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..POLSKA SWEMU OBROŃCY"
Nie był to przypadek że wybrałem drogę morską. 

Przez 10 lat ujeżdżałem na okrętach jako członek 
tej czy innej załogi. Dlaczego nie m ałbym się prze
jechać z fasonem jako pasażer? Trudno tu mówić o 
polskim morzu. Nie jestem poetą. Morze jest morzem 
a woda wodą. Potrafiłbym rozpoznać śródziemne od 
Północnego, ale Północne od Bałtyku — nie. Za to 
cieśniny Skagerraku i Kattegatu przywiodły ciemne 
wspomn'enla. 18 lat temu ciemną nocą pruliśmy te 
same fale; rozdrażnieni nieświadomością celu naszej 
drogi, trzymani w alarmie całą noc, śledzeni przez 
wrogie lotnictwo. Ilu z tej podróży już nigdy nie 
wróciło? Ilu wróciło, łatwiej by było policzyć. Tu 
gdzieś na dnie leży „Orzeł1 z ca’ą załogą, w jednej 
bitw’e jutlandzkiej znalazło tu grób kilka tysięcy 
kolegów po fachu. Jakby to szef powiedział: „My 
żyjemy, warto to oblać".

Była niska, ale długa fala. Łagodne kołysanie „Ba
torego" opróżniło bary i jadalnie. Samotny, tylko z 
własnymi myślami, usiadłem na wysokim stołku. 
Znalazłem się twarzą w twarz z najwierniejszą przy
jaciółką. Ileż ich tu było! i z chińskiej republiki 
ludowej i z sowieckich republik rad i z Węgier i z 
Niem ec wschodnich i ze Szkocji, nie pomijając tych 
z PoFki. Były o smukłych i pękatych kształtach. O 
barwach śniadych i rubinowych. Steward zaobser
wował moją bladość. (Nie wiedział że to jest moja 
normalna cera).

— Nasza „czysta" dobrze panu zrobi — poradził.
— Każda zawierająca spirutus dobrze mi robi — 

odciąłem się.
Ale usłuchałem jego rady. Przy obcowaniu z tego 

rodzaju towarzyszkami wspomnienia występują wy
raźniej, bujniej, zaogniają się, stają przed oczyma 
jakby rozegrały się zaledwie wczoraj... Piłaś. Bied
ny Piłaś.‘Gdyby przetrzymał tych parę lat, mógłby 
siedzieć teraz obok na wysokim taborku...

— Przepraszam, pan coś niewyraźnie wygląda... 
(Nie wiedz ał że wyglądam tak zawsze). Może jesz
cze jedną? — zaproponował.

— Oczywiście, drugą 1 ostatnią — zastrzegłem się.
— Nie, panie, nigdy nie pije się ostatniej. To się 

tak słyszy jakby pana za chwilę szlag miał trafić! 
filozofował steward.

Wyczułem, że koniecznie chce rozmawiać, i to nie 
z nudów.

— Czy pan jest repatriantem, o ile mogę zapytać?
— Nie, chwilowo nie.
— Tak na wycieczkę?
— Różnie bywa.
— Czy pan po raz pierwszy odbywa podróż mo

rzem? Niech się pan nie krępuje, proszę, na moje 
konto — postawił dwie czyste. — Wie pan, mam 
przyjemność napić się z panem. Nie ma pan pojęcia 
ilu różnych turystów przewija się przez ten bar. Wie
lu zwierza się.

— Wyobrażam sobie — bąknąłem.
Nie czekał, aż odpowiem na pytanie, czy to moja 

pierwsza podróż morzem. Może to 1 lepiej. Zbyt szyb
ko sypał pytaniami, by można było z namysłem od
powiedzieć.

— Rozmawiam sobie raz z jegomościem, ot jak z 
panem, a potem okazuje się, że to generał po cy
wilnemu. Innym razem, taki inny, też starszy. Pa
nie, dowiaduję się, że to pisarz. I to jaki! Sława, pa
nie, sława! I po kielichu my razem wypili. Kiedyś 
indziej trupa aktorów. Wymalowane to wszystko, ale 
pogadać z nimi, to dopiero oliwa wychodzi na 
wierzch. Panie, jak już tu gość zachodzi, to wiado
mo, że coś go boli. Jeszcze jak w towarzystwie, to co 
innego. Ale jak sam! Coś go gryzie, coś mu tam nie 
klapuje. Wiem co mówię, panie. Mało się nasłucha
łem? Ani księdzu na spowiedzi tyle, by nie naopo
wiadał co mnie.
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Nie było to dla mnie nowiną. Steward w 
barze jest dla pasażera ulicznicą. Iluż to gości 
przepuści przez swoje ręce. Obnażają przed nim 
skrytki duszy, jak przed tamtą ciała. Przy kielichu, 
jak w miłości, nie ma tajemnic. Jeśli się dobiorą, 
spodobają, steward postawi na swoje konto, a ulicz
nica czasem zrezygnuje z zapłaty. Nawzajem zwie
rzają się ze swoich bolączek, doznają ulgi po zwie
rzeniach. Po rozstaniu się od razu obojętnieją i za
pominają, Cała intymność i wylewność była tylko 
wynikiem dobrze spełnianego zawodu.

Usłyszałem melodię kuranta z zegara zapowiada
jącą ob ad. Wstałem z taboretka.

— A może jeszcze jedną? Ja też wiele przeszed
łem — wysunął wspólną platformę przeżyć, chociaż 
o moich nie mógł nic wiedzieć.

— I owszem.
Nie chciałem przed nim odkrywać swojego ja. Słu

chanie z jego strony wydawało mi się zbyt rutyno
wane. To tak jak orkiestra, przed odbiciem statku 
od mola, gra z pokładu melodię pożegnalną a na do
le na nabrzeżu łan głów z łzawymi oczami żegna 
bliźnich, może na zawsze, a jeden z saksofonistów 
w swojej pauzie zupełnie głośno mówi do dyrygenta: 
„Kończmy, do cholery, bo zimno". Dla jednych chwi
la szczytowego zwrotu w życiu, dla grajków — ru
tyna.

Z górnego pokładu zszedłem na główny. Aż tu 
bryzgała zimna fala. Ksiądz pochylony nad brewia
rzem przemierzał pokład tam i z powrotem. Na oko
ło 300 pasażerów w jadalni znalazło się 12 osób. Sta
ruszkowie i dzieci. Wziąłem w rękę jadłospis i czy
tam: „At sea August 18th, 1957". Po jednej stronie 
po polsku, po drugiej mieszany francusko-angiel
ski. Znów zgadałem się ze stewardem, obsługującym 
mój stolik.

— Czy podać appetizers?
— Oczywiście.
— Zupę?
— Tak, ogórkową. A potem jajka, zakąski gorące, 

ryby. Z mięsa comber cielęcy z nerką, potrawę duń
ską...

— Widzę, nie cierpi pan na brak apetytu...
— Bogu dzięki.
Steward skręcił na dobre maniery przy stole. 

Twierdził, że najporządniej jedzą Brytyjczycy, potem 
Polacy. Najniedbalej — Włosi i Grecy.

— Wie pan — objaśniał, — zagadają się zamiast 
jeść, a potem odsuwają potrawy z pretensjami, że są 
zimne. Nakruszy Chleba, porozlewa, i nie tylko na 
nakrycie, ale i na podłogę. A przecież i tak zużywa 
się ze dwadzieścia talerzy i talerzyków na jednego 
gościa.

Prawdę mówiąc, wołałem rozmawiać z członka
mi załogi. n'źli ze współpasażerami. Ci albo leżeli 
w kabinach z rzygowniczkami, albo, jak ten z mo
jej kabiny z dolnego łóżka, który zapytał:

— Czy dobrze zrobiłem, że się repatriuję?
Coż mogłem mu odpowiedzieć? Ostatecznie po

wiedziałem;
— To zależy...
Na tym się też rozmowa skończyła.
A teraz jarzyny, salami duńskie, galaretka wie

przowa — dyktowałem dalej stewardowi i skrycie 
popuszczałem pasa. Potem jeszcze krem i owoce. Po 
takim ob edzie zdolny byłem tylko do drzemki. Za to 
pół nocy krążyłem po pokładzie, starając się nie 
myśleć o niczym.

Po Rozewiu ukazał się Hel, po Helu Oksywie i Gdy
nia. Zacząłem pulsować. Straciłem przybraną w An
glii flegmę. Wskoczyłem do baru. Był nieczynny. 
Skończyło się wolnocłowe picie. Nadeszła chwila o- 
czekiwana przez 18 lat. 18 lat to okres, w którym 
wymarła znajoma starszyzna. Dzieciarnia bawiąca 
się wtedy lalkami bawi się już własnymi dziećmi. 
To okres, w którym można się narodzić, wyrosnąć 
i przy braku szczęścia umrzeć.

W ścisku hali celnej rozwiało się napięcie. Przede 
wszystkim — postanowiłem -— muszę się w Gdyni 
zatrzymać co najmniej jedną dobę. Poza Jasłem, 
gdzie spędziłem młodość, Gdynia jest moim drugim 
miastem. To port, gdzie bez opiekuńczych oczu ro
dziny zakosztowałem zakazanych owoców — papie
rosów, wódki i dziewcząt portowych. To miejsce, 
skąd okrętem wypuściłem się poza horyzont. Anglia, 
Szwecja, Dania. Kiedy stałem na dziedzińcu kadry 
floty z ostrzyżoną na kolano głową, z dwoma palca
mi na wysokości oczu i powtarzałem za kapelanem 
słowa przysięgi — czy mogłem się spodziewać, że po 
20 latach będę wracał do Matki Ojczyzny, zgwałco
nej i pozbawionej czci? Czy po to kostniałem na 
Północnym i piekłem się na śródziemnym by zatrzy
mać się przed jej wrotami, bo wejście oznaczało 
albo wsypywać ziomków, albo być wsypanym? Ko
lega wiozący mnie na stację pytał o czym myślę.

— O niczym — skłamałem. — Po prostu gapię się 
na ulice, zaułki i nie bardzo poznaj ę.

Potem elektryczną kolejką jechaliśmy do Gdań
ska, gdzie on mieszkał. Była godzina 1-a rano, we 
łbach dobrze już nam szumiało. Z wdzięczności za 
puszkę kawy otwierał już drugą butelkę.

— Lepiej zacznij od początku — poradziłem mu.
— Ze mną była inna sprawa — zawrócił. — Ja 

miałem tu żonę, ty byłeś kawalerem. Ja na statku w 
drodze do Kraju poznałem przywódcę socjalistycz
nego. Był pewny, że wejdzie do nowego rządu, i nie 
mylił się. Na moje obawy pocieszał mnie i perswa
dował. Tłumaczył, że on i ja jesteśmy z ludu, więc, 
do nas władza należy.

— Miałeś przecież kufry — przerwałem mu. — 
Jeśli to sprzedałeś, musiało starczyć ci na lata!

— Ha! przyjacielu — machnął ręką beznadziejnie. 
— Ledwo wpakowałem się na pociąg a już przytasz- 
czyła się trójka pijanych krasnoarmiejców i dalej 
wyrzucać kufry na tory. Narobiłem krzyku. Bić się z 
nimi nie mogłem, bo oni byli uzbrojeni, a ja nie. 
Zresztą wiesz, jakie miałem krwotoki wewnętrzne, 
jak się zdenerwuję, dalej je mam. W Anglii nie wy
ciągnęli mi odłamków, a tu — szkoda marzyć. Ktoś 
z podróżnych zauważył co się dzieje i zaalarmował 
milicję. Szybko nadjechał sam komendant z patrol- 
ką. Zmasakrowali złodziei, że wątpię czy to przeżyli, 
i wyrzucili z wagonu.

— No — z ulgą, odetchnąłem — to miałeś szczęście.
— ...Skradziono mi wszystko dopiero w parę mie

sięcy później. Dopiero jak zajechałem do domu, za
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częli mnie odwiedzać. Uwzięli się, że jestem szpie
giem. — Przyjaciel dźwignął się niepewnie, podszedł 
do okna, uchylił firanki 1 przez chwilę obserwował 
miejsce pod oknem i wzdłuż ściany. Chwiejnie za
wrócił z powrotem. — „Szpiegiem? Na czyją stronę?" 
— pytam. — „Władz londyńskich i emigracji" — od- 
pow.edziano. — Najwięcej bolało mnie to, że prze
cież całą wojnę miałem zatarcia z władzami mary
narki. Wiesz też, jaką burdę urządziłem władzom 
angielskim z powodu zwlekania z naszą repatriacją. 
Przecież tak mi dogryźli, że jeśli nie spowodowali 
mojego powrotu, to na pewno się do niego przyczy
nili

Opowiadający sapał ze złości. Walił pięścią w stół, 
co chwila wstawał, zataczał się, zniżał głos do szep
tu. Sztucznie przybierał łagodny wyraz twarzy, pa
trzył na ręce czy mu się trzęsą, po czym wybuchał 
od nowa.

— I wiesz kto prowadził badania? Gówniarz! Ta
ki młody, że jak mnie odłamkami szpikowali w wal
ce za ojczyznę, to on jeszcze cycek doił. I ten smar
kacz mnie w mordę. Tak! A ja jego. I kopniaka mu 
w jaja. Odpokutowałem za to. Przez trzy tygodnie 
s...... krwią. Teraz znów czuję napływ między no
gami...

— Może jeszcze kawy? — przerwałem mu by go 
uspokoić.

— Wypuścili mnie, — ciągnął, — ale ostrzegli 
bym się z domu nie ruszał, bo mnie będą jeszcze po
trzebowali. To ja, człowieku, wyrywam się w nocy i 
pruję do znajomego ministra na skargę. Tłumaczę 
mu, żalę się, pokazuje papiery inwalidzkie. On współ- 
czuje, powiada, że to nie wina Polaków a wyzwoli
cieli i robi co może. Dał mi pismo, w którym stwier
dza że okaziciela nie wolno aresztować, że jest in
walidą, że jest czysty od wszelkich posądzeń. Na ko
niec przybił pieczęć mlnisteralną. Kiedy wróciłem 
do domu, już na mnie czekali. Pokazuje im doku
ment. Oficer patrolkl wziął, przeczytał, wykonał 
nim ruch podcierania sobie tyłka, następnie go po
darł a mnie w mordę... Zawlekli mnie znów na mi
licję i zaczęli wszystko od początku. Człowieku! Nie 
było na nich kary ni rady.

— Na kwiatki w ogródku patrzysz? — zapytałem, 
kiedy znów podszedł do okna.

—■ Ja wiem co robię — odparł. — Ciebie tu nie by
ło, odjedziesz i znów cię nie będzie, a ja zostanę.

Po ataku złości przyszło odprężenie, bezwład. Uło
żył głowę na skrzyżowanych na stole ramionach 1 
zacharczał. Zaciągnąłem go smykiem na tapczan, 
a sam wpakowałem się do łóżka. Trzeba się było ja
koś zorganizować. Ostatecznie rodzina wie kiedy 
przybywa „Batory ‘ i na pewno mnie wygląda. Wsta
łem by otworzyć okno. Poczułem słabość w kolanach, 
musiałem z powrotem opaść na legowisko, całą pier
sią wdychałem jesienne słoneczne powietrze.

Wczesnym wieczorem, wciąż bardzo chwiejnie 
przyjaciel załadował mnie w pociąg z kursem na Je
lenią Górę. Umówiliśmy się. że w drodze powrotnej 
przybędę na trzy dni przed odbiciem „'Batorego". 
Chciałem skraść trochę czasu na rozejrzenie się po 
Gdyni,-odwiedzenie paru przyjaciół, a przede wszy
stkim Hajby. I tradycją marynarską — może coś się 

nawinie. Ale o tym potem. Pociąg, klekocąc, mijał 
stacje i stacyjki o nazwach — wydawało mi się — 
bardzo dziwnych. Byłem wciąż pod wrażeniem opo
wiadań mego przyjaciela. Zaczęło ono dopiero pierz
chać wobec swobodnych rozmów podróżnych. W roz
targnieniu przed podróżą zapomniałem o najważ
niejszej rzeczy — o paru butelkach piwa. Na jakiejś 
stacji z dłuższym postojem kobiecina z koszałką 
przeciskała się korytarzami, zachwalając herbatę. 
Kupiłem flaszkę. Łapczywie wyciągnąłem szmaciany 
korek, pociągnąłem — i wyplułem. Miała tłusty 
smak, naciągnęła szmatą.

Jasna noc ukazywała małe zagrody, chatki słomą 
kryte, pola i wierzby. W miastach ognie buchające 
z kominów fabrycznych. Czasem drzewa przy stacyj
nych zagajników były tak blisko, że wciągałem za
pach ich liści. Rozczęstowałem paczkę Cameli wśród 
podróżnych przedziału, a potem zasnąłem. Zbudziły 
mnie chropawe śmiechy i przekleństwa dwóch ma
rynarzy stojących w korytarzu plecami do drzwi 
przedziału. Siedząca obok młoda zakonnica to ru
mieniła się, to znów opierała głowę na dłoniach, tak 
by szczelnie zatkać uszy. Kiedy przekleństwa i wspo
minki z ubiegłej nocy nie ustawały, otworzyła drzwi 
i grzecznie zaprosiła marynarzy do środka. Mary
narze nie mniej grzecznie odmówili, ale zmienili ję
zyk. Zasnąłem jeszcze raz, tym razem do rana.

Jeśli zważyć długość rozłąki i burze, jakie prze
chodziła rodzina w Kraju spotkanie i przywitanie 
wypadło trzeźwo i bezceremon alnie. Wycałowałem 
wprawdzie bruzdy matczynej twarzy i siwiej ące wło
sy siostry, ale sielanka skończyła się już po trzech 
dn ach, k:edy postanowiłem wyruszyć w objazd zna
jomych, Zapytano mnie, czy przyjecha em do rodzi
ny, czy też do znajomych. Na razie ani ja, ani ro
dzina nie wiedzieliśmy że objazd trwać będzie dwa 
tygodnie, a potem będzie drugi i trzeci. Następną 
pretensję zgłos ił o to, że im nie miałem nic do po
wiedzenia o moich przeżyciach wojennych. Gdybym 
był poza domem sześć tygodni, jak w swoim czasie 
Marian, blacharz z Targowicy, może jak on, miał
bym wiele do opowiadania. Ale po 18 latach?

Pobyt poza domem przedłużał się. Wiatry niosły 
mn e od Tarnowa do Jasła, od Krakowa do Tar
nowskich Gór. Oświęcimia. Bielska-Białej i Katowic. 
W domu zatrzymałem się dość długo by zjeść parę 
królików, koguta, oraz zakosztować pierogów z jabł
kami i knedli ze śliwkami

Wypadło mi też jechać do Warszawy. Przysłowio
wa gościnność polska wychodziła na wierzch. Doz 
nawałem jej nie tylko od rodzin przyjaciół, dla któ
rych wiozłem pozdrowienia, ale i od osób, których 
funkcje podobne były do czynności linek sterowych. 
Poruszali bezpośrednio sterem a sami wprawiani by
li w ruch kołem sterowym, które było poza granica
mi państwa.

— Przede wszystkim — oświadczyli mi — jesteś
my popażdziernikowcami. Pan, jeśli już musi pi
sać, to czy koniecznie trzeba używać różnych wycie
czek pod adresem minionego okresu? Przecież tym 
nie poprawi się niczyjej sytuacji.

Odparowałem przeciwzarzutem:
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— Czy panowie mają na myśli pierwszostronicowe 
artykuły upamiętniające 25-ą rocznicę mordu 9 chło
pów w powiecie rzeszowskim przez sanacyjną gra
natową policję, które czytałem w drugim dniu po 
moim tu przyjeździe? Oczywiście był to mord. Wy
starczy jednak 9 pomnożyć przez cyfrę by dała nam 
sumę ofiar w Poznaniu, a uzyskamy rzeczywistą per
spektywę na oba mordy. Czy tego rodzaju artykuły 
mogą poprawie czyjąkolwiek sytuację?

— Pan nie rozum e — powiedziano mi. — Gazeta, 
któraby nie zamieściła tego artykułu, przestałaby 
wychodzić.

— Tak, wiele rzeczy nie rozumiem — przyznałem.
Polska złota jesień była w pełni. Jakby to dobrze 

było, gdyby... i utykałem. Po jeszcze jednym wypa
dzie, tym razem do muzeum w Oświęcimiu, cierpli
wość rodzńy skończyła się, i skończył się też mój 
urlop. Zdążyłem wyjść raz na grzyby w piękne, gó
rzyste i zalesione okolice Cieplic.

Znów pożegnania, pociąg, stacje, stacyjki i śpiące 
wioski.

« « *

Hajba mieszkał niedaleko poza Gdynią. Zaprowa
dził mnie do niego ów przyjaciel z wewnętrznymi 
krwotokami, w Gdyni także pełniący rolę mego prze
wodnika. Hajba oczekiwał nas, ale miał tylko parę 
minut czasu. Ze swojej pracy nie mógł się zwolnić. 
Zestarzał się mniej niż ja. Popatrzyliśmy sobie w 
oczy przenikliwie i uścisnęliśmy prawice, popytał o 
parę nazwisk kolegów pozostałych za oceanem. Nie 
chciałem mu przypominać naszych przeżyć wojen
nych, a szczególnie ostatniej rozmowy w kuchni 
przy rumie z cukrem, pieprzem i goździkami. Byłem 
pewny, że pamiętał, jak i ja.

—. Najpierw jak się panu powodzi? — zapytałem 
z opóźnieniem.

— Było źle, jest lepiej. Słyszał pan chyba o mnie 
— stwierdzał raczej niż pytał z ironicznym uśmie
chem.

— Tak. Przychodziły raczej ponure wieści.
— Szkoda, że nie mam czasu— wyznał.
— Nie mógłby pan zatelefonować do pracy?... — 

podsunął mój przewodnik.
Hajba wydawało się ważył coś w myślach, ale 

postanowił w końcu że nie.
— Ciekawym jakie bzdury dochodziły tam do was? 

— zainteresował się.
— Wyjaw pan fakty — próbowałem go.
— Nie — z uśmiechem zaprzeczył. — Usłyszmy 

najpierw bzdury.
— A w ęc — zacząłem. — Po powrocie do Kraju 

był pan dalej w marynarce. Udowodnionu panu sa
botaż. Pod sąd. Udało się ocalić życie. Przepisowo 
dostał pan tylko 15 lat. Po Październiku udowodnił 
pan z kolei, że cały sąd i sabotaż był lipą. Zwolnio
no pana i zrehabilitowano.

Milczał dłuższą chwilę, potrząsał głową potaku
jąco, wreszcie przyznał.

— Wie pan, to się z grubsza zgadza. Cztery lata 
szkoły antykomunistycznej robi swoje — wyrzucił 
jakby do s ebie, na zakończenie.

Zarzucił lekki paltot i wyszliśmy. Było mi trochę 
przykro. Tyle sobie obiecywałem po tym spotkaniu. 
Ale — plany na noc już miałem .Musiałem się wyz
być przewodnika. W tej zamierzonej wyprawie wo
łałem nie mieć świadków.

