytamy:

„Okręt podwodny był widoczny wyraźnie na 
powierzchni morza w odległości paru mil. Kapi
tan ZAWADA ustawił statek rufą w kierunku 
nieprzyjaciela, by przedstawiać jak najmniejszy 
cel i by mieć okręt podwodny na celu swoich 
dział. Zbieranie rozbitków trwało szereg godzin 
i Polacy przez cały czas zdawali sobie sprawę, 
że znajdują się w niebezpieczeństwie. Jako jedy
ne prawdopodobieństwo, wytłumaczenie faktu, 
dlaczego okręt podwodny nie zaatakował „NAR
WIKA", przypuszczać można, że Niemiec nie miał 
już więcej torped, a równocześnie nie chciał ry
zykować artyleryjskiego pojedynku z tak zdecy
dowanym przeciwnikiem"...
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Prócz tego, zgodnie z prawdą (jak potem stwier
dzono), napisanego artykułu, przytoczonego przez 
rzego Pertka, był dokument całkiem wiarogodny, bo 
autentyczny list admiralicji Brytyjskiej do rządu 
polskiego' w Londynie.

W liście tym znajdują się takie słowa:

„Decyzja kapitana Zawady zatrzymania 
statku w biały dzień na okres ośmiu godzin, ce
lem zebrania jaknajwiększej ilości rozbitków, i to 
wtedy gdy wiedział o krążącym w pobliżu okręcie 
podwodnym nieprzyjaciela — jest przykładem 
zimnej krwi i odwagi, która zasługuje na naj
większe uznanie"...

Po opisaniu dalszych szczegółów, admiralicja pi- 
sze o kapitanie Zawadzie:

„Jest on wspaniałym człowiekiem. Statek 
polski uratował 1.062 rozbitków ze statku brytyj
skiego"... itd.

Rejestrując setki i tysiące takich faktów... pi- 
sząc piękne książki o „POLSKIEJ PRAWDZIE MOR
SKIEJ", Jerzy Pertek naprawdę zasługuje na naj
wyższe uznanie. Słusznie więc przyznano mu nauko
wą nagrodę marynistyczną... A będzie też słusznym 
i sprawiedliwym, jeśli kiedyś marynarze polscy — 
i ci z marynarki wojennej i cl z marynarki handlo
wej — w jakiś godny sposób wyrażą swoje uznanie 
i wdzięczność pisarzowi, który tak znakomicie roz
sławił znojną pracę i krwawe boje polskich ludzi 
morza.

Komandor por W. A. Kosianowski-Lorenz

KOM. E. PŁAWSKI

40 LAT TEMU — WSPOMNIENIA
W latach dziecinnych żyłem w stałym pośpiechu. 

Chclałem być jak najprędzej takim „dużym jak ta
tuś", któremu wszystko wolno...

Zazdrościłem też tatusiowi, bo nie dostawał w skó
rę od mamusi — przynajmniej tak mi się wydawało...

W późniejszych latach również było mi spieszno. 
Chciałem, by rok następny nadszedł czym prędzej, 
bo będzie o rok bliżej końca nauki i o rok bliżej dnia, 
w którym wreszcie... będę naprawdę duży i wszystko 
mi będzie wolno. I stawała mi przed oczyma ta cudna 
wizja przyszłości, którą z chciwością wypatrywałem 
przez teleskop wyobraźni, którą nakręcałem na kolo
rową taśmę filmową i którą szpikowałem tysiącem 
przygód i niebezpieczeństw — z nieodzownym „happy 
end’em“.

Dzisiaj, gdy wszystko co było najlepszego już mi
nęło, przyszło mi na myśl zajrzeć do tego teleskopu 
z odwrotnej strony, a patrząc w oddalone miejsca 
i czasy sięgnąć aż po te „40 lat temu" i z przymuso
wego kanadyjskiego „happy end’u“ spisać to wszyst
ko, na co jeszcze pamięć pozwala.

Nie należy jednak brać tytułu tych wspomnień 
zbyt dosłownie, gdyż w miarę rozwijania tematu 
będę dokonywał wypadów po za ramy tytułu, robiąc 
dygresje tak wstecz jak i naprzód.

Dzieciństwo moje spędziłem na Kaukazie i w Chi
nach (Mandżurii). Kształciłem się w Charbinie, Ło
dzi, Chabarowsku nad Amurem i w Piotrogrodzie. 
Pierwszym moim korepetytorem był kornet (ppor. 
kaw.) Bolesław Mościcki — wieloletni adiutant me
go ojca. W czasie I wojny światowej pułk B. Mościcki 
odznaczył się w słynnej szarży pod Krechowcami i 
dlatego pułk, którym dowodził, otrzymał nazwę I Pułku 
Ułanów Krechowieckich imienia płk. B. Mościckiego. 
Kilka lat przedtem moja matka i ppłk B. Mościcki 

byli chrzestnymi rodzicami pierwszego w Charbinie 
(i ponoć w Mandżurii) rzymsko-katolickiego kościoła.

6 listopada 1914 r. car Mikołaj II osobiście i uro
czyście nadał absolwentom mego kursu stopień po
rucznika marynarki. Gdy juz przebrany w galowy ofi
cerski mundur zostałem przedstawiony monarsze — 
„król Polski", podając mi rękę zadał mi zgoła nieocze
kiwane pytanie:

— A czy senator Pławski jest pana krewnym?
Na wszelki wypadek odpowiedziałem twierdząco...
Identyczne sytuacje powstały 1 maja 1915 r. i 

1 maja 1916 r„ gdy Mikołaj II, chroniąc się przed 
pierwszomajowymi manifestacjami w stolicy przy
jeżdżał z całą rodziną do Sewastopola — na inspekcję 
floty i fortecy. Tak też się zdarzało1, że za każdym ra
zem odwiedzał mój okręt, a przy przywitaniu pytał 
o senatora... Nie miałem innej rady i musiałem brnąć, 
aż wreszcie napisałem w tej sprawie do ojca. Kiedy 
nareszcie 1 maja 1917 roku już wiedziałem bez blagi, 
że senator jest naszym bliskim krewnym, Mikołaj II 
już nie był carem i do Sewastopola nie przyjechał.

Rewolucja rosyjska zastała mnie w szkole lotni
ctwa morskiego. W końcu marca rozpocząłem zdawa - 
nie egzaminów na pilota, ale już 10 kwietnia zre
zygnowałem z dalszej służby w lotnictwie. Dzień 
przedtem miałem nieprzyjemną kraksę przy starcie. 
Nic mi się nie stało, ale gdy po obejrzeniu wodno
samolotu przekonałem się, że wypadek był spowo
dowany rozmyślnie przez „rewolucyjną" obsługę 
ziemną, nie czekałem na następną kąpiel i ewentual
ne złamanie karku i powróciłem na okręt

W lecie zostałem przyjęty do polskiej organizacji 
„Dom Polski" w Sewastopolu, a w grudniu 1917 r. na
leżałem konspiracyjnie do Związku Wojskowych Po
laków w Odessie.
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Grudzień 1917 r. zapoczątkował nowy rozdział 
księgi mego życia.

Należę do pokolenia,, które w trzech wojnach wal
czyło o niepodległość Polski. Pokolenie to było wolne 
zaledwie przez 20 lat a resztę swego istnienia spędza
ło i spędza w tęsknocie, wspomnieniach i wypatry
waniu lepszego jutra.

Zgrzeszyłbym jednak, gdybym nie stwierdził, że 
miałem życie bardzo ciekawe, wypełnione po brzegi 
różnorodnością wypadków i przeżyć, że przebyłem 
przez życie lądem, na wodzie, pod wodą i powietrzem, 
że miałem w życiu dużo więcej dni słonecznych ani
żeli pochmurnych i że „nie patrząc na wszystko" — 
Pan Bóg był dla mnie zawsze dobry i wyrozumiały.

Gdybym mógł — chętnie przeżyłbym wszystko 
od początku...

W 1920 r. brałem udział w obsadzaniu Pomorza 
Jako oficer operacyjny I Batalionu Morskiego', 18 
stycznia wkraczałem konno przez most do Torunia.

10 lutego, jako pierwszy komendant Portu Wojen
nego Puck, dałem komendę „Banderę podnieść", a 
kapral marynarki Kazimierz Wiśniewski wraz ze star
szym marynarzem Florianem Napierałą wciągnęli 
banderę na maszt. Jednocześnie generał broni Józef 
Haller zaślubił Polskę z Bałtykiem przez rzucenie 
do morza platynowego pierścienia.

W następnych latach byłem dowódcą trawlerów, 
kanonierek, okrętów podwodnych, niszczycieli i krą
żownika.

W latach 20-tych spędziłem 2 i pół lata we Fran
cji, przeważnie w Tulonie, ucząc się i przygotowując 
załogi dla naszych okrętów podwodnych. Jednoczes- 
śnie odbierałem w St. Tropez torpedy dla nowych 
kontrtorpedowców i okrętów podwodnych. Następnie 
przez dwa lata byłem w Normandii, gdzie nadzorowa
łem budowę, a następnie odbierałem Wilka, Rysia i 
żbika.

Służbę w Polsce zakończyłem jako Szef Broni Pod
wodnej w Kierownictwie Marynarki Wojennej.

II wojna światowa zastała mnie w Paryżu, gdzie 
byłem w t.zw.Misji generała Kossakowskiego.

15 września wyruszyłem z Dunkerąue na pokładzie 
S/S Warszawa (kpt. Ćwikliński) z materiałem wo
jennym dla Polski. Konwój składał się z 3 statków i 
i francuskiego k.t. „Leopard" jako eskorta. Kierunek: 
Morze Czarne — Rumunia.

Daleko nie zajechaliśmy! 25 września byłem już 
w Londynie jako reprezentant marynarki w misji 
generała Ncrwida-Neugebauera. Lata 1940 i 1941 spę
dziłem na okrętach. W roku 1942 byłem Expertem 
(Attache) Morskim w Stockholmie. Po powrocie z 
Szwecji w 1943 objąłem krążownik Dragon, którym 
dowodziłem do 1 lutego 1944, poczem zostałem Sze
fem Sztabu KMW w Londynie.

W 1944 r. starszy mój syn, Witold, przekradał się 
na czele grupy 16 chłopców z Norwegii do Szwecji. 
Grupa ta została wykryta, otoczona przez Niemców 
i bez sądu wymordowana.

W 1945 r„ gdy powrócił z niewoli k.-adm. Unrug, 
zostałem Inspektorem Marynarki. W 1946 r. otrzy
małem wiadomość z Danii, że młodszy mój syn, Jerzy, 
jest na dożywianiu w obozie Czerwonego Krzyża w 
Jutlandii. Kilka dni później byłem już w Danii i od

nalazłem obóz, który był pod nadzorem Duńczyków, 
ale też i pod kontrolą czerwonych rodaków. W rezul
tacie o 5-ej rano wykradłem własnego syna z obozu 
(zostawiając pokwitowanie) i po dwudniowej zabawie 
w Kopenhadze przywiozłem Jurka do Londynu.

W 1947 r„ po kilkakrotnych niepomyślnych pró
bach, udało się żonie mej przekroczyć granicę cze
chosłowacką i po nieprawdopodobnych przeżyciach 
i przejściach dostać się wreszcie do Wiednia, gdzie 
sekretarz angielskiego konsulatu chciał ją natych
miast oddać w ręce policji, czyli odesłać z powrotem 
do Polski, ponieważ żona nie miała żadnych doku
mentów. Od złośliwego sekretarza sojuszniczego an
gielskiego konsulatu i bolszewickich patroli w Wied
niu uratował żonę major z brytyjskiego Intelligence. 
Tenże oficer ułatwił żonie przelot do Londynu

W 1947 r. zostałem dowódcą obozu w Okehampton 
i tam w 1948 r. zakończyłem służbę w Marynarce 
Wojennej. Zanim jednak nastąpił ten moment, mia
łem jeszcze odegrać główną rolę w ostatnim akcie 
tragedii polskiej Marynarki Wojennej. 10 llpca 1947 
roku złożyłem „na przechowanie" w Instytucie gen. 
W. Sikorskiego banderę, którą 10 lutego 1920 r. z taką 
dumą i radością podniosłem nad polskim Bałtykiem... 
Był to koniec mojej służby w Marynarce Wojennej, 
a teraz jeszcze parę zdań o dalszej egzystencji w cy
wilu...

