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DO ZAŁOGI PIORUNA
W roku przyszłym, w dwudziestą piątą roczni

cę podniesienia bandery na O.R.P Piorun, odbędzie 
się w Londynie zjazd byłej załogi Pioruna. ~ha który 
serdecznie zapraszamy wszystkich, z którymi ra
zem służyliśmy.

Zwróciliśmy się z prośbą do byłych dowódców 
Pioruna, komandorów E. Pławskiego, T. Gorazdow- 
skiego, S. Dzienisiewicza, J. Tchórznickiego i W. 
Maracewicza z prośbą o wejście do komitetu hono
rowego. Pana Komandora Pławskiego, jako pierw
szego dowódcę, prosimy o objęcie prezesury komi
tetu honorowego.

Ogłaszamy zjazd już w tym roku, by umożli
wić zamiejscowym kolegom tak zorganizować swoje 
urlopy, by w sierpniu 1965 zahaczyć o Londyn przy
najmniej na dwa dni.

Zdajemy sobie sprawę że podróż dla kolegów 
zamiejscowych i hotel w Londynie mogą być bardzo 
kosztowne. W związku z tym staramy się zorgani
zować sam Zjazd jak najtaniej i zobowiązujemy 
się pomóc kolegom zamiejscowym w znalezieniu 
niedrogiej .kwatery".

Apelujemy do kolegów o nadsyłanie na adres 
SMW adresów kolegów z Pioruna, niezrzeszonych w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej by powiado
mić ich i zaprosić na Zjazd.

Apelujemy do kolegów o czynne poparcie Zjaz
du przez wzięcie w nim udziału i namawianie nie
zdecydowanych. Tych kolegów, którzy ze względów 
od siebie niezależnych nie będą mogli wziąć udziału 
w Zjeździe, prosimy o nadsyłanie listów, które 
wspólnie sobie odczytamy.

W związku z rocznicą ukaże się w 1965 r. nu
mer Naszych Sygnałów, poświęcony Piorunowi. Pro
simy Kolegów o współpracę w przygotowaniu tego 
numeru przez nadsyłanie wspomnień z lat wojen
nych. Choć ten numer Naszych Sygnałów ukaże 
się dopiero za rok, będziemy zobowiązani za jak 
najwcześniejsze nadsyłanie materiałów.

Oficjalny program Zjazdu, który może ulec 
zmianie z przyczyn od nas niezależnych, lub na 
skutek sugestii kolegów, jest następujący:

W sobotę 7-go sierpnia 1965 r. o godzinie 
4.30 po południu w Instytucie im. gen. Władysława 
Sikorskiego — spotkanie towarzyskie załogi, kole
gów i zaproszonych gości. Oglądanie pamiątek, czy
tanie wyjątków dziennika okrętowego.

W sobotę o godz. 6 wieczorem w Domu Stowa
rzyszenia Lotników obiad koleżeński tylko dla Za
łogi. Czytanie wyjątków z listów od nieobecnych 
kolegów.

W niedzielę 8-go sierpnia w Polskim Kościele 
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli msza św. za 
poległych 1 zmarłych kolegów.

Z okazji Zjazdu Stowarzyszenie Marynarki Wo
jennej zaprasza w niedzielę po południu o godz. 
4.30 na podwieczorek 1 o 8-ej wieczorem na dan
cing i brydża w salach Stowarzyszenia Lotników.

Program Zjazdu podany w powyższych pun
ktach wydawać się może bardzo suchy i oficjalny. 
Nie wątpimy, że przede wszystkim będzie to wesoła 
i miła okazja spotkania byłych towarzyszy broni, 
w czym oficjalny program nie powinien nam prze
szkadzać.
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Składamy w tym miejscu serdeczne podzięko
wanie Zarządowi Głównemu.

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, za u- 
dzieloną i obiecaną pomoc w zorganizowa
niu Zjazdu, zezwolenie na użycie adresu 
S.M.W. dla naszej korespondencji i udziele

nie nam miejsca w Naszych Sygnałach na 
opublikowanie apelu o Zjeździe.

Komitet Wykonawczy
Wiesław Krzyżanowski (Londyn) 

Bolesław Lassa (Glasgow))
Stanisław Olszewski (Londyn)

Vancouver, dnia 22 maja 1964 r.

Do Komitetu Wykonawczego 
Zjazdu Załogi O.R.P. Piorun 
w Londynie.

Drodzy Koledzy,
Uprzejmie dziękuję za list z dnia 3. V. br„ do

tyczący projektowanego Zjazdu Załogi O.R.P. Pio
run z; okazji 25-lecia podniesienia bandery na tym 
sławnym okręcie.

Jestem wysoce zaszczycony nadaniem mi god
ności prezesa Komitetu Honorowego Zjazdu Załogi, 
który niniejszym przyjmuję.

Zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby 
wziąć udział w spotkaniu i spędzić parę chwil w 

miłym gronie Kolegów z Pioruna. Upewniam, że 
niczego nie pragnę tak szczerze 1 serdecznie, jak 
znaleźć się chociażby na chwilę z Załogą, z którą 
łączy mnie tyle wspomnień wojennych 1 osobistych. 
Aby tylko z woli Boskiej dopisały finanse 1 zdrowie.

Na zakończenie chciałbym jeszcze pogratulo
wać inicjatorom Zjazdu i wierzę, że wszyscy Ko
ledzy poprą myśl czynnie i z entuzjazmem.

Jestem do dyspozycji Komitetu Wykonawczego 
jeśli chodzi o zdjęcia, czy też wyjaśnienia, dotyczą
ce mojego okresu dowodzenia — oczywiście w gra
nicach, w których jeszcze moja pamięć nie za
wiedzie.

Załączam pozdrowienia oraz serdeczny uścisk 
dłoni Kolegom z Komitetu

Szczerze oddany
E. Pławski.
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NANCY LADY ASTOR

Z Lady Astor nasi marynarze zetknęli się na 
samym początku wojny, kiedy polskie okręty przy
były do Plymouth w dniu 1-go września 1939 roku.

Nawiązane wówczas, przed 25-ciu laty, kontak
ty nie urwały się z zakończeniem wojny, a były stale 
podtrzymywane aż do ostatniej nieomal chwili jej 
życia. Jeszcze w tym roku, mimo swoich 84-ch lat. 
przysyłając życzenia noworoczne do SMW zapra
szała nas do swej londyńskiej rezydencji na 100 
Eaton Sq„ by wspólnie porozmawiać o losach ma
rynarzy. poznanych przez nią w Plymouth. Zawsze 
przy każdej okazji w superlatywach mówiła o na
szych marynarzach i ich zasługach dla ogólnej 
sprawy aliantów.

Lady Astor, jak to naocznie mogliśmy się prze
konać, nie traktowała swego stanowiska Mera Ply
mouth jako wielką godność i tytuł do odbierania 
honorów, ale bardzo interesowała się tym co się w 
jej mieście dzieje, dbając o dobro wszystkich oby
wateli, a dla Plymouth były to czasy bardzo ciężkie. 
Bomby niemieckie spadały wówczas jak grad i nie
raz tylko polskie okręty broniły Plymouth przed 

samolotami niemieckimi .odstraszając swymi cel
nymi pociskami tych powietrznych piratów, ataku
jących nie tylko port, ale i bezbronne miasto.

Nawet w czasie największego bombardowania 
Lady Astor wytrwała na swym posterunku 1 Ply
mouth nie opuściła, będąc zawsze gotową do nie
sienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali.

Po skończonej wojnie, kiedy powstała Samopo
moc Marynarki Wojennej i utworzony został Ko
mitet Honorowy, Lady Astor zajęła w nim jedno 
z czołowych miejsc. Wspólnie z Lady Moncrieffe 
zajmowała się ufundowaniem w Plymouth Tablicy 
Pamiątkowej ku czci polskich marynarzy poległych 
w czasie wojny. Wielka szkoda, że Lady Astor zeszła 
z tego świata. Z jej odejściem straciliśmy bardzo 
oddaną nam osobę, doskonale rozumiejącą naszą 
sytuację.

Jej życzliwość dla Polaków na zawsze pozosta
nie w naszej pamięci...

* * *

Po śmierci Lady Astor Stowarzyszenie Mary
narki Wojennej, na ręce Lorda Astora, przesłało 
list kondolencyjny z wyrazami współczucia, pod
kreślając, że ta bolesna strata dotknęła nie tylko 
rodzinę Lordów Astorów, ale i nasze Stowarzysze
nie, bowiem z odejściem Lady Astor straciliśmy bar
dzo życzliwą i prawdziwie oddaną nam protektorkę.

Treść listu jaki otrzymaliśmy od Lorda Astora 
w odpowiedzi na nasze kondolencje podaj emy w 
dosłownym brzmieniu:

The whole family immensely appreciate ycur 
message at Mother‘s death. She died in great peace 
and without pain. She was a wonderful and re- 
markable person and did so many kindnesses.

I am most touched by your message and very 
honoured that you will be represented at Her 
Memoriał Service.

Yours sincerely
Astor 

* * *

W uroczystym nabożeństwie, jakie odbyło się 
w Opactwie Westminsterskim dla uczczenia pamię
ci Lady Astor, SMW było reprezentowane przez Pre
zesa W. Nadratowskiego, który jednocześnie zastę
pował gen. Andersa jako Patrona i Członka Komi
tetu Honorowego SMW, który w tym czasie był we 
Włoszech i brał udział w uroczystym obchodzie na
szego zwycięstwa na Monte Cassino.
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UROCZYSTOŚCI
ZWIĄZANE Z 20-LECIEM LĄDOWANIA W NORMANDII

W DNIACH 5, 6, I 7 CZERWCA 1964 R.

Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym. We 
wrześniu mija 50 lat od wybuchu pierwszej wojny 
światowej i odrodzenia wojska polskiego w postaci 
Legionów.

1 września również mija 25 lat od wybuchu dru
giej wojny światowej zapoczątkowanej naszą kam
panią wrześniową.

W maju obchodziliśmy 20-lecie bitwy o Monte 
Cassino, a w czerwcu minęła 20 rocznica lądowania 
sprzymierzonych w Normandii.

Dla upamiętnienia tego zwrotnego momentu 
2-giej wojny światowej rząd francuski zorganizował 
uroczysty obchód „D Day“.

Na uroczystości te została zaproszona delegacja 
polska z Londynu.

Jak pamiętamy bezpośrednio brały udział na
sze okręty ..Dragon", „Krakowiak" 1 „ślązak" a poś
rednio w osłonie „Błyskawica" i „Piorun". Bezpoś
redni udział w osłonie lądowania brało skrzydło pol
skiego lotnictwa myśliwskiego a pośrednio lotnictwo 
bombowe.

1 Dywizja Pancerna wylądowała w Normandii 
trochę później 1 wsławiła się walkami pod Falaise.

Na roczystoścl najliczniej zjechali Amerykanie 
z gen. Bradleyem na czele. Brytyjczycy byli też 
licznie reprezentowani. Poza tym zostały delegowane 
oddziały sił zbrojnych amerykańskich, brytyjskich i 
francuskich.

W delegacji polskiej wojsko reprezentował gen. 
Maczek, lotnictwo ppłk. Gabszewicz i marynarkę 
kmdr. por. Wroński.

Uroczystości odbywały się na cmentarzach ame
rykańskim, brytyjskim i kanadyjskim, na plażach 
v/ Hermanville-Coleville, Omaha Beach, Utah Beach 
i Sainte- Marie du Mont, oraz w nadmorskich osa 
dach, które wyróżniły się „ruchem oporu". (Kolegom. 

którzy brali udział w lądowaniu, nazwy te może sko
jarzą się ze wspomnieniami tamtych dni).

O naszym udziale w lądowaniu i w ogóle wysiłku 
zbrojnym wspomniał dwukrotnie francuski minister 
byłych kombatantów i ofiar wojny który był gospo
darzem z ramienia rządu francuskiego

Raz w przemówieniu na plaży w Hermanyille- 
COlleyille drugi raz na oficjalnym bankiecie w pa
łacu wersalskim.

Najgłębsze wrażenie wywarły na mnie uroczys
tości na cmentarzu amerykańskim w Colleyille Saint 
Laurent-Vierville obok Omaha Beach. Olbrzymi 
cmentarz na którym leży przeszło 2.000 żołnierzy 
amerykańskich spływa po stoku wysokiego brzegu 
prawie na plażę. Nie ma grobów. Równo strzyżony, 
świetnie utrzymany trawnik i tysiące krzyży usta
wione równymi rzędami w taki sposób, że z którego
kolwiek miejsca popatrzy się, to widać równe ich 
rzędy. Przez dziwny zbieg okoliczności pierwsze naz
wisko Jakie wyczytałem na krzyżu, było polskie.

Przy wejściu na cmentarz zbudowany jest olbrzy
mi pomnik, spod którego odmówili modlitwy 'kato
licki biskup francuski, protestancki kapelan armii 
amerykańskiej i kapelan-rabin armii amerykań
skiej.