* * «

Przyznam się, że czułem skrępowanie. Nie krępo
wałem się dziewczyny krzątającej się koło herbaty, 
ale w ogóle. Cała sprawa, sposób podejścia, oklepa
ne słowa uchodziły 20 lat temu, ale dziś? W moim 
wieku? Sama dziewczyna nie była nawet upatrzona 
czy upodobana przeze mnie. Miała tu prawo być, 
była we własnym pokoju. Ja zaś mogłem się znaleźć 
w innym mieszkaniu z inną dziewczyną; o pięć lat 
starszą czy młodszą, blondynką czy brunetką — to 
drobnostka.

Ciemna ulica sprzyjała moim ciemnym zamiarom. 
Niedaleko przede mną snop światła jakby przekra 
czał drogę. Po kilkunastu krokach przeszedłem do 
półotwartych drzwi Za smugą światła dochodziło 
rzężenie i stuk wielu maszyn do szycia. Zatrzyma
łem się na rogu, rozejrzałem i zawróciłem. Tuż prze
de mną ze snopem światła z uchylonych drzwi wy
sypała się gromadka ćwierkających dziewcząt i o 
stateczniejszych głosach kobiet.

— Gdzie można zjeść dobrze kolacje? — zapyta
łem przechodzącej grupki.

— Na tej ulicy nie — wyrwała się jedna. — za
raz... zaraz... — przystanęła na chwilkę.

— Pokaż mu kawiarnię na... — wmieszała się 
druga, ale nazwy ulicy nie dosłyszałem.

— Ja idę w tym kierunku — zaofiarowała się 
pierwsza.

Grupka zaczęła się rozpraszać. Dziewczęta skrę
cały w boczne ulice.

— Chętnie jadłbym w pani towarzystwie... — za
proponowałem.

— Wie pan, bardzo chętnie, ale dziś nie mogę, 
może w czwartek?

—- Szkoda. Rozczarowany jestem — mruknąłem.
— Jeśli pan chce — podjęła znów — wskażę kole

żankę. Chętnie będzie panu towarzyszyć.
Musieliśmy podbiec by zrównać się z czarną jak 

kruk dziewczyną
— To ta — wskazała i odeszła.

* ❖ *

Leżałem na łóżku z wieloma poduszkami i podu- 
szeczkami, które utrzymywały mnie w siedzącej ra
czej, niż leżącej, pozycji i obserwowałem ruchliwą 
czarnulkę

— Takiej kolacji nie jadłam nie wiem już kiedy — 
ćwierknęła, głaszcząc brzuszek kolistymi ruchami. 
Krajała cieniutkie, jak bibułka, plasterki cytryny 
i wrzucała je do szklanek. — Pan niezbyt rozmow
ny — zauważyła podając mi herbatę.

— To prawda — przyznałem.
Cóż miałem mówić? Pytać, gdzie są rodzice? Czy 

mieszkała w Gdyni przed wojną? Ile ma lat albo 
jak zeszła na tę drogę? Co mnie to wszystko mogło 
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obchodzić? Był czas kiedy chętnie słuchałem rzew
nych wyznań i żalów, zawsze podobnych do siebie. 
Ucieczka albo wyrzucenie z domu, poszukiwanie pra
cy, praca w barze-spelunce, kochanek, który za
wiódł. Czy ta przeżyła podobną historię? Lepiej nie 
pytać. Ale choćby dla formy trzeba było coś po
wiedzieć.

— Jak ci się żyje? — zagadnąłem, nie mogąc nic 
lepszego wymyślec.

— Och, tak się wlecze — odparła obojętnie. — Pan 
jest dziwny człowiek, o nic nie pyta. Tylko o jed
no. Ale to później — dodała bez entuzjazmu. — 
Właśnie dlatego chciełabym wszystko opowiedzieć, 
a znów zmuszać pana do słuchania nie mogę.

— Jeśliby to ci miało ulżyć, to proszę.
— Ach, ulży nie ulży. Co się stało, nie odstanie — 

i zresztą wszyscyście jednakowi.
Niewiele się można było zorientować z tych bez

ładnych i ogólnikowych wypowiedz . Z drugiej stro
ny na upartego można się było domyślać.

Zdjęła buciki i podeszła do łóżka.
— Czy można? — zapytała przekornie.
— Oczywiście, twoje wyro.
Ułożyła się na wznak obok mnie.
— Bo co by pan na to powiedział, — rozpoczęła. 

— naprzód gwałcą obcy, potem swoi robią ze mnie 
to, czym jestem, a potem do więzienia zamykają. 
Pierwszy raz... niewiele pamiętam. — Tu rzuciła mi 
spojrzenie domagające się bym czytał pomiędzy li
niami. — Miałam niecałe jedenaście lat. Więcej 
wiem z opowiadań sąsiadek niż z pamięci. Jakieś 
piwnice zapchane ludźmi. Wyjść nie można było, bo 
straszne huki i cała piwnica drgała. Potem ludzie 
zaczęli krzyczeć że idą nasi wyzwoliciele! Ktoś ra
dził żeby siedzieć cicho i żeby się poza piwnicą nie 
pokazywać. Jedna z sąsadek wydarła się na ulicę, 
niby kogoś witać. Myśmy wyglądali tylko przez ta
kie małe zakratowane okienka. Tuż nad chodnikiem. 
A potem piekło się rozpętało. Jakieś obdarte pija
ki w mundurach wpakowali się do nas. Słyszałam 
krzyki i piski sąsiadek. Ja wcisnęłam się w kąt za 
beczkę. Ale jeden z tych dzikich mnie zobaczył. Pa
miętam, że mnie obdarł z sukienki. A potem... po
tem leżałam u sąsiadek długie, długie miesiące, do 
szpitale były zapełnione przez obcych wojskowych.

Z pozycji na wznak skurczyła się jak gąs!ennica 
niebezpieczeństwem. Przez chwilę leżała cichutko, i 
raz tylko, czy dwa pociągnęła nosem. Nie przynag
lałem jej. Przekręciła się ku mnie i ciągnęła wspom
nienia. Głos zapiszczał jej, jakby utkwił gdzieś pod
czas ciszy. Zaczęła od słowa:

— W jakiś czas wszystko się uspokoiło, chodzi
łam trochę do szkoły. Sąsiedzi mówili, że moja mama 
zginęła gdzieś podczas wojny. Ale ja dowiedziałam 
się od koleżanek, że oni tylko tak do mnie mówią a 
między sobą mówią inaczej. Mama żyła z jakimś 
Niemcem i jak Ruscy szli, musiala uciekać.

Obróciłem się na bok, bym mógł patrzeć na pięk
ne krucze włosy, rozsypujące się po poduszce. Trud
no mi było, nie chciałem wierzyć, że od tak dawna 
dziewczna była w poniewierce. Nie ćwierkała już. 
Głos zmienił się w tonie i nabrał powagi. Uniosła 
wzrok — i patrzyliśmy sobie w oczy. Przerwała opo

wiadanie jakby wpatrywanie się we mnie rozproszy
ło jej myśli.
— Jak panu na imię? — zainteresowała się dopiero 
teraz.

— Feliks.
— Hm, panie Feliks — powtórzyła za mną. — A 

gdzie się pan Feliks obracał przez wojnę?
— Ot tak, trochę tu, trochę tam — zbyłem ją.- 

Jeszcze n.e skończyłaś o sobie... — przypomniałem 
jej.

— Ciekawski — powiedziała z uśmiechem. Z pod
jęciem opowiadania znów spoważniała. — Spotkałam 
raz na ulicy takiego dobrze ubranego pana i on mnie 
zatrzymał i powiedział, że wszystko wie o mojej 
matce i o mnie. Powiedział, że to była kolaboracjo- 
nistka i — jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka 
i córka... Przedstawił się, że jest z urzędu i ma pole
cenie zająć się mną. Nie wszystko zrozumiałam co 
mówił o matce, ale tak to przedstawił, że przez ma
mę i ja też jestem winna. Uspokoił mnie jednak, bo 
będąc człowiekiem z urzędu, może na wiele rzeczy 
przymknąć oczy, tylko by mu wierzyć i zaufać. Jak 
mu zaufałam, reszty może się pan domyśleć. Mało 
tego. Wyznaczył datę i kazał na siebie czekać na 
ulicy pod latarnią. Przyszedł, ale nie sam. Przypro
wadził dwóch milicjantów i ci mnie wzięli i zam
knęli za uprawianie nierządu. W więzieniu dawali 
nam nauki i pogadanki, że w systemie socjalistycz
nym nie ma miejsca na nierząd i że im prędzej 
skończymy to przeszkolenie, tym lepiej dla nas, bo 
wcześniej zostaniemy zwolnione by wziąć się za ja
kąś pożyteczną pracę. Nie byłam tam sama. Były 
młodsze i starsze i takie i siakie. Wszystkie siedziały 
za, to samo, i ja musiałam siedzieć i słuchać, i ani 
słowa o tym, że to oni na mnie nierząd dokonali, 
bo by powledzili że nie jestem na tyle przeszkolona, 
by zająć pozycję w społeczeństwie.

Przeniosłem wzrok na starą szafę, co nie było 
trudno, bo stała naprzeciw łóżka... Jakby to dobrze, 
gdyby... myślałem. Imitacja sęków i słoi, jakie kie
dyś sam robiłem, zdobiły szafę.

— Powiedz mi teraz coś o sobie („pan Feliks" już 
odpadł) — prosiła.

Zanurzyła dłoń w moje włosy i przepuszczała je 
przez palce.

Powiedzieć jej cos o sobie? Skąd by tu zacząć? 
Od środka czy od wczoraj? Czy tak jak się życiorys 
pisze?

— Nieznośny jesteś z tym swoim milczeniem — 
wyszeptała, gdy cisza przeciągała się.

— Wiesz masz rację — przyznałem.
Podciągnęła kolano wysoko pod brodę, położyła 

ram’ę przez moją szyję, nosek przytuliła do ucha 1 
udawała że śpi.

— Nie powinnam była nic o sobie mówić, to tylko 
odstraszyło cię — szeptała.

—• Niczym mnie nie odstraszyłaś, zal mi tylko... — 
tłumaczyłem się, nie spuszczając oczu z szafy.

jakiś cwaniak skomblnował słoje wąskie, potem 
szerokie, jak gęsie pióra ułożone końcami, jedno nad 
drugim. Potem linie zwężały się, by następnie ro
zejść się i dać początek naprzód elipsie, potem kołu. 
A w środku sęk. Sęk był czterokrotnie pęknięty. (To 
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się robiło zwykłą gumą do wymazywania). Na wierz
chu szafy sponad frontowej rzeźby serca, mieniła się 
szklana kopuła. Mogło to po prostu być naczynie w 
rodzaju półmiska. Szwendała się po nim mucha.

— Zgasić światło? — zapytała jeszcze.
Już bez udawania robiła wrażenie sennej.
— Nie.
Pod szkłem czernił się przedmiot okrągły i płaski. 

Dalszą część zasłaniała rzeźba, ale wierzch wyglą
dał jak czapka. Nie marynarska; marynarska bo
wiem z płaskiego denka przechodzi w dół pod kątem 
ostrym. Ale bosmańska. Ta nawierzchnię ma jak 
spłaszczony bochen Chleba. Przedmiot pod szkłem 
takie właśn!e miał kształty. Wiele jest rzeczy podob
nych do górnej części czapki bosmańskiej. Gdyby na 
moim miejscu leżał wędlinlarz, to z tej pozycji zwi
dzieć by się mu mogła wielka kicha. Można też to 
było wziąć za placek polany czarnym lukrem.

Mogłem co prawda zaspokoić ciekawość z bliska, 
ale wymagałoby to wysiłku podźwlgnlęcia własnego 
ciała i podejcia do szafy. I po co mi to? Co mnie 
to obchodzi co tam jest? Było mi niewygodnie. Górę 
poduszek zsunąłem na podłogę. Skrzyżowałem ra
miona na piersiach 1 zmrużyłem oczy. Czarnulka 
poruszyła się.

— Czy naprawdę będziesz spał? — spytała gło
sem zawodu raczej niż zadowolenia.

— Będę spał.
— Ja jestem śpiąca — po dziecięcemu szeptała, 

jakby chclała przynaglić cel, do którego rzekomo 
przyszedłem.

Rzekomo — bo z wyraźną propozycją nie wystą
piłem.

— Możesz zgasić światło — poleciłem.
W ciemnościach uchyliłem koc, po czym wsunę- 

łem się pod niego. Z okna, choć przez firankę, wpa
dało na tyle światła by ukazywać jej sylwetkę drep
czącą cichutko w pończochach, jak kot, potem pal
cami manipulującą koło bioder i nogami skopującą 
sukienkę. Stara szafa przybrała teraz wygląd ciem
nego bloku, bez ozdobnych słoi i sęków i tylko ze 
świecącym punkcikiem na wierzchu, gdzie było szkło. 
A pod szklanym nakryciem? Wyskoczyłem z łóżka, 
namacałem kontakt i przekręciłem. Na chwilę zo
stałem oślepiony. Podsunąłem krzesło, z jego wy
sokości patrzyłem na szklaną wazę z góry. Pod nią... 
Nie myliłem się: bosmańska czapka.

Czarne włosy i blada twarzyczka ostrożnie wysu
nęły się z ukrycia, oczka obserwowały moje ruchy. 
Odkryłem wazę i wprawnym chwytem podjąłem 
czapkę. Szybko zajrzałem do jej wnętrza. Na zatłu- 
szczonej od włosów patce widniała pieczęć: Piłaś 
Paweł.

— Nie bój się pan, panie Feliks, — zapewniała 
twarzyczka z nad koca, — nikt nas tu nie znajdzie. 
Miałam wprawdzie ojca w marynarce, ale on zmarł 
w Anglii.

Biedna dziewczyna. Chclała mnie uspokoić i roz
wiać obawy najścia nas przez ojca lub brata. Nie 
wiedziała, że moje odkrycie usuwało jej troskę o 
moje obawy. Za cenę przywrócenia Filasowi życia 

nym na gorącym uczynku. Z owalu, gdzie poza da 
szkiem czapka wystaje najdalej, między podszewką 
a suknem, sterczał róg sztywnej, białej karty. Wy
ciągnąłem ją. Od razu rozpoznałem legitymację me
dalu morskiego, gdyż miałem taką samą. Prostokątna 
karta z niebieską wstęgą od rogu, miała też wizerun
ki obu stron medalu. Na lewej widniały słowa: „Pol
ska Swemu Obrońcy". A jakże. Sam przecież pako
wałem ziemską posiadłość Piłasa. Między listami i 
zdjęciami wysłałem leg-tymację. Delikatnie, jak re
likwię, wsunąłem kartę gdzie była, czapkę położyłem 
1 nakryłem szkłem. Usiadłem na łóżku i przez chwilę 
nie wiedziałem co czynić dalej. Posmutniała dziew
czyna, o której zapomniałem, milczała.

— Panie Feliks, co się panu stało?
Nie była ważna czapka. W tej chwili, jak nigdy 

przedtem, zastanawiałem się nad znaczeniem słów z 
lewej strony medalu. Podpisany na dowodzie szef 
kierownictwa marynarki wojennej. Nadany takim „a 
takim dekretem prezydenta. To tylko przejściowi 
przedstawiciele kraju. Trzy słowa wyraźnie «twier- 
dzały o co chodzi. Ani samozwańczy władcy zaprzy
jaźnieni ze Wschodem, ani mający monopol na mi
łość do ojczyzny na Zachodzie, ale Polska. Czyli ob
szar, naród, krajobraz, powietrze, zwyczaje. Wszyst
ko to pała wdzięcznością dla swego obrońcy, w tym 
wypadku Piłasa... Jeśli chodzi o mnie... Głupstwo! 
Podniosłem but i wolno zacząłem go wkładać. Dzie
wczyna wysunęła się spod koca, zwiesiła ciało przez 
krawędź łóżka i patrzyła co robię. Białe plecy z pa
ciorkiem biegnącym przez środek mogły mnie znę
cić jeszcze chwilę temu.

— Panie Feliks, co pan robi? Dlaczego? — zaczę
ła łkać pytaniami. — Gdzie pójdziesz w środku no
cy? Dlaczego odchodzisz?

— Nie pytaj mnie, siostro — odburknąłem non
szalancko.

Pod jej zwisającą głową stał mój drugi but. Nie 
spostrzegłem, że mu się przypatrywała.

— Ja takich jeszcze nie w’dzlałam. Bez sznuró
wek!... — dziwowała się przez łzy.

Wytrąciłem go z jej ręki zanim zdążyła spojrzeć 
pod jego spód. Stało tam jak byk: „Madę in Eng- 
land". A nuż zobaczy i zacznie w swej czarnej głów
ce dochodzić do pewnych konkluzji. A może i łączyć 
je z moją osobą. Po co ma wiedzieć prawdę? Czy nie 
wystarczy, że ja ją znam? Wciągnąłem sweter 1 blu 
zę. Dźwięk monet w kieszeni przypomniał mi, żt 
jest to moja ostatnia szansa pozbycia się ich. Na 
..Batorym" złoty jest wyłączony z obiegu. Wyłoży
łem dwie garści niklaków, trochę zmiętych 10-zło- 
tówek i sporo grosiwa. Zacząłem liczyć

— Nie pójdzie pan nigdzie — oponowała czarnul
ka. Okręciła s>ę kocem i stała, pożal się Boże! — 
Ja nie chcę żadnych pieniędzy! — krzyknęła.

Wystawiła ramiona jakby mnie chclała objąć za 
szyję Były to ruchy niepewne i dalekie od tych, 
jakich używają zawodowe kokoty. Zanim ramiona 
dotknęły mojej szyi, cofnęła je szybko z rezygnacją. 
Zaczęła mocno trzeć oczy. Naliczyłem 172 zł, poza 
drobnymi. Musiała chyba wreszcie zrozumieć, że 
nic nie zmieni mojej decyzji przerwania sielanki i -- • —1 r>v.^Kinv-, | n nrjrr 



NASZE SYGNAŁY 7

wiedzenia. Nie chciałem przeciągać chwili, która o- 
bojgu nam była bardziej niż przykra.

— Zatrzymaj sobie to, — wskazałem na pienią
dze, — bo napewno ci się przydadzą. Mnie po tej 
forsie nic — dodałem.

Dlaczego teraz wychodzę? żeby nie spóźnić się na 
pociąg? Za późno było uciekać się do sztubackich 
kłamstw. Nie mogłem wyjaśnić prawdy. Nerwowo 1 
podświadomie zetknąłem się z nią, objąłem i poca
łowałem w usta. Odwdzięczyła się tym samym. 
Obejmując mnie ramiona popuściły koc, który zsu
nął się do jej stóp. W tej chwili uświadomiłem so
bie z czego rezygnuję i co tracę. Pod bosmańską 
czapką na szafie ukazała się stroskana twarz mego 
przyjaciela. Jego oczy karciły mnie.

Trzasnąłem za sobą drzwiami.

» * *

Patrzyłem bezmyślnie w sine zagony Bałtyku. Go
niły się. spluwały pianką szumiały, łączyły s ę. dwo
iły i troiły. Dziób „Batorego" pruł, jak pługiem, a za
gony falowały po bokach.

„Polska Swemu Obrońcy". Piłaś nie potrzebował 
wdzięczności od ojczyzny. Wątpię, czy by błł brawo, 
gdyby s.ę dowiedział o przejściach córki. Znając go, 
wiem, że wpadłby do baru ,aby zatruć się trochę, 
jak to robił dawniej. Jak zapłacono Hajble, krwo
tocznemu przyjacielowi i Im podobnym — wiem. 
Jeśli chodzi o mnie. . głupstwo!

Wincenty Cygan

Przedruk z ..Wiadomości" — za łaskawym 
zezwoleniem Redakcji.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Odznaczenie
W dorocznej liście noworocznej mianowanych przez 

królową Elżbietę II-gą z wielką radością i zadowoleniem 
wyczytaliśmy nazwisko Kolegi naszego kmdr. ppor. dr. 
B. Markowskiego. Dr. Markowski otrzymał O.B.E. (Ofi
cer of the Order of Brltish Empire; za zasługi położone 
w British Honduras, gdzie od lat wielu zajmuje on sta
nowisko naczelnego cnirurga w Belizie. Dr. Markowski 
cieszy się tam enzym szacunKiem i odznaczenie to jest 
wyrazem wielkiego uznania ze strony Włauz i społeczeń
stwa miejscowego.

Gratulując serdecznie Dr. Markowskiemu tego odzna
czenia przesyłamy mu wszyscy dużo najlepszych życzeń 
i powoazema w dalszej pracy.

Składki dożywotnie
Następujący członkowie Koła Glasgow wpłacili skadki 

dożywotnie;

kol. W. Wojciechowski-Poraj
„ B. Lassa
„ B. Banasiewicz 

oraz
„ T. Lesisz

£10.10.0
10.10.0

10.10.0

10.10.0

W związku ze świętami Bożego Narodzenia Zarząd 
Główny S.M.W. otrzymał około 120 listów i życzeń od 
członków i przyjaciół i innych organizacji. Wszystkim 
którzy pamiętali o SMW Zarząd Gł. składa serdeczne 
podziękowanie.

Z karty żałobnej
Dnia 8 grudnia zmarł nagle na serce kpt. mar. Wil

helm Kamuda przeżywszy lat 56. Śmierć powszechnie 
znanego i łubianego Kolegi poruszyła nas wszystkich 
głęboko wywołując uczucie szczerego żalu. Odszedł od 
nas dobry kolega którego cechowała radość życia i jak 
to słusznie żegnając go w imieniu kolegów, podkreślił 
kmdr. Wroński, jeden z nielicznych już rycerzy zanika
jącego romantyzmu.

Cześć Jego pamięci

Na skutek licznych zapytań i szczerego zainteresowa
nia się stanem zdrowia kpt. Anczykowsklego podajemy 
do wiadomości Kolegów że po 4-ro miesięcznym pobycie 
w szpitalu (ostatnio w Liverpool) stan jego zdrowia zna
cznie się poprawił tak że jest nadzieja że w przeciągu 
kilku tygodni kpt. Anczykowski opuści szpital.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. KPT. MAR. 
J. GINSBERTA

Następujące dary wpłynęły na gwiazdkę dla chorych 
i inwalidów.

Rois Radio 1.10. 0
M. gwirska 0.10. 0
K. Hess 10.11.11
M. Wasilewski 2. 0. 0
E. Nowak 1. 0. 0
P. Burkaba 3.10.11
L. Ziembicki 1. 0. 0
E. Pławski, M. Pulchny 2. 0. 0
J. Piór .2. 0. 0
T, Farbisz 10. 0. 0
W. Lasek 0.10. 0
R Tymiński 5. 0. 0
C.Wronowski 1.15. 0
M. Kadulski 1.15. 0
J. Starzyccy 2. 0 .0
L. Zdanowicz 3.10. 0
Z. Jagusiewicz 1. 0. 0
M. Maciejewski 2. 0. 0
W. Pstruszeński 11. 4
Z. Kiciński .................. ..... 40. 0. 0
J. Tumaniszwili 5.10. 0

Zamiast życzeń
J. Busiaklewiczowie 2. 0. 0
B. Wrońscy 2 0. 0
A. Wacięgowie 1. 0. 0
E. Pitułkowie 2. 0. 0
S. Rusieccy 2. 0. 0
B. Biskupscy 1. 0. 0

W imieniu chorych i inwalidów przesyłamy serdeczne 
Bóg zapłać.
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Z KOLEGAMI PO ŚMIECIE

Vancouver, 7 grudnia 1961.