We wrześniu 1948 roku przybyliśmy do Halifax w 
Kanadzie. Wice-admirał E.R.Maigny, który zaprosił 
nas do Kanady i który oddał do naszej dyspozycji 
bardzo mile urządzone mieszkanie na wyspie Van- 
couver, był w trakcie odbierania obowiązków Szefa 
Kanadyjskiej Marynarki. Nie mógł spotkać nas oso
biście, ale w Halifax byliśmy witam przez Comman- 
der R.C.N., na dworcu w Ottawie byliśmy komple
mentowani przez Captain R.C.N. i wreszcie w Victorii 
spotkał nas Commander R.C.N. i przywitał w imie
niu Flag Officer in Charge Pacific Coast — Rear Ad
mirał De Wolf, krewni admirała Malgny zawieźli nas 
samochodem do Duncan, gdzie całe towarzystwo ocze
kiwało nas z coctailem. Następnie byliśmy podejmo
wani wytworną kolacją. Przez kilka tygodni były sa
me przyjęcia...

Nie wierzyłem oczywiście, że będę od razu wice- 
gubernatorem prowincji B.C., albo dyrektorem ja
kiegoś tam trustu, ale... co tam gadać — wyglądało 
to wszystko bardzo obiecująco w sferze marzeń, ale 
realnie... Zacząłem jako ogrodnik, potem byłem 
drwalem, reperowałem most, woziłem na pole tak 
krowie jak i końskie, kopałem rowy niwelacyjne i 
układałem rury odwadniające, pracowałem w garażu, 
a wraz z kmdr. Namieśniowskim, który dołączył w 
marcu 1949 r„ kopaliśmy we dwójkę „dziurę" w bia
łej i zeschłej na beton glinie, pod 1000-galonowy 
zbiornik ropowy.

W maju 1949 r. zaangażowaliśmy się do pracy w 
tartaku w Chemains. Najpierw byliśmy zamiatacza
mi i sprzątaczami, następnie pracowaliśmy na sto
łach sortowniczych. Jakże często stawał mi w pamięci 
film z Charlle Chaplinem „The modem tirnes"..

Praca przy tzw. „green Chain" wymaga tempa. 
Masy drzewa szybko suną po stole i trzeba nielada 
siły i spostrzegawczości, by sprostać zadaniu. Nlejed- 
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nokrotnie zdarzyło się, że rutynowany robotnik rzu
cał deskę ze słowami “I am not a horse“ i opuszczał 
tartak. Myśmy nie mogli tego uczynić, bo ja np. mia
łem już 54 lata, a w tym wieku o*  pracę było bardzo 
trudno. Robota przy drzewie była czasem urozmaica
na przez „uprzejmego” kierownika, który z wyjątkiem 
„sympatii i szacunku” do Polish Captains wyznaczał 
nas np. do czyszczenia gnojówki (for Captains only) 
lub — jak to mi się przydarzyło — do czyszczenia 
komina.

Dostało nam się z Namieśniowskim za wszystkie 
czasy, ale musimy pochwalić się, że aczkolwiek zmę
czeni do upadłego, nigdy nas humor nie opuszczał.

Jednocześnie wraz z żoną i Namieśniowskim co 
niedzielę nadawaliśmy polską audycję radiową z Na- 
naimo. Trzeba było w sobotę przygotować program 
a w niedziele sypać 50 mH do Nanaimo, ale... była to 
praca społeczna.

Wytrzymałem w tartaku — bo musialem — dwa 
i pół lata.

Obecnie jestem tłumaczem dla kanadyjskiego rzą
du federalnego.

Czy mam prawo skarżyć się na monotonię życia?... 
Wracam teraz do „40 lat temu”.

♦ * *
W listopadzie 1918 r. znajdowałem się u rodziców 

w Łucku, na Wołyniu. Był to okres polowań, więc każ
dą wolną chwilę spędzałem gdzieś pod Maniewiczami 
lub Rożyszczami albo też w Ławrowie, gdzie byliśmy 
razem z ojcem zawsze mile widziani i podejmowani 
przez księżniczkę Marię, Lubomirską.

Ojciec mój, generał brygady w służbie rosyjskiej, 
był ostatnim dowódcą garnizonu w Łucku, a gdy na
stały rządy atamana Skoropadskiego, został prezesem 
Komisji Likwidacyjnej na Wołyniu i zarządzał nie
zliczoną ilością składów amunicji i magazynów sprzę
tu wojennego, który był nagromadzony przez rosyjskie 
dowództwo dla tej b. głośno propagowanej ofensywy 
na Berlin.

Ja osobiście, po ucieczce z Sewastopola, „praco
wałem” w ukraińskim rządowym biurze zbożowym, 
ale w rzeczywistości pomagałem ojcu w jego pracy 
„magazynierskiej”.

Ks. M. Lubomirską, rodzona siostra ks. Zdzisława 
Lubomirskiego, była w stałym kontakcie z Warszawą, 
a mój ojciec był jednym z ogniw podziemnej organi
zacji na Wołyniu.

Wołyń, tak jak i cała Ukraina Skoropadskiego, był 
wówczas pod okupacją niemiecką. 11 listopada, po 
powrocie z polowania, siedzieliśmy przy stole i spo
żywaliśmy kolację. Mieszkaliśmy w olbrzymim gma
chu klasztornym, niedaleko ruin zamku Lubarta. 
Ktoś zapukał do drzwi. Był to niemiecki major, do
wódca oddziału stacjonowanego w Łucku, jednocze
śnie pełniący obowiązki dowódcy garnizonu. Zagad
nął mnie po francusku:

— Czy mogę się zobaczyć z panem generałem? 
Sprawa bardzo pilna!

—- Gdy ojciec zjawił się w przedpokoju, zasaluto
wał i zarecytował:

— Wojna na Zachodzie skończona — a po chwili 
dodał: — Niemieckie wojsko opuszcza Ukrainę i 
znajduje się w drodze powrotnej do Niemiec. Stara
my się utrzymać karność, lecz sporo maruderów 1 
żołnierzy armii austriackiej połączyło się w grupy 
narodowościowe i maszerują jako bandy nlezorga- 
nizowane.

Innymi słowy, Niemiec prosił ojca o współpracę 
polskiego podziemia w utrzymaniu porządku i o wy
warcie odpowiedniego wpływu na stacjonowany w Łu
cku oddział wojska Skoropadskiego.

Nie była to żadna tajemnica, że ojciec był w służ
bie ukraińskiej, ale w jaki sposób Niemiec dowiedział 
się o należeniu do organizacj polskiej, pozostanie ta
jemnicą niemieckiego wywiadu.

Prośba majora była całkiem uzasadniona. Już od 
paru miesięcy żyliśmy w ciągłym pogotowiu i niepo
koju. Po Ukrainie hulały, mordowały, paliły i rabowa
ły różne bandy i „armie”. Jedne były pod dowó
dztwem atamanów, inne pod kierownictwem batków 
kozaków, a nawet kobiet. Te oddziały i bandy, nieza
leżnie od głoszonych przez ich wodzów haseł, napa
wały strachem rząd Skoropadskiego, niemieckich 
okupantów i w ogóle całą zmęczoną wojną i rewolucją 
ludność.

Niemcy, z małymi wyjątkami, wracali do Fater- 
landu pociągami. Rekwirowali lokomotywy i wagony, 
ładowali własny i kradziony materiał, 1 jechali przez 
Równe na Kowel. Przez Łuck przechodziły tylko od- i 
działy piesze i przeważnie b. wojska austrackie. 
Pierwsi przeszli w świetnym porządku i doskonale 
na drogę zaopatrzone oddziały Węgrów. Za nimi szli 
Polacy, Słowacy, Czesi oraz grupki Ukraińców, Niem
ców Sudeckich itp. Każda z tych grup narodowościo
wych rzucała swój oddział austriacki, organizowała 
własny tabor i zaopatrzenie i maszerowała ze śpie
wem do domu.

W pierwszych dniach grudnia nadszedł list osobi
sty od atamana Skoropadskiego, w którym zwracał 
się do ojca z prośbą, by natychmiast udał się do War
szawy, złożył w imieniu Skoropadskiego gratulacje 
Komendantowi J. Piłsudskiemu z okazji powstania 
Państwa Polskiego, upewnił go o pokojowych zamia
rach Ukrainy itp, itp. Najważniejszym jednak pun
ktem na liście pełnomocnictw, nadanych ojcu, była 
prośba do Komendanta o udzielenie zbrojnej pomocy 
atamanowi w jego walce z Petlurą i innymi samo
zwańczymi atamanami. Jednocześnie przyjechali z 
Kijowa dwaj generałowie i przez szereg dni trwały 
narady i przygotowania. Ojciec zasugerował między 
innymi wyznaczenie mnie jako jego adiutanta, na co 
Kijów nadesłał telefoniczną zgodę.

10 grudnia o godzinie 0400 przed gankiem stanęły 
dwukonne sanie. Przysłała je do naszej dyspozycji 
księżniczka z Ławrowa. Pod siedzeniem umieściliśmy 
dwie ciężkie skrzynie, przykryliśmy je słomą i bara
nią deką. Walizki z dokumentami i rzeczami osobi
stymi umieszczono w nogach. Pożegnaliśmy matkę i 
wreszcie, uzbrojeni w kawaleryjskie karabiny, usado
wiliśmy się w saniach a woźnica owinął nas w pledy 
i futra. Było mroźno, ciemno i wietrznie. Tuż za ro
gatkami czekał na nas oddział kawalerii niemieckiej, 
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dowodzony przez wąsatego podoficera. Część oddzia
łu ruszyła z przodu, a reszta tuż za nami.

W pewnym momencie ojciec spojrzał na mnie i 
rzekł:

— Cóż to za groch z kapustą! My, dwaj Polacy, 
ojciec i syn, w misji parlamentarnej z ramienia het
mana Skoropadskiego w Kijowie dc- Komendanta Pił
sudskiego z prośbą o pomoc wojskową. Jednocześnie 
wieziemy do Warszawy wielkiej wartości dokumenty, 
a cała ta nasza misja odbywa się pod osłoną oddziału 
niemieckiego...

Niemcy zaopiekowali się nami z własnej inicjaty
wy. Chcieli dać dowód, że jeszcze panują nad bezpie
czeństwem dróg i obywateli w okupowanym przez 
siebie kraju. Musieli też wiedzieć o tym, żejedziemy 
prosić Polskę o pomoc przeciwko bandom, które jed- 
dnakowo dokuczały władzy ukraińskiej jak i niemie
ckiej i dlatego zależało im na bezpiecznym dostarcze
niu nas do ówczesnych granic polskich.

Koło południa dojechaliśmy pod Stochód. Przed 
mostem stała warta niemiecka. Dowódca eskorty za
mienił kilka słów z dowódcą warty, zasalutował ojcu 
i powiedział, że możemy jechać i że po drugiej stronie 
już Polska. Ojczulek po niemiecku nie rozumiał, więc 
w jego imieniu podziękowałem eskorcie.

— Nowak,, von Stargard, Herr Leutnant.
Gdy przejeżdżaliśmy przez most, odezwał się nasz 

woźnica:
— Ja go znam, panie generale, to taki Polak nie

miecki, on bywał w Ławrowie, nawet z księżniczką 
rozmawiał.