Miałem też przyjemne spotkanie z byłym ma
rynarzem Majem, który przyjechał z północnej 
Francji specjalnie na te uroczystości i poprzez re
daktora Trojanowskiego z Radia Wolna Europa mnie 
odnalazł. Pogawędziliśmy o dawnych czasach bar
dzo serdecznie.

Co pozostało z D Day? Plaże są już oczyszczone, 
nie ma wraków, nie ma sztucznych portów, domy są 
odbudowane, na brzegu pozostały tylko częściowo 
rozwalone bunkry i krzyże.

B. Wroński
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SZLAKIEM KARAIBÓW"
Chclałbym przenieść kolegów-czytelników swą 

opowieścią do odległego kraju tropikalnych mórz, 
po których żeglowali słynni piraci wielu narodo
wości.

Styczeń tego roku spędziłem w Indiach Za
chodnich.

Z Montreal‘u poleciałem samolotem odrzuto
wym (jego przeciętna szybkość wynosiła 550 mil na 
godzinę) poprzez Nassau na Bahamas, Montego 
Bay, do Kingston — stolicy Jamaica. Piękna ta 
wyspa, pokryta bujną zielenią tropikalną, otoczona 
ciemno-niebleską wodą Morza Karaibskiego, uzys
kała niepodległość dwa lata temu. Ludność ok. 1.8 
mil. mieszkańców należy do najbardziej zmiesza
nej rasy. Spotyka się mieszańców rasy białej,, czer
wonej, żółtej i czarnej. Wszyscy wydają się sym
patyczni, pełni życia i dumni ze swej wolności. 
Motto tego kraju: „From many people — one 
people".

Przemysł w stanie rozwoju, rząd czyni wszyst
ko, ażeby ludność zatrudnić. Główny eksport — a- 
luminlum bauxite, cukier i banany.

W Kingston spotkałem dwóch Polaków inży
nierów z Anglii, którzy pracują tam z ramienia 
przedsiębiorstw angielskich.

Kingston jest ładnym, nowoczesnym miastem 
o ludności 300.000 mieszkańców. Zwyczaje i sposób 
życia są raczej angielskie.

Montego Bay jest miejscowością kuracyjną, w 
której ceny są okropnie słone, zwłaszcza od czasu, 
kiedy osiedlili się tam uciekinierzy-gangsterzy a- 
merykańscy z Havana, po wstąpieniu Castro.

Z żalem opuściłem Jamaica, udając się do Por
to Rico samolotem, poprzez Santa Domingo w Do- 
minica Republic.

O ile pamiętam z historii, Napoleon wysłał do 
San Domingo dywizję Polaków w celu uśmierzenia 
buntów tubylców.

San Juan, stolica Porto Rico, jest pełna zabyt
ków hiszpańskiej kultury. Samo miasto sytuowane 
jest na półwyspie, a forteca Castlllo del Morro 
broni wejścia do portu.

W porcie pełno okrętów wojennych U.S.A., a 
ulice roją się od marynarzy podobnie, jak w San 
Francisco. Hiszpański jest językiem urzędowym, 
choć angielski jest dobrze rozumiany.

Porto Rico jest wyspą górzystą i pofalowaną 
wulkanami.

Z Porto Rico, w dalszym ciągu samolotem, u- 
dałem się na wyspę Antigua, lądując jedynie na 
małych wysepkach Virgin Islands, St. Maarten. St. 
Barthelemy i Barbuda po drodze.

Nareszcie skończył się lot i nastąpił kilkudnio
wy wypoczynek na tej strategicznie sytuowanej 
wyspie.

Antigua była przez przeszło dwieście lat bazą 
floty brytyjskiej Indii Zachodnich.

Obecnie English Harbour skupia najsłynniej
sze jachty świata.

St. Johns Harbour jest portem handlowym, a 
lotnisko dla odrzutowych samolotów należy do naj
większych w tym rejonie.

Ludność w 95% czarna. Na wyspie zamieszkuje 
stale kilka tysięcy przedstawicieli rasy białej; są to 
przeważnie Anglicy 1 Amerykanie z forsą. Główny 
przemysł to cukier trzcinowy i rum.

W St. Johns wsiadłem na statek „Federal 
Palm", jedno-śrubowy Diesel o wyporności 3.500 ton. 
Biorąc kurs na południe, z szybkością 10 węzłów u- 
dałem się w podróż.

Statek odbywał podróż nocami, zatrzymując się 
w portach, leżących na naszym kursie, w ten spo
sób miałem sposobność zwiedzania okolicznych wy
sepek łańcucha Indii Zachodnich.

Montserrat należy do najmniejszych wysp we 
wschodnim basenie Morza Karaibskiego. O powie
rzchni 26 mil kwadratowych, wysepka ta jest po
chodzenia wulkanicznego. Ludność około 13.000 
mieszkańców rasy czarnej.

Dużo spotyka się nazwisk irlandzkich, co świad
czyłoby o zainteresowaniach piratów irlandzkich. 
Stolica Montserrat nazywa się Plymouth.

Dominica jest uroczą tropikalną wyspą, górzys
tą (góry wys. 5.000 stóp).

Podobno znajduje się tam 365 rwących poto
ków, co oznaczałoby jeden strumień na każdy dzień 
roku. Mieszkańcy, trochę dzicy jeszcze tubylcy, uży
wają ich jako rezerwuarów wody do picia, jako lo
dówek oraz do tygodniowego prania bielizny. Rząd 
brytyjski wybudował na wyspie trzy małe elektro
wnie wodne, które miałem sposobność zwiedzenia.
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Stolicą wyspy jest Roseau, pozostałość po wal
kach Francuzów z Anglikami o hegemonię w tym 
rejonie. Francja straciła tu szereg wysp, na korzyść 
Anglii w siedemnastym stuleciu.

Wyspa Dominica słynie z największych chyba 
„grapefruits".

Jeden taki owoc zapełnia turystę po szyję.
Ze względu na bardzo dziki i górzysty teren, 

wyspa jest mało rozwinięta, dróg mało, a turystów 
na ogół nie widać.

Wyspa St. Lucia, ok. 10 mil na południe od 
Dominica, jest mniej górzysta od innych, a zatem 
bardziej już rozwinięta i nowoczesna.

Stolica — Catries, kilkakrotnie spalona, wre
szcie odbudowana przez W. Brytanię, posiada sze
reg nowoczesnych budowli. Kanada wybudowała 
urządzenia portowe, a Stany Zjednoczone konstru
ują hotele dla turystów.

W rezultacie St. Lucia jeszcze bardziej się roz
wija.

Ludność ok. 86.000 mieszkańców, rasy murzyń
skiej, choć widzi się Hindusów. Do portu zawijają 
t.zw. „banana boats“ z Niemiec i W. Brytanii.

Podczas ostatniej wojny okręt podwodny nie
miecki storpedował statek aliancki na redzie Cas- 
tries, co było jedynym wypadkiem bezpośredniego 
ataku na port w Indiach Zachodnich.

Barbados, oddalona o 120 mil na płd.-wch. od 
St. Lucia, nosi nazwę „Little England". Wyspa o po
wierzchni 160 mil kw. i ludności ok. 250.000 miesz
kańców. Stolicą jest Brigetown. Sama wyspa jest 
raczej płaska i piaszczysta, pochodzenia koralowe
go. Południowa część wyspy przypomina raczej 
Szkocję. Ludność mieszana jak na Jamaica, z prze
wagą koloru czekoladowego. Na ulicach słychać po
prawny język angielski. Poczta, policja, Medical 
Health Scheme tak jak w Anglii. Hoteli mnóstwo, 
turystów tysiące, ceny słone, w porcie ruch bez 
przerwy; duże statki pasażerskie na redzie wyłado
wują dorobkiewiczów z Londynu. Zamożniejsi przy
jeżdżają samolotami. Nowoczesne lotnisko przyj
muje odrzutowce.

Pola uprawne pokryte bujną trzciną cukrową, 
dochodzącą do 10 stóp wysokości. Główny przemysł 
to cukier i jego przetwory, z których najpoważ
niejszym są rum i mellassa. Zwiedziłem urządzenia 
„sugar mill“, którego produkcja dzienna wynosiła 
60 ton.

Plaże są piaszczyste i bezpieczne. Normalnie 
kilkaset metrów od brzegu znajduje się bariera ko
ralowa, chroniąca od rekinów i barracudas.

Mimo dobrobytu, Barbados jest przeludniona, 
mieszkańcy zmuszeni są do opuszczania tej wysoy 
i poszukiwania mniej zaludnionych wysp.

Dużo Barbadians, jak Jamaicans udaje się do 
Anglii.

Barbados stał się moją bazą do zwiedzania po
bliskich wysepek.

Międzywyspowym schooner‘em o poj 60 ton, dl. 
65 stóp, o dwóch masztach i Dlesl‘u udałem się na 

wyspę St. Vincent, położoną 140 mil na zachód od 
Barbados

Podróż była długa, lecz przyjemna, stateczek 
pruł z zawrotną szybkością 7 węzłów pod żaglami 
i z motorem.

Jechałem w towarzystwie kolorowej ludności, 
kur, kóz 1 owoców. Było bardzo wesoło, wszyscy pili 
„Mont Gay“ rum ,a młodzież tańczyła „Calypso" 
Dzielna załoga składała się z kapitana i czterech 
marynarzy.

Morze było gładkie jak stół.
Kingstown jest stolicą St. Vincent. Podobnie 

jak St. Lucia wyspa górzysto-plaszczysta pełna 
drogich hoteli i dobrych plaż. O posiadanie tej wys
py walczyli Francuzi z Anglikami przez szereg lat, 
wreszcie opanowali ją Anglicy.

Z Barbados zrobiłem wyprawę do Zachodnich 
Indii Francuskich: Martiniąue i Guadeloupe, które 
mimo bliskiego sąsiedztwa z Brytyjskimi Indiami 
Zachodnimi mało z nimi mają kontaktu.

Martiniąue, oddalona o 170 mil od Barbados, 
stolica Fort-de-France, ok. ćwierć mil. mieszkań
ców, należy do najpiękniejszych miejsc, które wi
działem.

Pochodzenia wulkanicznego, wyspa słynie z 
wielokolorowych plaż: białych, czerwonych i czar
nych, pochodzących z rozmaitych odcieni koralo
wych piasków. Tutaj słynny wulkan Mont Pelee 
zniszczył gros mieszkańców wyspy w 1902 roku. 
Ludność Martiniąue jest mieszana, podobnie jak na 
Barbados, ale góruje kolor czekoladowy.

Kobiety są nagminnie piękne. Martiniąue 
szczyci się z faktów, że tutaj urodziła się Impera- 
trice Josephine (żona Napoleona I), Mme de Ma- 
intenon (małżonka Ludwika 14), Aimee Dubuc de 
Rivery, „żona“ Abdul Hamid, sułtana Konstanty
nopola, oraz na pewno szereg innych nadobnych 
niewiast.

Arystokracją wyspy pozostają jednak potom
kowie francuskich zdobywców.

Drugą duża wyspą Francuskich Indii Zach, jest 
Guadeloupe, oddalona o 80 mil na północ od Mar
tiniąue. Stolicą Guadeloupe jest Pointe-a-Pitre.

Ludność ok. ćwierć mil. podobnie jak na Mar
tiniąue, lecz o niższym stopniu cywilizacji. Wyspa 
jest raczej płaska, choć posiada kilka gór wulka
nicznych. Hoteli na tej wyspie jest mało, obecnie 
rozpoczęto budowę kilku nowoczesnych hoteli oraz 
szeregu modnych willi.

Zachodnie Indie Francuskie eksportują do 
Francji owoce tropikalne, cukier, rum i wyroby 
przemysłu miejscowego, sprowadzają zaś wyroby 
przemysłu francuskiego, włączając radia, samocho
dy, maszyny i wina.

Język francuski posiada kilka odmian. Inteli
gencja, część z niej kształcona we Francji, mówi 
czystym francuskim.

Gros jednak używa t.zw. „Creole French“, któ
ry podobnie jak „Callpso Engllsh" przyjął się na 
wyspach Brytyjskich Indii Zachodnich.
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Te odmiany językowe są trudniejsze do zrozu
mienia, ale zato bardziej melodyjne, do tego stop
nia, że nawet hałas jarmarku robi lepsze wrażenie, 
niż rozmowa trzech Amerykanów w biurze.

Niestety brak czasu oraz pieniędzy nie pozwo
lił mi na kompletne zwiedzenie Indii Zachodnich. 
Pozostały niezbadane przeze mnie: Trinidad, To
bago, Grenada z wysp Brytyjskich oraz archipelag, 
należący do Holenderskich Indii Zachodnich, mam 
na myśli wyspy Curacao, Bonalre, Aruba T inne.

Powyżej podałem jedynie tylko największe wy
spy Indii Zachodnich.