Nadchodzi gwiazdka 1 czas na złożenie Władzy Ma
rynarki Wojennej „in Exile’’ sprawozdania z dobrych 
i złych uczynków 1 przeżyć za rok ubiegły (1961).

Ostatnio pisałem do Pana tuż przed wyruszeniem na 
2 ,tyg. urlop. Opuściliśmy Vancouver 11-go sierpnia 
spędziliśmy 2 dni w Harisson Hot Springs a 13-go po
pędziliśmy przez góry i dolinę Okanagach do Osoyoos. 
Byliśmy tam w ub. roku i zatrzymaliśmy się w tym 
samym motelu nad samym jeziorem. Przez 10 dni pra
żyliśmy się w słońcu (100-105 F.) kąpaliśmy się (woda 
72%F). ja osobiście grałem w golfa, jeździliśmy na 
pstrągi (rezultat 0) i zwiedziliśmy wszystkie możliwe 
miejscowości w zasięgu 40 mil. 22-go przekroczyliśmy 
granicę i truchcikiem zajechaliśmy do Sun Lakę, 
Wash., gdzie zatrzymaliśmy się we wspaniałym co do 
wygody motelu i również nad brzegiem jeziora. Krajo
braz — raczej księżycowy. Dziesiątki mil dookoła war- 
stwicowe czarne góry i lawy, ani pół drzewka, nato
miast w dolinach przy jeziorach trochę zieleni i poje- 
dyńcze drzewka. Widok ponury ale niezmiernie ciekawy 
historycznie — dla geologów. Podobno 30-50 milionów 
lat temu tędy płynęła Columbia. Zgodnie z ilością 
warstw -l----50 razy gdzieś coś się działo, trzęsło i wy
buchało a świeża lawa budowała nowe krajobrazy. Nie 
omieszkaliśmy zwiedzić tamtejszy Petrified forest gdzie 
leżą skamieniałe drzewa, w dzień siedzieliśmy przeważ
nie w cieniu (-1---- 115F), wieczorami jeździliśmy na wy
cieczki a w nocy słuchaliśmy koncertu t.zw. Bullfrogów. 
Potężne te żaby kwaczą takim basem, że raczej przy
pominają głos „bulka’’ aniżeli „frog’a”. 24-go byliśmy 
już w Sakima, gdzie w jeszcze bardziej luksusowym i 
tańszym motelu spędziliśmy następne dwa dni i wresz
cie przez Mt. Rainier i cudne lasy powróciliśmy 26-go 
do Vancouver. Urlop udał się! Kilka dni po powrocie 
w telefonie odezwał się znajomy głos — „Melduję się 
posłusznie Białowski”. Przyjechał Michał z całą rodzi
ną, byli już u nas, sztama nawiązana, a teraz czeka
my jak urządzą się (kupili sobie nowoczesny dom w 
Seattle) i jedziemy do nich na oblewanie. Ogromnie cie
szymy się z przyjazdu pp. Białowskich i sądzę, że kolędy 
będziemy śpiewali już razem, — raz w Seattle raz w 
Vancouver. Pierwszą kartkę świąteczną otrzymaliśmy 
od Horodyskiego (Hackbeila) — z Formozy. Mieliśmy 
list od Seiferta — chwali się, że ma dużo pracy domo
wej... że siedzi na wysokiej drabinie, że maluje i repe
ruje.

Junior przylatuje dopiero 29-go. Obecnie po wizycie 
na Bermudach i spędzeniu kilku dni w Chaleston Vir- 
ginla, poleciał spowrotem na swój Bonaventure i przy
puszczam, że mają tam — w West Indiach jakieś wspól
ne ćwiczenia z Amerykanami. Wiecznie musimy 
tęsknić za chłopcem. Teraz widujemy go raz na rok. a 

jak się ożeni (narazie jeszcze trzyma się w kawalerskim 
stanie) — to już będzie należał do rodziny żony. Nic 
na to nie poradzimy. Pulchni są zdrowi, ale jakoś za- 
strajkowali, zatrzymali się na siedmiu pociechach. Dzie
ci są miłe, ładne i doskonale wychowane.

Wspólnymi siłami zbudowaliśmy w Vancouver przy 
naszej parafii św. Kazimierza polską szkołę, uświęca
jąc w ten sposób 1000 lecie Polski Chrześcijańskiej. Jest 
to spory wysiłek pieniężny, ale szkoła stoi. Mieliśmy 
też tu uroczystość poświęcenia sztandaru SPK. Miał 
przyjechać gen. Anders, ale nie przyjechał. Pierwszym 
chorążym zostałem ja. Mieliśmy kapitanów, poruczni
ków i komandorów podporuczników, ale komandor cho
rąży to chyba pierwszy w historii.

Miesiąc temu moja Małżonka wracała Consulem z ja
kiegoś posiedzenia i żostała uderzona z tyłu przez po
tężnego Cadillac’a. Od siły uderzenia oparcie siedzenia 
zostało wygięte na poziomo a cała rufa zgruchotana 
(remont 450 doi.). Pierwszego dnia żona nie odczuwała 
żadnych specjalnych sensacji, ale po 25 godz. zaczęły 
się bóle głowy, szyji i ramion. Prześwietlenie nic nie 
wykazało, ale bóle trwają nadal. Lekarze stosują jakieś 
naświetlania, grzania krótkofalówki itp. Kierowca, rzesz 
jasna był zalany, ale asekuracja musi za wszystko za
płacić.

To chyba wszystko, a teraz w imieniu żony i swoim 
przysyłam bardzo serdeczne życzenia świąteczne i „tra
dycyjne’’ —aby nie było gorzej w nadchodzącym 1962 
roku, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i w dobrym „spi- 
rycie”.

Szczerze odddany
E. Pławski

Szwajcaria 18.12.1961.

...Dziękuję za listy. Cieszę się że nasze Stowarzysza
nie nareszcie prosperuje i wiem, że nie odbyło się to bez 
nieustannego wysiłku ze strony członków zarządu, a więc 
razem z życzeniami Wesołych świąt Bożego Narodzenia 
łączę powinszowania dla tego zasłużonego sukcesu i ży
czeń aby nasz „Stowarzyszony okręt” już wciąż pozo
stał na równej stępce i utrzymał się już stale na tym 
pomyślnym kursie!

U mnie istotnie bez zmiany — Szwajcaria Francuska 
jest istotnie przyjemnym krajem i przechodzi obecnie 
fazę ogromnego rozwoju — ale mimo to raczej w Anglii 
czułem się bardziej „w domu’’ — a samo słowo ma w 
sobie jeszcze inną nieosiągalną nostalgię...

Cieszę się że moje próby podtrzymania materiałowe
go „Sygnałów” są przydatne.

„Trójkąt Strzału” nie jest kontynuacją „Z kartek 
Pamiętnika” ale przeskokiem o dwa lata później. Część 
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Il-gą pamiętnikarską, od maja 1939 do końca 1940 ro
ku mam jeszcze w maszynie i przyszlę dopiero po świę
tach.

Oczywiście pozostawiam redakcji całkowitą swobodę 
działania w częściach, lub całości tych wspomnień.

Nie wiem czy będę miał oKazję odwiedzić Anglię w 
1962 — ale na rok 1963 będę proponował zjazd rocznika 
1938-1941 na nasze 25 lecie! Obiad u Ritza, konferen
cja plus lampka wina na Collingham Gdns., ja
kąś atrakcję w West Endzie to w sobotę — a w nie
dzielę mszę św. w Brompton Oratory za poległych Ko
legów i ponownie zebranie na Collingham Gdns. i 
rezolucje kontaktów, ponownych zjazdów i... pracy dla 
Stowarzyszenia, które aby nas lub nasze dzieci do Wol
nej Polski doprowadziło! Będę o tym pisał do Kostka 
Zubkowskiego którego wybór na II prezesa filled me 
with joy!

Łączę serdeczne życzenia dla morskiej rodziny. 
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 1962,

M. Wasilewski

Birmingham 9,11.1961.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obiad koleżeń
ski Oficerów Marynarki Wojennej. Niestety nie będę 
mógł wpaść do Londynu w tą właśnie sobotę.

Jak zdaje się pisałem do Kolegów obecnie udało mi 
się zdobyć stanowisko wykładowcy psychologii pedago
gicznej w Seminarium w Birmingham no i nie mając 
jeszcze nowego domu mieszkam od poniedziałku do 
piątku w College a w piątek jadę do domu do Malvern 
do rodziny. Po świętach będę zdaje się dojeżdżał bo po
ciągi z Malvern bardzo szybkie a tam dzieci w szko
łach 1 nie warte ich ruszać z dobrych szkół dopóki się 
nie zdecydujemy na nowe miejsce postoju.

Jakby ktoś z Kolegów był kiedyś w Birmingham to 
bardzo proszę napisać lub zadzwonić a z radością spę
dzę wieczorek w jakiejś B’hamskiej knajpie lub hoteliku 
— College jest oczywiście do zwiedzenia jeśli ktoś sie 
interesuje.

Bardzo żałuję że nie mogę się wybrać tym razem no 
ale co się odwlecze to nie uciecze—

Uprzejmie proszę pozdrowić wszystkich
Jarosław Wańkowski

Kenmore USA, grudzień 1961.

Serdecznie dziękuję za list i garść wiadomości. Nie pi
sałem natychmiast bo całe lato tyrałem nad przeróbką 
domu. Ożeniłem się 3 lata temu, więc znów jestem z ro
dziną. Znudziło mi się mieszkać u kogoś więc kupiłem 
jednorodzinny dom. Mamy 3 sypialnie, łazienka na — 
górze. Hall, salon jadalnię i kuchnię na dole poza tym 
jest piwnica pod całym domem, ogródek i garaż. Z miej
sca zrobiłem sporo przeróbek. Większość własnymi ręka
mi, robiąc wieczorami, w soboty i niedziele, rezultat jest 
dobry. Tu w tym kraju można wszystkiego się nauczyć 
i wszystko zrobić jak się chce i ma trochę grosza lub 
stałą pracę. Właściwie Stany Zjednoczone to kraj gdzie 
każdy coś robi, przerabia, buduje, niszczy i tak w kółko. 
Szybciej, więcej i lepiej — dlatego przemysł ma co robić 
a my mamy pracę i płacę. Daj Boże żeby tak było wszę
dzie. Pracuję u Chevroleta (General Motors). Ostatnio 
mamy tyle pracy że robimy wieczorami, w soboty a na 
wet czasami w niedziele, oczywiście płacą over-time time 

and half, za niedzielę podwójnie. Zawalają mnie proble
mami a ja muszę je rozwiązywać i projektować. Coś co 
lubię, mogę wyżyć się i wypowiedzieć się. Nigdy nie są
dziłem że będę mógł tyle maszyn i urządzeń wymyśleć 
i zaprojektować a co njważniejsze maszyny te zostały 
wykonane i pracują. Ostatnio większość problemów to 
urządzenia przeważnie automatyczne, pneumatyczne, 
hydrauliczne i elektroniczne. Staram się stale wymyśleć 
coś nowego —• czego jeszcze nie było — 1 o dziwo —naj
fantastyczniejsze projekty przyjmują i robią. Czasem 
sam się dziwię że cos takiego może pracować — satys
fakcja cholerna. Jak urządzę swoją piwnicę — to mam 
zamiar wieczorami zacząć eksperymenty nad różnymi 
pomysłami moimi — może coś z tego wyjdzie. Byłem 
tak zajęty pracą w fabryce 1 przy domu że w tym roku 
nigdzie na wakacje nie wyruszałem, nawet na rybki z 
żoną mało wyjeżdżaliśmy. Zabawiamy się w rybołóstwo 
(wędkami). Mamy pełno jezior 1 rzeczek naokoło plus 
jeziora w Kanaazie. Dc Kanady Mexico nie potrzebuje
my paszportów — prosto jedzie się i tyle. Sprawdzają 
tylko rejestrację samochodu. Zapomniałem powiedzieć 
że rodzina składa się z żony, córki, psa i papugi i 200 
koni pod maską samocnodu.

Jerzy Pieńkowski

Z listu kol. A. Sul kowskiego:

.W tej chwili kończę moją 25-tą podróż na M. V. 
„Matua", większość roboty papierkowej zrobiona, 
zb-eram się więc do listów. Nowin z tej strony jest 
sporo. Przez ostatnie k.lka lat jestem jako Chief 
Officer na jednym z naszych małych statków pa
sażerskich, który jest na regularnej linii do wysp 
południowego Pacyfiku. Z Nowej Zelandii zabiera
my tzw. „generał cargo, freezer and cooler' plus 68 
pasażerów. Z wysp powracamy z bananami i różny
mi innymi owocami z tropików. Od czasu mojego 
ostatniego urlopu (w kwietniu) nasz program był 
raczej ciężki, gdyż rozpoczynając rejs z Suchland 
chodziliśmy do wysp Fiji (dwa porty), następnie 
Tonga i Samoa spowrotem do Fiji, i ostatecznie do 
Lyttleton, Wellington i Suchland w Nowej Zelan
dii, wszystko to w przeciągu 23 dni. W rezultacie nie 
spędziłem ani jednego całego weekendu w domu. W 
tym miesiącu jednak wszystko to się poprawi, gdyż 
zamiast iść do Lytt. i Weil, będziemy przez następne 
6 miesięcy powracali z wysp bezpośrednio do Łuch- 
land i dla odmiany za każdym razem będziemy mie
li 8-9 dni w domu.

Nasza najnowsza córka Andrea ma obecnie czte
ry miesiące, jej siostra D na 2y2 roku i Filip w ma
ju będzie miał 4 lata. Na początku zeszłego roku 
zakupiliśmy dość ładną parcelę (14 akra) i wybudo
waliśmy na niej chałupę, do której wprowadziliśmy 
się w czasie ostatniego mojego urlopu. Jesteśmy o- 
koło 9 mil od centrum Suchland, dzielnica jest no
wa i mieszka się prawie jak na wsi. Dookoła naszej 
parceli „bush" i drzewa sosnowe. „Needless to say" 
wszystkie zarobki idą na umeblowanie, ogród itd., 
ale że moja płaca tutaj jest dość dobra, powoli się 
to wszystko porządkuje. Maurene naturalnie ma 
masę roboty będąc sama z trojgiem dzieci, ale mam 
szczerą nadzieję, że gdzieś w przeciągu roku będę w 
stanie otrzymać pracę na lądzie.
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Trasa na której pływam, pomimo, że roboty jest 
masa, jest dość przyjemna. Z wysp, do których cho
dzimy, najpiękniejsze są wyspy Samoa, spędzamy 
tam normalnie dwa dni. Czasami mam możność 
spędzenia 4-5 godzin na lądzie, wykorzystuję to na 
kąpanie się w górskich strumieniach, gdzie woda 
jest jak kryształ i chłodna. Oczekuję naturalnie mo
jego następnego urlopu, mamy zamiar zabrać się 
całą familią do jez'ora Taupo, gdzie jeden z moich 
przyjaciół ofiarował mi swoją chałupę na ten czas.

Powiedzcie X...... , że on jest żłobem i że wciąż
winny mi jest £20.-.-.Jeżeli byłaby jakaś możliwość 
dostania tej sumy od niego, bardzo dobrze by się 
stało, żeby została ona wpłacona do Samopomocy 
na jakiś dobroczynny fundusz. Może go sumienie po 
12 latach ruszy. Co do mojej podróży do Anglii, to 
w tej chwili nie mam żadnych nadziei. Możliwe, że w 
przeciągu roku będę miał mój pierwszy statek jako 
ei capitano. W Anglii w tej chwili budują dla nas 
4 nowe statki, i jedyna możliwość dostania się tam 
byłaby, gdy Kompania wyśle mnie na objęcie jed
nego z tych czterech, ale na to mało jest nadziei.

Kończąc, zasyłam serdeczne pozdrowienia —
A. Sulikowski

Z listu kmdr. R. Tymińskiego;

...Załączam najlepsze życzenia na Boże Narodze
nie i dużo zdrowia i szczęścia na 1962 Nowy Rok dla 
wszystkich Kolegów i Koleżanek.

U nas tu, na naszej szybko rozwijającej się wys
pie, tempo żyda niesamowite. Jest to wszystko bar
dzo ciekawe i mam dużo zadowolenia z mojej pracy. 
Perspektywy na szybkie powiększenie i rozwój na
szego portu są coraz pomyślniejsze. Wierzymy, że 
za parę lat, Freeport stanie się jednym z najwięk
szych portów w tej części świata. Felek i Jur trzy
mają się dobrze. Orzę w nich jak w łyse szkapy — 
specjalnie Jur ma bardzo odpowiedzialny i absor
bujący dział — operację portu. Mam nadzieję, że nie 
narzekają.

Nasza córka przyleciała tu do nas w październiku 
i pozostanie do końca lutego lub marca, poczym 
znowu powróci do Genewy. Wraz z moją rodziną 
trzymamy się! Chwała Bogu w dobrym zdrowiu i 
we wspaniałym samopoczuciu. Oby tak nadal i na 
długo.

R. Tymiński

Bethiejem, U. S. A 
14 stycznia, 1962

Jak zwykle przede wszystkim przepraszam za 
zwłokę w odpowiedzi na ostatni list pana Koman 
dora. w międzyczasie chorowałem trochę, a poza 
tym czas tak szybko leci, jak ten samolot odrzuto
wy, którym wracałem przedwczoraj z Florydy do 
■new Yorku — 770 mil na godzinę. Jakże więc w ta
kich warunkach można przestrzegać ustalonych za 

sad czasowych? Dziękuje w imieniu całej rodziny 
za życzenia świąteczne i za opłatek. Opłatkiem tym 
dzieliliśmy się w czasie naszej tradycyjnej wiecze
rzy wigilijnej.

Ostatni numer , Sygnałów" zasmucił mnie okrop
nie wiadomością o tragedii Anczykowskiego. życie 
jest tak bez skrupułów, natura i przypadki kierują 
zdawałoby się naszym losem. Może rzeczywiście nasz 
mnich — Lichodziej ma uzasadnienie szperając po
między gwiazdami, starając s ę przecieknąć tajem
nice naszego egzystowania. Ale nie sądzę, żeby to 
było aż tak proste i nieskomplikowane. Również w 
tym ostatnim numerze ukazała się wzmianka o mo
jej pozycji, przy czym prosiłbym w następnym nu
merze sprostować. Ja nie jestem Prezydentem fir
my a Vice-Prezydentem, przy czym odcinek mojej 
pracy pokrywa Research and Development. a nie 
Dyrekcja Przedsiębiorstwa. Nie wiem, w jaki sposób 
pomyłka ta wkrad a się do „Sygnałów", bo w czasie 
mojego pobytu w Londyne rozmawialsmy na ten 
temat i ja zostawiłem swój bilet wizytowy, gdzie 
wyraźne jest napisane Vice-Prezydent. Ale mniej
sza o to proszę jednak o sprostowanie chociażby tyl
ko to keep the records straight.

Pobyt nasz w Europie dał nam wiele do myślenia. 
Widzenie się z przyjaciółmi w Londynie zaliczam do 
najprzyjemniejszych chwil w czasie naszej pięclo- 
tygodniowej wędrówki po Europie. Stwierdzam, że w 
Ameryce brakuje mi moich najbliższych kolegów, z 
którymi los mnie związał w czasie wojny i w pod
chorążówce. Jakoś ta nasza marynarska gromada 
ma swój własny pogląd na życie, własną sentymen- 
talność i filozofię. Nie umiem tego należycie wytłu
maczyć, ale i Zbyszek Plezla i Andrzej Kłopotow
ski zwrócili mi na to uwagę. Mają rację. Tym niem
niej i ja i żona moja zdajemy sobie sprawę, że Eu
ropa się zmieniła w stosunku do nas. A właściwie 
nie tyle Europa się zmień ła, co myśmy s’ę zameryka- 
n zowali. To zdaje s ę było większym zaskoczeniem, 
szczeg lnie dla żony, mniej dla mnie, bo ja już z 
tego zdawałem sobie sprawę po mojej pierwszej byt
ności w Anglii. Przywiązanie do tego kraju można 
tylko odkryć, po pierwszej wizycie na Kontynent, 
śmieszna jest ta choroba amerykańska, bo właściwie 
tyle jest rzeczy w Ameryce, które nas irytują i mart
wią. Tyle jest zdawałoby się głup ch przejawów ży- 
c a, tyle sprzeczności, tyle chamstwa, tyle kontras
tów, znacznie więcej niż w Europ ę, a pom mo tego 
miłość nasza do tego kraju, który nas przygarnął 
zaledwie jedenaście lat temu, jest ponad możliwość 
wypowiedzenia. Nie znaczy to, że przestaliśmy myś
leć i kochać tak zwane nasze Stare Kraje (Ame
rykanie o swych poprzednich krajach wyrażają się 
zawsze — Gid Country). Janeczka ma wiele senty
mentu w stosunku do Anglii. Ja zawsze myślę i czuję 
ogromne przywiązani do kraju mojej Matki. Ale te 
nasze sentymenty, uczucia, tęsknoty są nadal i bę
dą ale w innej formie.

Oczywiście nasze następne wycieczki do Europy, 
nie będą miały tak'ego znaczeni uczuciowego, jak 
w czasie naszego p’erwszego pobytu. Naprzyk’ad już 
dzisiaj tęsknimy za Paryżem, za specerami wzdlirż 
skalistych brzegów Cornwalii... za wspinaczką w 
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górach Szwajcarii... za bułeczkami, masłem i aro
matem kawy francuskiej... za spokojem kominka 
angielskiego... za boćkami na strzechach chałup 
europejskich... Są to tęsknoty innego rodzaju. Wię
cej romantyczne a mniej osobiste. Dobrze nam było 
w Anglii, widzieliśmy się z rodzicami Janeczki, z 
krewniakami, ze Staszkiem Lee i jego rodziną w 
Plymouth i z kolegami w Londynie. Dobrze nam by
ło w Paryżu, widzieliśmy skarby sztuki zgromadzo
ne w Luwrze, wersalu, Notre Damę i Sacre Coeur, 
Pałacu Inwalidów i nowym Pałacu Sztuki. Ociera
liśmy się o tradycję i historię pisaną w książkach 
amerykańskich. Ocieraliśmy się o tradycję i historię 
przeżytą przez członków naszych rodzin. W Luwrze 
natknęliśmy się na zbiór ogromnej wartości przeka
zany rządowi francuskiemu przez mego stryjecznego 
dziada. W Sacre Coeur natknąliśmy się na cudowną 
rzeźbę Chrystusa ufundowaną przez mego kuzyna. 
W Walii przejeżdżaliśmy przez osiedle, z którego pra
dziad Janeczki wyemigrował do „Anglii". W pobli
ża Verdun w lasach, w których toczyły się walki pier
wszej wojny światowej, przejeżdżaliśmy przez teren, 
na którym trzech wujów Janeczki zostało ciężko 
rannych. W Anglii jechaliśmy szlakiem naszej Ma
rynarki... Portsmouth... Dartmouth... Harwlch.