Na maleńkiej stacyjce po drugiej stronie Stocho- 
du odnalazłem pana naczelnika, od którego dowie
działem się, że za godzinę będzie lokomotywa z wa
gonem do Kowla, a że na razie możemy posiedzieć 
w poczekalni. Po wyładowaniu bagażu pożegnaliśmy 
woźnicę, który też czym prędzej dołączył do oczekują
cego go oddziału niemieckiego;, a kilka chwil później 
cała ta łucka grupa zniknęła nam z oczu.

Około 3 popołudniu zajechaliśmy pod dworzec 
w Kowlu. Perony były zatłoczone niemieckim woj
skiem oraz stosami broni, amunicji i wszelkiego ro
dzaju skrzyń o nieznanej nam zawartości. Nasz „po
ciąg" stanął na bocznej linii, a jedyną osobą witają
cą go na peronie był maleńki skaucik z dużym bia
łym orłem na rogatywce. Chłopak spojrzał podejrzli
wie na mnie, potem na ojca, i pobiegł w stronę dwor
ca. Po chwili powrócił z nieco starszym od siebie 
młodzieńcem w austriackim mundurze i z macie
jówką na głowie. Młodzian podszedł do ojca, zasalu
tował i zapytał łamaną ruszczyzną, kim jesteśmy. 
Gdy ojciec odpowiedział po polsku i wyjaśnił cel na
szej podróży, ogromnie zmieszał się, ale stuknął ob
casami i zasalutował. Skaucik szybko uczynił to 
samo.

W komendzie dworca kolejowego Kowel dalsze 
wyjaśnienia szybko stopiły resztki podejrzeń, aż wre
szcie rozległa się komenda:

— Mietku, herbata i przygryzka dla pana gene
rała i pana porucznika... 1 to fruwaj — na jedhej 
nodze.

Skaucik stuknął obcasami, postawił czajnik z wo

dą na piecyku i zniknął za drzwiami wiodącymi na 
peron.

Z dalszej rozmowy dowiedzieliśmy się, że pan pod
chorąży był wojskowym komendantem dworca. Miał 
pod sobą kilku skautów i „odstawiał" pracę, do któ
rej w normalnych warunkach użyłoby się co naj
mniej pół kompanii wojska i kilkunastu dobrze wy- 
trenowanych oficerów i podoficerów. Nasz rozmówca 
nie miał zastępstwa. Podobno już od kilku dni trzech 
podoficerów było w drodze z Lublina, ale jakoś nie 
mogli dojechać, tymczasem komenda miasta w Ko
wlu nie była w stanie przyjść z pomocą podchorąże
mu, gdyż porządek w mieście był utrzymywany zale
dwie przez jednego porucznika, dwóch byłych stra
żaków i kilku skautów.

Wzdłuż toru zadudnił nadchodzący pociąg. Pod
chorąży przeprosił i wyszedł. Podeszliśmy z ojcem 
do okna i zobaczyliśmy jak naładowany wojskiem 
pociąg zajechał i stanął na głównym peronie.

Z jednego pasażerskiego wagonu wyszedł oficer 
i idąc wzdłuż pociągu wykrzykiwał jakieś rozkazy, 
został jednak dopędzony przez naszego podchorążego, 
który ładnie zasalutował i coś tam majorowi szepnął. 
Arogancki Niemiec zaczął machać rękoma, był wy
raźnie zdumiony, że na dworcu nie ma już władzy 
niemieckiej a żadnej innej uznać nie miał zamiaru... 
Opozycja majora nie trwała jednak długo, gdyż wnet 
usłyszał głośny i wyraźny, w języku niemieckim wy
powiedziany rozkaz polskiego podchorążego.

— Tu jest Polska, a na tym tu terenie ja rządzę 
i ja wydaję rozkazy. Wszyscy mają natychmiast być 
„heraus" z wagonów, każdemu wolno zabrać ze sobą 
po jednym mundurze, jednej parze butów, rzeczy 
prywatnego użytku i suchy prowiant na 3 dni. Reszta 
prowiantu, całe uzbrojenie i ekwipunek mają być 
wyładowane... — i tu podchorąży wytłumaczył, gdzie, 
co i w jaki sposób ma być ułożone i zabezpieczone. — 
Na wszystko daję panu godzinę czasu, za godzinę po
ciąg ruszy w dalszą drogę, a tam w kantynie żołnie
rze mogą otrzymać gorącą wodę do herbaty... —za
kończył swe przemówienie podchorąży, zasalutował 
i powrócił do naszego towarzystwa.

Cała ta scena była jakby z nieprawdziwego zda
rzenia.

Widok chłopca, z taką łatwoścą podporządkowują
cego sobie butnego- niemieckiego majora i kilkaset 
doskonale uzbrojonych frontowych żołnierzy, otrzą
snął nas z tego koszmaru rosyjskiego niewolnictwa 
i chamstwa niemieckiego okupanta.

Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy majora, gdy na 
oczach przekształciła się z wilczej w owczą. Minutę 
temu był dumnym i bezczelnym Prusakiem, obecnie 
drżał na całym ciele i wycierał z czoła pot. Teraz do
piero mogłem sobie wyobrazić, jak to 11 listopada 
dzieci Warszawy rozbrajały na ulicach niemieckich 
oficerów i żołnierzy.

— A co się stanie, jeżeli taki niemiecki dowódca 
stanie okoniem? — zapytał ojciec

— Nie stanie, panie generale. Boją się, że mamy 
tu pełno wojska polskiego, a zresztą spieszno im do 
Vaterlandu.

Zjawił się Mietek z Chlebem, kiełbasą, margaryną 
i paczką ersatz-kawy. Nikt się nie pytał o to, gdzie te 
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prowianty zdobył i wiele zapłacił... Stół przysunięto 
bliżej piecyka i już chcieliśmy się brać do roboty, gdy 
raptem powstał podchorąży i zwracając się do nas 
powiedział:

— Panie generale, skoro już wiem wszystko o pań
skiej misji w Warszawie, a przede wszystkim, że je
steście panowie Polakami, proszę o zaszczyt, bym 
mógł z państwa mundurów i czapek zdjąć te obce 
odznaki a wzamian ofiarować te dwa legionowe 
orzełki...

Po dokonanej ceremonii obrzezania rozpoczęliśmy 
ucztę, a gdy podano kawę, ojciec zwrócił się do pod
chorążego i poprosił go, by w imieniu polskiego woj
ska przyjął od nas skromny dar w postaci dwóch no
wiutkich karabinów maszynowych, które przeszwar- 
cowaliśmy z Łucka. Pokwitowanie na ten , dar dla 
W.P.“ przechowywałem w rodzinnym skarbcu aż do 
początku II wojny.

Wieczorem w wagonie przyczepionym do pociągu, 
wiozącego rozbrojony oddział wojska niemieckiego, 
wyruszyliśmy w daleką drogę przez Lublin do War
szawy. Tuż przed odjazdem zjawił się nasz opiekun 
podchorąży i usadowił obok mnie jakiegoś obrośnię
tego i dygocącego z zimna oberwańca, poczem poże
gnał nas, a prosząc, by „tego pana“ obudzić przed 
Lublinem, zaznaczył, że nikt więcej do naszego prze
działu wpuszczony nie będzie. Sąsiad mój musiał być 
ogromne zmęczony, wyglądał mizernie, a zanim po 
ciąg ruszył — już spał.

W Polsce byłem po raz pierwszy w latach 1904-05. 
Z matką i 3-miesięczną siostrą, po 27 dniach podró
ży pociągiem przyjechaliśmy z Mandżurii do miasta 
Łodzi, by przeczekać okres wojny rosyjsko-japoń
skiej. Ojciec nie widział kraju ponad 30 lat. Nic przeto 
dziwnego, że był podniecony i wciąż, jakby mówiąc do 
samego siebie, przypominał jakieś dawne zdarzenia, 
a że był mistrzem we władaniu słowem i przeplata
niem każdej historyjki świetnie dopasowanymi ka
wałami, — nawet nie zauważyliśmy jak dojechaliśmy 
do Lublina. Godzina była późna, ale na dworcu pano
wał wielki ruch. Obudziłem naszego towarzysza po
dróży, który podziękował i zniknął w tłumie. Wagon 
nasz został odczepiony od pociągu wojskowego i do
łączony do zestawu osobowego, który miał ruszyć do 
Warszawy za dwie godziny.

Poszliśmy do stacyjnej restauracji. Po drodze oj
ciec kupił sobie warszawską gazetę a gdy usadowi
liśmy się przy stoliku, pogrążył się w czytaniu. Po 
zamówieniu kanapek z pasztetów i herbaty rozejrza
łem się po sali. Poczekalnia była wypełniona wciąż 
poruszającym się tłumem. Przeważali wojskowi. Przy 
sąsiednim stole siedziało czterech legionistów. Byli 
młodzi, bardzo mizerni i w mocno wytartych i łata
nych mundurach. Przysłuchując się ich rozmowie 
zrozumiałem, że byli więzieni gdzieś w Austrii, a gdy 
wypuszczono ich na wolność, byli tak wycieńczeni, że 
odesłano ich do szpitala w Wiedniu, by się trochę 
wzmocnili.

Przy ścianie siedzieli dwaj wąsacze w przerobio
nych mundurach rosyjskich. Na kieszeniach mieli 
przypięte krzyże z orzełkami i napisem „Bóg i Oj
czyzna". Byli to Dowborczycy.

Mundury austriackie, niemieckie, rosyjskie, legio
nowe oraz różnych polskich oddziałów i stowarzyszeń 
— cała ta „międzynarodówka" była żywym dowodem 
tragicznej polskiej przeszłości, natomiast orzełki 
oraz biało-amarantowe przepaski i wstążeczki świad
czyły o narodzinach Wolnej Polski. Wszyscy jechali 
do Warszawy, do polskiego wojska, do wojska Wolnej 
Polski... bo ta świeża wolność była już zagrożona nową 
tyranią moskiewską.

Pokrzepiliśmy się kanapkami i wróciliśmy do wa
gonu. W naszym przedziale zastaliśmy młodego ka
pitana, który na widok ojca dziarsko1 podskoczył, łup
nął w obcasy i przedstawił się — kapitan Godlewski. 
Był to pasażer, który towarzyszył nam jako „włóczę
ga" z Kowla do Lublina, a teraz ogolony, wykąpany i 
przebrany jechał z nami do Warszawy, gdzie praco
wał w Sztabie Głównym. Wracał po dokonaniu wypa
du zwiadowczego pod żytomierz, a że przez całą dro
gę do Lublina tylko udawał śpiącego, więc był dosko
nale poinformowany o naszej misji do Warszawy. 
Nie wiedział tylko nic o zawartości mojej grubej tecz
ki. Po krótkiej wymianie zdań ułożyliśmy plan dzia
łania na następne dni, poczem rozpoczęło się chra
panie.

Gdy się przebudziłem, pociąg już dudnił po przed
mieściach Warszawy. Ojciec stał przy oknie, wodził 
oczyma za każdym mijanym drzewem, domem i krzy
żem przydrożnym i był jakby zaczarowany. Wreszcie 
pociąg zatrzymał się. — Warszawa! — krzyknął kon
duktor. — Warszawa! — powtórzył ojciec...

Zatrzymaliśmy się w hotelu Royal nS'Chmielnej. 
Kto mógłby przypuszczać, że kilka lat później los 
spłata mi figla i że ożenię się z panienką, która 
właśnie w tym hotelu ujrzała światło dzienne, gdyż 
ojciec jej miał ten hotel przed laty w dzierżawie. (Na 
życzenie żony zaznaczam, że umieściłem tę wzmian
kę bynajmniej nie po to by oskarżyć ją o złamanie 
mi życia...)