Czytelnicy rozumią, że na Morzu Karaibskim 
znajduje się tysiące małych wysepek, które nie 
zawsze posiadają nazwy. Te ziarna na Oceanie są 
pochodzenia koralowego i większa część z nich jest 
bezludna, bezdrzewna, po prostu ogołocona ze 
wszelkiej żywotności.

Reasumując, powiedziałbym, że w życiu tak 
pięknych wakacji nie miałem. Pomijając fakt, że 
samolotami zrobiłem 5.500 mil (powietrznych) i 750 
mil (morskich) statkami, pomijając wydatki, zmę
czenia, cieszyłem się z każdego momentu na tych 
egzotycznych wyspach.

Każdą wolną chwilę spędzałem pływając lub 
żeglując. Pogoda była wspaniała. Ani kropli desz
czu, błękitne niebo, błękitne morze i upalne słońce. 
Przeciętna temperatura wody ok. 80 stopni F„ po
wietrza ok. 85 stopni F. Jadłem dużo owoców, a te 
z kolei są bardziej syte i smaczniejsze, niż te im
portowane z Kanady. Mleka, herbaty i kawy wcale 
nie piłem.

Wszystkie napoje zastąpił mi bajecznie tani i 
dobry rum, czyli wino krajowe, w Indiach Zachod
nich przestałem palić papierosy, zatrzymując tylko 
fajkę, która podobno jest mniej szkodliwa dla zdro
wia.

żeglowanie po tutejszych wodach zaliczyłbym 
do najwyższego stopnia przyjemności, żeglarz nie 
ma obawy o brak wiatru, ponieważ „Trade Wind" 
stale wieje ze Wschodu na Zachód, a łódź zawsze 
wróci do portu pod żaglami. Jedynym minusem są 
rekiny 1 barracudy. Dlatego żaglując na małej łodzi 
nie robiłem tak dzielnych zwrotów (specjalnie przez 
rufę), jak to czynię na słodkich wodach jeziora w 
Kanadzie.

Dla smakoszy tutaj mają specjalne dania: op
rócz znanych nam gatunków jarzyn, tubylcy ho
dują dwa dalsze ich tuziny o egzotycznych naz
wach, podając do stołu minimum osiem gatunków. 
Nie pamiętam posiłku, który bym kompletnie zjadł, 
tak podają ogromne porcje.

A propos genezy nazwy „Carribean Sea“. Naz

wa pochodzi od indyjskiego szczepu Carlbs, którzy 
swym okrucieństwem dorównywali Prusakom.

Przed wyprawą Kolumba Carlbs wytępili spo
kojną i cywilizowaną ludność miejscową. Każda 
prawie wyspa jest dumna ze swej historii pirackiej.

Słynny Captain Henry Morgan zatopił swe 
skarby w Port Royal, na Jamaica. Morgan rabował 
flotę hlzpańską, a za poniesione zasługi otrzymał 
tytuł „Sir" i promocję na Goyernor of Jamaica.

Barbados posiada swego bohatera również. Był 
nim pirat Sam. Jego pałac jest po dziś dzień zbio
rem cennych zabytków sztuki europejskiej.

Nawiązując do zagadnień polityczno-ekono
micznych Indii Zachodnich... Francuskie Indie 
są mocno związane z Francją, tworząc z nią jedną 
całość. W Brytyjskich Indiach Zachodnich były ro
bione starania ich scalenia, te jednak nie zdały na 
razie egzaminu życiowego.

Trudno jest ze sobą powiązać kilkadziesiąt 
wysp, rozrzuconych po archipelagach, dochodzą
cych razem do 1.500 mil., od Jamaica aż po Trini
dad.

Na wyspach zamieszkuje ok. 3 mil. mieszkań
ców, koloru czarnego i czekoladowego, lecz o krwi 
mocno zabarwionej przez rozmaite narodowości ra
sy białej i żółtej. Najbardziej progresywna jest Ja
maica i Barbados.

Wydaje się, że przez szereg lat jeszcze Indie 
Zachodnie pozostaną centrum turyzmu dla miesz
kańców tego kontynentu.

Na Morzu Karaibskim pływa mnóstwo prywat
nych jachtów motorowych, należących do bogaczy 
północno i południowo-amerykańskich.

Przypuszczam, że Peron i Truhillo również tam 
wycieczkują.

Może za kilka lat ja sam zacznę się rozglądać 
poważnie za spokojną wyspą, gdzie nie będzie ani 
samochodów, ani telewizji, jedynie piękny krajo
braz. O ile jednak na tle tego kraojbrązu ukazywać 
się zaczną wiotkie sylwetki mieszkanek, dojdę do 
przekonania, że na wyjazd jeszcze jest za wcześnie.

Kończąc ten długi opis tropikalnych krajów, 
zasyłam rozsianym po świecie kolegom swoje ży
czenia. Niechaj wszyscy trzymają się młodo, zdrowo 
i wesoło, bo to jest najlepszym lekarstwem szczę
śliwego bytowania na kuli ziemskiej.

A.Browarski

P.S. Bardzo żałuję, że nie byłem w stanie zatrzyma
nia się na Grand Bahamas, w celu odwiedzenia 
PP. kmdr. Tymińskiego, Mende, Tchórznickiego 1 
Minkiewicza. Wierzę, że zaistnieje jeszcze okazja 
tego „rendez-vous“.
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E. PŁAWSKI

MOJA SŁUŻBA NA LADZIE
CZĘŚĆ II.

W pierwszych dniach stycznia 1939 r. Szefowie 
Służb i Kierownicy Referatów zostali zawezwani do 
gabinetu Szefa Administracji Mar. Woj., kontrad
mirała Ksawerego Czernickiego.

Jak zawsze uprzejmy i uśmiechnięty Admirał 
witał kolejno wchodzących oficerów i wskazywał im 
krzesła.

Był to człowiek, do którego żywiłem specjalny 
kult i rodzaj uwielbienia za jego gentelmeńskie ma
niery, opanowanie, mądrość, wysokiej klasy facho
wość, elegancję zewnętrzną i odwagę w pobieraniu 
decyzji.

Po zamknięciu drzwi usiadł przy swoim biurku 
i bez żadnego wstępu wypowiedział krótko i węzło- 
wato: —Panowie! Proszę wydać odpowiednie zarzą
dzenia i pokierować pracami podległych Panom in
stytucji w ten sposób, by na dzień 1-go września 
wszystkie nasze okręty, Obrona Wybrzeża i Służby 
były w 100% gotowości bojowej, tak pod względem 
wyposażenia, jak też remontów i dokowania. Wszyst
kie prace w poszczególnych resortach mają być zor
ganizowane w taki sposób, jak byśmy wiedzieli na 
pewno, że wojna z Niemcami rozpocznie się w dniu 
1-go września. Zarządzenia organizacyjne wyszkole
niowe i operacyjne będą wysłane Dowódcy Floty i 
Dowódcy Flotylli Pińskiej przez odpowiednie wydzia
ły Sztabu. Dziękuję Panom! To wszystko.

Gdy po powrocie do własnego biura podzieliłem 
się wiadomością z moim zastępcą kapitanem mar. 
E. Jóźwiklewiczem oraz por. mar. Grabowskim i inż. 
Politurem, zupełnie naturalnie zostałem zapytany: 
„Ale dlaczego 1-go września?".

Odpowiedziałem, że prawdopodobnie kryją się za 
tym jakieś zarządzenia władzy wyższej, po czym na 
wszelki wypadek poszedłem na spytki do Szefa Szta
bu, komandora K. Korytowskiego. W gabinecie Sze
fa Sztabu już zastałem Szefa lotnictwa morskiego 
kom. por. K. Trzasko-Durskiego, Szefa Służby Tech
nicznej komandora inż W. żejmę i Szefa Służby 
Zdrowia kmdr. por. dr. Moszczeńskiego. Wszyscy dys
kutowali rozkaz adm. Czernickiego, każdy stroił 
swoje domysły, ale na tym wizyta się skończyła. 
Powróciłem do mojego biurka.

Admirał mówił wyraźnie o wojnie z Niemcami 
i to siedem miesięcy naprzód. Wątpię, by kierował 

się przeczuciem lub jakimś obliczeniem opartym na 
teorii prawdopodobieństwa. Byłem też przekonany, 
że rozkaz taki nie mógł przyjść od Naczelnego Wo
dza, bo w tym wypadku musiałby być odczytany 
przez Szefa Kier. Mar. Woj. osobiście. Gdy wreszcie 
przekonałem się, że moja logika zawodzi, powie
działem sobie: „Kto wie, może to Pani Czernicka 
wszystko wywróżyła?" — i pojechałem do domu.

Generał i Pani Wiktoria Jacyna

W latach przedwojennych mieliśmy w Warsza
wie dwóch wysokiej klasy jasnowidzów: inżyniera 
Stefana Ossowieckiego. oraz mniej rozreklamowaną 
Panią Czernicką — małżonkę naszego Admirała.

Stefan Ossowiecki był jednym z trzech braci 
pani Wiktorii Jacyna. żony generała Artylerii Mor
skiej.

Generał Jan Jacyna był długoletnim wykładow
cą w Akademii Morskiej w Petersburgu oraz w Mor
skiej Podchorążówce t. zw. „Morskoj Korpus". Pra
wie wszyscy, którzyśmy przeszli przez tę uczelnię, 
byliśmy uczniami generała Jacyny. Warto też w tym 
miejscu przypomnieć, że gen. Jacyna był wychowaw
cą kilku Wielkich Książąt rosyjskich, a w tej liczbie 
W.Ks. Dimitry Pawłowicza, który w pierwszych 
dniach grudnia 1916 roku wraz z członkiem Dumy 
W. Puryszkiewiczem i młodym hr. Jusupowym do
konali likwidacji Rasputina.

Mój ojciec znał gen. Jacynę jeszcze jako małego 
chłopca i bodajże dawał mu lekcje francuskiego.

W latach szkolnych 1912-1913 i 1914, gdy jako 
„Gardymaryn" przebywałem w Petersburgu a moi 
rodzice znajdowali się w Mandżurii, spędzałem wszy
stkie święta i urlopy u pp. Jacynów. Ich syn Ale
ksander był moim najlepszym przyjacielem i kompa
nem w’ przeróżnych wyprawach oraz przyjęciach i 
libacjach w siedzibach petersburskiego highlife‘u.

Dom Generałostwa Jacynów nigdy nie świecił 
pustkami, śmietanka polsko-litewska wodziła tam 
rej, ale nie brak było Rosjan, Francuzów, Włochów 
i innych przedstawicieli świata politycznego, artys
tycznego i literackiego. U pp. Jacynów poznałem 
wielką liczbę arystokracji rosyjskiej z bratem Cesa
rza Wielkim Księciem Michałem i jego morganatycz- 
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na małżonką hr. Brasową na czele. Spotykałem tam 
również osoby, którym po piętach dreptała „och- 
ranka". Byli to przeważnie politycznie „nieblagona- 
deżnyje" Polacy i Litwini, szukający rady i pomocy u 
Generała, który wykorzystywał swoje znajomości w 
wyższych sferach i wielu wyciągał z opresji, a innym 
ułatwił wyjazd poza granicę Rosji.

W Polsce gen. Jacyna piastował funkcję Gene
rała do osobnych poruczeń przy Belwederze. Był on 
też przydzielony do osoby Nuncjusza Apostolskiego 
a przyszłego Papieża Piusa XI.

Tak samo jak w Petersljurgu dom gen. Jacynów 
przy ulicy Ossolińskich nr 8 gościł wszystko co było 
najlepszego i najciekawszego w Warszawie.

Pani Jacyna była wielce uzdolnioną artystką ma 
larką, a będąc już w wieku pod 60-tkę raptem wy
kryła w sobie talent rzeźbiarski i to bardzo wysokiej 
klasy. Dowodem powyższego niech będzie fakt, że 
nawet „niecierpliwy" Marszałek zgodził się pozować 
nowicjuszce, a jego popiersie było potem odlewane 
tuzinami dla urzędów i szkół.

Pani Jacyna straciła męża i syna w bardzo krót
kim odstępie czasu. Aleksandra odwiedziliśmy z żoną 
w szpitalu w Nicei w roku 1928. Najkosztowniejsze 
zabiegi i śródziemnomorski klimat nie zdołały urato
wać mu życia. Gdy opuszczaliśmy szpital z pogod
nym uśmiechem powiedział nam na pożegnanie: 
„Wyroki Boskie nie są zbadane". Słowa te zostały też 
wyryte na marmurowej tablicy, ozdabiającej jego 
grób na Powązkach.

Po utracie najbliższych pani Jacynowa zamiesz
kała ze swoją matką, II voto pani Krueger, na placu 
Narutowicza.

Również w Warszawie mieszkali trzej bracia pa
ni W. Jacynowej: Eugeniusz, Henryk i Stefan Osso- 
wieccy.