Weymouth... Jak przejeżdżaliśmy łodzią z Plymouth - 
Howe do Cawsand „widziałem" wchodzącego „Kra
kowiaka" z załogą stojącą na dziobie i po burtach 
przygotowanych w alarmie zakotwiczenia, do po 
dejścia do ropowca..., widziałem „Kujawiaka" stoją
cego przy Północnym molu..., widziałem „ślązaka" 
przygotowującego się do wyjścia z redy..., widziałem 
„Pioruna" stojącego na beczce za falochronem... I 
„Błyskawicę" w pobliżu „Pioruna"... i nasze bande
ry trzepoczące na wietrze... j nasze motorówki z za
łogą na ląd... i maski gazowe przewieszone poprzez 
ramię., i słyszałem zalanych marynarzy, wraca
jących w ciemnościach, śpiewających „Beer Barrel 
Polka". Janeczka też miała oczy raczej mokre, bo 
przecież była również członkiem naszej wielkiej 
Przygody. Elżbieta coś tam pamiętała, a Stefan był 
poważnie znudzony. Ale dziś po 6 miesiącach złapa
łem go na gorącym uczynku, jak to wszystko opo
wiadał swoim kolegom: You should see Plymouth 
Sound where my Dadys ships used to dock... what 
ships? you stupld! dont you know he was in the 
Polish Navy?

Warto było wziąć Stefana do Plymouth after alk

I. Tumaniszwili
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

KARTKI Z PAMIĘTNIKA 

1938= 1942

Toruń, 29. 6. 1938.

Przez okno koszar Szkoły Podchorążych Mai-. 
Woj. widać skrawek Wisły skąpanej w porannym 
słońcu.

Piszę w łóżku, przed pobudką, obudzony trzykrot
nym gwizdem „Fausta" odchodzącego z pobliskiej 
przystani w kierunku Warszawy. Radosny świergot 
ptaków z drzew wokół placu koszarowego miesza się 
z szumem aut ciężarowych i tramwajów jadących 
przez most, dla mnie niewidzialny.

Mimo wczesnego ranka snują mi się w głowie 
melodie niedawno słyszanego „Strasznego Dworu" 
Moniuszki i aria „ja w tej izbie spać nie mogę" 
która wydaje mi się bardzo „a propos". Pisząc, ob
serwuje uśpionych i prawie nieznanych mi towa
rzyszy sypialni chrapiących w groteskowych pozach.

Ubrania cywilne, złożone w parodii imitowanej 
kostki to gest imitacyjny, aby dorównać zarozu
mialcom kadeckim, co złożyli swe granatowe mun
dury w perfeksjonistyczny sześcian.

W kącie, pod ścianą śpi „Ślązak", Stach Olszow
ski, smukły kandydat do S.P.M.W., — śnląc zapew
ne o sinusach i kotangensach na wczorajszym eg
zaminie z trygonometrii, z których on jedynie miał 
wszystkie odpowiedzi trafne; obok niego drzemie 
płowy kandydat z Kobrynia, Michał Białowski, re
kordzista biegu na 10Q0 metrów; w przeciwległym 
kącie zaledwie widać spod koca falującą czuprynę 
Eryka Sopocki, a z sąsiedniego łóżka dochodzi — 
de profundis — chrapanie niewidocznego kandyda
ta Daab‘a, który jest wszystkim znany jako Polek 
planista po wczorajszym festiwalu szopenowskim w 
koszarowej świetlicy.

Pod kocami są jeszcze „zakopane" postacie Os
kara Glińskiego, Jurka Pawłowicza, Adama Suligi i 
Pilarza, tego ostatniego z Tarnowa, Jurka Dobro- 
dzickiego z Warszawy i kandydata na kurs Admini
stracyjny Marynarki — Drzazgi.

Przyszły administrator „zawalił" wczoraj mate
matykę, a na pytanie z geografii, co oddziela Fran
cję od Hiszpanii kropnął „Wąwóz Samosierry". Sza
nse są jego poważnie osłabione, ale i przed nami, 
co przetrwali maraton 8-mlu list eliminacyjnych je
szcze pozostał tydzień dalszych wysiłków i... nie
pewności. Słychać gwizdek bosmański na koryta
rzu, to' nasza „morska" pobudka. Cywilne chrapa

nie ustaje po protestacyjnym finale. Kończę stronę 
1 a bientót.

* * *

Toruń, 6 lipiec. 1938.

Mamy dzień wolny. Wracam ze spaceru po par
ku toruńskim z Wojtkiem Piotrowskim i Jankiem 
Wańkowskim. Egzaminy już poza nami, quel bon- 
heur!

Palą się nam głowy.
Niedawno przeszliśmy nasze matury, a teraz 

otwiera się przed nami wielka awantura, kariera 
zawodowa w polskiej Marynarce Wojennej. Z 200 
rywalizujących maturzystów wybrano 72 najbar
dziej obiecujących kandydatów, a wśród tych my w 
pierwszej dwunastce] z upojenia nie dostrzegamy 
uroku letniego parku, rozciągniętego na wybrze
żu Wisły ani mrugających do nas przyjaźnie pięk
nych torunianek wabiących nas z romantycznie o- 
cienionych kasztanami ławeczek. Rozmowa toczy 
się na tematy praktyczne. Za trzy dni jedziemy do 
Gdyni na kurs rekrucki, pożegnaliśmy się już z ka
pitanem Mieszkowsk m i przemiłym komendantem 
szkoły komandorem Stoklasa. Naszym oficerem kur
sowym będzie porucznik Hess, a szefem kursu bos
man Graban. Nowe nazwiska nic nam nie mówiące, 
ale brzmiące obiecująco w naszych optymistycz
nych uszach, Wyfasowaliśmy już worki marynar
skie i rekrucki ekwipunek ułożony tym razem skru
pulatnie w kostkę pod krytycznym okiem bosman
mata iwkowskiego. Podziwiamy nowe artykuły: blu
za maryn. sukienna, czapka granatowa z orzełkiem 
(osobno), kombinezon roboczy (to do mycia latryn, 
wyjaśnił nam przyjaźnie bosman Graban), płaszcz 
nieprzemakalny, pasek do spodni, nóż marynarski 
(po pewnej dyskusji godzimy się, że nie jest on do 
walki wręcz, ale do obcinania oplotów ogonowych 
na linach, jako że Wojtek pływał w Augustowie ńa 
żaglówkach i miał taki nóż), krawat marynarski, 
trzewiki sznurowane, szczotka do smaru, spodnie 
sztormowe, buty sztormowe, szczotka do zębów sztor
mowa itp.

Ci co przeżyją Kadrę Floty otrzymają później ze
staw hamakowy, dodaje nam uprzejmie szef kursu 
z taką domieszką pesymizmu w głosie, że zaczy
namy się niepokoić czy Istotnie ktoś z nas tę próbę 
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„przeżyje". Wnosimy nasz „slng-sing" do sypialni, 
gdzie jesteśmy już rozlokowani w porządku alfabe
tycznym. Głowy nasze przed chwilą pozbawione czu
pryny złocą się sztuczną, a bojową łys.zną. Szuka
my w żartach pozorować obojętności na ten nie
oczekiwany atak na naszą godność osobistą. Nie 
ma już „wyjścia na ląd". Dooko.a nas zamyka się 
koło przep.sów porządkowych i dyscyplinarnych. 
Ustały nagle uprzejme rozkazy kpt. Mleszkowskie- 
go „do zbiórki , panowie", po którym następowała 
15 minutowe ustaw.anie się niezgrabnych cywilów 
na szkolnym korytarzu. Przemawiają już do nas 
tylko podoficerowie i raczej padają słowa „biegiem 
marsz", „baczność", „spccznij", „równaj w prawo" 
i pierwsze rugi dla „oferm" i „nędzarzy". Marynar
ka bierze nas w swoje pewne, doświadczone ramio
na i „największy w polskiej historii" morski rocz
nik przybędzie 9 Upca do Gdyni na 3-miesięczny 
kurs rekrucki w Kadrze Floty na Oksywiu.

❖ * *

Gdynia, 12. 7. 1938.
Piszę te słowa na stojącej lekcji „morskiego śpie

wu" opierając notes o rozrosłe barki „jezuity" Piot
ra Surzyny. Dyrygentem tego malowniczego chóru 
jest rekordzista marszu na 10 km mat Grechuta, 
który dominując nad nami z taboretu, dyktuje 
„marszowe" tango „Jak me serce niespokojne, kie
dy przy mnie jesteś ty...".

Moje zdolności literackie są wystawione na og
niową próbę, gdyż muszę prowadzić podwójną bu
chalterię, zapisując równolegle do tych notatek tek
sty piosenek, które basem podśpiewuję „ze spaloną 
w słońcu twarzą" marszowy karuzo. Teraz nasza 
kolej; „Ten świat wc.ąż zamyka się wkrąg...", śpie
wamy całą strofkę, fałszując bez litości w momen
cie, gdy „smutna piosenka leci po szumie drzew i 
płyną białe obłoki". Po teorii — praktyka. Wycho
dzimy na dziedziniec koszarowy i głosami torturo
wanych kotów śpiewamy do marszu: „Nie zaznał 
szczęścia, kto nie służył w marynarce...", w oknach 
ukazują się zdziwione twarze kadrowych „wilków 
morskich", których zdumiewa nasz pokaźny, masze
rujący w czwórkach rocznik morsko-administracyj
ny. Jest nas już tylko 71, pierwsza rezygnacja przy
szła od Pawilno-Pacewicza, który i tak obrażony po 
ostrzyżeniu głowy na pałkę, nie mógł strawić szo
rowania — na kolanach — kadrowych korytarzy w 
świeżo nabytych kombinezonach.

* * *

Gdynia, 17 lipiec 1938.
Upłynął już tydzień, zaczęliśmy drugi. Przegląd 

admiralski nie odbył się bez pewnych emocji i nie
spodzianek. Meldowaliśwy admirałowi Unrugowi 
nazwisko i miasto rodzinne. Oskar Gliński z War
szawy, Adam Pilarz z Tarnowa, Andrzej Ponlkiew- 
ski z Poznania. Gdy przyszło do Gołębiowskiego, 
przedstawił s'ę jako „Kandydat Fritz, Panie Admi
rale", Admirał spojrzał na Ryśka Fritza i na Gołę

biowskiego czerwonego ze wstydu, chciał coś powie
dzieć, spojrzał pytająco na porucznika Farę, w koń
cu dał za wygraną i przeszedł dalej do Kawerniń- 
skiego, który niemal się też za Fritza przedstawił. 
Nie szczędziliśmy złośliwości biednemu Gołębiow
skiemu, zapominając, że nawet koń czystej krwi 
może się potknąć.

Poznaliśmy już nasze władze i oswajamy się z wy
kładowcami. Nasz oficer kursowy, kpt. Hess, zazna
jamia nas z tablicą bander i rodzajami okrętów wo
jennych. Porucznicy Fara i Hubicki pokazują nam 
czarną biblię zwaną R. s. O. Bosmanmat Kozaków 
objął nasze wychowanie fizyczne i obronę przeciw
gazową (te słynne szkiełka z celop-hanu).

Pierzemy własnoręcznie te nieszczęsne kombine
zony robocze i wieszamy ten dorobek na starym 
maszcie „Lwowa", przez którego wanty przegania 
nas sporadycznie bosman Graban za kurz na sza
fach i pod łóżkami.

* *

Gdynia, 30 lipca 1938.
Kurs rekrucki ma na celu „wytrząśnięcie" cywila 

z kandydata na podchorążego. Operacja to delikat
na i wymagająca znajomości psychologii czasem po
nad możl-wości naszych instruktorów, którzy często 
w stopniu st. marynarza opiekują się grupami kan
dydatów. Na mojej sali mam właśnie takiego opie
kuna w postaci st. marynarza Zuluskiego (nazwisko 
zmyślone). Zauważył on już mój notes i nie podoba 
mu się to. „Ten, co plsze — a jest porządek w szaf
ce?" „Tak jest, panie instruktorze!"

Zuluski podnosi się majestatycznie ze swego łóż
ka i otwiera szafę, którą dzielę z Michałem Bla- 
łowskim. O dziwo! Obaj jesteśmy zdumienie, pe
dant Michał uprasowali swoje i moje dobytki w nie
skazitelne kostki 1 kanty. Zulus nienawidzi mnie; 
musiał wstać za darmo, nie daje za wygraną, ręką 
obiega wnętrze rogów i zakamarków. Ale i tu impas. 
Białowski (demon czystości) wytarł w porze obia
dowej wszystkie możliwe wnęki mokrymi kalesona
mi. Ręka Zulusa sięga pod szafę i tam wreszcie 
znajduje KURZ — c est honteux, wyraźnie widzia
łem, że szybko zagarnął go pod szafką Ludwika An- 
toszewicza... Kurz na palcu Zulusa wędruje pod 
mój nos (już stoję na baczność).

— A to co, psiakrew?!
— Kurz, panie instruktorze!
Corpus dellcti pod mym nosem jest niezaprzeczal

ny, a koleżeństwo nie pozwala mi „wkopać" Lud
wika. Zulus o tym wie i promienieje:

— Wciąż siadają do pisania llstów(?), a kto za 
was kurze pościera i poprawi łóżka? Kandydat —- 
na Wilię — biegem marsz!

O.R.P. „Wilia", nasz przyszły przydział szkolenio
wy, był wtedy na rejsie w Zatoce Fińskiej; bieg na 
„Wilię" to wynalazek Instuktorski typu wojskowego 
koszarniaka, w którym winowajca miał się meldo
wać z pełnym zestawem worka marynarskiego sam 
ubrany do wyjścia na ląd (samo słowo „ląd", to 
dla nas męki Tantala i nie dostępne marzenie dla 
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nieumiejących „porządnie" salutować kandydatów). 
Na „Wilię" nie idę sam. W tejże sali przebierają się 
ze mną na granatowo Bobak i Władzio „Bidnieński" 
Szukszta, U Bobaka bosman Graban znalazł „kurz" 
w lewym uchu, Władek podpadł na strzelaniu, nie 
trafiając ani razu do tarczy. Jasio Bobak jest blis
ki ataku histerii. „Jeszcze brakowało, aby mi za
glądnął w..." skarży się do mnie półgłosem, obser
wując z ukosa, czy Zulus nie podsłuchuje. Ale nie 
ma czasu na reminiscencje, z workami na ramio
nach biegniemy, spoceni, na „Willę" do dyżurnego 
mata Szwarca. Ten ostatni okazał nam nieco zro
zumienia. Nie otwiera naszych worków. Koniec ma
newru. Wracamy na łoża. Jest niedziela i nasz czas 
wolny. Otwieram znów notes i voila... patrz powyżej!

* * *

8 wrzesień 1938, Kadra Floty.
Staszek Czerny — nasza chodząca Agencja Pat‘a 

—■ przynosi nam radosną wiadomość: jutro opusz 
czarny koszary i przenosimy się na okręt. Enfin! 
chociaż w ostatnich tygodniach życie kadrowe sta
ło się zupełnie znośne.

Byliśmy już na lądzie. Włosy nieco odrosły i za
czynamy przeglądać — bez obrzydzenia — w lustrze 
nasze „zmężniałe" oblicza. Ze zdumieniem stwier
dzam, że narosły mi bicepsy i czuje się w świetnej 
formie. Biegi przez wanty to dziecinna igraszka, 
nawet Graban skasował w swym uśmiechu wysta
jący na ogolonym policzku „mięsień złośliwości" i 
rozmawia przyjaźniej z kandydatami. Na marszu 
zawodowym zakończenia kursu na 10 km dookoła 
Oksywia pobiłem z Morańskim mata Grechutę o 
dobre 15 metrów. Biegł, dysząc za nami, zarzucając 
nam gorzko, żeśmy „oszukiwali na trasie".

„Dis rien, c est lui qui trlche" ostrzegałem Moru
sa, który się zżymał i mógł mu „nieregulaminowo" 
odpalić. T‘a raison, c‘est mieux se taire. Na tę wy
mianę zagniewany Grechuta zamilkł, jakby go pio
run trząsł. Morus i ja przyśpieszyliśmy jeszcze tem
pa; w egzaltacji do taśmy na mecie nagle poczu
liśmy się ludźmi, maturzystami, w których, jakby w 
przetrwalniku poczwarki kandydackiej, drzemał po
tencjalny zapas energii naszych, nieprzekroczonych 
20 lat.

* * *

14 wrzesień 1938, O.R.P. .Wilia", Gdynia.
Pierwsze chwile na okręcie. Piszę na pomieszcze 

niu, po rozwieszeniu naszego zestawu hamakowego.
światło przenika przez okrągłe okno, pardon, ilu- 

minator.
Skrobaliśmy już ziemniaki, szorowaliśmy pokła

dy i spardeki. Z „hrabią" Krasickim i Józkiem Rs- 
auborgiem zwiedzaliśmy rufę i maszynę sterową. 
Wciąż trzeba otwierać i zamykać jakieś włazy i 
wspinać się po szczeblach. A i o guza nie trudno, 
gdyż wszystkie rozkazy wykonuje s’ę biegiem (źród
ło autorytatywne; bosmanmat Kozakow) a niespo
dzianych kantów, polerów, zaworów bez liku. Za dwa 

dni odkotwiczamy na pierwszy rejs. Panuje ogólne 
podniecenie. Wciąż są jakieś zbiórki i gwizdki przez 
megafon rozgłośni okrętowej znęcaj ą się to nad 
„wachtą", to nad „burtą służbową".

— A kto to ta „burta służbowa" — pyta się na
iwnie Józio Fajkowski.

— Służąca z mesy oficerskiej — tłumaczy mu 
Adaś Suliga, który pływał już w marynarce handlo
wej. śmiejemy się razem z Fajkowskim, który nie 
nalega z dalszymi pytaniami zahypnotyzowany wi
dokiem godnym najlepszych tradycji cyrku Knie; 
to Pietrzyk usiłujący napróżno wsunąć się do wyso
ko podwieszonego hamaka. Wykonał już 3 „salto 
mortale" i z jedną nogą zaplątaną w linkach i gło
wą pod stołem mesowym unieruchomił się w końcu 
w bezpowrotnym potrzasku. Odplątujemy go w du
chu solidarności koleżeńskiej (patrz R.S.O.) 1 pró
bujemy sami ekwilibrystyki wejścia do hamaka. 
Nie jest to takie proste, jakby się na pierwszy rzut 
oka wydać mogło. Próbujemy rożne techniki; „z nie- 
nacka", „na cierpliwość", ze stołu mesowego, z pod
łogi, pardon, z pokładu. Tę idyllę przerywa nam 
gwizdek wzywający kandydatów na śródokręcie 
(mokra robota?). Do hamaków powrócimy po apelu 
wieczornym — nie święci garnki lepią.

* * *

16 wrzesień 1938, O.R.P. Gdynia, na morzu.
Znikło już oddawna polskie wybrzeże. Idziemy na 

północny-zachód. Kurs kandydatów został podzie
lony na dwie wachty: na sygnałach i w kotłowni. 
Wachta na pomoście nawigacyjnym polega na mel
dowaniu statków w określonych sektorach i odsalu- 
towywan u im banderą (przeważnie Szwedzi, Fino
wie i Duńczycy), a kotłownia to ładowanie węgla do 
kotła, zadanie godne skrzyżowania Hefaistosa z Her
kulesem. Na wachcie sygnałowej odnalazłem bez tru
du gwiazdę polarną, mimo jej chwilowego zakrycia 
krwawymi obłoczkami, malowanymi ostatnimi pro
mieniami spóźnionego, bałtyckiego zachodu — po- 
ćzem stwierdzenie naszego kursu było raczej prostą 
dedukcją..

Szybkość 8y3 węzła. Stan morza 4. Wiatr wzmaga
jący się z NNE. „Willa" trzyma się prawie prosto, 
mimo krótkiej fali z dziobu. „Zosia" Gosiewski był 
na „patrolu rozpoznawczym" i komunikuje nam, że 
będą na kolacje dorsze. Od marynarzy, którzy są 
razem z naszym kursem zaokrętowani, dowiedzie
liśmy się, że „Wilia" to nie okręt, ale „łajba" i że 
kandydaci umrą „w gietrach" kolo Bornholmu, gdzie 
jakaś mistyczna fala wypróżnia żołądki nawet naj- 
wytrawmej szych wilków morskich. Jak narazie ha
maki kołyszą się m'arowo i nie wygląda abyśmy ry
zykowali zatonięcie.

* * *

17 września, „Wilia", na morzu.
Piszę po wachc'e w kotłowni przy słabym niebies

kim światełku palącym się podczas zmian wacht 
na naszym pomieszczeniu. Jest już prawie ranek.
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Przeszliśmy zdała od Bornholmu i kierujemy się na 
Ozyllę (Arensburg). Zwrot do brzegów estońskich 
postawił nas burtą do fali. Potulna jak dotychczas 
„Wilia" zaczęła „stawać na uszach". Sznury hama
kowe zaczęły nagle trzeszczeć z nasilenia, nleprzy- 
mocowane przedmioty potoczyły się tu i ówdzie z 
łoskotem. Idąc o północy na wachtę w kotłowni ob
serwowałem piruety, jakie do tej pory stateczny 
maszt „Wilii" zataczał na ołowianym niebie.

Czesio Wróblewski (już znany jako „ćwirgiel") 
zmagał się z wentylatorem, przez którego woda wle
wała mu s'ę do hamaka... przespał gwizdek uszczel
nienia okrętu.

Morus, Jeżewski i „Zosia" Gosiewski z rozpaczą 
odwrócili swe pobladłe lica na West (za burtę za
wietrzną) i oddali co cesarskie cesarzowi, to jest 
dorsze dorszom.

Co chwila robi się c emniej na pomieszczeniu; ko
lor seledynowy zamienia się na ciemno-zielony, gdy 
bałtycka „owieczka" ociera się o burtę, pokrywając 
w pełni iluminatory. Moje zbolałe po ładowaniu 
węgla kości złożone w zygzak w hamaku albo wpie
rają się w brezent, gdy okręt wspina się na fali, lub 
z drżeniem kolan, są jakby podwieszone w powie
trzu, gdy „Wilia", jak urwana w nda, stacza się „w 
otchłań". Biedny kandydat Bobak spędza całą noc 
na zawietrznej burcie, jedną ręką trzymając się za 
poler, a drugą za głowę „aby nie pękła".

„Nie zaznał szczęścia, kto nie służył w..."
♦ * *

19 wrzesień, „WHia", na morzu.
Po całodziennym postoju na redzie ozylskiej jes

teśmy znów „sto mil od brzegu". Estońskie wody zo
staną nam na długo w pamięci, gdyż opłakiwaliśmy 
je rzęsiście po skrobaniu smoły na spardeku. Wiatr 
z zatoki fińskiej zapędził nam smolne opyłki do 
oczu i jak dotychczas nieugięty kurs kandydacki 
zamienił się w grono znużonych i zmokłych „mise- 
rables". Dziś od rana laliśmy, nolens volens, nasze 
smolne łzy do taktu odbijanej rdzy na pokładzie, a 
otrzymany produkt mieszaniny mechanicznej zmy
wała nieustająca estońska ulewa.

Popołudniu malowaliśmy minią kale, gdy tuż nad 
naszymi głowami inna wachta kontynuowała od
bijanie rdzy z pokładu, co rozrywało nam prawie 
bębenki uszów.