Po załatwieniu niezbędnych formalności w ho
telu wyszliśmy na poranny spacer. Ojca ciągnęło na 
ulice Warszawy. Nigdy przedtem nie widziałem go tak 
bardzo podekscytowanym. Gdyby mógł, ująłby całą 
Warszawę w swoje ramiona i przycisnąłby ją do serca. 
Cały czas mówił do mnie, a nie czekając odpowiedzi 
mówił dalej i pędził dalej. Na Marszałkowskej przy
pomniał sobie sklepik, w którym kiedyś kupował ser
delki... odnalazł sklep, kupił dwa serdelki i poszliśmy 
dalej. Nie miał tylko ojciec dosyć odwagi, by zapytać 
starą sklepową, czy to ona była za tą samą ladą 40 
lat temu —młoda i ponętna...

Obiad zjedliśmy u Wróbla, na Mazowieckiej.
Po południu ojciec pojechał do Komendanta Pił

sudskiego, a ja do Sztabu Głównego, gdzie zostałem 
mile przyjęty przez kpt. Godlewskiego.

Wartość dokumentów, a raczej wyszczególnionego 
w nich materiału, była oceniona przez Sztab o wiele 
wyżej aniżeli sobie wyobrażałem, gdyż przeceniałem 
stan wyposażenia polskiego wojska, które w rzeczy
wistości potrzebowało narówni tak samolotów jak i 
sznurowadeł do butów.

Teczka poszła do rąk speców, a ja powróciłem do 
hotelu.

Następnego rana, a było to 14 grudnia, poszedłem 
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na ul. Miodową Nr 1, gdzie mieściła się Sekcja Ma
rynarki Wojennej. W olbrzymim pokoju za biurkiem 
siedział młody i bardzo elegancki porucznik. Łatwo 
było się domyślić, że w żadnym wypadku nie pocho
dził z marynarki rosyjskiej i że nie przeszedł przez 
czyściec komunistyczny, w którym mnie i wielu in
nych tak doskonale oczyszczono z wszelkiej własności 
od zegarka do chustek do nosa włącznie. Na mój wi
dok porucznik powstał i z uprzejmym uśmiechem 
uścisnął ml rękę.

— Podjazd-Morgenstern jestem — i wnet posy
pały się pytania 1 odpowiedzi.

Moja polszczyzna była straszna... Z wyrazu oczu 
rozmówcy widziałem, jak słuchając moich wypowie
dzi kombinował, czy należę do pokolenia burłaków z 
nad Wołgi, czy też jestem autentycznym potomkiem 
samego Dżyngis Chana.

Mam wrażenie, że moje „językoznawstwo" było 
powodem, że zostałem bardzo chłodno przyjęty przez 
ówczesnego Szefa Sekcji Marynarki wojennej i już 
chciałem „ublratsla won", gdy mnie zapytał, czy nie 
jestem czasem spokrewniony z płk. Pławskim, ów
czesnym wiceministrem Spraw Wojskowych (przy 
gen. Wroczyńskim). Gdy odpowiedziałem, że i ow
szem,, że jest to mój najrodzeńszy kuzyn, — lody sto
pniały. zostałem przyjęty do Marynarki Wojennej 
z przydziałem do Portu Wojennego Modlin na stano
wisko starszego oficera, czyli zastępcy komendanta 
portu.

Tymczasem ojczulek niezmordowanie chodził po 
Warszawie, szukał starych przyjaciół. I znalazł! W ga
zecie wyczytał o występach p. Kaweckiej. Znał ją 
jeszcze za tych starych czasów, gdy cała Warszawa 
szalała za tą polską Mlstinguette. W 1918 r. już miała 
około 70-tki, ale nadal cieszyła się dużym powodze
niem.

Ojciec znał ją i jej rodzinę jeszcze za czasów stu
denckich, niejednokrotnie akompaniując jej piosen
kom. Chwilowo nie była w Warszawie, więc odłoży
liśmy wizytę na przyszłość.

Drugą osobą był 80-letni Marcin, markier bilardo
wy u Loursa. Poszliśmy tam na pół czarnej i zachcia- 
ło nam się zagrać w piramidkę. W podziemiach była 
duża sala bilardowa, a rządził w niej jakiś bardzo 
starszawy jegomość. Zaprowadził nas do stołu i już 
miałem rozbić piramidkę, a tu ojciec zwraca się do 
markiera i pyta się go: „Czy pan nie jest czasem pa
nem Marcinem?" — „Tak! Jestem, ale z kim mam 
przyjemność?" — I to był koniec przyjemności dla 
mnie. Przez godzinę siedziałem i słuchałem, jak to 
było tyle to lat temu, gdy Marcin był już markierem, 
a ojciec wpadał od czasu do czasu do Warszawy sam 
lub ze swoim ojcem, lub też z którymś ze swoich braci 
(dziadek miał nieduży majątek pod Garwolinem). 
Marcin znał cały zestaw moich przodków, a że był od 
ojca o 20 lat starszy, więc nazywał go po imieniu. 
„A czy widziałeś Felicjana?" — zapytał ojca, i tegoż 
wieczora nastąpiło spotkanie się dwóch braci, którzy 
od lat nic nie wiedzeli o sobie, a których los rozłączył 
jeszcze przed 40 laty.

Stryj Felicjan, dziadek ppor. mar. Władysława 
Pławskiego (obecnie pilot w porcie Gdańskim), był 
inżynierem leśnictwa i przed wojną mieszkał prze-rozkaz wyjazdu, wyprężył się i wygarnął na cały głos:

ważnie w Petersburgu. Ojca mego tymczasem los za
rzucił do Francji, gdzie ukończył gimnazjum w Tou- 
łonie, przez dwa lata był w Brest, w szkole morskiej 
La Borda, i w rezultacie ukończył prawo. Rząd rosyj
ski jednak wymusił na ojcu, by powrócił do kraju 1 
powołał do służby wojskowej. Po ukończeniu szko
ły kawalerii został ojciec wysłany na Kaukaz a na
stępnie do Mandżurii. I w ten sposób ojciec mój spę
dził prawie całe swoje życie w wojsku i z dala od jedy
nego pozostałego przy życiu brata.

Następnego ranka poszliśmy zwiedzać Aleje Ujaz
dowskie, Łazienki itp. Pó południu byliśmy znowu w 
Sztabie Głównym, gdzie musieliśmy dawać odpowie
dzi na dziesiątki pytań dotyczących stanu dróg, mo
stów itd. w okolicach Łucka i Równego, a gdy o 7 wie
czór opuszczaliśmy mury Sztabu mieliśmy jeszcze je
den adres starego znajomego, a mianowicie generała 
Karnickiego.

Gdzieś pomiędzy 1905 a 1912 rokiem ówczesny płk. 
Kamicki dowodził w Charbinie 1 pułkiem kawalerji, 
a mój ojciec był dowódcą 2 pułku „specjalnego". Ja 
osobiście doskonale znałem całą rodzinę Kamickich, 
a gdy przyjeżdżałem jako kadet na urlop (uczyłem 
się w korpusie kadetów w Chabarowsku nad Amu
rem), nigdy nie zapomniałem odwiedzić tego zacnego 
i gościnnego domu.

Borysa Karnickiego pamiętam jeszcze z czasów, 
jak zaprawiał się na podwodnika w mokrych pielu
chach...

Gdy zadzwoniliśmy pod wskazanym adresem, w 
drzwiach stanęła znajoma postać generała. Po kró
tkim wahaniu, wyciągnęły się ręce i dwóch generałów 
rzuciło się we wzajemne objęcia. I znowu spędziliśmy 
parę godzin na wspomnieniach o Chinach, Syberii, 
wojnie rosyjsko-japońskiej itp. Gdy wracaliśmy do 
hotelu, ojciec oświadczył, że cieszy się niezmiernie 
z wizyty u gen. Karnickego, a to z tego powodu, że 
jeszcze w Charbinie mieli jakieś nieporozumienie i że 
nie było dotychczas okazji, by te „generalskie" spra
wy" wyjaśnić i puścić w niepamięć. Dobrze się stało, 
że się spotkali że zgoda nastąpiła w wolnej Polsce.

W r.1927 podchorąży mar. Borys Kamicki odbywał 
pierwsze swoje pływanie na dowodzonej przeze mnie 
kanonierce.

18 grudnia pożegnałem się z ojcem 1 wyruszyłem 
w drogę do Modlina, warunki, w jakich zaraz po woj
nie podróżowało się po Polsce, były raczej podłe, 
szczególnie na bocznych liniach kolejowych.

Wagon, w którym jechałem, był nieogrzany, a zre
sztą ogrzewanie wiele nie pomogłoby, gdyż większość 
okien nie miała szyb. Dymiący „koci ślip“ sterczał 
w latami, również pozbawionej szyb, a gdy pociąg ru
szył z dworca, pierwszy podmuch przeciągu pogrążył 
przedział w ciemnościach. Po półtorej godzinie tupa
nia nogami o podłogę dojechaliśmy wreszcie do Mo
dlina. Tak zwany dworzec kolejowy była to cuchnąca 
tytoniem i zapachem kopcącej lampy naftowej — 
drewniana buda. Podoficer żandarmerii legitymował 
przyjeżdżających. Tuż za nim stał w uniformie b. aus
triackiej marynarki sympatycznie wyglądający mło

dziutki blondynek. Gdy żandarm przekazał mu mój
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— Panie poruczniku, melduje się posłusznie pod
chorąży marynarki Kodrębski. Bardzo mi jest miło 
przywitać pana porucznika... powóz czeka przed 
dworcem."

Byłem podobny do wszystkiego, tylko nie do poru
cznika, a tym bardziej—marynarki. Miałem co praw
da na głowie coś, co przypominało rosyjską morską 
czapkę, ale reszta?... Jasno-brązowa bekiesza z lisim 
kołnierzem, należąca do dawnego myśliwskiego kom
pletu ojca, czarne poniemieckie spodnie z czerwonym 
lampasikiem, rosyjski „trench" koloru khaki, również 
od taty, dopełniające całości rozpadające się na skła
dowe części półbuciki oraz skarpetki koloru lila!

Byłem podobny do każdego z tysięcy uciekinierów 
z sowieckigo raju: wyglądałem trochę lepiej aniżeli 
przeciętny strach na wróble.

Szumny raport Kodrębskiego' obudził mnie z, ży
cia ostatnich 12 miesięcy, z życia stałego przeobraża 
nia się i niepewności, czy w danej chwili mam wystę
pować jako oficer w służbie ukraińskej i adiutant 
własnego ojca, czy jako urzędnik „dzierżawniho chlib- 
niho“ (państwowego chlebnego) biura, czy jako po
mocnik magazyniera, czy też jako sekretarz osobisty 
hr. Rottermunda, powstańca 1863 r„ a jednej z głów
nych sprężyn polskiego podziemnego ruchu na Wo
łyniu.

Raport Kodrębskiego był jakby głosem przywraca
jącego mi wszystkie godności przywiązane do stopnia 
oficerskiego. Tam, na tym brudnym dworcu kolejo
wym w Modlinie głos Kodrębskiego uświadomił mnie, 
że odtąd będę już służył mojej Rzeczypospolitej i Jej 
marynarce wojennej.

Język w gardle stanął mi kołkiem...
Przed dworcem oczekiwał maleńki powóz zaprzę

żony w sennego kasztana a woźnicą był niejaki Hyc, 
który tak samo przeszedł do historii marynarki, jak 
wszyscy cl „pierwsi" — czy to marynarze, czy też ad
mirałowie.