Stefan Ossowiecki
Z całą tą przemiłą i wartościową rodziną łączyły 

nas głębokie i przyjacielskie stosunki' a specjalnie z 
paniami i Stefanem Ossowieckim. Pani Krueger nie 
była łatwa jeśli chodzi o zaskarbienie jej względów. 
W Rosji była osobą bardzo zamożną, a otoczona służ
bą żyła po królewsku. W czasie rewolucji straciła li
teralnie wszystko i musiała pogodzić się z losem, za
mieniając pałac na skromny pokój na 4-tym piętrze 
w mieszkaniu córki. Do końca swego długiego i 
barwnego życia pozostała wielką panią. Nie zmie
niała też swego krytycznego stosunku do otoczenia. 
Zawsze mówiła w oczy co o kim myśli, a synalków 
pouczała, jak za dawnych dziecięcych czasów.

Żona i ja mieliśmy u p. Krueger wyjątkowe 
względy i cieszyliśmy się zaufaniem, jakim chyba 
nie darzyła nikogo spoza najbliższej rodziny , a 
wszystko się stało, gdy opowiedziałem staruszce jakiś 
kawał, który ją tak ubawił i wywołał taki wybuch 
śmiechu, jakiego, jak to sama oświadczyła, nie prze
żyła od przeszło 50 lat.

Z panią W. Jacynową łączyły nas prawie że ro
dzinne stosunki, zresztą była chrzestną matką nasze
go starszego syna ś.p. Witolda.

Jeśli chodzi o Stefana Ossowieckiego, był to czło

wiek szczególnie trudny do skontaktowania, a spec
jalnie za czasów kawalerskich. Do nas na Grochow
ską wpadał dość rzadko. Przyjeżdżał, jak mówił, na 
rzodkiewkę z czarnym Chlebem. Więcej widywaliśmy 
go na przyjęciach w Warszawie. Od czasu do czasu 
zapraszał mnie do siebie na Mokotowską z błogim 
projektem spędzenia wieczoru w Europejskim lub 
Pod Bukietem. Trzecim kompanem był zwykle ge
nerał kaw. Sergiusz Zahorski.

Ażeby dostać się do mieszkania Ossowieckiego, 
trzeba było przecisnąć się przez poczekalnię nabitą 
interesantami, przeważnie płci pięknej, oczekującym 
swej kolejki do jasnowidza, w salonie spotykałem się 
z gen. Zahorskim, który już z daleka machał bez
nadziejnie ręką — „nie ma mowy, byśmy trafili na 
kolację przed wschodem słońca".

Po obu stronach salonu znajdowały się pokoje, w 
których Ossowiecki załatwiał swych interesantów i 
wydawał wyroki. Po załatwieniu sprawy jednej osoby 
szedł przez salon do drugiego pokoju. Przechodząc 
obok nas zawsze na coś narzekał: — „Końca temu 
nie ma, głodny jestem, wszystko za darmo i co
dziennie to samo...".

W rzeczywistości jednak było nieco Inaczej; zna
komity jasnowidz lubił pomóc bliźniemu 1 nie potra
fiłby odmówić tej pomocy nikomu — żeby tylko miał 
na to czas — zresztą nie ukrywał, że dar jasnowi
dzenia otrzymał od Boga 1 nie wolno mu daru tego 
spieniężyć. W pewnym momencie w drzwiach po
czekalni ukazały się mundury dwóch policjantów. 
Jeden niósł ogromnych wymiarów tekę wypchaną 
dokumentami, a drugi popychał jakiegoś młodzieńca 
zakutego w kajdanki. Zahorski spojrzał na teczkę, 
potem na mnie 1 orzekł: „Przecież nawet jasnowidz 
nie potrafi odczytać tej ilości dokumentów; tak szyb
ko, byśmy zdążyli dzisiaj na kolację...". Ale wyszło 
całkiem inaczej. Ossowiecki nawet nie zaprosił tej 
grupy do osobnego pokoju, lecz tuż w salonie w na
szej obecności zapytał policjanta:

— Czy to jest ten pan, który jest kasjerem na 
dworcu w Mińsku Mazowieckim?

— Tak jest.
— On jest niewinny, on jest niewinny, ten mło

dy człowiek kasy nie okradł na pewno, on jest nie
winny. Do widzenia! Następny!

N. B. Ossowiecki miał rację. Prawdziwego zło
dzieja przyłapano kilka dni później.

Wreszcie, przechodząc obok, rzucił w naszą stro
nę: — „Jeszcze tylko jedna osoba... głodny jestem...

Po niespełna dwóch minutach Ossowiecki wy
prowadził jakąś młodą, przystojną i zapłakaną pa
nią do korytarza i dołączył do nas.

— I tak codziennie, nie mam czasu na czytanie 
gazet, na zjedzenie kolacji, na nic nie mam czasu, 
a wiecie, ta młoda pani chciała się dowiedzieć, czy 
ją mąż zdradza... — odpowiedziałem jej, że mąż jej 
tak samo jest wierny, jak ona... Ładna bestyjka, a 
przecież wszystkie wróble w Warszawie wiedzą, że 
nastawiała rogi mężowi i to nie raz i nie dwa.

Pani Czernicka
Pani Czernicka nie miała takiego rozgłosu, jak
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Ossowlecki. Jedynie ograniczone kółko znajomych 
wiedziało coś niecoś o jej darze jasnowidzenia, jak 
również wróżby z kart. Gdy wraz z mężem przyjeż
dżała do nas do Grochowa, lubiła usiąść w cleniu 
drzewa 1 stawiać kabały,, ale było bardzo niewiele 
osób, którym wróżyła będąc w transie. Ja osobiście 
nie bardzo wierzyłem wróżbiarkom, astrologom, cy
gankom i t.p., a gdy p. Czernicka zwracała się do 
mnie, czy chciałbym usłyszeć co karty mówią, grzecz
nie siadałem obok i na wszystko szarmancko pota
kiwałem głową. Na marginesie powyższego przypo
minam sobie, jak to wychodząc z KMW napatoczy
łem się na piękną młodą cygankę: — 92 lata bę
dziesz żył, powiedziała czarnoooka, ale daj mi rękę 
1 złotówkę, a powiem ci co cię spotka w tym twoim 
długim życiu.

Nie miałem ani czasu, ani ochoty, ani złotówki, 
a że spieszyłem się, więc powiedziałem cygance coś, 
co oznaczało „daj ml spokój".

— Jutro zdechniesz, skąpiradła jedna, jutro 
zdechniesz — i uciekła.

Nie patrząc na to, że — jak to już wspomnia
łem — nie wierzyłem przepowiedniom cyganek, przez 
cały tydzień byłem wyjątkowo ostrożny — unikałem 
czarnych kotów 1 uważałem na zakrętach.

W zawodach Gordon Benetta, które kilkakrot
nie odbywały się w Warszawie, brała również udział 
polska ekipa z kapitanem Januszem jako pilotem. 
Balon polski zaginął bez wieści. W rozmowie telefo
nicznej z moją żoną p. Czernicka oświadczyła, że 
wie na pewno o tym, że Janusz i jego kompanion 
żyją, ale jeszcze kilka dni upłynie, zanim będą 
skontaktowani. Nie wiem dokładnie jaki przebieg 
miała ta sprawa, ale gdy doszło do spotkania pomię
dzy delegacją organizatorów zawodów balonowych i 
panią Czernicką, ta ostatnia oświadczyła że:

— Widzę, jak w tej chwili kapitan Janusz i je
go kolega w towarzystwie jakiegoś człowieka z kijem 
w ręku i tobołkiem na plecach idą wzdłuż brzegu 
jakiejś szerokiej rzeki. Okolica jest biedna, ponura, 
bezleśna, tylko z rzadka tu i owdzie sterczą krzaki.

Kilka dni później nadeszła wiadomość z Moskwy, 
że Janusz i jego kolega są odnalezieni i że wylądo
wali daleko na północy. Janusz i jego kompan mieli 
najdłuższy lot 1 zdobyli puchar Gordon Benetta dla 
Polski.

Gdy aeronaucl powrócili do kraju i wszelkie 
okoliczności ich lotu, lądowania i marszu do najbliż
szego osiedla w północnej Rosji zostały sprawdzone 
i porównane z jasnowidzeniem p. Czernickiej, wszy
stko zgadzało się co do joty.

Pani Czernicka otrzymała oficjalne pisemne po
twierdzenie prawdziwości przepowiedni wraz z po
dziękowaniem od organizatorów zawodów Gordon 
Benetta. Zaświadczenie to, oprawione w ramki, wi- 
siało na ścianie w mieszkaniu admirałostwa w War
szawie.

Inny znów wypadek przydarzył się mojej Mał
żonce.- Zginął pierścionek zaręczynowy. Kilkanaście 
minut przedtem zostawiła go w umywalce w łazience 
i raptem przepadł. Po bezskutecznym przewróceniu 

do góry nogami całego mieszkania żona zatelefono
wała do p. Czernickiej.

— Niech się pani nie nlopokol — odpowiedziała 
p. Cz. — pierścionek jest w domu i leży pomiędzy 
dwoma szarymi kocami.

Szare koce miała tylko służąca. Pierścionek od
nalazł się.
Przepowiednie wojny

Gdzieś w czerwcu 1939 r. w biurze KMW odebra
łem telefon od Ossowieckiego. Zapowiedział swoją 
wizytę w Grochówie „na rzodkiewkę", przy tym ni 
stąd ni zowąd oświadczył:

— żadnej wojny nie będzie!
Byłem zaskoczony tym zdaniem, gdyż rzucił nim 

zaraz po słowie „rzodkiewka", a po drugie dlatego, 
że nigdy przedtem nie dzwonił do mnie do biura.

Odpowiedziałem mu że wypadki europejskie ra
czej wskazują i to bardzo dobitnie, że wojna będzie, 
że ostatnia wizyta i wspólne manewry floty niemiec
kiej i hiszpańskiej wyglądają bardzo podejrzanie. 
Dodałem, że kto wie czy nie kryje się za tym sta
ranie Hitlera o uzyskanie baz w Hiszpanii dla dzia
łań niemieckich okrętów podwodnych, jak to miało 
miejsce w latach 1914-1918.

Po zajęciach biurowych pojechałem do Osso
wieckiego, który tego dnia zwolnił się od swego 
„unusual occupation" i zabrałem go do Grochowa. 
W drodze Ossowlecki był wyjątków' małomówny i 
skarżył się na przemęczenie, ale po kolacji i „grządce 
rzodkiewki" ożywił się, zaczął dowcipkować i raptem 
palnął: — A wojna jednak będzie! Floty Niemiec i 
Hiszpanii i t.d., i t.d. Powtórzył dosłownie to, co mu 
parę godzin przedtem powiedziałem przez telefon. 
Nie wiedziałem co o tym myśleć.. Czy żartował, czy 
zakpił sobie ze mnie, czy też był do tego stopnia 
przemęczony, że go pamięć zawiodła.

13-go lipca w dniu moich imienin do Grochowa 
zjechała się spora grupa krewnych i przyjaciół. Był 
to piękny słoneczny dzień, humory tryskające, było 
co jeść i pić. Po obledzie wszyscy wyszli do ogrodu, 
tylko pani Czernicka, uczulona na promienie sło
neczne, pozostała w salonie i układała swoje kabały.

Po upływie sześciu miesięcy od pamiętnej od
prawy w gabinecie admirała Czernickiego ja osobiś
cie nie miałem już żadnych wątpliwości, że zarzą
dzenie o gotowości bojowej marynarki na dzień 1-go 
września było spowodowane wróżbą pani Czernic
kiej. Przez długie lata wspólnego życia Admirał nie 
tylko nauczył się szanować wszelkie przepowiednie 
swojej małżonki, ale trzymał się też na ostrożności, 
gdy przebywał poza domem, żartem czy nie żartem, 
ale słyszałem kilkakrotnie jak mówił: „nie mogę na
wet spojrzeć na ładną dziewczynę, lub wypić nieco 
więcej wina, gdyż po powrocie do domu będzie bura. 
Przed żoną niczego nie potrafię ukryć".

Gdy pod wieczór zrobiło się nieco chłodniej, zbli
żyliśmy się z żoną do mocno już przemęczonej wróż
bami p. Czernickiej i zaproponowaliśmy, by dołą
czyła do towarzystwa w ogrodzie. Przy sposobności 
opowiedziałem jej o mojej „Hiszpańskiej" przygodzie 
z Ossowieckim.
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— Pan Ossowiecki musi tak robić — odrzekła 
pani Czernicka — uprzednio Marszałek Piłsudski a 
teraz Marsz. Rydz-śmigły, obydwaj poznali wyjątko
we zdolności pana Ossowieckiego. Jestem pewna, ze 
Marszałek jest doskonale zorientowany co do przy
gotowań niemieckich i to nie tylko przez wywiad, 
lecz również przez pana Ossowieckiego. Marszałek na 
pewno nie chce wywoływać przedwczesnego naprę
żenia umysłów, które mogłoby spowodować panikę 
na giełdzie i pogorszyć sytuację ogólną i dlatego 
przypuszczam, że pan Ossowiecki otrzymał polecenie, 
by tych tematów nie poruszać, a raczej działać us
pokajająco.