Przypominała mi się stara wikingowska bajka o 
pewnym demonie w dzwonnicy opuszczonego koś
cioła, który lubował się w huku dzwonów i targał je 
dla zabawy od rana do wieczora, odstraszając prze 
sądnych żeglarzy z północy...

Za naszą rufą widać dzielnie walczącego z falą 
O.R.P. „Komendant Piłsudski". Idziemy w szyku to
rowym, odległość 400 metrów. Nie wiem od jak daw
na mamy naszego towarzysza „wycieczki krajo
znawczej", ale jakoś raźniej we dwójkę.

Wiatr ustał i kosztujemy, co to jest martwa fala. 
Szybkość 8 węzłów, 70 obrotów. Mamy przed sobą 
jeszcze-tydzień na morzu...

* * *

20 wrzesień, 1938, „Willa", Płn. Bałtyk.
Jest już upragniony kurs na sud-west i choć nasz; 

okręt „nie do kraju płynie" zbliżamy się do brze
gów Szwecji 1 cywilizacji. Zatoka Botnicka i Aalan- 
dy już minięte z prawej burty. Bunkrowaliśmy na. 
morzu naszego kompana „Komendanta Piłsudskie
go". Malując, po uprzednim zaminowaniu, bojową 
farbą rurociągi pożarowe i wody słodkiej, zerkałem 
na tą „pełno-morską" operację, podczas której od 
czasu do czasu worek z węglem wpadał do morza, 
pomiędzy nasze w niebezpiecznym dystansie plą
sające burty, przy akompaniamencie takich prze
kleństw bosmana okrętowego, że szorstki, jak nam 
się w kadrze wydawał, język bosmana „od morskich 
strzelców", był poezją trubadurów prowansalskich.

» » *

21 wrzesień, na morzu.
Piszę w hamaku po wachcie w maszynowni. Do- 

pokładu nad głową jest dystans 3l/2 pióra wiecznego. 
Spanie jest niemożliwe, gdyż burta służbowa (ofi
cerowie, helas!, nie mają swojej służącej) kontynu
uje odb-janie rdzy pokładowej. Orfeusz w piekle wi
dział... śliczny balet pląsających diablątek i nie 
mógł się uskarżać na los, gdyż były to zgrabne pod
lotki z opery warszawskiej, moja obecna emocja to 
„Morfeusz w p.ekle", gdyż mimo ołowianych powiek 
nie mogę wpaść w jego objęcia.

W hamaku dzieli ze mną kwaterę kotka okręto
wa (nie wiem skąd ta nieoczekiwana przyjaźń) i 
mimo łoskotu śpi w najlepsze, zwinięta w kłębek na 
mych podkurczonych nogach. Noblesse oblige... i 
aby nie budzić tej czarującej i jedynej „niewieściej" 
na okręcie istoty mam nogi uwięzione i sparaliżo
wane z „mrówkami" z braku normalnego krążenia 
krwi.

Kurs wykreślony na Gdynię. „Wilia", jak koń 
wracający do stajni, osiągnęła, z wiatrem(!) 10 węz
łów. świadkowie: sądujący logiem ręcznym Maciek 
Drablński i Leszek Kwapiszewski. Minęliśmy roman
tyczne Visby, ale ruiny okryte różami znamy tylko 
z opowiadania porucznika Fary. Brzeg szwedzki był 
tylko sinym piaskiem na horyzoncie. Eryk Sopoćko, 
mój czasem współpracownik, a czasem rywal lite
racki, fotografował nas w różnych pozach na pokła
dzie. Przejdziemy więc do historii...

* * * f'

O.R.P. „Iskra", Gdynia, 24 października 1938.
Po powrocie „Wilii" do portu, kurs kandydatów 

został przeokrętowany no O.R.P. „Iskra" — quel 
honeur! Poczciwa „Wilia" poszła do Vlisslngen w 
Holandii — cel wyprawy, bez kandydatów, ściśle taj - 
ny! Poszła wymalować bojową farbą od topu do 
stępki i lśniąca czystością po tej „kandydackiej ro
bocie"; z banderą wojenną dumnie podniesioną na 
gaflu zginęła nam z oczu. Gdynia przywitała nas 
korespondencją i gazetami. Wydarzenia polityczne 
zaskoczyły nas wszystkich 1 nawet Staszek Czerny 
nie ma gotowych komentarzy.
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Z Czechosłowacją coraz beznadziejniej. Niemcy 
nie kontentują się zajęciem Sudetów. W Katowi
cach były znowu jakieś demonstracje. Nie wiemy 
kto i poco?

2 października wojsko polskie wkroczyło do Cie
szyna i na Śląsk Zaolziański, który wrócił do Macie
rzy.

Wypadki toczą się tak szybko, że trudno o inte
ligentniejszą ewolucję; w dodatku praca na żaglow
cu pochłania nas jeszcze bardziej, niż oblana łzami 
kandydackimi staruszka „Wilia".

Siedzę z Markiem Ołdakowskim na dziobnikach i 
„kujemy" R.S.O.; czasem dla wytchnienia rozma
wiamy o naszej „wspólnej" kuzynce Irenie, w któ
rej podkochiwaliśmy się w naszych czasach gimna
zjalnych. Polityka? to dla „specjalistów" z War
szawy. ..

* # &

„Iskra", 26 10. 1938, wysokość Helu, na morzu.
Miasteczko Hel widać w kącie kursowym 90. Idzie

my pod żagle na Gdynię, prawym chwytem, fala z 
rufy.

Żaglowiec zachowuje się o wiele stateczniej na 
morzu niż okręt poruszany maszynami i chociaż 
przechyły podczas zwrotów pod wiatr wylały zupę 
na stół mesowy, mało widać pobladłych lic i pod
krążonych oczu. Hel okazuje się wspaniałym falo
chronem. Idąc blisko brzegu podziwiamy urok pol
skiej jesieni — kolory od ciemno-zielonych, przez 
żółte do karminów na drzewach liściastych pokry
wających wybrzeże, jak okiem sięgnąć.

Porucznik Wnorowski nie daje się nam rozma
rzać romantycznie.

— Cl tam, pod gaferfałem! Przestać się gapić, 
podciągnąć mi szoty kliwra!

— To jest obłożona lina? To ścierka z majtek 
starej baby!

Ciągniemy cierpliwie za marlinę, nie dbając o 
pęcherze na rękach, ani o wytrzymałość luwersów.

— Ciągnąć, ciągnąć! — zachęca nas nieubłagany 
Wnorowski, — kausza się od tego nie zagrzeje!

W tym procesie ja dostaje talią w ucho na prze
chyle, a wysoki „do nieba" Andrzej Ponikiewski ma 
kolizję nosa z bumem kl werfału.

Na szczęście pamiętamy repertuał bosmana okrę
towego z „Wilii" i klnismy dyskretnie przez zęby, 
po „zeemańsku". Vive la marinę polonaisej

❖ * *

Bydgoszcz. S P.M.W.. 15 listopad 1938.
Po opuszczeniu słonecznej, mimo późnej jesieni, 

Gdyni, przybyliśmy do nowej siedziby S.p.M.W. w 
Bydgoszczy. Promocja na st. mar, podchorążych os
łodziła nam próbę ognia i wody no Flocie. Kurs nasz 
pomniejszył się po odejściu załamanych duchowo 
Bobaka, Pańczyka, Jeżowskiego, Pietrzyka (urato

wanego z hamaka), niedoszłego adminlstatora 
Drzazgi, w dodatku zwolniono Jurka Christa, Jani
szewskiego i Z. Kozioła. Przed nami próba 30 eg
zaminów teoretycznych i przygotowujemy się do no
wych wysiłków nie wiedząc sami, jak pogodzić ko
leżeństwo z rywalizacją o pierwszeństwo.

» * ♦

Bydgoszcz. 28 listopad 1938.
Ora et Labora. Idę z Markiem Ołdakowskim na 

„Poławiaczy pereł" Bizeta, a potem do hotelu „Pod 
Orłem" na tańce; dzielimy ławę szkolną w sali wy
kładowej. Komandor Mirosław Kownacki wtajemni
czając nas w zawiłości meteorologii, trygonometrii 
sferycznej i nawigacji uznał Marka za „Asa piko
wego" w matematyce, gdy z pamięci wyliczył szereg 
węzłów ortodromy. Mamy więc co celebrować! Sta
rannie wyprasowane granatowe mundury, czyste (!) 
koszule, krochmalone, śńeżno białe kołnlerzki, pra
ne mydłem „Jeleń Schicht", b'ale rękawiczki i zło
ty kordzik u pasa z wyrytym „Honor i Ojczyzna".

Tadeusz Lesisz, bosman podchorąży, oglądał nas 
sceptycznie przed drzwiami kancelarii oficera służ
bowego. Staliśmy na baczność wstrzymując oddech. 
Wreszcie skinął głową, że możemy odmaszerować. 
Polska Wenecja stanęła przed nami otworem. Ma
szerujemy wyrćwnaną dwójką, kołysząc się dla żar
tów po zeemańsku na boki i sykając ostrzegawczo, 
gdy trzeba na prawo czy lewo salutować.

Wystrzegamy się szczególnie „średniego rocznika", 
który tradycyjnie „czyha" na młodszy rocznik; nie
zauważenie mata-podchorążego nawet w jadącym 
tramwaju może mieć dla nas fatalne skutki.

* # *

O.R.P. „Willa", 19 maja 1939, Gdynia reda.
Kotwica patrzy prosto. Moje notatki gdzieś zagi

nęły i muszę robić retrospekcję z ostatnich mie
sięcy.

W Bydgoszczy kuliśmy wiedzę na wzór karzełków 
z bajki o królewnie śnieżce, a po filmie W. Disney‘a 
śpiewaliśmy nawet: hej ho! hej ho! zachęceni do 
p osenek przez „rewelersów" Wacka Wclślick ego i 
Ćw rgla-Wróblewskiego, żarty na stronę, istotnie 
pracowaliśmy na akord jakby czując, że nie wiele 
nam spokojnego czasu do studiów zostań’e. Wyło
nili się nawet nowi prymusi: Staszek Kopecki, Ka
rolek Mayer, Kazik „szympans" Szymalskl i inni 
„Dziad" Bocheński krajał nas na kawałki wykła- 
jąc astronomię, profesor żurawicz z uśmiechem na 
twarzy dawał nam klucze do Królestwa Niebieskie
go w formie wzorów na funkcje całkowe i różnicz
kowe, komandar R. Tymiński z bokserską werwą 
wkładał nam do głowy „Wiedzę Okrętową" pióra 
kmdra Zajączkowskiego; profesor Krótki nas fran- 
cuził, Szczepkowski angliczył, nie pomnę już kto 
nas german’!". Do Wlelkiejnocy przekroczyliśmy 
cyfrę 30 egzaminów...



18 NASZE SYGNAŁY

MORDERSTWA UCHODZĄ BEZKARNIE
NA NOWYCH HEBRYDACH

Od roku pływam na Morzach Południowych, jes
tem współwłaścicielem małego statku żaglowego 88 
stóp długości, 100 ton ładunku, z motorem 150-kon- 
nym. Od kilku miesięcy operujemy pomiędzy wys
pami Nowych Hebrydów przeważnie transportując 
paliwo, koprę oraz personel rządów brytyjskiego i 
francuskiego. Nawiasem wspomnę tutaj, że Nowe 
Hebrydy są condomin.um brytyjsko-francuskim, 
które z powodu oczyw stego bałagan ku w rządzeniu 
popularnie jest zwane „Pandemonium".

Ostatnio nadarzyła się nam wcale niecodzienna 
praca.

Niewiele się zmieniło w Wielkiej Zatoce na wys
pie Esiritu Santo (Ducha świętego) od roku 1606, 
w którym to odkrywca hiszpański de Quiros wpły
nął do zatoki pełen nadziei, że wreszcie odkrył od 
lat poszukiwaną „Terra Australis Incognita". Zało
żona przez n ego kolonia „Jeruzalem" została nie
stety zlikw dowana po kilku tygodn ach z powodu 
chorób i nieprzychylnego ustosunkowania się tu
bylców. W dniu dzisiejszym nie pozostał po niej naj
mniejszy nawet ślad.

Po szeregu lat pojawiły się statki, których kapita
nowie rabowali wszystko co dało się zabrać, łowili 
Hebrydyjczyków jak zwierzęta i sprzedawali ich do 
prac w Australii, Fiji, Chile. Zjawili się również lu
dzie zupełnie innego pokroju; misjonarze, którzy 
pozakładali szereg nadbrzeżnych osiedli, poczęli o- 
piekować się chorymi, ucząc tubylców religii, czytać, 
pisać i rachować.

Rabunki dawno się już skończyły. Misjonarze prze
trwali jednak do dn a dzisiejszego 1 stale starają się 
o rozrost swo ch osiedli. Nie wszyscy Hebrydyjczycy 
dają się skusić na wygodne 1 zorganizowane życie w 
wioskach misjonarzy gdzie jest woda, uprawiana 
ziemia, zwierzęta i ptactwo domowe itp. Po dziś 
dzień w górzystym wnętrzu wyspy żyją tak zwani 
buszmeni, — ludzie puszczy. Używają oni jedynie 
dwóch przedmiotów pochodzących z fabryk białego 
człowieka: muszkietu i siekiery. Trudno się jest z 
nimi porozumieć, gdyż narzecze ich nie jest podob
ne do narzeczy innych mieszkańców wyspy.

Buszmeni wierzą w „Tabu". Jeżeli w rodzinie ktoś 
zachoruje, to winnego szukają w misyjnych osied
lach nadmorskich Po pewnym czasie organizują 
wyprawę rodzinną nad morze, spotykają winnego i 
zab jają go siekierami. Poćwiartowane członki ludz
kie rozrzucają psom. Muszkietu do tego celu nie 
używają, bo pociski są bardzo drogie i trudno je do
stać.

Gdzie policja?... Najbliższy posterunek policji 
znajduje się kllkadzles ąt mil drogą morską (innej 
nie ma), a statek nadarza się raz na tydzień lub 
rzadziej.

Wiadomość o około dwudziestu morderstwach po
pełnionych w ostatnim dziesięcioleciu doszła wreszcie 

do przedstawicieli Rządów, którzy doszli do prze
konania, że czas najwyższy, aby położyć kres tym 
przestępstwom. Zorganizowana wTyprawa wymagała 
wynajęcia samolotu, który przetransportował posił
ki pol.cji ze stolicy Port Vila oraz „charter" nasze
go statku.

Załadowaliśmy w Santo dwóch komendantów po
licji (brytyjskiego i francuskiego), piętnastu uzbro
jonych w karabiny hebrydyjskich policjantów oraz 
około dziesięciu przewodn’ków pochodzących z osad 
nadmorskich, gdzie morderstwa zostały popełnione. 
W czasie dziennego przejścia pclicjancl zostali po
uczeni jak mają -się zachować w obliczu podejrza
nych.

Po zmroku zbliżyliśmy się do brzegu zaciemnieni 
jak za wojennych czasów. Policja wylądowała bez 
trudu i ruszyła w głąb wyspy prowadzona przez 
przewodników. Po sześć'ogodzlnnym uciążliwym 
marszu policjanci dotarli do chaty Tactopusa, który 
jest poszuk wany za piętnaście morderstw. Niestety 
nikogo w chacie nie zastali i p’erwsza część wypra
wy zakończyła się fiaskiem. Francuski „Gendarme" 
który miał zaaresztować innego buszmena również 
nie zastał nikogo w domu.

Następnego dnia po dalszym przejściu kilkudzie- 
sięc u m l zakotwiczyliśmy w nawigacyjnie nieprzy
jemnym miejscu z powodu długiej ocean cznej fali. 
Przewodnicy wskazali jednak maleńką plażę, gdzie 
ponrędzy rafami koralowymi woda wyglądała wca
le spokojnie. Wysłana łódź miała nieco kłopotu z 
przetransportowaniem policji na brzeg. Nasi Poli
nezyjczycy z wysp Tonga, którzy są urodzonymi 
marynarzami, podchodząc do lądu zgrabnie rzucili 
kotwice z rufy, a następnie korzystając z chwil, kie
dy fala nie jest zbyt wysoka, szybkim manewrem 
podchodzili do plaży, umożliwiając policji wylądo
wanie prawie że suchą nogą.

Po zorganizowaniu się policja wraz z przewodni
kami ruszyła wzdłuż wybrzeża. Ci ostatni trzymali 
się nieco z tyłu, czego im nie można zarzucić, po- 
n’eważ po zakończeniu operacji policja opuści Za
tokę, a oni będą skazani na łaskę buszmenów. -

Po około godzinnym marszu policja zauważyła sze
reg postaci buszmenów z s’eklerami i muszkietami 
zbliżających się powoli i niezbyt pewnie. Przewodni
cy rozpoznali szereg poszuk wanych i wskazali ich 
policji. Dwóch buszmenów korzystając z chwili nie
zdecydowania dało nura w puszczę. Policja otoczy
ła resztę i kazała otoczonym nawoływać do podda
nia się tych, którzy uciekli, co jednak nie odniosło 
pożądanego skutku. Jeden z buszmenów nie dał się 
łatwo zaaresztować i zamierzył się siekierą na naj
bliższego policjanta. Widząc to komendant policji 
zarepetował karabin... Buszmen rzucił siekierę.. 
Zakuto mężczyzn w kajdany i karawana ruszyła po



NASZE SYGNAŁY 19

woli w kierunku statku, wiodąc dwie kobiety i kil
koro dzieci.

Buszmenów załadowaliśmy do kall. Jeden z chło
paków, może ośmioletni, okazał się wytrawnym pa
laczem. Palił bez przerwy papierosy własnego wy
robu, a gdy te się skończyły, papierosy dostarczone 
przez policjantów i marynarzy.

Po nocnym przejściu wyładowaliśmy wszystkich w 
Santo.

Rozprawa sądowa odbyła się po kilku tygodniach. 
Trzech oskarżonych otrzymało po piętnaście lat wię
zienia, a inni mniejsze kary.

Po miesiącu dwóch więźniów, którzy zachowywali się 
bez zarzutu, sumiennie pracując w ogrodach urzęd
ników królowej Elżbiety, skorzystało z nieuwagi pil
nującego policjanta, który oddalił się na chwilę, 
aby zobaczyć czy ryż s'ę zagotował i ...uciekło. Fran
cuzi uśmiechali się pod nosem. Drugi raz będzie ich 
trudno przychwycić. Puszcza jest gęsta, górzysta i 
niedostępna.

Niedawno ktoś mi powiedział, że plantator Holen
der, który posiada sklep dokładnie w miejscu, gdzie 
Quiros założył osiedle w roku 1606 zna Taktopusa 
osobiście jako kl jenta, który przychodzi do sklepu 
po amunicję. Policja daleko i nikt go nie aresztuje. 
Może w przyszłym roku budżet pozwoli na zorgani
zowanie następnej wyprawy. Któż jednak może 
gwarantować, że Taktopusa znajdą.

Bardzo lubię buszmenów. Mężczyźni są dobrze 
zbudowani, mają bystre, przejrzyste oczy i inteli
gentne twarze, ktćre nie pasują do ich ubioru w na
szym pojęciu bardzo nieprzyzwoitego. Pewna nieod
zowna dla zachowania gatunku część ciała jest od
kryta i bezprzecznie wystawiona na widok publicz
ny, poniżej wiązki kolorowej trawy opasającej bio
dra.

Kobiety nie dorównują mężczyznom w piękności 
fizycznej, są raczej karłowate i bez ,,sex appeal“ 
(dla nas Europejczyków jedynie) pomimo, że plecion
ka z trawy okrywa jedynie połowę obszaru zarezer
wowanego przez najbardziej nawet śmiałe „bikini“. 
Dla dodania sobie kobiecości kokieteryjnie prze
kłuwają sobie nosy i uszy patykami i kłem dzika.

Na pokładzie A/K „Trade Winds“ 
Pod banderą Królowej Salote, 
Tonga,(Wyspy Przyjacielskie).

1961
Statek widoczny na znaczku.

Maciej Bocheński,
Box 149,
Port Vila,
New Hebrides, 
South Pacific.
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JESZCZE RAZ

O GRUPIE OPERACYJNEJ POLESIE
..Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie
L dz. 118
m. p. dnia 5. X. 1939 roku.

żołnierze!
Z dalekiego Polesia z nad Narwią z oddziałów, któ

re się oparły demoralizacji zebrałem Was pod swo
ją komendę, by walczyć do końca. Chcialem iść naj
pierw na południe, gdy to się stało niemożliwym, 
nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła nim dosz
liśmy. Mimo to nie strać liście nadziei i walczyliście 
dalej. Wykazaliście hart i odwagę w masie zwątpień 
i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca.

Dziś jesteśmy otoczeni, smunicja i żywność są na 
wyczerpaniu. Dalsza walka n'e rokuje nadziei tylko 
rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się 
może.

Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność 
na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili. Każę 
zaprzestać walki, nie przelewać krwi nadaremnie.

Dńękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, 
wiem, że staniecie gdy będzie potrzeba.

jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie!
Dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej 

Polesie
/-/ Kleeberg

generał brygady

Dwadzieścia dwa lata temu, ostatni ten rozkaz 
został nam odczytany rano, 6 października.

A dziś, kilka tylko cmentarzy dla tych, którzy po
legli pod Wolą Gutowską, Syrokomlą, Adamowem. .

W Helenowie skromny pomńk. Na nim krzyż, 
godło Polski —■ Orzeł Biały, dwie skrzyżowane szab
le i prosty napis: „Przechodniu, powiedz ojczyźnie, 
że wierni jej prawom tu spoczywamy".

Na tym cmentarzu leży por. mar. Wyrostek, o któ
rym pisał w jednym z poprzednich numerów „Na
szych Sygnałów" kol. Budzyński. Tutaj też spoczy
wa ppor. mar. Dullewicz i mar. S Dobiecki.

Jest ich napewno wielu innych, ale nazwisk po 
tylu latach już nie pamiętam. Zresztą nie wszyscy 
są zidentyfikowani. Na każdym z tych cmentarzy co 
chwila spotyka się „8 nieznanych żołnierzy WP“, 
„46 nieznanych żołnierzy WP" lub też „nieznany por. 
rez.“, „nieznany pchor. rez.“

Parę lat temu, ludność wsi Wola Gołowska posta
nowiła zbudować Szkołę — Pomnik poległych żoł
nierzy. Do komitetu honorowego zaproszono wdowę 
p. Wandę Kleeberg. Ofiary zaczęły napływać ze 
wszystkich stron Polski 1 z zagranicy.

Dokładnie w dwudziestą rocznicę ostatniej bitwy 
kampanii wrześniowej, 5-go października 1959 roku 
p. Wanda Kleeberg wmurowała uroczyście akt erek
cyjny w fundamenty Szkoły-Pomnłka. W przeddzień 
odbyły się uroczystości na które przybyli też ucze
stnicy bitwy pod Kockiem i ich rodziny. Były też 
oddziały honorowe wojska, poczty sztandarowe ltd.

Mówiono o tym wiele w swoim czasie w prasie kra
jowej. Nie wiem, czy jakiekolwiek wzmianki ukaza
ły się w prasie polskiej za granicą, żadnej nie spot
kałem.