Po kilkunastu minutach drogi zajechaliśmy pod 
dom Komendy Portu Wojennego Modlin. Była to pora 
wieczornego posiłku, więc zostałem wprowadzony 
wprost do sali jadalne], gdzie przy stole, nakrytym 
białym obrusem i ze smacznie pachnącą kiełbasą 
z kapustą, siedziało grono młodych ludzi. Tak jak na 
dworcu w Lublinie tak i tu pierwszą rzeczą, rzucającą 
się w oczy, była pstrokacizna mundurów. Były tam 
uniformy morskie, lądowe, austriackie, dwóch Besse- 
lerczyków, jeden Dowborczyk i paru „mieszańców".

Na czele stołu siedział por. mar. Stefan Szmidt. 
Na mój widok powstał od stołu, szybko zbliżył się do 
mnie i przywitał tak serdecznie, jakbyśmy się znali 
od urodzenia. Niemniej po przyjacielsku uścisnęli mo
ją rękę por. mar. Henryk Pieńkowski, ppor. Hawro, 
Myszkowski, Finger, podchorąży Artur Reyman oraz 
dr Fleury.

Do późnej nocy przeciągnął się ten pierwszy wie
czór mego przydziału do Komendy Portu w Modlinie, 
a gdy następnego poranka przyszedłem na śniadanie, 
zostałem przywitany przez grupę najlepszych przy
jaciół.

Po śniadaniu włożyłem rosyjski surdut (wobec 
przewagi kolegów z marynarki „k. und k.“, ubiór ten 
potocznie nazywał się „Flotten rock"), pożyczyłem od 

kolegi parę całych trzewików i poszedłem meldować 
się do komendanta portu, komandora por. Witkow
skiego, średniego wzrostu, o bystrym wzroku i ener
gicznych ruchach lecz miły i przyjacielski, z miejsca 
zawojował moje uczucia., zresztą nie znałem nikogo, 
kto by o nim nie wyrażał się w superlatywach.

Po wizycie u k-ta portu przebrałem się w trench, 
spodnie z prześwitem i liliowe skarpetki, a że półbu
ciki były już w stanie kompletnego' rozkładu, musia- 
łem nałożyć inne cudo-, a mianowicie sandały na gu
mowych podeszwach, „zapinane" — drutem. Sandały 
na śniegu, był to widok raczej żałosny, ale gdy po
szedłem w odwiedziny do koszar, znalazłem wśród 
marynarzy i podoficerów szereg takich dziadów, że 
na ich tle moja postać wyglądała jeszcze całkiem po 
oflcersku. Grupa „niszczych", czyli żebrakowatych, 
była całkiem pokaźna i rzecz jasna, że wszyscy oni 
byli „przyjechawszy z Rosji".

Jedną z moich głównych funkcji było filtrowanie 
podoficerów i marynarzy, napływających z byłych 
flot zaborczych, a skierowanych do Modlina przez 
Warszawę. Nie był to łatwy obowiązek, gdyż w owym 
okresie twórczej radości i organizacyjnego bałaganu 
każdy chciał na czymś skorzystać. Ci z marynarki 
rosyjskiej nie mieli żadnych dokumentów i każdy 
przedstawiał się jako bosman lub sierżant marynarki. 
Byli wśród nich tacy „bosmani", co nie wiedzieli nie 
tylko nazw okrętów, na których byli zaokrętowani, 
ale nawet morza,, na którym ich okręty operowały. 
Jeden cwaniak opowiedział mi historyjkę o tym, jak 
jego krążownik (nazwy nie pamiętał) miał specjalną 
misję i wychodził w morze tylko w nocy, i to bardzo 
sekretnie ( nie był pewien, czy może zdradzić mi 
ten sekret...).

— „Jednego dnia ładowaliśmy się w Odessie, a 
następnego dnia wyładowywaliśmy towar w Kron- 
sztacie"...

Był taki jeden, który kilkakrotnie jakby mnie 
przepraszał, że był „tylko kapitanem"...

Inny znów w Warszawie u Loursa przedstawił mi 
się jako starszy lejtenant Romanowski, były dowódca 
torpedowca „Zwonkij" na Morzu Czarnym. Pech 
chciał, że byłem zaokrętowany w 1917/18 r. na sio
strzanym okręcie i znałem bardzo dobrze Romano
wskiego, toteż niefortunny kandydat na polskiego 
komandora powędrował z żandarmem do ula.

Przybywający kandydaci z marynarki austriackiej 
byli skromniejsi, jeśli chodziło o przeszłość, gdyż do
kumenty ich można było uzyskać, przez Wiedeń, ale 
zato byli oni naładowani pretensjami o zbyt małe 
wyposażenie; nie podobało im się, że traktuje się ich 
na równi z podoficerami i marynarzami z marynarki 
rosyjskiej, że powinni mieć wyższe stopnie itp., je
dnym słowem uważali, że dzieje się im krzywda, gdyż 
są lepsi aniżeli są w rzeczywistości. Było kilku, co po 
dawali swe nazwiska z „von“, a jeden wręcz podpi
sywał się „Ritter von L...ski".

Któregoś poranka garść grupy austriackiej uzbro
iła się w karabiny i ruszyła pociągiem do Warszawy, 
„by tam zrobić porządek". Na dworcu na Pradze 
zostali jednak rozbrojeni przez żandarmerię, aresz
towani i już nigdy więcej ich nie widzieliśmy.

Z marynarki niemieckiej przez dłuższy cżas nie 
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było nikogo, aż wreszcie zjawił się elegancki, w 
świetnie dopasowanym mundurze i niesamowicie 
głośno stukający obcasami niejaki Nowak. „deckoffi- 
zier" z b. marynarki cesarskiej.

Sprytny, inteligentny, wysoce zdyscyplinowany, 
wszystkim nam ogromnie podobał się i imponował, 
aż wreszcie dowiedziała się o nim zazdrosna War
szawa i, nie bacząc na nasze protesty, przeniosła go 
na stanowisko szefa kancelarii do Sekcji Mar. Woj.

Któregoś poranka spryciarz Nowak ulotnił się. Czy 
był agentem obcego wywiadu? — tego nigdy nie do
wiedziałem się.

Tymczasem marynarka rozrastała się. Przybyło 
sporo rekrutów, potrzebne były pomieszczenia, ku
chnie, magazyny, środki przewozowe, ale największy 
brak odczuwaliśmy w materiale budowlanym. Zima 
jak na złość była mroźna, a tymczasem w oknach bra
kowało szyb, zamarzły wodociągi, a marynarze-rekru- 
ci nie mieli mundurów, ani butów, ani też płaszczy 
i nie można było- od nich wymagać, by pracowali na 
zewnątrz.

Nałożyłem surdut, bekieszę i pojechałem do Cyta
deli w Warszawie. Ktoś mi doniósł, że Głównym In
tendentem jest „jakiś" z marynarki. Podpułkownik 
Niewarowski rzeczywiście okazał się „bywszym" ofi
cerem admiralicji rosyjskiej, a że był to człowiek wy
soce kompanijny i gościnny, a że marynarka była 
i pozostała dla niego jako „senior service“. więc po 
lekkiej przegryzce w jego mieszkaniu powróciliśmy do 
kancelarii i targ został ubity. Wyfasowałem „przez 
znajomość": 100 niemieckich czapek wojskowych bez 
daszków, z czerwonymi bokami i khaki wierzchem, 
60 par kalesonów z materiału podobnego do gazy 
farmaceutycznej, 21 płaszczy wojskowych niemiec
kich i 60 par, a raczej 120 pojedynczych sztuk, aus
triackiego płóciennego obuwia na podejrzanego ga
tunku podeszwach.

Miałem wrażenie, że przez ten fasunek oczyściłem 
Cytadelę ze wszelkich przedmiotów zaopatrzenia 
mundurowego i że Niewiarowski straci posadę.

Wracałem do Modlina dumny jak paw. Zdobycie 
umundurowania stworzyło okazję do napicia się wód
ki z pieprzem. Krótko- przedtem zameldował się w 
Modlinie ppor Ziemb’cki Taki młodziutki i skromny 
był nasz Biki, ale zdyscyplinowany i pełen szacunku 
dla przełożonych. Gdy mu podałem kieliszek tej 
okropnej siwuchy z pieprzem, z rozpędu powiedział 
„jawohl" i połknął. Wypadek ten jednak nie zepsuł 
naszych stosunków — miałem w Bikim zawsze bar
dzo dobrego przyjaciela.

Wyfasowane „umundurowanie", aczkolwiek było 
wysoce podłego gatunku, ale wystarczające, by przez 
czas reperacji rurociągów przykryć różne części ciał 
pracujących, zanim wreszcie w kuchni i umywalniach 
polała się woda.

Oprócz Bikiego w początku 1919 r. przybyli: por. 
Wclbek, Hulewicz, Nabrockl, Leśniewski, Borowski, 
Duracz, Lipiński...

W miarę przybywania oficerów wyrastał „handel 
przemytników". Różni panowie zaczęli dostarczać 
nam buty, czapki, bieliznę, kordziki itp. — wszystko 
z Wiednia. Zdzierali z nas niesamowite ceny.

Również 1 marynarzom wyfasowano pierwsze gra

natowe mundury i 3 maja pięknie wyglądający od
dział wyruszył do twierdzy na nabożeństwo i defiladę.

Gen. Pożerski w swoim przemówieniu m.in. powie
dział: „.Cześć wam, oficerom przyszłej floty. Cześć 
wam, chłopcy marynarze. Mnie się chce płakać z ra
dości, jak się patrzę na wasze piękne granatowe mun
dury." — Słowa te były wypowiedziane nieco przed- 
wczieśnie. W drodze powrotnej do portu lunął deszcz 
Kałuże na szosie, po której kroczył oddział, zabarwiły 
się, jakby dodano do nich „sinkę". Po twarzach i rę
kach chłopców spływała niebieska farba. Pod cięża
rem wody przesiąknięte na wylot kurtki i spodnie 
zaczęły się wydłużać. To samo działo się- z zelówkami 
świeżo wyfasowanych butów — wyciągały się cal po 
calu, aż nogi zaczęły przypominać nowoczesnych 
„frogmenów". Oddział ledwie dobrnął do portu...

Chłopcy pośpiesznie zdejmowali swo-je mundury, 
wieszali je, suszyli, prasowali... niestety, w tych mun
durach z pokrzywy tylko farba była mocna — trudno 
było zmyć ją z ciała i bielizny.

■Ogólnie jednak biorąc, sytuacja w Modlinie po
lepszała się. Znalazły się kredyty na remont koszar i 
domów oficerskich. Wyfasowano nam koce, prze
ścieradła, a od chwili przybycia armii gen. Hallera 
marynarka otrzymała przydział tzw. deputatów. Za
częliśmy jeść po ludzku i palić prawdziwe papierosy. 
Przez zimę miałem pokój do spółki z Hulewiczem. 
Okno było bez szyb, więc sypialiśmy w jednym łóż
ku, by było cieplej, aż tu wreszcie nadjechał z War
szawy cały ciężarowiec z szybami a na bocznicę ko
lejową wtoczono pociąg z węglem. Poczuliśmy się jak 
w raju...

Gdzieś w pierwszej połowie 1919 r. szefem Sekcji 
Mar. Woj. został kontradmirał Kazimierz Porębski. 
Sekcja Marynarki zmieniła swą nazwę na Departa
ment Spraw Morskich... I tak, w miarę postępowa- 
wania normalizacji życia i warunków pracy, rozwój 
marynarki potoczył się w dość szybkim tempie.

Po- odejściu kmdr.por. Witkowskiego do Komisa
riatu R.P. w Gdańsku, przez krótki czas zastępował 
go kpt. mar. Franciszek Dyrna, a po nim przyszedł 
kpt. mar. inż. S. Hordliczka. Obsadziliśmy pierwsze 
dwa statki Flotylli Wiślanej: „Wisła" (por. mar. 
S. Szmidt) i „Wawel" (por. mar. A. Hulewicz).