Oświadczenie pani Czernickiej nie zupełnie po
krywało się z moim nieufnym podejściem do jasno
widzów, wróżbitów i cyganek, ale z grzeczności po
prosiłem by powiedziała coś dobrego o mojej przy 
szłości.

— Za kilka dni pan wyjedzie do Francji. Z 
Francji powróci pan do domu, ale na krótko. Potem 
pan znowu wyjedzie i prawdopodobnie już nigdy 
więcej nie powróci... tak, wygląda, że pan z tej 
podróży już nie powróci, może w bardzo dalekiej 
przyszłości ale... będzie pan miał daleką podróż. . 
bardzo ciężkie czasy nadchodzą dla nas wszystkich... 
wielkie zbliżają się nieszczęścia.

Wyjazd do Francji

Trzy dni później, czyli w dniu 16 lipca, na Głów
nym dworcu w Warszawie, niewielka grupa pań i 
dzieci żegnała odjeżdżającą do Paryża Polską Misję 
Wojskową.

Sam fakt wyjazdu dwóch Misji Wojskowych, 
jednej do Paryża a, drugiej do Londynu, był oczy
wiście znany wtajemniczonym od paru tygodni. W 
połowie czerwca wraz z kpt. mar. B. Wrońskim ot
rzymaliśmy rozkaz zameldowania się w Sztabie 
Głównym, gdzie dowiedzieliśmy się, że mamy dołą
czyć do Misji Generała Kossakowskiego — ówczes
nego szefa Departamentu Saperów, który wraz e 
grupą oficerów, reprezentujących wszystkie rodzaje 
broni udaje się w najbliższym czasie do Paryża. Ce
lem naszej podróży było zdobycie od Francuzów ma
teriału wojennego dla Polski. Jednocześnie, inna mi
sja z generałem lotn. Rayskim na czele udawała się 
w tym samym celu do Anglii. Po wypowiedzeniu 
kilku zdań prawdy na temat doskonałego ducha żoł
nierza polskiego ale daleko niewystarczających za
sobów materialnych naszej armii i lotnictwa Szef 
Sztabu Generał Stachiewicz życzył nam powodzenia 
i wyznaczył odjazd na połowę lipca.

Misja nasza miała charakter wojskowo-dyplo
matyczny. Otrzymaliśmy pieniądze na uszycie smo
kingów i nabycie Innych reprezentacyjnych artyku
łów odzieżowych, a dla większej wagi gatunkowej 
wyprawy, mieliśmy jechać pociągiem de Lux.

Gdy pociąg ruszył stanąłem w oknie, a patrząc 
w szybko oddalające się kontury Warszawy przypo
mniałem sobie wróżbę pani Czernickiej i poczułem 
się dziwnie nieswojo. Obok stał Generał 1 również 
milczał. Gdy ostatnie wierzchołki kościołów scho

wały się za horyzontem, poszliśmy do wagonu re»- 
tauracyjnego.

Pociąg, którym jechaliśmy, był rzeczywiście lu
ksusowy. Wykonany całkowicie w Polsce. Składał 
się z wygodnych i estetycznie urządzonych wago
nów, jakich ani przedtem ani potem nigdy już nie 
widziałem. Każdy z nas miał osobną kabinę z umy
walką, szafą, komódką, biurkiem i fotelem. Dosko
nale była też rozwiązana sprawa akustyczna oraz 
wentylacja. Jazda takim pociągiem była prawdzi
wym odpoczynkiem.

Gdy pod Zbąszyniem przekraczaliśmy granicę, 
stwierdziliśmy, że cała niemiecka strona, jak okiem 
sięgnąć, była pokryta rowami strzeleckimi, rzędami 
drutów kolczastych, a tu i ówdzie stały betonowe 
bunkry. Setki samochodów wojskowych pędziły w 
obie strony, wioząc różnego rodzaju materiał woj
skowy i żołnierzy.

Tu i ówdzie sterczały lufy ukrytych za wała
mi z zakamuflażowanych dział artylerii ciężkiej 1 
przeclwalotniczej. Na niewielkiej przestrzeni przy
granicznej naliczyliśmy kilka lotnisk, a na nich 
dziesiątki samolotów. Wszystko razem wzięte wy
glądało zbyt groźnie, by dawać wiarę doniesieniom 
prasy niemieckiej o odbywających się na granicy 
wschodniej ćwiczeniach wojskowych.

W Berlinie pociąg stał zbyt krótko, by wyjść 
na miasto, ale wystarczyło spojrzeć na perony, by 
przekonać się, że co najmniej połowa mężczyzn to 
byli wojskowi.

W Paryżu zatrzymaliśmy się w hotelu de la 
Bourgogne i tegoż popołudnia zameldowaliśmy się 
w Ambasadzie. Ambasador R.P. pan Łukasiewicz 
był nieobecny, wobec czego pierwszą naradę odby
liśmy w gabinecie ówczesnego Attachć Wojskowe
go, pułkownika dypl. Fydy. Oprócz niego i członków 
Misji byli również obecni; Attachć lotniczy ppłk. 
Piniński, Attache morski komandor ppor. S. La
socki, z-ca Attache Wojskowego ppłk. Łowczowski, 
Szef Misji Zakupów płk. Łoyko-Rzędziejewski 1 
Major Prochaska.

Zanim opuściliśmy gmach Ambasady, już mie
liśmy nosy na kwintę, Zgodnie z informacjami u- 
zyskanymi przez poszczególnych Attachć, Francja 
po hurtownym wysprzedaniu wojskowego sprzętu 
czerwonej Hiszpanii przez rząd Leona Bluma, znaj
dowała się w stanie detalicznego rozbrojenia ma
teriałowego i moralnego. Zaślepieni potęgą linii 
Maginot‘a, Francuzi czuli się bezpieczni i nie wie
rzyli, a raczej nie chcieli myśleć o wojnie z Niem
cami. Jakościowo, cały sprzęt wojskowy Francji, a 
specjalnie artyleria i czołgi składały się z wetera
nów I wojny światowej. Lotnictwo posiadało co 
prawda nieco bardziej nowoczesny sprzęt, ale iloś
ciowo — wszystkiego było absolutnie niewystarcza
jąco. Magazyny mundurowe i prowlantury świeciły 
pustkami.

Jedynie marnarka znajdowała się w lepszej sy
tuacji, miała też lepszego ducha i bardziej sprę
żystą administrację. Jedynie marynarka szła na
przód z postępem czasu, a jej1 biura wynalazków 
i arsenały pracowały nad nowym sprzętem we 
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wszystkich dziedzinach służb. Francja posiadała 
najbardziej nowoczesne okręty nawodne i podwod
ne. Mało tego — arsenał w Brest zbudował dosko
nały czołg dla obrony wybrzeży, oraz wspaniałe 
działo przeciwlotnicze, które już od kilku miesięcy 
znajdowało się w produkcji seryjnej. Niestety, jak 
się o tym wkrótce przekonaliśmy, .wynalazki ma
rynarki nie były zaakceptowane przez wojsko. Wc
ieli nie mieć nic, aniżeli poniżyć się do takiego 
stopnia, by wojsko jeździło na morskich czołgach 
i strzelało z morskich dział.

Gdy po pierwszej naradzie powróciliśmy do 
hotelu wyczułem, że ani generał ani żaden z człon
ków Misji nie byli zachwyceni osobą płk. Fydy. 
Grzecznie mówiąc Attache nasz nie wykazywał 
żadnej energii, był słabo zorientowany o sytuacji 
Francji a co najważniejsze, bardzo 1 to bardzo 
słabo władał językiem francuskim.

Nazajutrz, po krótkiej wizycie u ambasadora 
Łukaslewlcza, ruszyliśmy w teren. Byliśmy przyjęci 
przez szereg wysoko postawionych osób w Minister
stwie Wojny oraz ułożyliśmy „rozkład zajęć" na 
najbliższy tydzień. Ja osobiście zdążyłem też zaj
rzeć na Rue Royal do Min. Marynarki, gdzie odrazu 
wpadłem w objęcia dwuch starych przyjaciół ze 
Szkoły Podwodnego Pływania w Tulonie. Gdy 
wracałem do hotelu nie miałem żadnych wątpliwo
ści że La Marinę Natlonale da nam wszystko czego 
zażądamy.

Wieczorem zatelefonawałem do kilku starych 
znajomych i w rezultacie zostałem zaproszony do 
domu pp. Jean Picot. Jean, były komandor ppor. 
po zwolnieniu z marynarki otrzymał intratną posa
dę w Chantiers de la Loire (stocznia na której był 
zbudowany ORP Ryś) a do Paryża przyjeżdżał co 
dwa tygodnie by się zobaczyć ze swoją Picotką. Z 
Jean byłem w specjalnej przyjaźni. Znaliśmy się 
od roku 1925, gdy byłem jego uczniem w Toulonie. 
W 1930 r. gdy wraz z kdr. ppor. inż. Sipowiczem 1 
inż .Pollturem nadzorowaliśmy w Chantiers de 
Blainvllle, pod Caen, budowę ORP żbik, Picot był 
dowódcą żbika z ramienia stoczni, a jednocześnie 
naszym cichym doradcą, w 1931 r. odbyłem z Picot 
niezliczoną ilość wyjść próbnych na Rysiu i żbiku, 
a w 1932 przyjąłem od niego żbika i podniosłem na 
nim polską banderę.

Przesiedzieliśmy na pogawędce prawie że do 
rana. Mieliśmy co wspominać. Mieliśmy również 
wspólne obawy co do losów Polski i Francji. Picot 
był doskonale poinformowany co do stanu gotwości 
bojowej własnego kraju, a miał też dostęp do II 
Bureau. Opowiedział ml w detalach jak to lewicowe 
rządy Leona Bluma sprzedały sprzęt wojenny 
czerwonej Hiszpanii. Przemysł wojenny Francji 
przeżywał głęboki kryzys, a tymczasem człowiek z 
ulicy czuł się szczęśliwy w cieniu wałów Maginota. 
Picot, tak samo jak większość Francuzów nienawi
dził Angli. Jako oficer Marynarki nie mógł darować 
Anglikom, że bez porozumienia się ze swoim Aljan- 
tem i sąsiadem, dali zgodę Hitlerowi na rozbudowę 
marynarki wojennej Niemiec. Jean twiedził, że 
nigdy w historii żaden wróg nie zaskoczył Francji 

w sposób jak to uczyniła sojuszniczka Anglia. Za
skoczeni również byli sami Anglicy, okazało się 
bowiem, że Niemcy mieli już zawczasu przygotowa
ne nie tylko plany, lecz również częśfcl kadłubów i 
poszczególne mechanizmy dla projektowanych o- 
krętów, toteż w bardzo krótkim czasie po otrzy
maniu angielskie zgody 1 z pochylni szeregu sto
czni zaczęły zjeżdżać udekorowane swastykami 
większe i mniejsze okręty nawodne i podwodne. 
Kraft durch Freude stało się motto’em Niemiec.

Picot nie ukrywał faktu, że Francja jest cał
kowicie rozbrojona. Twierdził, że w magazynach po
został sprzęt, którego nie chciała nawet czerwona 
Hiszpania.

Powrót do Warszawy

Po dwutygodniowym badaniu sytuacji „na ryn
ku francuskim" gen. Kossakowski kazał mi zapa
kować się, wsiedliśmy do pociągu de Lux i poje
chaliśmy do Warszawy, aby zameldować władzy 
przełożonej o niepowodzeniu naszej Misji.

2-go sierpnia w godzinach rannych pociąg za
jechał do Berlina. Zaledwie zdążyłem się obejrzeć, 
a już w drzwiach mojego przedziału stanął nie
miecki major. Stuknął w obcasy, zasalutował i bar
dzo uprzejmie zapytał:

— Herr Fregaten Kapitan Pławskl? 
Odpowiedziałem po francusku: 
— Tak, co sobie pan życzy?
— Pan wraca z Paryża?
— Owszem.
— Czy pan był tam służbowo?
— Kto do Paryża jeździ służbowo? — odpo

wiedziałem. — Pojechałem tam, ażeby się zabawić 
oczywiście. Codziennie odwiedzałem nocne lokale 
— dziewczynki — palce lizać... Czy pan major był 
w Paryżu? Nie? Szkoda, ale wątpię, by pana inte
resowały moje szaleństwa w Paryżu, pan przypusz
czalnie chce zobaczyć mój paszport, oto proszę 
bardzo, fotografia okropna, ale niestety nic lepsze
go przy sobie nie mam.

Niemiec wziął dokument do ręki, obejrzał go ! 
zapytał, czy mógłby zabrać paszport na chwilę do 
swojego biura. Odpowiedziałem że owszem i że był
bym bardzo wdzięczny, gdyby ml~ zaofiarował od
bitkę tej okropnej fotografii. Niemiec uśmiechnął 
się, zasalutował i zniknął. Przed ruszeniem pcciągu 
zjawił się raz jeszcze w przedziale, zwrócił ml pasz
port i życząc szczęśliwej podróży, odszedł. W pasz
porcie znalazłem odbitkę mojej podobizny.