Celem tych kilku słów, które przesyłam redakcji 
..Sygnałów" nie jest chęć popisania się talentem 
pisarskim, którego nie posiadam .Mamy jednak zbyt 
wiele wspomnień związanych z 39 rokiem. Dlatego 
też korzystając z wiadomości jakie udało mi się u- 
zyskać, chcialem przypomnieć szczególnie tym. któ
rzy byli w grupie Polesie, że wysiłki i ofiary jakie 
ponieśli w tym okresie nie poszły na marne, że o 
nich pamiętają.

Władysław Poniński
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B. WROŃSKI

B L I
„A on chcąc się sam usprawiedliwić 
rzeki do Jezusa: A któż jest mój 
bliźni?”

Ewangelia św. Łukasza rozdz. X. wiersz 29

Po krótkim pobycie w przejściowym sowieckim 
obozie, który szczęśliwie okazał się rzeczywiście tyl
ko przejściowym — w początkach października 1939 
roku dałem nurka w szarą rzekę uchodźców i, pole
cając Opiece Bożej całość skóry, unoszony połud
niowym prądem płynącym ku Lwowu. We Lwowie 
nigdy nie byłem. Nikogo nie znałem.

Z zasłyszanych wiadomości, wypowiadanych 
szeptem do ucha na biwakach na stacjach kolejo
wych — wynikało, źe we Lwowie istniały już zorga
nizowane komórki przerzutów przez zieloną granicę 
na Węgry i Rumunię. Jakiś zakonnik, podróżujący 
między Lwowem, a Łuckiem udzielał jakoby wska
zówek, dawał adresy, ustalał daty.

Wieści te miały przede wszystkim tę dobrą stro
nę, że skierowywały myśli na jakieś konkretne pole 
przewidywań 1 nadziei, parły ku jakiemuś wysiłkowi, 
odrywały od bezpłodnej w tym czasie analizy prze
żytych co dopiero wydarzeń. Zamiast szukania od
powiedzi na emocjonalne „dlaczego?" — kazały szu
kać rozwiązań „Jak?" — Jak wydostać się z tej męt
nej wody, do której lada dzień mogą się dobrać ry
bak! z N.K.W.D. i rodzimej czerwonej milicji.

Pieczołowicie schowana karteczka z adresem 
stała się konkretem, wokół którego krystalizowały 
się plany. Te kilka słów wydawało się magiczną for
mułą, czarodziejskim zaklęciem, zdolnym rozwiązać 
wszystkie problemy, usunąć wszelkie trudności.

Któregoś październikowego ranka z drżącym 
sercem, sprzecznymi uczuciami i karteczką w ręku 
pukałem pod znany mi doskonale na pamięć adres.

Otworzyła starsza pani. Gdy zapytałem czy tu 
mieszka wymieniony na mojej karteczce adresat, po 
prosiła, a właściwie wciągnęła mnie do środka i za
częła gorączkowo wypytywać o syna. Gdzie go spot
kałem, czy żyje, czy ranny, kiedy wróci? a kiedy 
począłem wyjaśniać, że syna nie znam, źe adres 
otrzymałem w dość dziwnych okolicznościach i cze
go się pod nim spodziewałem znaleźć — zrazu nie-

Ź N I
ufnym, jakby podejrzewając jakąś prowokację po
tem coraz serdeczniejszym okiem zaczęła na mnie 
patrzeć. W końcu uwierzyła w moją historię. Oczy
wiście o żadnych kontaktach, adresach, konspiracji 
itp. nic nie wie. Ale może mi ofiarować mały kąt i 
kupony na zupę do jakiejś dobroczynnej kuchni. 
Sama gotuje bardzo rzadko, żyje skromnie. „Bo ro
zumie pan..." Rozumiem wszystko i wszystko wiem. 
Wiem, że słowa, które słyszę są opowieścią tysięcy 
kobiet w Polsce, wiem, że i na mnie ktoś tam czeka, 
ale przede wszystkim wiem, że karteczka okazała się 
talizmanem, który wprowadził mnie w przyjazne 
progi, i że dzisiaj od dni wielu poraź pierwszy — 
będę spał w prawdziwym łóżku...

Z panią Zofią zaprzyjaźniliśmy się szybko. Mia
łem we Lwowie „pled a terre" — podstawę operacyj
ną.. Należało działać.

Lwów, a ściślej mówiąc ulice lwowskie, w owym 
czasie były giełdą Informacji, biurem adresowym, 
składem zagubionych osób i rzeczy całej Polski. Li
czyłem na swój łut szczęścia, że przecież kogoś z 
przyjaciół czy znajomych spotkam, że czegoś kon
kretnego się dowiem. Rozpocząłem systematyczne 
wałęsanie się po Lwowie.

Któregoś tam dnia tego wałęsania, spotkałem 
przed teatrem kapitana Z. Po wstępnych „skąd się 
pan tu wziął i co pan o tym wszystkim myśli?" 
przechodzimy na konkretny temat „co robić dalej?"

Kapitan z żoną znaleźli gościnę u przyjaciela, 
który w tej chwili handluje drzewem i proponuje im 
spółkę. W każdym razie myślą przezimować we Lwo
wie, a potym zobaczy się jak się sytuacja rozwinie 
na zachodnim froncie.

W stosunku do mego zamiaru jaknajrychlejsze- 
go przekroczenia granicy — zajął stanowisko dość 
krytyczne, ale okazało się, że może mi pomóc. Po
siada bowiem jednego brata w Stanisławowie, a 
drugiego niedaleko granicy węgierskiej, we wsi Zie
lona. Zorganizuje się „przerzut" do Stanisławowa, 
stamtąd do Zielonej, skąd już Węgry o miedzę... W 
Zielonej żyje leśniczy, który dobrze zna „Szlak dru
giej brygady" i na pewno przez granicę przeprowa
dzi. Z radości ściskam kapitana. Dziękuję za pomoc. 
Postanawiam jechać do Stanisławowa zaraz. Choć
by nazajutrz.

Zaopatrzony w list do brata w Stanisławowie, 
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błogosławieństwa pani Zofii, która ofiarowała mi na 
drogę „Nowy Testament" w sobotę 27 października 
rannym pociągiem wyjechałem ze Lwowa.

W Stanisławowie pan Zet po przeczytaniu listu 
rozłożył ręce 1 oświadczył, źe niestety nie jest w 
stanie mi pomóc, nawet nie może ml ofiarować noc
legu, ponieważ nie wolno mu narażać żony i dzieci. 
Poza tym nie widzi wiele sensu w opuszczaniu kraju, 
szczególnie ludzi mających rodzinę. Do brata w 
Zielonej, też niestety listu nie może napisać, po
nieważ nie utrzymuje z nim stosunków od lat. Ra
dzi mi z rozsądku i serca, abym wracał do Lwowa, 
a stamtąd do domu.

Zrobiło mi się gorąco. Jest mi trochę głupio za 
argumenty mojego rozmówcy, jest mi głupio za sie
bie, za swoją bezradność, bo nie wiem bardzo co 
pocznę dalej. W każdym razie postanawiam — do 
Lwowa nie wracać.

Zostaję zaproszony na herbatę, bo jak mi pan 
Zet tłumaczy, lepiej na mieście się nie pokazywać, 
a pociąg do Lwowa odchodzi dopiero wieczorem. 
Zostałem. Rozmowa o stosunkach w Małopolsce 
Wschodniej, o postępowaniu starostów i inspektorów 
szkolnych wydaj e ml się pozbawioną wszelkiego 
sensu. Jutro ma się tu odbyć jakieś głosowanie, ple
biscyt, który formalnie ma przyłączyć tą prowincję 
do Sowietów, a tu jakby szukanie usprawiedliwienia 
tego co się stało i dzieje w postępowaniu takiego, 
czy innego urzędnika.

Aż nagle jak deus ex machina wchodzi nowy 
gość, dobra znajoma rodziny, wdowa po ormiańskim 
kupcu, sama też Ormianka. Do urzędniczego bia
dolenia na stosunki dnia wczorajszego wlewa stru
mień wiadomości bieżących. Tam rewizja, tego za
mknęli. Inny już zwiał. Sama czuje się bezpieczna. 
Wdowa, troje dzieci, pół domu zajęli oficerowie so
wieccy, ci co budują lotnisko. A co ja tu porabiam 
i dlaczego mam taką grobową minę?

Zbieram na odwagę i opowiadam swoje pery 
petle. Nie wiem nawet gdzie dzisiaj będę nocował.

„żadne perypetie" — powiada Ormianka „za
nocuje pan u mnie, zupełnie bezpiecznie, przez ścia
nę z Moskalami. List do Zielonej napiszę. na szczę
ście jestem w dobrych stosunkach z trzecim bra
tem".

W mieszkaniu Ormianki poznałem jej trzy cór
ki i jednego rannego żołnierza, którego przedstawią 
mi jako swego kuzyna, lecz który zwierzył mi się 
później — wieczorem, bo spaliśmy w jednym po 
koju, że jest „kuzynem czasu wojny" — po prostu 
przygarniętym z ulicy nieznanym rannym żołnie
rzem, który znalazł tu troskliwość i serce oraz opie
kę prawdziwego lekarza, który go tu pokryjomu od
wiedza. Czuje się już prawie zupełnie zdrów i jak
bym tydzień poczekał to wybrałby się ze mną w 
świat

Ale mnie każdy dzień czekania wydaje się bez
powrotnie stracony. Zresztą już postanowione — 
jutro wyjeżdżam do Nadwornej — a stamtąd do 
Zielonej, a tam o miedzę ju*  Węgry.

Nazajutrz idziemy do ormiańskiej kolegiaty na 
sumę. Świątynia wypełniona Nie wiedziałem wów

czas i nie wiem do dziś dnia na jak długo było to 
moje ostatnie nabożeństwo w Polsce.

Po obiedzie wyjechałem pociągiem do Nadwor
nej. W starym austriackim, bez przedziałów wago
nie — trochę miejscowej ludności, kilku sowiec
kich żołnierzy, kilku brodaczy, od których z daleka 
pachnie wojskowym gestem.

Usadawiam się w kącie pod oknem i staram 
skupić uwagę na mijanym pejzażu. Na stacjach i 
stacyjkach przeżywam jakieś amplikacje niepokoju. 
Obawiam się rewizji, kontroli, sprawdzania doku- 
mentlw. Nie mam nic. Osobiste papiery już dawno 
zniszczyłem. Nigdzie się nie meldowałem. Mam tylko 
bilet trzeciej klasy, Stanisławów-Nadwórna. list do 
pana Zet, kilkaset złotych, skrytych w skarpetce 
i podarunek pani Zofii — „Nowy Testament".

Powoli zapadł zmrok. Zapalono jedną lampę 
gazową. Zrobiło się jeszcze szarzej, wtuliłem się w 
mój kąt, poczułem się jakby bezpieczniej.

W pewnej chwili z grupy brodaczy zbliżył się 
do mnie wysoki, młody człowiek i nachyliwszy się 
niby to prosząc o ogień do papierosa, wymówił mój 
stopień wojskowy i nazwisko. Oniemiałem. Zresztą 
on zaraz odszedł — dawszy mi tylko wzrokiem znać 
żeby iść za nim. Cóż robić Nie mam najmniejszego 
pojęcia kto to jest Ale nie mam wyboru. Odczekaw
szy dla niepoznaki pewną chwilę podążyłem za nim 
na koniec wagonu na zewnętrzną platformę.

ściskamy sobie dłonie „Jakże się cieszę, nie wi
dzieliśmy się kopę lat. Nic się pan nie zmienił. Zaraz 
pana poznałem. Pan pewnie na zieloną, my też. Jest 
nas grupa złożona z czterech. Sami morowcy. Pró
bowaliśmy już kilka razy. Ale teraz zicherowo — 
wszystko mamy, mapę, kompas, wszystkie zaświad
czenia milicji, gwardii ludowej, pośrednictwa pracy 
— jedziemy niby na robotę w lesie. Niech pan do
łączy do nas".

Czuję się zupełnie jak przestrzelony serią C. K. 
emu. Informacje Dodawane są właśnie w C. K.-emo- 
wym tempie. Jestem oszołomiony mapą, kompasem, 
zaświadczeniem gwardii ludowej, żywiołowością i 
energią młodego człowieka. Tylko do diab'a kto to 
jest? Nie mogę sobie absolutnie przypomnieć.

„Oczywiście godzi się pan" — kontynuuje C. K. 
emista. „Niech pan siedzi w swoim kącie jakbyśmy 
się nie znali. W Nadwornej wysiadamy i prosto w 
góry. Zgoda?" Zgadzam się dziękuję. „Niech pan 
nie dziękuje, zobaczy pan jak wszystko pójdzie zi
cherowo". Kończy młody brodacz. Wracam do swego 
kąta i próbuję rozważyć czy postąpiłem rozsądnie 
godząc się na pójście z tym nieznajomym — znajo
mym, a porzucając zdaje się prosty i bezpieczny 
szlak, gwarantowany co prawda nie żelaznym, ale 
bądź co bądź listem.

Nadworna.
Nie wiem czy to końcowa stacja, ale wszyscy 

wysiadają. Grupa brodaczy zbiera swoje manatki. 
Wychodzą. Ja za nimi.

Przed stopniami wagonu stoi dwóch milicjantów, 
jakby na nich czekali. Zatrzymują ich, o coś pytają. 
Strach mnie obleciał' Nie mam żadnych papierów. 
Szybko ich mijam, a potym już biegiem — jest ciem
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no — przeskakuję stacyjny płot, wybiegam na ulicę 
i wpadam do dorożki.

„Proszę do hotelu", gorączkowo zwracam się do 
woźnicy. Ten flegmatycznie odwraca się w moją 
stronę i z właściwym swej rasie akcentem m’wi: 
„Panie, tu nima żądny hotelu". „No to jedź pan 
przed siebie".

„Ni mogę, bo czekam na panią doktorową".
,.A ja mogę tu zostać?" — .Pewnie — jakoś się 

wszyscy pomieścimy".
Rozglądam się wokoło, ale nie widać, aby kto 

mnie gonił, czy szukał. Uspokajam się.
Pani Doktorowa nie robiła objekcji z racji do

datkowego pasażera i ruszyliśmy w stronę miastecz
ka.

Po odwiezieniu doktorowej — woźnica zwraca 
się do mnie i przyjacielsko — poufnym tonem mó
wi; „Gdzie pana zawieść, do Zielonej, czy dalej? 
Dobra noc, dzisiaj przedłużona policyjna godzina do 
północy, bo było głosowanie. Niech się pan nic nie 
boi". Pytam się czy zna w Zielonej pana Zet. Oczy
wiście zna. „Zawiozę pana przed dom, da pan dwa
dzieścia pięć złotych — to hiedrogo w te czasy". 
Obiecuję mu dać pięćdziesiąt. Woźnica stawia budę. 
„Wi pan, tak na wszelki wypadek, a jak będziemy 
mijać patrole, to niech pan udaje pijanego co śpi. 
Dobrze, że pan niema bagażu".

Jedzlemy, mijamy domki na przedmieściu, ja
kieś patrole i posterunki, które przecież nie zatrzy
mują kogoś kto środkiem drogi w dorożce na gu
mach po spełnieniu obywatelskiego obowiązku wra
ca do domu. Jesteśmy na pustej drodze wśród pól. 
Wyczuwam raczej niż widzę wzgórza, czy już może 
nawet góry. Jest ml prawie radośnie. Za godzinę 
będę pod przyjaznym dachem o nredzę od Węgier.

Woźnica zacina konika i pół obrócony do mnit, 
coś tam pogwarzą. Mimowcli robię rachunek sumie
nia z antysemickich uczuć.

Wjeżdżamy w wieś. Spokój, gdzieniegdzie tylko 
światełko. Zatrzymujemy się przed domem z gan
kiem. Serce zaczyna bić żywiej. Woźnica puka do 
drzwi. Na ganku ukazuje się wysoki mężczyzna. Roz
mawiają przez chwilę. Woźnica, wskazuje na mnie, 
żegna się — wraca do dorożki i mówi; ,.To pan Zet 
— szczęść Boże", potem zawraca i szybko odjeżdża.

Wchodzę powoli na ganek, przedstawiam się, 
powołuję się na znajomość z bratem kapitanem. 
Wręczam list. Pierwsze słowa jakie słyszę to; „Czego 
właściwie pan chce?" Poczułem się jak podcięty. 
Powtarzam moją prośbę, proszę o przeczytanie listu, 
gdzie wszystko jest wyjaśnione, i znowu zimno. „Nie 
mogę panu nic pomóc, nie mogę się narażać, prze
cież mnie mogą wywieźć". Na moją wtrąconą uwagę, 
że przecież i mnie mogą wywieźć — usłyszałem. ,.A 
cóż mnie to obchodzi". Oglądam się za dorożką. Ale 
już jej nawet nie słychać. Zuję jakieś gorzkie słowo, 
czy przekleństwo... Na ganek wchodzi pani Zet. 
„Może pan pozwoli do środka", zwraca sie do mnie. 
Wchodzimy do kuchni. Staję w kącie między drzwia
mi, a piecem. Zet czytał list, ona przykłada drewek 
do pieca. Zet skończył, list rzucił w ogień 1 do mnie 
mówi; „Pan mnie szalenie naraża, ale nójdę do leś
niczego, za pół godziny będę z powrotem". Bąkam 

jakieś słowa podziękowań i przeprosin. Rumienię 
się nie wiem, czy za siebie, czy za Zet, czy wogćle 
za człowieka...

Zet wyszedł żona częstuje mnie herbatą. Plję 
ją na stojąco koło komina. Rozmowa się nie klei. Co 
chwilę spozieram na zegarek. Nareszcie kroki w sie
ni. Wchodzi Zet i zaraz od proga „Pójdziemy teraz 
do leśniczego ,tam pan przenocuje w stodole, jutro 
poszukamy przewodnika i na noc wyruszy pan na 
granicę. Do leśniczego pójdziemy ścieżkami. Będzie 
pan posuwał się za mną w odległości stu kroków, 
gdy ktoś się ukaże to „padnij" zrozumiano?" „Tak 
jest", staram się dziarsko odpowiedzieć. Jestem w 
tej chwili głęboko wdzięczny panu Zet. Jak nie nale
ży ludzi zbyt pochopnie sądzić! żegnam panią Zet 
prawie, że serdecznie. Wychodzimy. Kierujemy się 
stromym zboczem sadu do rzeki, a potem wzdłuż 
brzegu. Zet na przodzie — ja za nim, potykając się 
co chwila i ślizgając po rozmokłym gruncie, staram 
się utrzymać te wymagane 100 kroków. Zbliżamy się 
do drogi, która skręca lukiem do rzeki. Na moście 
słyszę kroki i głosy. Wykonuję prawie, że szturmowe 
padnij i obserwuję teren. Mostem posuwają się trzy 
sylwetki. Zet wychodzi na nasyp drogi 1 ginie mi z 
oczu. Odczekawszy chwilę — zaczynam zbliżać się 
ku drodze. Nikogo nie widać. Przebiegam szybko 
drogę i pędzę polanką do pobliskiego lasu. Zatrzy
muję się na brzegu. Nikogo. Siadam na pniu, odno- 
czywam, czekam. Za chwilę powinien zjawić się Zet.

W pobliżu szumi potok, nademną drzewa. Na 
niebie kilka gwiazd. Z nawyku określam północ. Pa
trzę na zegarek. Wpół do dziesiątej. Czekam. Zet pe
wnie poszedł do leśniczego, zaraz tu przyjdą. Za 
dwadzieścia pięć dziesiąta. Dopiero pięć minut. Roz
grzewam się spacerem, co chwila nasłuchując czy 
ktoś się nie zbliża. Nikt. Słychać jeno jednostajny 
pogwar rzeki. Za kwadrans dziesiąta. Zaczynam się 
niepokoić. A może wrócić do domu Zet, ale czy tra
fię? Może iść szukać leśniczego może właśnie to 
światełko — to leśniczówka. Minuty stają się jeszcz, 
dłuższe... Siadam ponownie. Wpadam w jakieś od
rętwienie. Myśli odpływają gdzieś poza przestrzeń 
i czas. I nagle powrotną falą walą w świadomość 
„zostawił mńie tu w lesie samego, samego"...

Przyrzekam sobie, że będę czekał jeszcze dzie
sięć minut, potem jeszcze dziesięć 1 już ostatni kwa 
drans i znowu na pewno kategorczne ostatnie pięć 
Właściwie cały czas patrzę na zegarek. Wydaje mi się, 
że teraz minuty biegną za szybko. Cóż za dziwne 
uczucie. Chciałoby się wyd'użyć czas czekania.. 
Przestałem już wierzyć, że przyjdzie. Ale modlę się 
całym jestestwem, aby przyszedł. Ucho łowi każdy 
odgłos, dalekie skrzypnięcie wrót, szczeknięcie psa, 
ale tu blisko mnie — jedynie bór i potok poszumem 
gwarzą. Nie wiem czy o uroku tej ziemi, czy o czło
wieczej doli.

O godzinie jedenastej ruszam drogą w stronę 
wsi, postanowiwszy próbować szczęścia i trafić do 
leśniczego. Na wypadek przytrzymania przez jakieś 
władze u’ożyłem sobie historyjkę o poszukiwaniu ro
dziny, która w tych okolicach snędzała wakacje. 
Wlokę się środkiem drogi, bez jakiegokolwiek planu 
działania, liczę jedynie na jakiś nieprawdopodobnie 
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szczęśliwy przypadek. Ale ten marsz przez uśpiony 
wieś wydaje mi się nieskończenie rozsądniejszym, 
aniżeli czekanie na skraju lasu.

W pewnej chwili usłyszałem kroki, a później 
głosy. Trzy dziewczyny. Pytam o drogę do leśnicze
go Po krótkiej z chichotami włącznie naradzie — 
jedna z nich wyjaśniła, że trzeba najpierw prosto, 
potem druga w lewo i tam się najlepiej kogoś za
pytać.

Nie wiele mędrszy niż poprzednio, brnąc w bło
cie idę naprzód. A może będę miał to nieprawdopob- 
ne szczęście. Zaczynam już weń prawie wierzyć. 
Wszystko się dobrze skończy. Bez potrzeby tylko 
siedziałem przeszło godzinę na skraju lasu. Byłbym 
Już teraz spał w stodole.

„Stój" usłyszałem nagle głos z ciemności, z któ
rych wyłonił się karabin, a za nim milicjant.

„A pan dokąd?" Zaczynam opowiadać moją hi
storię o poszukiwaniu rodziny i własnym zabłądze
niu.

„Dobrze, dobrze" powiada milicjant, „pójdziemy 
teraz do gminy".

W gminie znajdowało się kilku parobczaków 
i dziewcząt. Starszy jegomość, który przywitał mnie 
po ukraińsku. „A wy na zieloną" — okazał się być 
delegatem z Kijowa, przysłanym na okres wyborów.