Któregoś wiosennego poranku przybył pociąg z 
230 podoficerami i marynarzami z b. marynarki nie
mieckiej. „Poznaniacy" wyglądali jak z obrazka: zdro
wi, rośli, doskonale ubrani i nazewnątrz bardzo zdy
scyplinowani. Zaciągnęli się do marynarki zwabieni 
fantastycznymi obietnicami delegata Sekcji Mar. 
Woj i jechali do Modlina, „gdzie czekały na nich pa
łacowe koszary, wygodne łóżka, wysokie pobory i na
tychmiastowy awans."

Gdy maszerowali z dworca ulicą Admirała Arci
szewskiego obok komendy Portu i domów oficerskich 
— już im się wyciągnęły nosy, a gdy, za zakrętem, 
na ulicy Admirała Sierpinka zobaczyli „gmach pała
cowy koszar" i tę szarą nędzę, którą było nasze pio
nierskie życie — n'e wytrzymała duma Poznaniaków. 
,C-szukali p’erony!" — i... rozbroili dyżurnego oficera 
ppor. inż. Fingera.

W twierdzy i w Nowym Dworze powołano pod broń 
oddział piechoty 1 oddział karabinów maszynowych.
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Na szczęście, kpt. inż. Hordliczka był człowiekiem in
teligentnym i energicznym. We dwójkę pobiegliśmy 
do koszar. Wbiegłem na salę i krzyknąłem: „Bacz
ność!” Zapytałem, kto jest wśród nich najstarszy. 
Wystąpił st. sierż. Błaszczyk i tak trzasnął w obcasy, 
że już to wystarczyło, by wiedzieć, z kim ma się do 
czynienia. Kazałem zarządzić zbiórkę. Wszedł kpt. 
Hordliczka, a po wymianie salutów, posłusznych „mel
duję” i przywitań zaczęło się przemówienie.. Hord- 
liczko opisał chłopcom warunki naszego życia, czego 
mogą się spodziewać a czego nie. Doskonalą polsz
czyznę szpikował dowcipami i powiedzonkami w ję
zyku niemieckim — i przemieniły się zasępione twa
rze Wielkopolan...

Wielu z tych chłopców brało udział w wypędzaniu 
Niemców z Poznania i Poznańskiego. Z zasady uzna
wali tylko autorytet swoich przełożonych-Poznanla- 
ków i Mistrza Paderewskiego. Dla nas, Galileuszów 
z Kongresowej i Kongresowiaków z Galilei, z zasady 
żadnego „szaconku” nie mieli.

Przemówienie Hordliczki jednak spodobało im się, 
zrozumieli, że spodziewali się zbyt wiele, coś tam 
zamruczało w szeregach, chwycili Hordliczkę, Fin- 
gera oraz mnie i z okrzykiem „hurra!” podrzucili 
nas kilkakrotnie pod sufit, a Finger odzyskał swój 
pistolet.

Mięliśmy jednak sporo jeszcze kłopotu z Pozna
niakami. Uważali, że wyłapywanie siana płynącego 
Narwią w czasie powodzi w 1919 r. jest pracą poniża
jącą dla prawdziwego marynarza, a cóż dopiero, gdy 
musiałem ich użyć do takich prac jak np. kopanie 
rowów lub też dołów pod t.zw. „Szambo”... I skoń
czyło się na tym, że kilkunastu chłopców wręcz od
mówiło wykonania tego rozkazu i zostali odstawie
ni do wojskowego więzienia. Rzecz jasna, że jako 
starszy oficer portu byłem głównym winowajcą wszel
kich niesprawiedliwości i doszło do tego, że które
goś dnia otrzymałem z więzienia list którego treść 
pamiętam po dziś dzień: „My niżej podpisani, Sk..., 
Mar..., Folt... (1 jeszcze trzy nazwiska) przyrzekamy, 
że jak kto pierwszy wyjdzie z więzienia, to strzeli 
panu porucznikowi w łeb...”

Co najmniej trzech z nich po odbyciu kary po
wróciło do szeregów marynarki a „nieporozumienia” 
modlińskie poszły w zapomnienie.

W miarę jak upływał czas, uregulowały się też 
stosunki. Wielu z tych Poznaniaków powróciło do 
swojej krainy, by służyć i walczyć z bolszewickim na
jeźdźcą w bitnych pułkach poznańskich, ale ci, co 
pozostali w marynarce i przeżyli to wszystko*  czego 
los nam nie szczędził, doczekali się własnego wy
brzeża i własnego skrawka morza i stali się budo
wniczymi naszej Floty, Wybrzeża i Lotnictwa Mor
skiego.

Poznaniacy dali nam doskonały zastrzyk linio
wego elementu podoficerskiego i fakt ten pozwolił 
nam na jednoczesny rozwój marynarki w dwóch kie
runkach: tworzeniu I Batalionu Morskiego oraz 
Szkoły Specjalistów Morskich.

Dowódcą batalionu został kpt.mar. Konstanty 
Jacynicz. Do pomocy przydzielono nam instrukto
rów Francuzów Cała marynarka otrzymała amery
kańskie mundury wojskowe. Ochotników mieliśmy 

pod dostatkiem i wszystkie zakątki Polski były go
dnie reprezentowane. Wśród oficerów i szeregowych 
było sporo takich, którzy w niesamowity sposób ko
ślawili język polski. Przyciszone rozmowy w języku 
niemieckim i rosyjskim nie były rzadkością. Mieliśmy 
wśród nas bardzo miłego por. inż. Migurskiego, który 
rzucił świetną posadę w biurze Kanału Sueskiego i 
przyjechał z żoną Francuzką, by budować Polskę. 
Mówił tylko po francusku. Przez dłużsey okres cza
su pokutowały wśród nas wszystkich różne ambi- 
cyjki i uczucia terytorialnego patriotyzmu. Dzieli
liśmy się nie tylko*  na grupy zaborcze, ale nawet 
wśród tych grup byli lepsi i gorsi. „Bałtyjec” uważał 
siebie za coś lepszego od „Czarnomorca” a już taki 
„Kaspijec” — to już był zupełnie pośledniego*  gatun
ku. Wśród grupy rosyjskiej był również podział na 
tych, co ukończyli „Korpus Morski”, czyli że byli z 
, białych gardemarynów”, i tych, co byli z „czarnych 
gardemarynów”, a już ci wszyscy, co kończyli szkoły 
i kursy powstałe w czasie wojny lub pochodzili z 
„junkrów floty” — byli to oficerowie z najczarniej
szych kości, żeby nawet mieli po trzy uniwersytety 
za sobą.

Na szczęście te nieporozumienia w szeregach szla
chty nie były groźne. Zbyt poważne rzeczy nas łączy
ły i zbyt dużo mieliśmy do zrobienia wspólnymi siła
mi toteż przeżytki zaborczych czasów szybko zacie
rały się i zanikały. Niestety, w jednym wypadku te 
różnice krwi i kości doprowadziły jednak do pra 
wdziwej wojny domowej.

Gdzieś w lecie 1919 r. komendantem Portu w 
Modlinie był kpt.mar. Antonowicz (z białych garde
marynów). Komendantem Szkoły Specjalistów Mor
skich w Kazuniu (po*  drugiej stronie Wisły i naprze
ciwko Portu Wojennego Modlin) był por.mar. Anto
niewicz (z junkrów floty). Antoniewiczowi nie spo
dobało się jakieś zarządzenia Antonowicza dotyczą
ce służby wartowniczej w porcie, które w danym dniu 
pełnili marynarze ze Szkoły S.M. w Kazuniu. Po 
ostrej wymianie zdań por. Antoniewicz opuścił gabi
net komendanta portu, zdjął cichaczem w porcie 
wszystkie posterunki i na czele zluzowanej warty 
powrócił przez pontonowy most do Kazunia. Kpt. An
tonowicz zarządził .mobilizację” dwu kompanii por
towych, nakazał wydanie broni i amunicji, polecił 
kpt. Szmidtowi, by uzbrojony statek „Wisła” natych
miast wyruszył pod Kazuń i w niespełna godzinę cza
su rozpoczął się szturm portu, w którym mieściła się 
Szkoła Specjalistów Morskich.

Por.mar. Pieńkowski na czele 1 kompanii porto
wej wdarł się na wały fortu, padło kilka strzałów i 
„nieprzyjaciel” został pokonany. Por. Antoniewicza i 
innych oficerów wzięto do „ niewoli”, a cały garni
zon zamknięto*  w koszarach. Jeden marynarz był za
brany do szpitala, ale nikt nie był pewny, czy został 
uderzony kolbą karabinu., czy też akurat wracał pi
jany z lądu i spadł z betonowego muru. Ten incy
dent postawił na nogi cały garnizon w modlińskiej 
twierdzy, a kapitan francuski, dowódca szkoły ka
rabinów maszynowych w Nowym Dworze, zameldował 
się telefonicznie do dyspozycji Antonowicza z 40 
c.k.m.-ami.

Mieliśmy w tych pionierskich czasach różne in
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cydenty.. Pewnego dnia postrzelono posterunkowego 
przy magazynie amunicyjnym. Ktoś strzelił do por. 
Nabrockiego, ale chybił. Podejrzane typy zakradły 
się w nocy od strony Narwi do spichlerza zbożowego. 
Gdy wraz z grupą marynarzy biegłem na odsiecz, 
strzał z karabinu tuż koło mego ucha omal że nie 
zbił mnie z nóg. Winowajca twierdził, że widział coś 
w krzakach... W Jabłonnej komuniści usiłowali roz
broić odział ułanów. Marynarz X, olbrzym, żydo
wskiego pochodzenia, był podejrzany o zawodowe 
uprawianie napadów i rabowanie oficerów haller
czyków i Francuzów, powracających do swych kwa
ter w Nowym Dworze. Nikt mu nie1 potrafił tego udo
wodnić ale wzrost i niesamowita siła olbrzyma wy
wołały reakcję wśród żołnierzy hallerczyków, którzy 
zaczęli mścić się na starych żydach z Nowego Dwo
ru i obcinać im brody. (8 lat później olbrzym X był 
właścicielem sklepu luksusowego damskiego obuwia 
w pobliżu Place de 1’Opera w Paryżu.)

Te i dziesiątki innych wypadków doprowadziły 
do tego, że przez pewien czas wszyscy oficerowie por
tu zamieszkali wraz z marynarzami w koszarach, a 
8 ckm-ów stało przy oknach w pogotowiu.

Tak wyglądała sytuacja wewnętrzna, a trzeba 
przecież pamiętać, że jednocześnie wschodnia i pół
nocna część Polski stały w ogniu wojny. Nasze woj
ska walczyły o samo istnienie młodej i niezorgani- 
zowanej ojczyzny. Trzy bataliony morskie i Flotylla 
Rzeczna również brały udział w odparciu bolszewi
ckiej nawały.

Oto blaski i cienie początkowego okresu naszej 
Niepodległości.

* * *
My, ci najpierwsi, przeszliśmy przez piekło rewo 

lucjl i czyściec pierwszych lat służby Polsce. O wiele 
lepsze warunki służby i pracy znajdowali koledzy, 
którzy wstępowali do Marynarki po roku 1922. W To
runiu już istniała Oficerska Szkoła Marynarki Wo
jennej (kmdr.ppor. Adam Mohuczy). W Śwleciu po
wstała Szkoła Specjalistów Morskich (kmdr.ppor. 
K. Korytowski). W Bydgoszczy założono Intenden 
turę Morską. W Gdyni budował się port handlowy 
(inż. Wenda i inż. Meyer), z torfu i piasku powsta
wał port wojenny na Oksywiu, budowano koszary, 
Dowództwo Floty, oficerskie i podoficerskie domy 
mieszkalne, świetlicę, kino itp. Mieliśmy już 6 torpe
dowców, 2 kanonierki, 4 trawlery, okręt hydrogra
ficzny i wreszcie — oficer mógł sobie uszyć na raty 
granatowy mundur.