Od Zbąszynia niemieckiego do samej granicy 
panował jeszcze większy ruch wojska i sprzętu, a- 
niżeli przed dwoma tygodniami.

3-go sierpnia zostałem przyjęty przez Szefa 
KMW, a następnie odbyłem dłuższe dyskusje z 
Szefem Administracji admirałem Czernickim oraz 
Szefami Służb. Ustaliliśmy ostateczne zapotrzebo
wanie na materiał francuski dla. naszej Floty i 
Flotylli Rzecznej. Wieczorem z Małżonką byliśmy 
na kolacji w oficerskim Yacht Klubie.



NASZE SYGNAŁY 13

W dniu następnym spotkałem się z gen. Kos
sakowskim w gmachu Głównego Sztabu. Po wysłu
chaniu sprawozdania o rzeczywistej sytuacji we 
Francji gen. Stachiewicz skierował nas do Szefa 
Administracji Armii Generała Litwinowicza, a nas
tępnie do Ministra Spraw Wojskowych gen. Ka
sprzyckiego, do gabinetu którego Kossakowski po
szedł sam, pozostawiając mnie w adiutanturze. Co 
się działo w gabinecie Ministra — nie wiem. Przy 
wsiadaniu do samochodu zauważyłem, że Kossa
kowski wygląda ponuro. Gdy wchodziliśmy do biura 
Szefa Saperów, polecił adiutantowi, by natychmiast 
połączył go z gabinetem Marszałka Śmigłego-Ry
dza. Wreszcie zasiedliśmy w fotelach, żołnierz przy
niósł herbatę i ciastka a generał jakby przypomniał 
sobie o moim Istnieniu. Wiesz żeńka, niektórzy pa
nowie tu nie wierzą, że sytuacja we Francji jest aż 
tak beznadziejna. Miałem bardzo nieprzyjemną 
rozmowę z Kasprzyckim, Litwinowicz jest rów
nież jakiś niezdecydowany, wobec tego postanowi
łem zameldować o wszystkim bezpośrednio Naczel
nemu Wodzowi. Musimy działać szybko. Wiem, że 
Stachiewicz poprze mnie, ale są też tacy, którzy z 
przyczyn osobistych nie chcieliby dopuścić do ta
kiej rozmowy.

Gen. Kossakowski został przyjęty przez Mar
szałka natychmiast. Po upływie godziny był z po
wrotem, miał już lepszą minę i tymi słowy powtó
rzył mi ostatnie zdanie, wypowiedziane przez Na
czelnego Wodza:

— Pan Generał natychmiast powróci do Pa
ryża. Nie ma czasu na konferencje i gadania. Upo
ważniam Pana do działania na terenie Francji tak, 
jakby pan był na moim miejscu. Mam do pana ge
nerała całkowite zaufanie. Na czas pobytu Misji 
w Paryżu podporządkuję panu pułkownika Frydę i 
cały personel wojskowych attachów. Pan zdaje so
bie sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna, życzę 
Panu powodzenia.

Samochód Szefa Saperów zawiózł mnie na 
Grochowską. Wieczorem odebrałem teiefon od gen. 
Kossakowskiego — „Odlatujemy z Okęcia 6-go o 
godz. 8 rano. Uważam, że jazda pociągiem po tym, 
co zaszło z tobą w Berlinie, nie jest wskazana".

Ostatni wieczór przed powrotem do Paryża 
spędziliśmy w domu. Tak żona, jak i ja, przeczu
waliśmy, że zbliża się jakaś katastrofa, ale oboje 
unikaliśmy rozmów na ten temat, gdyż przyszłość 
wyglądała zbyt czarno. Smutny był wieczór, ostat
ni wieczór wśród najdroższych, ostatnie chwile w 
Polsce.

Nazajutrz pożegnałem 5-letniego Jureczka, te
ściową i służbę domową i wraz z żoną i Witoldkiem 
ruszyliśmy na Okęcie.

Gdy idąc w stronę oczekującego nas Lockhe- 
ad‘a spojrzałem po raz ostatni w stronę dworca lot
niczego, zobaczyłem jak żona i syn wymachiwali 
rękoma i chustkami. Bezlitosny los sprawił, że pod
niesionym do góry kapeluszem pożegnałem się z 
żoną na całych osiem lat, a z Witoldkiem na 
zawsze.

I znowu Francja

Po krótkim postoju w Rumii-Zagórzu, tuż nad 
Rozewiem opuściliśmy polskie wybrzeże. Wkrótce 
potem minęliśmy Bornholm i wreszcie wylądowaliś
my w Kopenhadze. Po spożyciu obiadu wystartowa
liśmy francuskim Douglas‘em w dalszą drogę. Le
cieliśmy nad Morzem Północnym, następnie wzdłuż 
brzegów Holandii i słynnej z I wojny światowej 
Zeebrugge, a po trzech godzinach lotu wylądowa
liśmy w Le Bourget pod Paryżem.

Teraz z płk. Fydą, podporządkowanym Szefo
wi Misji, praca nasza przybrała znacznie na tempie. 
Osobiście, po złożeniu ostatecznego zapotrzebowa
nia na Rue Royal, czekałem na odpowiedzi z róż
nych punktów dostawy. Wobec tego, że byłem je
dynym dobrym, znawcą języka francuskiego w oto
czeniu generała, towarzyszyłem mu we wszystkich 
jego wizytach, przyjęciach i eskapadach. W ten 
sposób w dniu 9-go sierpnia byłem świadkiem roz
poczęcia montowania pierwszej partii czołgów dla 
armii francuskiej na fabryce Renault w Paryżu. 
Powtarzam, że fakt ten miał miejsce 9-go sierpnia, 
czyli trzy tygodnie przed wybuchem wojny. Chodzi
liśmy też z wizytami do różnych dygnitarzy tak 
wojskowych jak i przemysłowych. Po każdej takiej 
wizycie ogarniała nas coraz większa chandra, trwo
ga i wściekłość.

12-go sierpnia wyjechałem do Tulonu, by się 
zapoznać z nową metodą wykonywania ataków tor
pedowych przez okręty podwodne, przy pomocy mi
krofonów oraz celem zorientowania się, czy Fran
cuzi nie potrzebują polskiej pomocy w ich kłopo
tach z minami dla okrętów podwodnych. W tym 
samym czasie znajdowali się w Tulonie służbowo 
kmdr. ppor. K. Namieśnikowski i por. mar. Kozioł- 
kowski. Po wizytach u Prefekta Morskiego i usta
leniu programu zajęć na najbliższe 3 dni, wyko
rzystałem wolne popo.ludnie i poszedłem na zwie
dzanie znajomych miejsc. Obszedłem i sfotografo
wałem wszystkie domy, w których mieszkaliśmy 
przed laty, wpadłem do brodacza-garażysty, z któ
rym poszliśmy „na jednego" do starego Briąuet — 
byłego ogrodnika, a obecnie właściciela tawerny 
„La Pigouliere". Następnie obszedłem całą La Mitrę, 
zajrzałem do starego fortu St. Louis, zjadłem obiad 
w Lido i pieszo wróciłem do hotelu.

Tulon był dla mnie zawsze pełen uroku. Fascy
nowała mnie rzeźba gór, skaliste wybrzeże, krysz
tałowa toń wody w malowniczych zatoczkach, spe
cyficzny zapach południa i ta czysta modra kopuła 
niebieska — tak przezroczysta i tak nieskończona. 
Tulon czarował mnie nie tylko przyrodą, lecz także 
przez łatwość obcowania i współżycia z tubylcami. 
Tulon działał odświeżająco na moje myśli, odpręża- 
jąco na nerwy i odmładzająca dla duszy.

Tulon miał w sobie coś z uśmiechu młodej 
dziewczyny.

Na kolację zostałem zaproszony przez Bazę O- 
krętów Podwodnych. Przy bramie do arsenału spot
kał mnie młody porucznik z przepustką, a legitymu
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jący mnie sierżant żandarmerii raptem wyprężył 
się, zasalutował i prawie że nie krzyknął radośnie.

— Oh, Commandant, ja przecież doskonale pa
na pamiętam z lat 1928-30, gdy pan dowodził tu 
polską szkołą....

Szliśmy wśród doków i warsztatów, nic się tam 
nie zmieniło ,a kran kolejowy, który przewalił się 
pod wpływem ciężaru około 15 lat temu, leżał spo
kojnie w tym samym miejscu, zarośnięty trawą i 
kaktusami.

Na dziedzińcu Bazy również nic się nie zmieni
ło. Szkoła podwodnego pływania znajdowała się w 
tym samym ciasnym budynku, a w oknie dowódcy 
bazy stał jak dawniej pokryty kurzem 1 zawsze 
pusty wazon do kwiatów. W kasynie zostałem powi
tany przez trzech kolegów z kursu 1925 r.: olbrzy
ma Capitaine de Corvette Thery, „japończyka" No- 
mura i wiecznie zakochanego starego kawalera de 
L‘Estrange, — również komandorów ppor. Reszta, 
byli to oficerowie znacznie młodsi. Jak zawsze w 
tych wypadkach, topiliśmy wspomnienia w winie i 
kawie i koniaku, a gdy na polu bitwy pozostali 
Thery ,de L‘Estrange i ja, zdecydowaliśmy, że trze
ba wracać do domów.

Nazajutrz po południu odbyłem szereg rozmów 
z magikami broni podwodnej a na herbatę zaprosił 
mnie Szef Sztabu Prefektury Kontradmirał XY. 
Gdy opuszczałem budynek dowództwa, doręczono 
mi telegram. Wszystkiego spodziewałem się, tylko 
nie bezzwłocznego powrotu do Paryża .Musiałem 
odwołać cały program dnia jutrzejszego włącznie 
z wyjściem w morze na okręcie podwodnym, pożeg
nałem znajomych w Sztabie i ze zwieszonym no
sem powróciłem do hotelu. Gdy nazajutrz zameldo
wałem się w Ambasadzie, okazało się, że część 
członków Misji powraca za kilka dni do Warszawy, 
a generał chciał mieć mnie przy sobie ze względu 
na znajomość języka.

Było jasne, że misja nasza nie udała się. Fran
cja nie była w stanie wyposażyć Polskę w sprzęt, 
którego sama nie miała. Nie zdołaliśmy nawet zdo
być paru tysięcy ton trotyl, a w zamian otrzymaliś
my 300 ton melinitu i to niewiadomego pochodze
nia. Grupa lotnicza zamówiła radiowy sprzęt dla 
naszych bombowców typu „Łoś". Sprzęt ten miał 
być dostarczony Polsce w początku 1940 r. I tak 
było z wszystkim 1 w każdej dziedzinie. Płakać się 
chclało!

Płakać się chclało również dlatego, że ta uboga 
w sprzęt wojenny Rzeczpospolita na mocy umowy 
z Londynem nadal dostarczała Anglii wyrabiane w 
Polsce działa przciwlotnlcze Boforsa i amunicję do 
nich. Na początku wojny widziałem nasze Boforsy 
w Hyde Parku.

Gdzieś po 20-tym sierpnia generał Kossakow
ski 1 ja byliśmy zaproszeni przez admirała Darland 
na obiad do restauracji w Bois de Boulogne. Admi
rałowi asystował zastępca Szefa Dwójki Capitaine 
de Fregate Samson. W przeciwieństwie do szeregu 
generałów francuskich Darland był przekonany, że 
wojna rozpocznle się lada dzień. Ublewał nad sta
nem francuskiej armii i nie szczędził gorzkich u

wag pod adresem Anglii, którą szczerze nienawidził 
i oskarżał o kokietowanie Niemiec kosztem Francji.

24-go sierpnia byłem w Cherbourgu, a 27-go 
znalazłem się w Brest, gdzie uzgadniałem detale 
dostaw sprzętu dla naszej Marynarki. 29-go byłem 
w drodze powrotnej do Paryża.

Z walizeczką i teczką wypełnioną tajnymi do
kumentami zająłem miejsce w przedziale I klasy 
i czekałem na moment odjazdu. Przedział był obli
czony na 6 osób, a że miałem miejsce tuż przy ok
nie i stoliczku, zdawało się, że nic więcej do szczę
ścia nie brakuje. Wtem otwierają się drzwi, wcho
dzi konduktor i oświadcza, że wobec przepełnienia 
pociągu musimy się ścisnąć i przyjąć dwie panie, 
z których jedna jest w ciąży i jedzie do kliniki w 
Paryżu.

Obie panie, matka i jej chora córka, usiadły 
obok mnie. Sądząc po ubiorze 1 manierach nie było 
wątpliwości, że były to przedstawicielki francuskiej 
arystokracji. Po pewnym czasie w drzwiach ukazał 
się jeszcze jeden pasażer i to w bardzo podeszłym 
wieku, a w dodatku o kuli.. Nie miałem innego 
wyjścia, jak ustąpić nowoprzybyłemu moje miejsce 
i usiąść, a raczej oprzeć się siedzeniem o stolik, a 
plecami o zimne okno.