Milicjant gdzieś wyszedł. Siadam na ławie i 
wszczynam z delegatem rozmowę na temat głoso
wania. Staram się odgadnąć co oni ze mną zrobią, 
ale nie mogę sobie stworzyć żadnej konkretnej wizji. 
Mimo późnej godziny do izby przybywają nowi lu
dzie, zresztą sama młodzież. Zjawia się też i mój mi
licjant z rosyjskim żołnierzem. Coś tam poszeptali 
z delegatem. Milicjant stanął koło drzwi, zarepeto- 
wał karabin i zwrócił się do mnie: „Wstać, ręce do 
góry". W izbie zrobiło się cicho, jak makiem siał

„Chyba mnie tu nie zastrzeli", myślę wstając 
1 podnosząc wolno ręce do góry. Wszystkie ślepia 
wlepione we mnie. Ciekawość, zawiść, pożądanie, 
boję się powiedzieć lubieżność wyziera im z twarzy. 
Ogarniani je wszystkie wzrokiem. W żadnej cienia 
współczucia. „Może rzeczywiście zatłuką" przechodzi 
mi przez głowę. Jednocześnie z wielką satysfakcją 
stwierdzam, że jestem zupełnie spokojny, inteligen
cja dziwnie jasna, uwaga wyostrzona. „Nie dam się 
bez walki zatłuc jak pies. Mam już plan działania. 
Gdy tamten się złoży, walę stołkiem w lampę, a po
tem ławą po łbach... Patrzę na milicjanta. „Broń 
pan ma?" zwraca się do mnie. „Nie, nie mam". „Jak 
znaj dzietny to kula w łeb, zrewidować!"

„Ach to tylko rewizja" — oddycham z ulgą.
Zbliża się do mnie jeden z parobczaków i drżą

cymi rękoma zaczyna mnie obszukiwać. Wyciągną! 
z kieszeni „Nowy Testament". — pieniędzy w skar
petce nie znalazł.

Po rewizji oznajmiono mi, że zostanę odprowa
dzony na posterunek milicji.

Wyprowadzono mnie na drogę i sformowano 
■dość niezwyczajny orszak. Na przedzie dwóch parob 
czaków z pochodniami, ja za nimi, obok mnie po 
obu stronach drogi dwóch drabów z pałkami, z ty
łu za mną mój, jak go już zacząłem w myślach na
zywać, milicjant z karabinem na „gotuj broń". Pro

cesję zamykało towarzystwo z gminy. „Krok w pra
wo, krok w lewo to kula w łeb, zrozumiano?! Marsz!" 
Komenderuje milicjant. Ruszamy. Trzymając się 
środka drogi, potykając się po kałużach posuwam 
się jak za własną trumną. Mijamy dom z gankiem. 
Mój hart wewnętrzny ten z przed i/2 godziny skru
szony zupełnie, nie walczyłbym już teraz o lepszą 
niż psia śmierć..

Na posterunku milicji wprowadzono mnie do 
kuchni, gdzie spała na podłodze jakaś dziewczyna, 
której kazano się wynieść. Po sakramentalnym 
uprzedzeniu, abym nie próbował ucieczki, zamknię
to mnie na klucz. Ułożyłem się na podłodze, poczu
łem się straszliwie zmęczony, wyczerpany. Próbowa
łem się modlić. Usnąłem.

Następnego ranka obudziła mnie dziewczyna, 
której wczoraj zająłem legowisko, pytając czy nie 
napiłbym się mleka. Trzeba dać tylko 50 groszy. 
Dałem jej złotówkę — przyniosła garnek mleka i 
bochen razowca. Uwarzone mleko nalała w kubki 
i wspólnie spożyliśmy śniadanie.

Po śniadaniu wezwano mnie do izby, w której 
zastałem komendanta posterunku, mojego milicjan
ta, wczorajszego żołnierza i kaprala. Wszyscy pochy
leni nad „Nowym Testamentem". Zajęci studiowa
niem nie tyle tekstu, ile umieszczonej na końcu 
książki mapy Ziemi świętej.

Mapa ta miała być niezbitym dowodem mojego 
zamiaru przejścia na Węgry. Kiedy wyjaśniam, że 
to jest mapa Palestyny, a nie Karpat, otwierają się 
drzwi i wchodzi trzech sowieckich oficerów. Pierw
szy i z nich podając mi rękę, zapytuje: „Wy komen
dant posterunku?" Na moje wyjaśnienie, że prze
bywam tu raczej w charakterze aresztowanego 
splunął i już z nikim się nie witał.

Kapral zameldował o moim przytrzymaniu i ca
łe towarzystwo przeszło do drugiej Izby na naradę. 
Radzono ze dwadzieścia minut. Powzięta decyzja 
była dowodem, że wyszkolenie armii sowieckiej nie 
zerwało bynajmniej z wypróbowanymi doświadcze
niami wszystkich armii świata. Postanowiono bo
wiem zameldować władzy przełożonej. Mnie poinfor
mowano, że zostanę odstawiony do Nadwórnej.

Furka zaprzężona była w jakieś skrzyżowanie 
konia i krowy, a powoziła leciwa babina ze swą 
wnuczkę. Eskortę stanowił — oczywiście „mój" mili
cjant.

Wleczemy się noga za nogą, drogą, którą wczoraj 
wieczorem przebyłem kłusem na gumach. Gawędzę 
z milicjantem. Chłop rozmowny, pochodzi ze Stryja, 
żonaty, dwoje dzieci. Służbę wojskową odbywał w 
artylerii przeciwlotniczej. Był szoferem samochodu 
dowódcy baterii (Pan kapitan nigdy sam kieliszka 
wódki nie wypił — zawsze ze mną — powiada 
ex-szofer). Z wojny wrócił samochodem, któ:ry mu 
bolszewicy zabrali, zapisał się do milicji, pracuje 
już trzeci tydzień, ale jeszcze żadnej pensji nie otrzy
mał. Wyrażam zdziwienie jak władza ludowa może 
pozbawiać proletariusza samochodu i lekko kryty
kuję porządki, w których nie otrzymuje się pensji 
za ciężką służbę

Powoli zaczynamy wspominać prawie, że z sen
tymentem nie tak odległe czasy. Mój milicjant Rusin 
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ze Stryja, w wynurzeniach tych jest znacznie goręt
szym polskim pariotą, aniżeli ja, który raczej tylko 
przytakuję. Słucham go i myślę: „A może zaofiaro
wać mu dwieście złotych i zaproponować przepro
wadzenie przez granicę". Ale boję się. Tyle razy z 
przodu i z tyłu groził mi kulą w leb, że rzeczywiście 
może mnie gdzieś zatłuc, zabierając nie tylko dwie
ście, ale i resztę.

Ukazują się wieże w Nadwornej. Milicjant robi 
się służbowy, ja zaniepokojony. „Gdzie mnie pan wła
ściwie odstawia?”, pytam dopiero teraz:. „Jakto 
gdzie? do N.K.W.D.", pada odpowiedź. Robi mi się 
— co tu dużo mówić — nieprzyjemnie, a więc do 
N.K.W.D. Rozpoczynam z moim strażnikiem dysku
sję. Dlaczego N.K.W.D.? Przecież zostałem zatrzy
many przez milicję. Władzą zwierzchnią posterunku 
w Zielonej jest Komenda milicji w Nadwornej, a nie 
żadne N.K.W.D. „Dobrze", mówi mój rozczulający 
się pięć minut temu, patriota", ale wmieszało się 
w to wojsko, pan kapral i dzisiaj rano trzech ofice
rów". „Racja" przyznaję, ,.ale pan kapral i oficero
wie to przecież wojsko — mogą więc zgodzić się na 
komendę garnizonu, ale w żadnym wypadku nie na 
N.K.W.D."

Nie wiem jakie miał instrukcje mój milicjant 
Przejeżdżając koło jakiegoś domu, powiedział: „Tu 
kwateruje N.K.W.D.", ale babie nie kazał stanąć. 
Poczułem dziwną sympatię do obywatela ze Stryja 
i do kwestii Ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej.

Zajechaliśmy przed Komendę Garnizonu. Straż
nik mój zostawił mnie pod opieką stojącego przed 
domem wartownika, a sam wszedł do środka. Wrócił 
za kilka minut i oświadczył, że jedziemy na komen
dę milicji. Nie wiem co mu w komendzie garnizonu 
powiedziano, może po prostu, żeby nie zawracał im 
głowy, a może zreferował sprawę dla mnie przy
chylnie?

Komendant milicji dwudziestoparoletni miej
scowy Żyd, wysłuchał meldunku milicjanta i zapy
tał mnie co zamierzam robić. „Widzę, że trudno 
będzie odnaleźć mi rodzinę", odpowiadam", więc 
chciałbym wrócić do Lwowa".

„Do Lwowa pociąg odchodzi dopiero jutro ra
no", informuje komendant". Więc czy mogę pana 
prosić o przepustkę zezwalającą mi na przebywa
nie w Nadwornej do jutra?" pytam. „Ależ naturalnie 
z przyjemnością".

Otrzymuję przepustkę, dziękuję, ściskam po
daną mi rękę i wychodzę. Za mną mój strażnik z 
karabinem lufą na d‘ł. , Już po służbie" powiada.

Wciągam głęboko powietrze, prostuje ramiona 
i walę z całej siły Daniłę po plecach. „Zapraszam 
pana na obiad", mówię „tylko do dobrej restauracji, 
a może babie dać ze dwa złote na bułki dla wnucz
ki?" „Nie, nie trzeba ludzi rozpuszczać" mówi świeżo 
kreowana ludowa władza",a na obiad to może pój
dziemy do jednego rzeźnika. Jego żona daje dobre 
obiady, a on to bardzo porządny człowiek, służył 
w Legionach". Spoglądam zdumiony na Daniłę i 
spostrzegam nowy aspekt polsko-ukraińskiej kwe
stii...

W pokoju śniadankowym sadzem Daniłę, a sam 
wracam do frontowego sklepu i zwracam się do sto

jącego za bufetem gospodarza z po prostu bezczel
ną jak na owe czasy prośbą: „Czy mógłbym dostać 
butelkę wódki?" Rzeżnik, barczyste chłopisko, ze dwa. 
metry wzrostu, popatrzył na mnie z góry i bez sło
wa podał mi butelkę prawdziwej monopolowej go
rzałki.

Fortuna obracała sterem swej nawy, wyraźnie 
w moim kierunku.

Po dobrym obiedzie, Daniło, który wydulił sam 
całą flaszkę — serdecznie mnie pożegnał, życząc 
szczęścia w zamiarach. Zaledwie wyszedł, uchylają 
się drzwi do drugiego pokoju i tajemniczo mrugając 
gestem, daje mi znak, abym tam wszedł... Kto?... 
Zicherowy chłopak, nieznajomy — znajomy spot
kany wczoraj w wagonie.

Wchodzę, ściskam łapy brodaczy. Winszuję im 
wydostania się cało z rąk mll.cji. „To głupstwo ma
my wszystkie papiery", powiadają. „Ale pan to się 
bierze do roboty zicherowo, z milicjantem na wódkę.. 
Przeprowadzi pana? My idziemy dzisiaj na noc". 
Rozczarowuję ich trochę, że niestety nie starczyło' 
mi odwagi zaproponować Danile przeprowadzenie 
mnie przez granicę, opowiadam o swoich wczoraj
szych i dzisiejszych przejściach. Pytam wreszcie 
gdzie jestem. „To pan nie wie", wybuchają śmie
chem. „Znajduje się pan w melinie, z której prze
rzuca się facetów na Węgry".

Pokiwałem głową nad domyślnością ex-szofera 
przeciwlotniczej baterii.

Kiedy zapytałem gospodarza, czy będę mógł zo
stać, odpowiedział, że już polecił żonie przygotować 
mi na noc posłanie. Nie pytał kto jestem, skąd po
chodzę. jak długo myślę pozostawać. Tamta grup
ka. wskazał na brodaczy, idzie dzisiaj na noc, ale ja 
powinienem nabrać sił. Już ma dla mnie obmyślony 
plan.

Pomagając w przygotowaniach do podróży, do
wiedziałem się wreszcie kim był tajemniczy dotąd 
znajomy. Chodziliśmy kiedyś do jednej szkoły, tylko 
on był w pierwszej, a ja w ósmej klasie. Pamiętał 
mnie doskonale, nawet był zorientowany w moich 
późniejszych losach — ja o nim nic nie wiedziałem.

Wieczorem po pożegnaniu morowców — bro
daczy — poznałem majora S. który już trzeci tydzień 
zakonspirowany w oficynie, korzystał z gościny pa
na Jćzefa i jego żony.

Gospodarz wyszukał mu przewodnika, którego 
wysłano nad granicę celem zbadania bezpieczeństwa 
wyprawy. Ja pójdę z majorem. Może ktoś jeszcze w 
międzyczasie dołączy.

Długo w tą noc n’e mogłem zasnąć rozmyślając 
o kaprysach przypadku, ludzkich sercach i Bożej 
Opatrzności.

Snędziłem tam pięć dni. Jednego popołudnia 
pan Józef — ten zdawałoby się zwykły rzeznik z 
Nadwornej przyniósł mi książkę. Poezje. Na założo
nej zakładką stronicy czytam:

„Gdziekolwiek los ciebie niesie 
Morzami, stepem., po lesie, 
Naprzód, czy wstecz.
Czy pośród kwitnących jabłoni,
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Czy pośród cmentarnych krzyży, 
Co krok do Polski wyśnionej 
Jesteś o jeden krok bliżej...”

Wypoczęty, odkarmiony, w piątek wieczorem 
żegnałem się z obojgiem gospodarzy jak z najbliższą 
rodziną. Nie chcieli słyszeć o żadnej zapłacie. Mu- 
siałem jeszcze przyjąć pięćdziesiąt złotych srebrem, 
„Bo wie pan, te papierki, to za granicą już pewnie 
nic nie warte". Odprowadzili nas w opłotki. Kilka 
słów ostatnich pożegnań, ostatni uścisk i pozdrowie
nie przez łzy. „Niech Bóg prowadzi". „Zostajcle z 
Bogiem. To było pożegnanie Ojczyzny.

Kiedy dziś po latach wielu wracam myślą do 
tamtych dni, przed oczyma rysują mi się wyraźnie 
sylwetki tych ludzi, którzy nie wiem czy unieśli 

cało głowy z burz co przeszły nad Lwowem, Nad
worną, Zieloną.

Widzę panią Zofię, drżąco pytającą o syna i 
Ormiankę przygarniającą syńa jakiejś innej Zofii, 
i woźnicę — żyda, stawiającego mi budę od swej 
dorożki i milicjanta Dańiłę chwalącego swego do
wódcę baterii, zicherowych chłopaków niestrudze
nie próbujących szczęścia i wreszcie tą nadworzań- 
ską parę — jednych z bardziej szlachetnych i patrio
tycznych ludzi, jakich mi danym było w życiu spot
kać. I widzę braci Zet. Naprawdę nie czuję do nich 
żalu. Zresztą go nigdy nie czułem.

I dziś kiedy czytam z ofiarowanej ml przez pa
nią Zofię książki „Człowiek niektóry zstępował z 
Jeruzalem do Jerycha..." wiem — kto jest moim 
bliźnim.

B. Wroński
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TADEUSZ BUDZYŃSKI

PEREGRYNACJE
Na którymś zebraniu Zarządu rzucony projekt 

odwiedzenia koła Plymouth, na marginesie ogólnej 
i bardzo nużącej dyskusji o potrzebie żywych kon
taktów koleżeńskich, znalazł jednogłośną aprobatę. 
Okazja ku temu wspaniała •— dziesięciolecie odsło
nięcia naszej tablicy pamiątkowej w dockyardzie w 
Plymouth. Rok rocznie dzień składania wieńców 
pod tablicą jest połączony z wieczorem towarzys
kim naszego koła w Plymouth. Byłaby to okazja 
nie tylko zobaczenia kolegów, ale dłuższego poga
wędzenia z nimi w swobodnej atmosferze zadymio
nej sali podlanej starym wlskaczem. Wydawało 
nam sie jednak, że dla pełnego sukcesu tej wizyty 
jest konieczna obecność płci odmiennej, jako istot 
zawsze gwarantujących powodzenie. Rozwiązanie 
techniczne wyjazdu nie przyniosło ze sobą żadnych 
trudności. Kol. kol. Wiesiek Krzyżanowski i Zbyszek 
Głowa oddali swe samochody do dyspozycji: Austin- 
Cambridge i Zephyr — dwa lśniące potwory gwa
rantowały wygodę i szybkość w pokonaniu orze- 
strzenl.

Sobota 4-go listopada. Ręka położona na budziku 
uciszyła go. Wskazówki zegara tworzyły pionową 
linię — 6-ta godzina, świt nie zdążył jeszcze przeg
nać ciemności nocnych i z okien przedostawała się 
ciężka szarość. Dwudziestominutowy pobyt w ła
zience, skok w ubranie, parę drobiazgów do torby, 
filiżanka kawy — jestem gotów. Pogoda zapowia
da się idealna, w drodze na miejscu podbieram Sta
sia Olszewskiego i naszą sekretarkę Halinę Wójcik, 
przybywamy z dwu minutowym opóźnieniem.

Ala — ta bez wątpień’a lepsza i pełna czaru po
łowa Wieśka Krzyżanowskiego — wita nas promien
nym uśmiechem i zaproszeniem na gorącą herbatę. 
W odstępach minutowych zjawiają się kmdr. B. 
Wroński, pani Hermanowa, Kostek zubkowski no i 
Zbyszek Głowa powiadamiając że tanki wypełnione 
są po górne wręby. Możemy ruszać. Rozlokowujemy 
sie w dwu samochodach: Zbyszka — Ala. Halina, 
Stasio i Kostek; Wiesia — pani Hermanowa, kmdr. 
Wroński i ja.

Wprawną ręką wrzucony b’eg uruchomił nasz we- 
hikuł łagodnie szum

WEEKENDOWE
opony rozpoczął swą szemrzącą melodię, która bę
dzie towarzyszyła nam przez długie godziny. Jedzie
my. Ruch na drodze mały więc podganiamy gdzie 
się da. Słońce zagląda do wozu gładząc nas swymi 
ciepłymi promieniami. Rozmowa zrazu chaotyczna 
powoli wchodzi na tory wspominkarsko-historyczne 
i tutaj bezlitośnie eksploa ujemy kmdr. Wrońskiego, 
którego bez przesady można nazwać kopalnią wia
domości. Dzieli się z nami chętnie, nie pomijając 
szczegółów, chcąc dać nam jaknajszerszy i jak naj
prawdziwszy obraz naszej Marynarki. Minuty lecą 
wypełniane milami. Do chwili bieżącej przywołuje 
nas uwaga Wieśka; — „jedna trzecia drogi za nami, 
proponuję małą kawę" —. Ogólne przyklaśnięcie i 
rzucamy kotwicę w pierwszej „kafejce". Gorąca 
kawa i biszkopty podnoszą nasz wspaniały nastrój.

Po dwudziestu minutach rozpoczynamy drugi e- 
tap naszej podróży. Dla odmiany żywo dyskutujemy 
problemy natury ogólnej. Fani Hermanowa podziwia 
piękne kolory jesieni w całej jej barwności i porów- 
nywuje z niezatartymi wspomnieniami okolic gdyń
skich. W pewnej chwili mijamy na drodze nasz 
drugi wóz. Zatrzymujemy się. Ala po 80 milach od- 
daje kierownicę Zbyszkowi. N;e byli jeszcze na ka
wie i sugerują wczesny „lunch". Nie bardzo nam to 
odpowiada, bo nasze żołądki ukołysane miękkim 
prowadzeniem, nie żądają jeszcze swych praw. Dó 
zobaczenia w Plymouth — i znów jesteśmy w rućhu.

Omijając Exeter szerokim i wygodnym „by-pas- 
sem“ wskakujemy na prostą drogę do Plymouth. 
Gardła nasze zaczyna pokrywać jakaś niewyraźna 
suchość. Skonfrontowanie zegarka wyjaśnia tę za
gadkę, jest po dwnuastj — „puby*  przecież otwar
te. . Jolly Sailor ‘ pojawiający się na horyzoncie 
zastaje nas w pełni gotowych do rzucenia kotwicy.

Dobre piwo i lekki posiłek regenerują nasze nad
wątlone siły i jesteśmy gotowi do ostatniego etapu. 
Do Plymouth przyjeżdżamy druga trzydzieści. Mamy 
półtorej godziny dla siebie bowiem oficjalne przy
bycie wyznaczone zostało na godzinę czwartą. Po 
przepłukaniu gardła, zaznaczam tylko jednym „Sko
czem", wyruszamy na Hoe, gnani chęcią nabrania 
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trzebą oparcia oka na morzu i poczuciu się znowu 
choćby na krótką chwilkę starymi matrosami.

Wspomnienia odżywają, ubywa każdemu z nas 
dwadzieścia lat, czujemy to całkiem wyraźnie, wzrok 
się wyostrzył i bez trudu wykrywamy sylwetkę ką
piącej się miejscowej piękności. Podziwiamy jej 
kształty i jej staminę, że odważyła się wskoczyć do 
tak piekielnie z mnej wody. Zbliżająca się godzina 
czwarta każę nam wracać do Domu Polskiego. Po 
powrocie dowiadujemy się, że reszta naszej ekipy 
przybyła dość dawno, ale idąc naszymi śladami wy
skoczyła by zachłystnąć się świeżą bryzą morską. 
Wracają po chwili. Jesteśmy w komplecie. Zjawia
ją się kol. kol. Wolny i Tomczak informując nas o 
rozkładzie dnia i kwaterach. Rozlokowani jesteśmy 
w dwu domach: państwa Wolnych i Wieczorków.

Na towarzyskiej pogawędce schodzi nam czas 
szybko. Propozycję zobaczenia nowego mostu w 
Saltash aprobujemy i wraz z naszymi gospodarzami 
ładujemy się do aut. W czasie drogi informują nas 
o zmianach w wyglądzie Plymouth u. Wiesiek przy
pomina, że jeżeli chcemy wypić piwko przed kola
cją to jest już czas by rozjechać się po kwaterach, 
przypudrować białe ramiona i poprawić lekko prze
krzywione węzły krawatów.

Drogę do ,,pubu“ pana Westlake — po polsku 
Wacka Wciślickiego — wyznaczają pozapalane wiel
kie ogniska z okazji ,,Guya“. Wacka nie widziałem 
ponad dziesięć lat, szmat czasu. Nie mogę powiedzieć 
że się nie zmienił, bo tak jak i nam przybyło wiele 
tłuszczyku. Wizytę u niego musimy skrócić, bo o 
siódmej mamy kolację w Domu Polskim. Kierownik 
Domu Polskiego pan Kopalko podjął nas świetną 
zupą grzybową, kotletem wieprzowym, słodkim i ka
wą. Wypełnieni po uszy ruszamy do dock-yardu pod 
tablicę. Zastajemy tam już pokaźne grono z preze
sem kol. Preisnerem na czele. Kmdr. Wroński w pa
ru słowach oddał cześć tym. którzy od nas odeszli, 
a których przyjaźń tak sobe ceniliśmy. Piękne trzy 
wieńce dały naoczny dowód naszej pamięci. Minu
ta milczenia pozwoliła poczuć ich obecność wśród 
nas.