Należy przypuszczać, że wielu z moich młodszych 
kolegów nawet nie słyszało nic o tych pionierskich 
czasach. Ażeby móc należycie ocenić pracę tych, któ
rych potocznie nazywano „Mamutami", trzeba jesz
cze wziąć pod uwagę, że my, ci pierwsi, bywaliśmy 
często zmuszani do pracy na szczeblach, do których 
jeszcze nie dorośliśmy ani wiekiem ani też doświad
czeniem.

Niżej podpisany w roku 1918 był w wieku lat 23 
i został starszym oficerem w porcie modlińskim, 
w którym narodziła się i kształtowała nasza Mary
narka.

Miałem 19 lat, gdy w 1914 r. jako por. mar.TŚS^ta- 
łem przydzielony do Floty Czarnomorskiej, gdzie do 

końca roku 1917 wojowałem z Niemcami i Turkami. 
Następnie był okres mojej pracy konspiracyjnej w 
polskich organizacjach wojskowych. Gdy zameldo
wałem się w Modlinie, miałem za sobą pokaźne do
świadczenie wojenne i konspiracyjne, ale nie zna
łem się absolutnie na żadnej organizacyjnej pracy 
pokojowej, a tym bardziej w warunkach powstają
cego z gruzów i niewoli kraju i jego sił zbrojnych. 
W identycznej sytuacji znalazła się większa część na
rybku oficerskiego, gdyż należała do roczników 1892 
i młodszych Oficerów w wyższych i średnich sto
pniach oficerskich można było policzyć na palcach. 
Sytuacja ta stała się powodem, że dojrzali wiekiem 
i doświadczeniem dowódcy i administratorzy byli na 
zajmowanych stanowiskach jak na dożywociu. Wice
admirał J. świrski był Szefem K.M.W. od roku 1925 
do końca II wojny światowej. Kontradmirał J. Unrug 
dowodził Flotą i Wybrzeżem od roku 1929 do 1939. 
Szef Administracji Mar. Woj., kontradmirał Ksawery 
Czernicki, gdyby nie wojna, byłby na tym stanowi
sku po dziś dzień.

Długotrwała wojna na najwyższych szczeblach 
dowodzenia siłami zbrojnymi o to, czy marynarka 
jest w ogóle potrzebna czy też mogłaby być zastąpio
na dywizją kawalerii i kilkoma eskadrami lotnictwa, 
spowodowała całkowity zastój w rozwoju naszej floty. 
Gdy wreszcie teza komandora Świrskiego zwyciężyła 
i w 1926 r. zostały zamówione we Francji pierwsze 
dwa niszczyciele i trzy okręty podwodne — koledzy w 
wieku średnim byli już o siedem lat starsi, a ich szan
se do zrobienia kariery morskiej zmniejszyły się do 
zera.

Gdy w roku 1928 zaczęliśmy obsadzać nowoczesne 
okręty bojowe, zaszczyt ten już przypadł mojemu i 
i młodszemu rocznikom. Ja osobiście po ukończeniu 
szkoły torpedowej i Szkoły Podwodnego Pływania 
w Tulonie oraz po półtorarocznym okresie należenia 
do Komisji Odbiorczej Okrętów w Cherbourgu, ob
jąłem dowództwo O.R.P. żbik. Nigdy przedtem nie 
pełniłem żadnych samodzielnych funkcji na okrę
tach podwodnych, nie przeszedłem normalnej kolei 
służby jako młodszy oficer, oficer specjalista i wresz
cie, jako zastępca dowódcy... Jednym słowem, cała 
załoga, poczynając od d.o.. a kończąc na najmłod
szym wśród marynarzy, byliśmy pełni teorii i pełni 
zapału, ale bez doświadczenia.

Ta część oficerów i podoficerów, którzy brali 
udział w odbiorze i próbach, doskonale otrzaskani ze 
wszystkimi detalami konstrukcyjnymi i manewro
wymi swoich okrętów, ale duży procent, a mianowl 
cle wszyscy ci, którzy przybyli w ostatnim momencie 
jako uzupełnienie do etatu, byli to — amatorzy sil
nych wzruszeń. Gdy wreszcie na wiosnę 1932 r. żbik 
opuścił Francję i cały dyon zebrał się w Gdyni, ja 
już liczyłem sobie lat 37, a A. Mohuczy (ORP Wilk) 1 
E. Szystowski (ORP Ryś) byli o dwa lata młodsi.

Już byliśmy za starzy!
Wzięliśmy się jednak do pracy z całym zapałem, 

tak jakbyśmy chcieli nadrobić stracone lata, ale cóż, 
kiedy zaledwie zacząłem nabierać rozpędu i pewno
ści siebie, nadszedł rozkaz z Warszawy nakazujący 
mi przekazania obowiązków dowódcy O.R.P. Żbik 
kpt. Kłoczkowskiemu i objęcie obowiązków dowódcy 
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dyonu — obowiązków, które pełniłem faktycznie juz 
od marca.

Stanowisko dowódcy dyonu okrętów podwodnych 
przysparzało mi wiele zaszczytów, ale było też źró
dłem stałego niepokoju. Port na Oksywiu nie miał 
jeszcze żadnych urządzeń dla postoju, obsługi i re
montu okrętów podwodnych, toteż na starym hulku 
„Lwów", który służył nam jako tymczasowa baza, 
stale wrzało jak w ulu. Wciąż zbieraliśmy się na ja
kieś narady, by obmyślić, zadecydować i odpowie
dzieć sobie na setki pytań z każdej dziedziny codzien
nego życia na bazie i okrętach. Wszyscy byliśmy peł
ni ambicji i optymizmu, a rzeczy „niemożliwe" dla 
nas nie istniały, w tych warunkach, w poczuciu ogro
mnej odpowiedzialności, wytworzyła się najwyższej 
klasy koleżeńska współpraca, a przy ojcowskim 
stosunku do nas kontradmirała J. Unruga (podwod- 
nika z I wojny światowej) zaczęliśmy robić szybkie 
postępy. Był to dywizjon, w którym oficerowie, acz
kolwiek byli w różnych stopniach i zajmowali różne 
stanowiska, to jednak w rzeczywistości byli jakby 
uczniami jednej klasy. Razem tworzyliśmy, razem 
uczyliśmy się i nabieraliśmy doświadczenia. Gdy 
w 1936 r. opuszczałem dyon, byłem jako podwodnik 
dopiero w klasie 5, a najwyżej 6, ale Grudziński, Kra
wczyk, Piasecki, Kamicki, Romanowski, Koziołko- 
wki i wszyscy podwładni im oficerowie f ich wspa
niałe załogi kontynuowali naukę, a gdy nadszedł w 
latach 1939-45 okres egzaminów — zdali maturę 
celująco.

Jako„mamut“ „dziadek" okrętów podwodnych 
jestem, rzecz jasna, ogromnie dumny, że byłem ich 
pierwszym dowódcą, żałuję tylko, że byłem już za 
stary, by zdać razem z nimi maturę.

To samo dotyczy okrętów nawodnych. Pierwszy
mi dowódcami Wichra, Burzy, Groma, Błyskawicy 
i Gryfa byli T. Podjazd-Morgenstern, B. Sokołowski, 
A. Hulewicz, S. De Walden, W. Kodrębski. R. Stankie
wicz, s. Nahorski, S. Kwiatkowski, S. Hryniewiecki, 
a za nimi przyszło pokolenie ze szkół polskich, przez 
Mamutów szkolone, ale jakże bardzo wartościowe: 
Francki, Namieśniowskl, Dzienisiewicz, Gorazdowski, 
Pltułko, Biskupski, M. Kadulski, Lichodziejewski, Ty
miński, Tchórznicki, Wroński Żelazny, Hess, Michał- 
kiewicz, Wciślicki i wielu wielu innych, z mamutem 
Henrykiem Eiblem na czele, wszyscy oni zdali maturę 
na piątkę — wszyscy ci dowódcy, ich zastępcy, ofi
cerowie specjaliści, oficerowie mechanicy, lekarze, 
płatnicy, chorążowie, podoficerowie i marynarze...

świetnie też spisały się sztaby, komendy, biura, 
szkoły, warsztaty. Chwałą są okryte Gdynia, Hel i 
Westerplatte — a przecież Polska była wolną zaled
wie przez dwie dekady...

40 lat temu Komendant Józef Piłsudski podpisał 
dziwnie brzmiący dokument:

Z dniem 28. XI. 1918 rozkazuję utworzyć Ma
rynarkę Wojenną, mianując jednocześnie pułko
wnika B. Nowotnego Szefem Sekcji przy Mini
sterstwie Spraw Wojskowych.

Józef Piłsudski
Wczesną wiosną 1919 r., przy zbiegu Wisły i Na

rwi, w Porcie Wojennym Modlin, na wyposażonym 
w ławki i wiosła starym poniemieckim pontonie sa
perskim odbyła się pierwsza lekcja wiosłowania i 
zaprawy morskiej.

Na sterze był — niżej podpisany
E. Pławski kmdr.



30 NASZE SYGNAŁY

BURZA WAS DESTROYER
(Dokończenie)

W czasie jednego z konwojów z Nowej Funlandii do 
Wielkiej Brytanii — w marcu 1943 — dr Ożegowski (le
karz okrętowy „Burzy") miał raczej niezwykłe przeżycie. 
Francuska korweta „Aconit", zapotrzebowała lekarza dla 
rannych z H. M. S. „Harvester“, których miała na swym 
pokładzie. Nie mając lekarza, zażądała przesłania dra 
Ożegowskiego. Opuszczenie łodzi było rzeczą niemożli
wą. „Pogoda była beznadziejna — słaby wiatr — lecz 
za to gigantyczna fala; okręt miał przechyły aż do 40° 
i ciemność zupełna." Maleńka „Corley" — tratwa — 
została przygotowana z należytą troską i dr A. Ożegow
ski wraz z ekwipunkiem powoli został spuszczony na 
wzburzone morze. Przygotowany na najgorsze w swym 
nieprzemakalnym stroju, wyglądał raczej jak Eskimos, 
ukazując pod kapturem uśmiechniętą twarz. „Burza" 
zostawiła go na fali przez jakieś 10 minut, po czym 
„Aconit" podszedł i podebrał go z wody. Cała ta proce
dura trwała mniej niż pół godziny. Dr Ożegowski na
tychmiast zabrał się do pracy — cała noc przeszła mu 
na opatrywaniu rannych. Pozycja okrętu w tym czasie 
mniej więcej 54° N. szerokości i 20° W. długości.

Pod koniec marca 1943 usiłując dogonić swój kon
wój, „Burza" napotkała w pośrodku oceanu na niezwykle 
złą pogodę. I gdy dno zaczęło przepuszczać 'wodę a 
sztorm uszkodził jej kadłub — wróciła do Greenock. W 
suchym doku w Glasgow przeszła znów powierzchowny 
remont.