Tuż przed ruszeniem pociągu zjawił się oddział, 
a raczej banda rezerwistów, która wypełniła ko
rytarze kilku wagonów, wagonu restauracyjnego 1 
umywalek. Cała ta banda miała już mocno w czu
bie, a główki butelek sterczące z kieszeni rezerwis
tów wróżyły niezbicie, że należy spodziewać się pi
jackich awantur. I tak się też stało. Powoli hałasy 
i docinki pod adresem pasażerów znajdujących się 
w przedziałach przybierały na sile i stawały się co
raz bardziej prowokacyjne. Od czasu do czasu do
chodziły dźwięki rozbitego szkła i kobiece okrzyki. 
W pewnym momencie drzwi naszego przedziału 
rozwarły się z trzaskiem a w progu ukazała się 
postać zupełnie pijanego ludozwierza. Zlany potem, 
brudny, nieogolony od tygodni olbrzym o wyglądzie 
King Konga, miażdżąc stopy 1 kolana siedzących 
włazi do środka przedziału. Wraz z nim wlewa się 
przyprawiający o mdłości, karczemny smród plją- 
cego motłochu. Zwierzę staje przed młodą pasażer
ką, nachyla się nad nią i manipulując butelką tuż 
przed jej twarzą chce zmusić, by napiła się wina. 
Matka stara się wpłynąć na małpoluda tłumacząc, 
że córka jest w ciąży, ale dostaje silne uderzenie 
kułakiem w twarz i mdleje. Pijany cham zatacza 
się od śmiechu, wylewa resztki wina na głowy 1 
suknie obu pań i wychodzi na korytarz po Inną 
butelkę.

W przedziale byłem najmłodszym mężczyzną. 
Pozostali dwaj panowie byli to staruszkowie, przy 
czym jeden z nich był kaleką. O sprostaniu temu 
potworowi nie mogłem nawet marzyć, a w dodatku 
ta teczka z dokumentami... Brak mi słów, by opi
sać ,co przeżywałem w tym momencie... Na szczęś
cie pociąg zbliżał się do Reims. Bez dłuższego na
mysłu otworzyłem okno, wyrzuciłem walizkę 1 tecz
kę z dokumentami i wyskoczyłem na platformę. 
Wstydziłem się i wstydzę się ze swojego postępku 
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po dzień dzisiejszy, ale nie miałem innego wyjścia. 
Na peronie znalazłem wolną ławeczkę, usiadłem i 
zapaliłem fajkę. Jednocześnie z różnych wagonów 
wygramoliło się około 40 rezerwistów, których więk
szość ledwie stała na nogach. Pociąg ruszył dalej. 
Młody podporucznik-lekarz podchodził kolejno do 
tych pijaków, zadawał każdemu jakieś pytania, ro
bił notatki w karneciku. Wreszcie zebrał dziesięciu, 
sprawdził jeszcze raz nazwiska i dał komendę, by 
stanęli w dwuszeregu. W odpowiedzi usłyszałem 
głośny śmiech, jeden z rezerwistów poklepał po
błażliwie oficera po ramieniu i powiedział mu, że 
podoba mu się jako żołnierz, ale dyscyplinę niech 
odłoży na jutro. Wreszcie oficer i jego „wojsko" 
zniknęli za drzwiami dworca. Co do reszty rezer
wistów, to zachowywało się bractwo gorzej, aniżeli 
w potocznej mowie określa się nazwą chamstwa. 
Zanim zjawił się oddział żandarmerii 1 zrobił z nimi 
porządek, cały peron wyglądał jak miejsce kloaczne.

A byli to przecież ci słynni „poilu", którzy 
wygrali I Wojnę światową... — ci z pod Verdun, z 
nad Marny, Relms 1 setek innych okrytych sławą 
francuskiego oręża, bitewnych pól, fortec i przy
czółków.

Patrząc na tę tłuszczę ogarnęło mnie przeraże
nie. Ta trzoda chlewna w porównaniu do wojsk 
Hitlera wyglądała więcej niż beznadziejnie. Z takim 
duchem dyscypliną i przedpotopowym wyposaże
niem Francja nie mogła marzyć o przeciwstawieniu 
się potędze niemieckiej, żeby nawet miała dwa 
tuziny linii Maginota.

Po godzinie nadszedł następny pociąg i tym 
razem wygodnie i bez żadnych podnieceń dojech- 
łem do Paryża.

30-go sierpnia był to dla mnie dzień wolny. 
Musiałem odespać i wypocząć po przejściach ostat
niej nocy Poza tym w ambasadzie spodziewano się 
jakiegoś zarządzenia dotyczącego mojej osoby. 
31-go doręczono mi rozkaz wyjazdu do Dunkerąue, 
gdzie miałem dozorować ładowanie materiału wo
jennego dla Polski, a następnie udać się z konwo
jem drogą przez morze śródziemne i cieśniny Ture
ckie do Rumunii. Powiedziano mi że w Gałacu 
powstaje Polska Baza Morska. Komendantem tej 
Bazy został komandor inż. 8. Rymszewicz.

Wojna.

1-go września załadowałem kufer i walizki na 
dworzec do przechowalni. Następnie udałem się do 
Orbisu i wymieniłem zaoszczędzone franki na złote 
polskie a resztę na rumuńskie leje. Nie zwróciłem 
jakoś uwagi na fakt że cena złotego spadła z 7 na 
4 50 franka, ale gdy poczułem grubszą gotówkę w 
kieszeni zdecydowałem że stać mnie jeszcze na 
zakup dodatkowych prezentów dla żony 1 dzieci.

Obładowany pakunkami przed południem zaje
chałem pod ambasadę. Odźwierny który zawsze 
witał -mnie gromkim — Czołem panie Komandorze 
i lubił podzielić się ostatnimi wiadomościami poli
tycznymi, tym razem ledwie odburknął na moje 

przywitanie. Kilkadziesiąt sekund później byłem 
już w gabinecie Lasockiego 1 tu dowiedziałem się 
tego, czego najmniej sobie życzyłem.—

A więc — wojna!
Warszawa zbombardowana, Puck, Oksywie, 

Rembertów — również, a wojska niemieckie nacie
rają na Poznańskie, Pomorze i z Północy.

Wiemy, że we śnie w ciągu sekundy można 
przeżyć całe zdarzenie. Patrząc w osłupieniu przez 
okno w ciągu ułamka sekundy przeżyłem 20 rados
nych lat mojego życia w Niepodległej Polsce.

Pierwsza część przepowiedni p. Czernickiej 
spełniła się z precyzyjną dokładnością... Nie chcia- 
łem jeszcze wierzyć, że druga część przepowiedni 
również może się spełnić — „...1 prawdopodobnie 
już nigdy więcej do Polski pan nie powróci,... może 
w bardzo dalekiej przyszłości, ale ... będzie pan 
miał daleką podróż"...

Trudno opisać co przeżywałem w tych momen
tach. Uświadomiłem sobie tylko jeden fakt, że 
odtąd wszystkie moje obowiązki będą — TU, a 
wszystko co mam najcenniejszego f najdroższego 
jest — TAM. Nie miałem żadnej wątpliwości, że do 
Niemców dołączy Moskwa. Nie miałem też żadnych 
złudzeń co do pomocy wojskowej którą nam może 
okazać Francja.

O godz. 3 popoł. byłem już w drodze do Dun
kierki. Zaszyłem się w rogu przedziału i patrzyłem 
na szybko mijane miasta i osiedla. Obok mnie 
siedział jakiś sympatycznie wyglądający starszy 
pan, a naprzeciwko kobieta z dwojgiem synków. 
Myślami byłem oczywiście w Grochówie, a gdy 
przypadkowo wzrok mój padał na siedzącą vis-a-vis 
rodzinkę: czułem, jak wilgoć zalewa mi oczy. Na 
każdym przystanku kupowałem gazety; nabyłem 
również kajet, do którego zacząłem wpisywać gnę
biące mnie myśli. Czułem się potwornie, a brak na
tychmiastowej reakcji ze strony Francji i Anglii 
doprowadzał mnie do potwornej rozpaczy.. Ogar
niało mnie również uczucie wstydu, że wówczas, gdy 
moja rodzina znajdowała się w pierwszej linii fron
tu, ja — głowa rodziny — siedzę bezpiecznie we 
Francji.

Pod wrażeniem przepowiedni p. Czernickiej no
towałem w kajecie: „teraz mogę stracić wzystko, 
tak ojczyznę jak i rodzinę", ale na dalszych kart
kach odrzucałem jasnowidzenia i siląc się na opty
mizm pisałem: „Nie. nie 1 nie diabelski Fuhrerze. 
możesz spalić całą Europę i wymordować połowę 
ludzkości, ale wojny nie wygrasz. Przyjdzie czas, 
gdy wiaderko z farbą będzie dla ciebie milszym 
wspomnieniem, aniżeli te lata zigheilów i rzygania 
kłamstwem. Królem świata nie będziesz, a królem 
wśród łotrów już jesteś. Ręka sprawiedliwości zdu
si ciebie, twoją teutońską hordę i twoich moskiew
skich sojuszników. Jednego cl życzę Adolfie, byś do 
polskiej trafił niewoli — by Polska była twoim 
czyśćcem.

E. PławskI
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M. WASILEWSKI

RENDEZ=VOUS NA EXETERZE
(cz. Il-ga)

Pierwsze wrażenie z Orkney‘ów. Stolmy na ko
twicy otoczeni ośnieżonymi pagórkami Wyspy Cava. 
W pobliżu łukują zakamuflażowane różnokolorową 
farbą krążowniki północno-atlantyckiej eskadry. 
Nie ma nawet mowy o „wyjściu na ląd“. Jesteśmy 
więc zdani na kontakt radiowy z resztą świata, 
łączność jednostronna zresztą niezbyt wesoła, gdyż 
wiadomości dziennika wieczorowego są czytane co
raz poważniejszym głosem speakera.

Bułgaria zdobyta przez zwycięską armię nie
miecką. Grecja i Jugosławia bezpośrednio zagrożo
ne z dwóch kierunków. Reszta Bałkanów wkrótce 
zobaczy cień bandery ze swastyką. Sukcesy nieprzy
jaciela na lądzie obudziły — bez wątpienia przez 
zazdrość broni — zwiększoną aktywność Kriegsma- 
rine na nowym teatrze morskim. Speaker mówi o 
rozpoczętej Bitwie o Atlantyk, dokąd coraz śmielej 
wychodzą niemieckie okręty liniowe. Była mowa o 
Hipperach, Scharnhorście i Gneisenau o Blsmarku, 
nie mówiąc już o siostrzanych Spee‘owi pancerni
kach kieszonkowych, które czekają tylko na okazję, 
aby zmyć hańbę porażki pod La Platą.

Ciekawe, że na krążowniku nikt jakoś nie mówi 
o U-boat*ach,  choć Prlen właśnie tu w Scapa wysłał 
na dno Royal Oak‘a, nie zwracając uwagi na gru
bość jego pancerza ani na ciężkie uzbrojenie.

Z czasem poddajemy się jednak ogólnej su
gestii, że okręty podwodne to nie nasze „mięso" i 
dyskutujemy ze „snooties" siłę ognia Repulsa i Ho- 
od‘a, porównując ją z odpowiednikiem pośpiesznie 
formującej się Hachsee Flotte.

Poza wachtą na pok.ładzie (wciąż z nelsońską 
lunetą) mamy honor, czy nie-honor, być sternikami 
motorówki Exetera wyposażonej w dość oryginalny 
mechanizm skrzynki odrzutowo-prądowej, umiesz
czonej między sterem, a śrubami napędowymi. Ten 
diabelski wynalazek w kształcie kopuły i wielkości 
pokaźnej dyni, ma ruchome szczęki które można ot
wierać i zamykać przy pomocy korby umieszczo
nej przy sterniku.

Umiejętne operowanie tą korbą pozwala (jak 
mówi fama) dobijać bezbłędnie do trapów pancer

ników, chodzić naprzód, wstecz i „w bok" mimo 
prądów przypływowo-odpływowych, które osiągają 
tu 8 węzłów w pełno-kslężycową noc, gdy morze 
pleni się fosforyzującym odwarem, jak w kotle cza
rownicy.

Manipulując tymże „gear-box‘em“, salutując le
wą ręką i pokrzykując od czasu do czasu „shun!" 
autor tych wspomnień wiózł nowego dowódcę okrę
tu Gordona na odprawę na admiralskim krążowniku 
H.M.S „Norfolk", dobijając i odbijając od trapu 
piętrzącego się jak stodoła i łukującego na prądzie 
okrętu, nie uszkadzając nawet odrobiny ochronnej 
farby, czym zarobił rzadko widziany aprobujący uś
miech dowódcy. (Nieszczęście chciało, że dnia pop
rzedniego midshipman Clutterbuck obciął Arethu- 
sle trapowy odbijacz, a był „pod złym adresem", 
gdyż miał za zadanie odwiezienie listu na Suffolka; 
w konsekwencji angielscy middies znaleźli się w 
chwilowej niełasce u Richarsona, który powierzył 
od tego wypadku Polakom rejsy motorówką).