Wracających nas powitał gwar głosów tych, któ
rzy wrócili krótszymi drogami z pod tablicy. Kie
liszki poszły żywo w ruch, wskaźnik cśnienia wska
zujący atmosferę i nastrój powoli rozpoczął węd
rówkę w górę. Nie sposób jest nie wymienić choćby 
paru osób, bowiem moja ńeudolna pamięć nie by
ła w stanie zapamiętać wszystkich, za co obecnych 
a nie wymienionych gorąco przepraszam. Kol. kol. 
Preisner, Wolny, Tomczak, Sroka, Szmidt, Garba, 
Wieczorek, Rumuński no i wreszcie kpt. kpt. Lee i 
Małkiewicz to ci, których moje oko wyłowiło z tego 
licznego grona. Ich żony nie tylko dodawały cudow
nych kolorów temu zgromadzeniu, ale współdziałały 
w stworzeniu tego beztroskiego nastroju. Pod adre
sem tych czarujących istot pozwolę sobie stwierdzić 
jak bardzo wdzięczni jesteśmy za ich towarzystwo.

Z przeprowadzonych rozmów zorientowałem się, 
że na terenie Plymouth jest grupa marynarzy, któ
rzy założyli swój własny klub pod nazwą „Klub Or
ła Białego". To też propozycję kol. Tomczaka, by 
złożyć im wizytę, przyjąłem ochoczo i bez zwłoki 

umieszczamy swe już trochę sfatygowane ciała w 
wygodnym Zephyrze Zbyszka i cała naprzód.

Z powodu stosunkowo późnej pory, dość łatwo 
znaleźliśmy wolny stolik. Momentalnie zjawił się 
sekretarz Klubu kol Syroka, a za nim na stół wje
chała butelka Whisky i góra kanapek, konwój ten 
zamykał kol. Wiśniewski — szeroko znany jako cyr
kowiec. Korzystając z uprzejmości kol. Syroki udało 
nam się zebrać garść informacji odnośnie powsta
nia i działalności klubu „Orła Białego". Polacy w 
Plymouth temperamentem i wybujałą indywidual
nością nie różnią się zupełnie od innych ośrodków 
emigracyjnych. Różnice poglądów, zainteresowań, 
rozmaite sympatie (i wręcz przeciwnie) sprawiły, że 
grupka marynarzy, którzy nie czuli się za dobrze 
w istniejącym Domu Polskim, nie wnikam tutaj w 
szczegóły, bo nie wydają mi się one istotne, posta
nowiła otworzyć swój własny klub. Inicjatywa ta 
znalazła oddźwięk wśród części Polonii Plymouth‘u. 
Klub powstał a jego obecna wygodna siedziba pot
wierdza pozytywny wynik tego przedsięwzięcia. Klub 
organizuje bezpłatne imprezy dla członków w posta
ci pikników, obchodów świąt narodowych, podczas 
których stoły uginają się pod ciężarem napojów I 
jedzenia. Pomimo tego jednak aktywa klubu wciąż 
rosną i dzisiaj zamykają s’ę całkiem pokaźną kwo
tą, dając podstawy członkom do dalszej ekspansji — 
to jest budowy własnej siedziby. Z żalem opuszcza
my to miłe grono tryskające nagromadzonym tem
peramentem i pełne dynamizmu.

Wracających nas przywitała, mile łaskocząca u- 
cho, melodia walczyka. Zabawa była w pełni. Przer
wy w tańcach urozmaicone były chóralnymi przy
śpiewkami.

Znużenie ogarniające nas, zaczynało uporczywie 
przypominać o potrzebie udania się na spoczynek. 
Perspektywa wygodnego i ciepłego łóżka, zaczynała 
stawać się obsesją. Czas rozjechać się po kwate
rach tymbardziej, że godzinę wyjazdu ustaliliśmy na 
dziewiątą trzydzieści.

Poranek niedzielny zapowiadał dobrą pogodę. Od
świeżeni kilku godzinnym snem po dobrym śnia
daniu, wyruszyl!śmy w drogę powrotną.

Serdeczne zaproszenie na wczesny „lunch" jakie 
otrzymaliśmy od państwa komandorstwa T. Kamin- 
skich wyznaczało automatycznie nasz pierwszy po
stój w ich przytulnej siedzibie. Po godzinnej jeździe 
przez Tavistock, Okehampton wjeżdżaliśmy do 
South Zeal. Nie szukaliśmy długo ich domu, bowiem 
oczy nasze wypatrzyły w jednym z okien wysmuk
łą postać Komandora z uśmiechem powitania na 
swej czerstwej twarzy. Drugi samochód przybył w 
dwadzieścia minut po nas, Stacho i Zbyszek nie 
mogli się oprzeć chęci zobaczenia Bickley Camp, 
miejsca tak ściśle związanego z Ich karierą mary
narską. Kieliszek wyśmienitej sherry wyostrzył na
sze apetyty i przygotował nas na tę ucztę bogów. 
Spustoszenia dokonaliśmy straszliwego, pochłania
jąc niesamowite ilości wspan'ałych potraw przygo
towanych w czarodziejski sposób przez panią domu.

Z wielką niechęcią podnosiliśmy swe wypchane 
brzuszyska z wygodnych foteli, ale fakt, że mamy 
do pokrycia ponad sto osiemdziesiąt mil dopominał 



NASZE SYGNAŁY 29

się wczesnego startu. Z dużą przykrością żegnaliś
my naszych gospodarzy, bo ten paru godzinny po
byt w ich domu można śmiało zaliczyć do najprzy
jemniejszego popołudnia w roku.

W niecałe pięć godzin później wjeżdżaliśmy do 
Londynu, robiąc tylko krótką przerwę na wypicie 
tradycyjnej herbaty angielskiej. Będąc już na włas

nych śmieciach poczuliśmy się trochę zmęczeni, 
świeże powietrze i cała gama różnorakich wrażeń 
zmasowanych na tak krótkim odcinku czasu musia- 
ły zrobić swoje. Moją osobistą opinię zamyka cał
kowicie zdanie „oby więcej takich wspaniałych week 
-end‘ów“.
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STANISŁAW OLSZEWSKI

PLYMOUTH — 
BiCKLEIGH —

OKEHAMPTON

Około godziny szóstej (rano niestety) zaczęły mnie 
gnębić senne halucynacje Najpierw przybiegł w rytm 
tanga czy rumby przemiły prezes-gospodarz kol. Preis
ner. Następnie zaczęły się zjawiać sylwetki kolegów, 
trochę może przyciężkie po 15-tu latach niewidzenia, 
ale dobrze ciągle pamiętane. Doszły do tego i efekty 
dźwiękowe; głos Wieśka Krzyżanowskiego „chyba pod
wójną staruszku, bo single rozmazują się tylko po szkle”, 
zamieniony nagle w tyradę Kostka Zubkowskiego udo
wadniającą, że można wygrać pieniążki w „bandytę-ka- 
lekę’' (one arm bandit dla tubylców) jeśli ma się przy 
sobie woreczek sześciopensówek. Fakt faktem wygrał, 
ale wiele zainwestował, historia milczy.

Rozbudził mnie mały ale hałaśliwy silnik spalinowy 
pracujący na przerywanych obrotach w sąsiednim po
koju. Silnik przy bliższym rozpoznaniu okazał się Tad
kiem Budzyńskim oddychającym pod betami. — O dal
szym spaniu mowy być nie mogło. Harcerskim zrywem 
(dwa kroki na jeden stopień) zawlokłem się do łazien
ki i po wypiciu paru galonów wody zacząłem rozpozna
wać otaczające mnie przedmioty. Problemy wyłoniły się 
natychmiast. Jeden z pierwszych problemów, to jak ope
rować piecyk gazowy? gdzie się co pokręca? co i gdzie 
trzeba wsadzić? i po co? kto ma zapałki?... Umyłem 
się do pasa w zimnej wodzie (wstrząsające wrażenie; 
i daleko już szybciej wróciłem do pokoju, skąd pb ubra
niu i zażyciu leKarstwa na kaca (naparsteczek brandy 
— bardzo zalecam cierpiącym) w dużo lepszej formie 
mogłem zejść na wspaniałe śniadanie u naszych troskli
wych gospodarzy, państwa Wolnych. (Mój Boże, żeby 
tak wszystkie żony gotowa.y jak Pani Wolna!)

Koleżanka Halina Wójcik, która siostrzaną opiekę 
nad nami w czasie drogi roztaczała (jako najmłodsza 
siostrzyczka oczywiście), była już na śniadaniu. Nieco 
później dowędrował Tadek Budzyński (coprawda nie 
należy starszym panom wypominać). Czekaliśmy zatem 
na t.zw. „resztę” w postaci wozu fachowców, history
ków, Inżynierów wraz z paniami. Spóźnili się oczywi
ście, lecz dla ścisłości kronikarskiej a potomnym ku pa
mięci pragnę zaznaczyć, że nie było w tym jak można- 
by się spodziewać winy Pań. Jeden z inżynierów, Zby
szek Głowa swego prawie, że osobiście zaprojektowanego 
Forda nie mógł nie potrafił czy nie chciał zapuścić. 
Nie można się więc dziwić, że przemysł samochodowy 
w Wielkiej Brytanii przeżywa kryzys.

Szosę na Okehampton się znało z zamierzchłych jesz
cze czasów. Drogowskazy te same, knajpki, w których .. 
lecz rozczulać się nie można, cierp serce, milczcie 
wspomnienia — przejdźmy do faktów; Do baru pań
stwa Westlake-Wciślickich, wstąpić po raz drugi nie 
możemy bo za wcześnie. Byliśmy tam poprzedniego dnia 
w sobotę i miło jest mi podziękować im za gościnę i 
przyjemnych kilka chwil spędzonych z nimi.

Kostek Zubkowski w drodze z Plymouth inne bazy 
zaczyna wspominać, w tej knajpie, komentuje, nawet 
w 43-cim roku dawali whisky, tutaj była ruda barmaid, 
która... opowiadałby dalej gdyby surowe spojrzenie p. 
Haliny nie przerwało romantycznego wątka. Do Bick- 
leigh wjeżdżaliśmy w zbożnym skupieniu (kiedyś pom
nik tam stanie). Tutaj zebrano podstępem, perswazją 
i siłą trzydziestu Bogu ducha winnych zejmanów i znie
nacka przerobiono na narybek oficerski. Nie pomogło 
pokazanie siwych skroni, zreumatyzowanych kolan i 
oczu zaczerwienionych od wypatrywania nieprzyjaciela 
i... alkoholu. Nie pomogły przysięgi, że większość przy
najmniej już jedną podchorążówkę (wprawdzie nie ma
rynarską) ma za sobą. Ba niektórzy ukończyli jedną 
polską i jedną francuską... Zaczęli szkolić. Lepszych 
niż moje, piór potrzeba, by opisać grozę gimnastyk po
rannych pod okiem kmdr. Franckiego, ogrom wiedzy 
ładowany w wojną przytępione umysły przez kmdr. 
Kownackiego, katorgę śpiewów zespołowych w marszu 
— szczególnie w niedzielę rano przy przepitych gard
łach. Nigdy Kozietulski tak szybko Samosierry nie zdo
był jak u nas. Zaczynało się i... kończyło na jednej 
zwrotce.

Bickeligh jak było, tak i jest ciągle półtorej mili cd 
„Lupez Arms”. Droga powrotna zwykle była dłuższa. 
Te same baraki, drzewko tu i tam, trzy chałupki na 
krzyż, kręta szosa i strumyk w którym kąpaliśmy się 
w dwudziestu centymetrach wody, w barakach tylko 
tubylcy mieszkają — pewnie komandosi. Narybek roz
lał się po świecie.

Co dajmy na to robi taki „Mucha” Mochnacki nasz 
kursowy Valentino? Czy to prawda że Jaś Róg z Isle 
of Wight wyemigrował do Southampton? Dlaczego ni
gdy nic nie pisze długi Korzeń Condradowicz (czy Na- 
łęcz-Korzeniowski) z maternity ward szpitala w USA? 
A jak się sprawuje gentleman-farmer Miszewski z Nor
folk. Czy prymus Wierzbicki ciągle jeszcze wraz z Dom- 
żalskim uskutecznia sztuczne trzęsienia ziemi? A pły
wający Malawski (Indie?), Sulikowski (Nowa Zelandia) 
i Hara (obywatel wolnego świata)? Bujniewicz jest w 
Gdyni, to wiem, ale gdzie jest Żmijewski (ze swoim 
akordeonem) Woliński, Łysakowski, Biskupski Miesz
ko wski, Stecki i cała reszta?

Mam wrażenie, że nasz rocznik najsłabiej jest w SMW 
reprezentowany i... obiecuję poprawę. Sam się w naj
bliższym czasie zapiszę. Już mi czas.

Podziwiamy malownicze krajobrazy kiedyś sławne 
Moorland Links i jeszcze przed południem dobijamy do 
Okehampton. Jeśli Harwich był kolebką Polskiej Ma
rynarki Wojennej w W. Brytanii, Okehampton słusznie 
może poszczycić się tytułem fotela w którym personel 
małej ale walecznej floty poszedł na przedwczesną 
przymusową, obcokrajową emeryturę.
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opisali naszą listopadową wyprawę do Plymouth. 
Taka „sentimental journey", dzień w Plymouth, wi
zyta w B ckleigh i powrót przez Okehampton bar
dzo odmładzające działa na marynarską emigrację. 
Nic więc dziwnego, że w powrotnej drodze pani Her- 
manowa wspominała rowerowe eskapady na Isle of 
Wight w latach, gdy była tam z śp. mężem po odbiór 
„Błyskawicy" czy „Gromu", a panowie Wroński i 
Budzyński wspominali lata podchorążackie. Do 
wspomnień podchorążackich najwięcej to chyba >a 
miałem okazji, bo w drodze powrotnej wstąpiliśmy 
na doskonały lunch do państwa Kamińsklch. Kmdr. 
Kamiński, mój były oficer kursowy, spojrzał na nas 
ze smutkiem. Trzech jego byłych podchorążych- 
Głowa, Olszewski i ja... cóż za smutny widok, gdy on 
tymczasem trzyma się doskonale, życie na wsi mu 
służy, twarz mu się zaokrągliła i zaróżowiła, a stałe 
wyprawy z wędką na rybki i dubeltówką na ptactwo 
urozmaicają spokój i rutynę codzienności. Dodać 
muszę, że domowego wyrobu pasztet z dzikich go
łębi obficie zakrapiany wiśn’ówką bajecznie wszyst
kim smakował, a wraz z innymi smakołykami dodał 
nam sił do powrotnej podróży. Syn Komandora, 
oficer Królewskiej Marynarki był zagranicą w tym 
czasie. Kiedyś w czasie pobytu w Londynie mieszkał 
w naszym domu przy Pembr dge Villas.

Każdego roku paru oficerów Mar. Woj. organizuje 
dia swych kolegów wspólny obiad. Panowie koledzy 
Wacięga, Rusiecki, Busiakiewicz, Budzyński i Jab
łoński kolejno się tym zajmowali i zaskarbili sobie 
naszą szczerą wdzięczność. Obiady te — imprezy o 
zapewnionym powodzeniu — dawniej miały miejsce 
w klub e S.M.W. Obecnie nie mogą oficerowie na 
swo'm dorocznym obiedzie korzystać z gościnności 
SMW i w 1960 roku wspólny obiad mieliśmy w Og
nisku Polskim. W roku 1962 serdecznie nas przyjął 
i ugościł nasz poprzedni gospodarz z Wetherby Gdns., 
pułk. C. Śleziak w swoim Strathcona Court Hotel. 
Panowie Jabłoński, Budzyński i Głowa wraz ze mną 
zjechali wcześniej by rozplanować stoły i oznaczyć 
miejsca podpisanymi nazwiskiem uczestników kar
tami menu. Dostałem polecenie od Ali (moja żona), 
by na tym miescu podziękować za olbrzymie pudlo 
wspaniałych czekoladek jakie otrzymała od ucze
stników za wykonanie menu i przygotowanie kopii 
dla wszystkich.

Na ostatnim obiedzie. niestety ze względu na stan 
zdrowia nie mógł być obecny p. adm. Korytowski. 
Prosimy więc na czoło stołu kmdr. Podjazd-Morgen- 
sterna. Ż komandorów zasiadają panowie Kosia- 

nowskl-Lorenz, Piątkowski, Dzienisiewicz, Jabłoński, 
Ziembickl. Wroński, Busiakewlcz, Trzyna, Wielogór- 
skl, Tchórzu'cki, Reyman, Rekner, Wacięga, Mindak 
i Seifert. Jest naturalnie prezes mec. Nadratowski. 
Grupę kapitańską godnie reprezentują panowie 
Biel, Górski, Kamiński H., Jaraczewski, Plezia, Są- 
gajłło. Kpt. Lesisz przyjechał z daleka zostawiając 
na łasce Bożej swą arch tektoniczną praktykę. Z da
leka też przyjechał dr Hofman, a por. Jaguslewicz 
swoje kury dla nas opuścił. „Młodz eż“ porucznikow- 
sko - podporucznlkowska to Budzyński, Zaziemski, 
Ołdakowski, Głowa, Olszewski Okołow-Zubkowski, 
Liber, Giertych, Poniklewski, Dulla, Hrynkiewicz- 
Moczulski, Biliński i piszący te słowa. Wymieniłem 
chyba wszystkich, by tym razem zidentyfikować tych 
których normalnie i bardzo dla siebie wygodnie o- 
kreśllłem jako „i wielu innych". Od tych „wielu in
nych" dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy, jak 
się komu i gdzie i z kim powodzi. Bo przecież każdy 
z każdym musi parę słów zamienić przy kieliszku 
aperitive‘u. Taki już mamy niepisany program, 
zbieramy się przy barze, każdy ozdobiony czerwo
nym goździkiem (nie wiem dlaczego, ale dziś ten 
goździk w butońerce jest już też tradycją), by po 
godzince zasiąść do wspólnego stołu. Po obiedzie 
przy kawie wywołujemy z obecnych tych najwymow
niejszych do improwizowanych przemówień. Parę lat 
temu bardzo wesołe anegdotki z Polski ludowej za
prezentował Antek Wacięga. W Ognisku Polskim pa
rę miłych i dowcipnych słów rzucili koledzy, S. Ol
szewski, Lesisz, Chojnowski (w tej kolejności) i p. 
adm. Korytowski. Na ostatnim ob’edzie powitał ze
branych kmdr. Jabłoński, a panowie Wroński i Gier
tych krótko i wesołe snuli wspomnienia z pierwszych 
lat swych karier oficerskich. Zażarci brydżyści po 
obiedzie wykorzystują gościnność Polsko-Szkockiego 
hotelu do wczesnych godzin porannych pochyleni 
nad zielonym stoi k em. Kilku z nas (to też już tra
dycja) jedzie do nas na roberka, kawę i whlski. Dr 
Hofman, Głowa i Olszewski zasiadają z Alą do bry
dża. Panowie Lesisz, Jaguslewicz i Budzyński dysku
tują ze mną wartość i znaczenie wysokich odzna
czeń polskich nadawanych na emigracji zasłużo
nym obcokrajowcom. Dyskutujemy gorąco, zażarcie, 
ale... czysto akademicko, bo dekoracja już miała 
miejsce. Wśród dekorowanych z przyjemnością no
tujemy p. Tizzarda odznaczonego za zasługi i serde
czną przyjaźń okazaną szczególnie naszemu Stowa
rzyszeniu.

24-go listopada z polecenia zarządu panowie Jab
łoński, Dulla i Budzyński wraz ze mną udali się na 
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patrol. Zadaniem naszym było znaleźć odpowiedni 
lokal na wieczór towarzyski w sobotę 10-go lutego. 
We wstępnych rozmowach dokonaliśmy eliminacji a 
24 listopada, pojechaliśmy spotkać się z kierowni
kiem klubu 49. p. rtm. Dergimanem, spróbować jaka 
u niego kuchnia i zobaczyć jak się u niego pomieś
cimy. Nie chciałbym teraz pisać za wiele, że bar
dzo nam się w klubie podobało, dostaliśmy smacznie 
zjeść i przyjemnie wypić (trzeba na następnym 
zjeżdzie przegłosować jakieś diety alkoholiczne) bo 
a nuż, w co nie wierzę, zabawa się nie uda. A te 
słowa, które w tej chwili piszę dotrą do czytelników 
niestety już po 10-tym lutego. Narazie nie pozosta
łe mi nic innego do powiedzenia jak życzyć wszyst
kim wesołej zabawy!

Następnego dnia w sobotę 25-go listopada o 
świcie podebrałem Staszka Olszewskiego, z nim 
p. Halinę, a z nią p. Julię i ruszyliśmy samo
chodem do Liverpoolu odwiedzić kol. Anczykow- 
skiego. Podróż mieliśmy doskonałą, zanim się dobrze 
rozgadaliśmy, już byliśmy na drugim końcu auto- 
stradu na wysokości Coventry. Po porannej kawie 
już bez zatrzymania dobiliśmy w południe do Liver- 
poolu. Kpt. Ancykowski czuł się wówczas już znaczą 
nie lepiej i silniej, choć było to jeszcze przed opera
cją i właściwie nie wiadomo było, jaki będzie wy
nik lekarskich zabiegów. Z olbrzymim redaktorskim 
zadowoleniem muszę zaznaczyć, że poprzedniego 
dnia wysłany numer doskonałego „kwartalnika" pt. 
„Nasze Sygnały", leżał już do połowy przeczytany 
u niego na łóżku. To pomaga kpt. Anczykowskiemu 

rozpocząć serdeczną opowieść o spotkanych we wszy
stkich częściach świata kolegach. Utkwiły mi naj
bardziej w pamięci dwa epizody. A to spotkanie z 
kol. Erlichem w Południowej Afryce i kmdr. Goraz 
dowskim w Kanadzie, w tym samym pokoju był z 
kpt. Anczkowskim student łherpoohskiego uniwer
sytetu, który kark sobie nadwyrężył podczas gry w 
rugby. Na młodzież odwiedzającą nieszczęśliwego 
gracza w rugby kapitan nie narzekał; miło jest co 
jakiś czas mleć pełny pokój. Kapitana odwiedzali 
jego byli wychowankowie a obecnie koledzy, kapi
tanowie statków z tej samej kompanii. Powrót do 
Londynu zajmuje nam nieco więcej czasu. Zatrzy
mujemy się na solidny posiłek, dwa razy na piwko, 
ale jesteśmy w domach już o 9-tej wieczór.

Nie wiem, czy jest jakiś sposób zmierzenia czy się 
zabawa udała. Pieniążki w kasie? Ilość obecnych? 
chyba nie. Najważniejsze jest, czy się obecni dob
rze bawili. 2-go grudnia, na nieco spóźnionych An
drzejkach, było nas niewielu, ale bawiliśmy się do
skonale. w sali balowej na pierwszym piętrze, u na
szych przemiłych gospodarzy, u Lotników, w jed
nym rogu sali była orkiestra, w drugim są drzwi, 
trzeci zajął kmdr. Karnicki z dużym towarzystwem, 
a w czwartym rozgościł się kmdr. Wroński... z nie- 
mniejszym towarzystwem. Wzdłuż ściany przy wy
godnych stolikach zasiedli pp. dr Bodar-Rousseau i 
Strzeleccy. Przy barze spotkała się grupa kawale
rów: (czy słomianych wdowców) panowie Jabłoński, 
Nadratowski, Budzyński. Karakulko. Mańkowski, 
Wiszowaty i ...ja Wiesław Krzyżanowski
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