W czerwcu została wysłana do zachodniego wybrze
ża Afryki. Pozostała tutaj przez okres sześciu tygodni aż 
do sierpnia. Te czterdzieści dwa dni były znów ciężkim 
przeżyciem dla załogi. Brak było wody do picia. Pogoda 
była gorąca i jednocześnie wilgotna. Okręt nie miał 
chłodni nawet dla szybko psujących się produktów spo
żywczych. Dwie małe przenośne skrzynie z lodem zosta
ły zakupione w tymczasowej bazie we Freetown — nie 
rozwiązały jednak poważnego problemu. I małe rzeczy 
zaczęły rozstrajać nerwy załogi — prawdopodobnie dla
tego, że coraz łatwiej można je było zauważyć. Oficer 
nawigacyjny dosłownie pocił się nad swymi mapami. 
Pomieszczenia były gorące. Jak zwykle, załoga maszyno
wa cierpiała najwięcej. Temperatura w maszynowni była 
bardzo wysoka a wentylacja niewystarczająca. Na pół
nocnym Atlantyku nikt się tym nie przejmował — lecz 
tutaj życie było niezbyt przyjemne. I cokolwiek w tych 
warunkach było możliwe — było natychmiast dane, by 
przynieść ulgę załodze pod pokładem — jak na przykład 
polewanie zardzewiałego pokładu słoną wodą. Grypa, 
tropikalna depresją i rozstrój żołądkowo-jelitowy zaczęły 
pokazywać się w poważnej ilości. Nawet w dwa tygodnie 
po powrocie do Anglii mniej więcej połowa załogi była 
niezdolna do służby.

W Afryce „Burza" prowadziła konwoje do Pointę 
Noire, Matadi — powyżej Congo, była ona w Tokoradi 
za Złotym Wybrzeżem i wreszcie w Lagos w Nigerii. W 
czasie postoju w Lagos fundusz okrętowy niespodziewa
nie zmniejszył się o pięć funtów — karę nałożoną prz:.z 
miejscowe władze. Zakłócenie spokoju na lądzie, aczkol
wiek nie nieoczekiwane — musiało być ukarane w jakiś 
sposób.

12 lipca w drodze do Congo „Burza" przekroczyła 
równik po raz pierwszy w swym życiu. Okazja ta była 
uczczoną krótką i prostą ceremonią — lecz później, już 
w Anglii, każdy marynarz otrzymał specjalny dyplom 
podpisany przez króla Neptuna. Przekroczenie równika 

musiało być zdarzeniem niecodziennym w życiu ludzi, 
którzy prawdopodobnie spędziliby całe swe życie poza 
płógiem na polach Polski, gdyby nie wojna.

Po powrocie do Anglii „Burza" została przeniesiona 
do innej grupy operacyjnej i stała się częścią jednostki 
bojowej pod nazwą EGN8, bazowanej w Greenock. Z 
grupą tą przeszła ona intensywny trening z lotniskow
cami w przygotowaniu do następnych zadań bojowych. 
To zadanie rozpoczęło się 3 października 1943, kiedy bra
ła ona udział w osłonie dwóch lotniskowców idących do 
Azorów, gdzie organizowano bazę lotniczą na wyspie 
Terceira. Ten okres służby wyniósł dokładnie trzydzieści 
trzy dni. W czasie tym „Burza" patrolowała naokoło Azo
rów, osłaniała miejscowe konwoje i strzegła wejścia do 
portu. Przepłynęła ona wtenczas około 8.708 mil. Trzy
dzieści trzy dni spędziła ona na morzu za wyjątkiem 
40 godzin 52 minut i załoga wyszła na ląd tylko raz. By
ło to w Horta on Fayal i tylko na 2 godziny. Pogoda 
była na ogół ciepła — więc załoga zaczęła się opalać i 
bawić z czarnymi kotami okrętowymi. Patrole były nud
ne. Po ciężkich miesiącach bitwy o Atlantyk — był to 
prawdziwy raj.

Wcześnie w listopadzie „Burza" była z powrotem w 
Anglii. I aby urozmaicić znów życie załogi a dodać je
szcze jedną kartę do wyczynów „Burzy" — jeszcze jeden 
konwój przeniósł ją daleko na północ w kierunku na 
Murmańsk. To zadanie było krótkie, lecz tym nie mniej 
okręt był powyżej koła polarnego — po raz drugi. Po 
raz pierwszy była ona tutaj pod Narwikiem.

Później wraź z jej starą grupą B3 z Greenock podró
żowała ona do Gibraltaru i z powrotem. Była to łatwiej
sza praca niż konwoje atlantyckie; okręt i załoga wyko
nywali ją bez zarzutu. Marynarze zaczęli mieć nadzieję, 
że wojna wkrótce się skończy. Okręt był uszkodzony i 
zardzewiały, lecz pełen doświadczenia morskiego — ro
powce nazywały go — „najlepszym z naszych klientów".

Lecz był on na morzu przez 18 miesięcy: od września 
1942 r. i w tym okresie przepłynął 6.500 mil morskich i 
przeszedł zimę na Północnym Atlantyku, czas ogólnie 
znany jako „burzliwe wody". Ocean pozostawił swój znak 
na nim. Okręt wymagał gruntownego remontu i dowód
ca muslał złożyć meldunek o takim stanie rzeczy. Pod 
koniec marca jego czynna służba dobiegała do końca. Po 
kilku przyjęciach oficjalnych i wizytach złożonych przez 
reporterów prasowych, ,,Burza" opuściła Greenock — 
tym razem na zawsze.

Szła ona do Hartlepool na wschodnim wybrzeżu An
glii. Tutaj pewnego dnia w kwietniu załoga zebrała się 
na pokładzie — czas pożegnania nadszedł. Pożegnanie 
odbyło się według życzenia załogi: dwie delegacje, jedna 
z załogi pokładowej i druga z maszynowej, wręczyły 
dowódcy komplet na biurko, wykonany własnymi rękami 
— na pamiątkę dni spędzonych razem na morzu.

Dowódca przyjął prezent, lecz nie był w stanie po
wiedzieć kilku słów na pożegnanie — on, który umiał 
przemawiać do załogi w ciężkich przeżyciach. Po czym 
dał rozkaz opuszczenia flagi i kmdr. F. Pltułko opuścił 
okręt, pozostawiając poza sobą „najpiękniejsze dni w 
swym życiu". I to był początek końca.

Oczywiście nawet jako okręt w rezerwie „Burza" 
była w służbie. Pod koniec 1944 roku na jej pokładzie 
były prowadzone rozmaite kursy dla marynarzy, w 1946. 
jakby na ironię losu, była ona zardzewiałą bazą dla 
okrętów podwodnych. Koniec przyszedł 28 września 1946 



NASZE SYGNAŁY 31

roku. Po raz ostatni załoga stanęła na pokładzie — pol
ska flaga została spuszczona — władze brytyjskie prze
jęły „Burzę". Polacy zeszli z pokładu „Burzy" — prawie 
dokładnie po siedmiu latach bez dwóch dni, od momen
tu, gdy kmdr. S. Nahorski otrzymał rozkaz wykonania 
„Pekin" w Gdyni.

Historia okrętu nie byłaby całkowita bez sumarycz
nego zestawienia jego wyczynów i bez podkreślenia jego 
wartości, jaką przedstawiał dla różnych ludzi. To zesta
wienie może przynieść statystykę wyczynów material
nych. Dyskusja o wartości okrętu musi z konieczności 
zahaczyć o opinię, sentymenty i własne odczucia. Może 
ta dyskusja podnieść opinię o okręcie — lecz może ona 
również zaczepić o uczucia i odczucia tych, którzy byli 
w kontakcie z nim — a więc tych, którzy są żyjącą czę
ścią okrętowej przeszłości.

Materialne fakty odnoszące się do wyczynów „Burzy" 
są łatwe do podania.

W okresie od 30 sierpnia 1939 do 15 listopada 1944 
wykonała ona 45 patroli i zadań bojowych, 14 oceanicz
nych konwojów i 25 konwojów przybrzeżnych. Atakowała 
ona 17 razy nieprzyjacielskie okręty podwodne, ostrzeli
wała nieprzyjacielskie samoloty 19 razy, a nieprzyjaciel
skie baterie nadbrzeżne 3 razy. Oficjalnie przyznano jej 
1 samolot zestrzelony i 1 prawdopodobnie zestrzelony. 
Zatopiła ona 1 okręt podwodny na pewno i 1 prawdo
podobnie, 2 okręty podwodne przypuszczalnie uszkodzi
ła. Zatopiła ona szereg wraków i ocaliła lub przyniosła 
pomoc co najmniej 3 okrętom. Odniosła uszkodzenia na 
skutek złej pogody, kolizji i bomb nieprzyjacielskich. 
Wyczyny te miała na Atlantyku. Była na służbie w róż
nych teatrach operacyjnych — na wodach przybrzeż
nych Irlandii i Anglii i w portach, we fiordach norwes
kich, na północnym i centralnym Atlantyku — od Is
landii do Kongo i od Gibraltaru i Azorów aż do Nowej 
Fundlandii. Przeszła przez równik i arktyczny krąg. W 
tym okresie wliczając wszystko przepłynęła ona 98.750 
mil morskich. Czas spędzony na naprawy i remonty 
wniósł blisko 23 miesiące — co dało jej około 3 lata 
czynnej służby na morzu, lub przeciętnie około 2.500 
mil na miesiąc.

Jest rzeczą zrozumiałą, że dla ludzi, którzy zetknęli 
się z „Burzą" w czasie wojny, miała ona różne znaczenie. 
Mówiąc ogólnie, były dwa punkty widzenia — jeden an

gielski, drugi polski. Dla Royal Navy „Burza" była pożą
danym okrętem, dla Polaków — niezbędnym.

Wielka Brytania potrzebowała destrojerów, nigdy 
nie miała ich w dostatecznej ilości; z posiadanej ilości 
—- traciła dużo w walce. Zmuszona więc była nawet za
brać eskorty z konwojów, gdy dramat Dunkierki zaczął 
się rozgrywać na Kanale. Błagała ona również Amerykę 
o 50 stałych destrojerów i była szczęśliwa, gdy mogła je 
otrzymać za strategiczne bazy na 99 lat.

Churchill otwarcie podkreślił potrzebę okrętów wo
jennych — gdy zajmował się problemami zaopatrzenia 
drogą morską. Brytyjczycy brali wszystko co tylko mogli, 
mówiąc: „Dzisaj każda puszka od sardynek — w której 
możemy mieć karabin maszynowy z załogą na wodzie — 
jest bardziej wartościowa niż cztery nowoczesne okręty 
za rok". Dlatego witali i serdecznie przyjmowali mary
narki wojenne na wygnaniu. Służyły one im dobrze. I 
powiedzenie to nie mogło lepiej odnosić się do nikogo 
jak do Polskiej Marynarki Wojennej. To ramię zbrojne 
Polski było piątą największą siłą wśród Zjednoczonych 
Narodów, Polska Marynarka Wojenna i Handlowa otrzy
mały więcej odznaczeń niż jakakolwiek inna marynarka 
na wygnaniu. Brytyjczycy ufali i poważali je powierza
jąc ich pieczy nawet duże okręty. I tak przy końcu woj
ny, nawet mimo strat, Polska Marynarka Wojenna była 
kilkakrotnie większa niż na początku. „Burza" była czę
ścią tej marynarki.

Dla gen. Sikorskiego, dowódcy Polskich Sił Zbroj
nych na wygnaniu — pokład „Burzy" był skrawkiem pol
skiej ziemi, na której wolność i niepodległość Polski 
wciąż była faktem nie do zaprzeczenia.

Dla Zygmunta Wilkosza, zwykłego marynarza z za
łogi pokładowej, była ona źródłem dumy i natchnienia. 
Był on tutaj, by służyć na jej pokładzie i bronić tej ma
łej części Polski, której nieprzyjaciel nie był zdolny za
grabić. Wilkosz prawdopodobnie nie używał tej samej 
terminologii co generałowie i intelektualiści, którzy ma
rzyli o ośrodku wolności we wschodniej i centralnej Eu
ropie pomiędzy totalitarnymi systemami Rosji i Niemiec. 
Dla niego, tak jak dla innych marynarzy i oficerów, 
„Burza" była symbolem i moralnym oparciem — bo 
tak jak długo mogli pływać na jej pokładzie — nadzieja, 
żyła w ich sercu a życie miało cel.

I to był polski punkt widzenia.
A. Aronson
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