* * *
Upłynął nużący miesiąc forsownej zaprawy do 

walki na morzu. Byliśmy na ciągłych patrolach 
pod kołem arktycznym z Norfolkiem 1 Suffolklem, 
naszymi kuzynami po kalibrze dział głównych 203 
milimetrów. Czasem przyłączały się do nas „kurcza
ki" H.M.S. „Birmingham" i „Manchester" które za
ledwie mogły się pochwalić artylerią 152-tek.

Admirał Tovey zaokrętowany na pancerniku 
King George V wypędzał nas na lodowaty Atlantyk 
energicznymi sygnałami, sam gnuśniejąc na beczce 
połączonej telefonem z admiralicją w Londynie i 
poza dziennymi telefonami na wzór Beatty‘ego czy 
Jellicoe‘a czytał pewno dla zabicia nudów Tatlera 
i popijał gin z bitersami.

Wielkanoc przeszła niepostrzeżenie. Na froncie 
południowo-europejskim Niemcy w dalszym ciągu 
mają inicjatywę. Jugosławia już pod jarzmem hit
lerowskim. Grecja broni się bohatersko, ale po u- 
padku Salonik wojska grecko-angielskie są w peł
nym odwrocie.
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W Północnej Afryce Rommel atakuje, zdecydo
wany tym razem dojść do Egiptu; nawet konser
watywne B.B.C. przyznaje, że sytuacja jest po
ważna.

Nasze patrole liczą 2.500 mil morskich na logu 
Chernikeef*a  z poprawką na zygzag. Zadanie polega 
na przeszukaniu radarowym Cieśniny Duńskiej; es
kadra w szyku czołowym pokrywa całą przestrzeń 
widoczną na ekranie pomiędzy Północną Islandią 
i Grenlandią i teoretycznie nawet mewa nie może 
się prześlizgnąć niespostrzeżona.

W ostatnim etapie jest przewidziane branie ro
py w Hvalfj ordzie i w końcu powrót "do bazy po no
we zapasy żywności i wody słodkiej. Powrót „do 
stajni" jest jednak bez radości, bo zanim okaże się 
okazja postawić nogę na mulistej trawie wysepek 
Cava, Fara czy Flotta i rozpocząć kontemplację 
niecodziennej urody... orknejowskich owiec, widać 
na odległym pomoście Exetera szefa sygnalistów, 
czyli yeoman‘a, odbierającego światłem i kwitują
cego długim „T“, że Exeter ma być gotowy do wyj
ścia na patrol o określonej godzinie w towarzyst
wie Edinburga, Suffolka lub Norfolka.

Rutyna patrolu jest niezmienna. Po przejściu 
bumów artyleria bliskiego zasięgu używa sobie na 
ćwiczebnych rękawach podsuwanych zespołowi na 
odległość 5.00 metrów przez jakiegoś straceńca lot
nika z Coastal Command który nieodzownie robi 
nonszalanckie parady z obu burt krążowników sam 
zostawiwszy z pewnością swój ostatni testament w 
pieczy dowódcy bazy lotniczej w Hatston.

Już na pełnym morzu krążowniki opryskują z 
głównej artylerii zielono malowaną tarczę holowa
ną przez niemniej odważny „tug", ale gdyby jego 
dowódca wiedział, że z wieży działa ,.B" Exetera, pol
ski midshipman oblicza na krzywce Dumaresc‘a od
chylenia i celowniki dział 203 m/m strzelającego o- 
krętu, opuściłby chyba swą narodową flegmę i... 
portki.

Po powrocie na wody Scapa (tu się mówi tylko 
„scapa" opuszczając „flow" chyba z obawy przed 
oskarżeniem o nadmierny werbatyzm) Chleb co
dzienny to wachty portowe, wykłady z nawigacji, 
znajomości okrętu i locji, a jedyną sensacją rejsy 
motorówki okrętowej, służącej do wymiany wizyt 
między okrętami (officers only. from lieutenant 
rank upwards) i sporadycznie do pogoni za efeme
ryczną pocztą, czy wreszcie już dla całej załogi 
wyjścia na ląd czy raczej na trawę, gdyż na więk
szości pobliskich wysepek nie stoi nawet żadna cha
łupa. chociaż Kirkwall jest podobno dość uroczą 
wioską.

Nieszczęsna motorówka nie odpoczywa i w nocy 
a nawigacja na ślepo wśród floty wymaga od ster
nika szczególnie mocnych nerwów. Nie jest to pros
tym zadaniem odnalezienie nakazanego sobie okrę
tu i powrotu, bez kolizji z nikim na swój własny, 
gdzie wśród tej masy przeszło 30 okrętów wojen
nych, zakotwiczonych luźno między Pomoną, Hoy 
i South Ronaldsay „grasuje" na zaciemnionych po
kładach aż trzech zaokrętowanych admirałów: po
za Tovey‘em na King George V ("Szef Home Fleet), 

admirał Holland chwali się swoim proporczykiem 
na Hoodzie, a Wake-Walker na Norfolku ma zasz
czyt być dowódcą Północno-Atlantyckiej eskadry 
krążowników...

Dziwna to koncentracja sił tu na Północy, 
szczególnie gdy Scharnhorst i Gneisenau robią wy
pady z Brestu i posłały niedawno na dno pół mi
liona ton w statkach handlowych, konwojowanych 
przez bezsilne korwety.

W braku lepszych celów krążowniki znęcają się 
nad dryfującymi minami, które, zniesione prądem 
arktycznym, docierają aż pod brzegi Grenlandii, 
przekraczając koło polarne. Góry lodowe, prezen
tujące szczególnie w nocy sylwetki imaginacyjnych 
olbrzymów-drednautów, wywołały już na Exeterze 
niejeden fałszywy alarm bojowy.

Szef sygnalistów, wzywany na próżno na po
most i zmuszany do wzywania tych lodowców Al- 
disem, nie maskuje nawet przed polskim aspiran
tem. trzymającym z nim 3-cią wachtę, ironicznego 
uśmiechu, ilekroć wylornetowane organa wachtowe 
śledzą z napięciem iskrzące się w ciemnościach 
„icebergi".

Nasz trójkąt patrolu, geometrycznie równora
mienny, nie opiera się żadnym ze swych wierzchoł- 

-ków o ląd stały i każda sylwetka na wodzie to może 
być tylko nieprzyjaciel, gdyż po objęciu Islandii 
przez aliantów (rzekomo na siłę, aby nie ambara- 
sować Duńczyków), żaden rybak nie ma prawa po
kazać się w przesmyku.

* * *

Najcięższa wachta (moja) to ta od północy do 
czwartej rano. Temperatura poranna spada, na 
wystawionym na wiatr pomoście, di 20 stopni po
niżej zera. Poprzez wełnę bałakławy oddech jest 
bardziej utrudniony 1 sople lodu przymarzają do 
twarzy. W podwachcie mam zaszczyt drzemać na 
pociskach przeciwpancernych w wieży działa „B“, 
która na szczęście jest ogrzewana elektrycznie i oś
wietlana słabym niebieskim ognikiem baterii nis
kiego napięcia.

Na pomoście nawigacyjnym, jako zastępcy ofi
cera wachtowego, podchorążowie zdobyli już odpo
wiedzialność sprawdzania na chronometrze czasu 
zwrotu na zygzagu dziennym, jaki wykonuje w zes
pole eskadra północno-atlantycka, w nocy nie ma 
nawet tego urozmaicenia komend na ster i krążow
niki posuwają się jak lodowate duchy po przekąt
nych imaginacyjnego trójkąta, które wykreślił na
wigator na mapie z namaszczeniem kapłana egip
skiego, celebrującego tajny rytuał, na cześć bożka 
Ozyrysa. Jesteśmy na dziesiątym chyba z kolei pa
trolu i już były notowane dwie góry lodowe, które 
meldował radar Norfolka (admirał zawsze wszystko 
pierwszy widzi!) ale tym razem nie było alarmu i 
szef sygnalistów, który w niszy pomostu chronił 
się przed wiatrem, wydał w moim kierunku pomruk 
ulgi.

Pamiętając, że yeoman był jednym z nielicz
nych członków załogi, co od początku dzieliła los 
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Exetera, a więc i zarazem weteranem bitwy u wrót 
Urugwaju, szepnąłem w jego stronę:

„Widzę nadbudówki pancernika kieszonkowe
go!".

Yeoman uśmiechnął się i przysunąwszy się do 
mnie, aby go nie słyszała reszta pomostu, zapytał, 
czy poznałem C’aptain‘a Bell‘a podczas jego wizyty 
w Plymouth; miał minę rozczarowaną, gdy mu po
wiedziałem, że miałem tylko przyjemność poznać 
Becketta.

„Bell to był prawdziwy dowódca" —powiedział 
ściszonym głosem aby nikogo nie urazić; po czym, 
niespodziewanie, jakby mówiąc sam do siebie, za
czął opisywać chwile, gdy w grudniu 1939 Harwood 
zarządził koncentrację Exetera, Ajaxa i Achillesa 
na Południowym Atlantyku.

Yeoman nie nosił bałakławy i para z jego odde
chu tworzyła na zaciemnionym pomoście efekt sa
li kinowej, gdzie na imaginacyjnym ekranie prze
suwał się film, odtwarzający pierwszy dramat mor
ski bez precedensu...

W miarę jego opowiadania jak gdyby jakaś 
magia owinęła milczący krążownik i mroźne po
wietrze zelżało nagle, zmieniając się w orzeźwiają
cą bryzę mórz południa.

Znałem dobrze te szczegóły, gdyż jeszcze jako 
mat-podchorąży, zaokrętowany na O.R.P. „Burza", 
znalazłem raczej przez przypadek w jakimś ilus
trowanym tygodniku, kupionym w księgarni w Har- 
wich, opis pierwszej bitwy morskiej z tej wojny, któ
ry dla zaprawy w angielskim tłumaczyłem ze słow
nikiem Stanisławskiego przez przeszło dwa tygodnie, 
korzystając z każdej wolnej chwili po wachtach pa
trolowych na Morzu Północnym.

* * *
Artykuł rozpoczyna się krótką analizą sytuacji 

strategicznej na teatrze morskim, poprzedzającym 
spotkanie i rozwija również atmosferę polityczną 
„phoney war". Po wyeliminowaniu Polski Hitler 
wciąż jeszcze liczył, że Anglia i Francja zawrą z 
nim pokój po pewnych drobnych koncesjach. Fue- 
hrer .nadludzi" łudził się naiwnie,, że mu jeszcze 
uwierzą, że „teraz już naprawdę nie ma więcej 
pretensji terytorialnych...".

Ale że pokój ten jakoś nie przychodził, Hitler 
zdecydował się wywrzeć lekką „presję" na Wielką 
Brytanię z dala od terytorium Zjednoczonego Kró
lestwa przez środki przygotowane już w tym celu 
na wiele miesięcy przed wojną. Wkrótce po otrzy
maniu raportów, że W. Brytania nie przestaje kon
centrować całego swego wysiłku na Importowaniu 
materiałów strategicznych. Admirał Raeder otrzy 
mał telefon od kanclerza, polecający mu wykonać 
operacje morskie w myśl programu.

W pół godziny później Admirał Langsdorff na 
pokładzie pancernika kieszonkowego „Graf von 
Spee" otrzymał zaszyfrowany sygnał z niemieckiej 
admiralicji .polecający mu otworzyć kopertę z de
talami operacji korsarskich w towarzystwie stat
ku zaopatrzeniowego Altmark, na morzach połud
nia.

I tak, jak mówił początek artykułu, 30 wrześ
nia 1939 S/S „Clement" jest atakowany przez niez
nanego korsarza vis-a-vis Pernambuku i tonie nie 
opuściwszy jednak przed nieprzyjacielem swej fla
gi handlowej.

Między 5 i 12 październikiem idą na dno na 
środkowym Atlantyku po kolei: Newton Beach, 
Ashlea i Huntsman. Podobnie jak Clement S/S 
Ashlea, mimo zakazu używania radia i karnego os
trzeliwania 150-tkami nieprzyjaciela, ryzykując ży
ciem, wzywał pomocy, podając pomiędzy S.O.S.-ami 
nie tylko swoją pozycję ale 1 opis atakującego go 
korsarza.

W prasie brytyjskiej ukazały się alarmujące 
nagłówki: „Tygrys-ludojad terroryzuje siedem
mórz, czy to Sheer?".

Dopiero po zatopieniu Africa Shell stało się 
jasnym, że nieznany korsarz bierze w niewolę ka
pitanów zatopionych statków i obawa o los tych 
ostatnich poruszała mocniej opinię publiczną, niż 
straty w tonażu.

Winston Churchill, do niedawna Pierwszy Lord 
Admiralicji, poruszał niebo i ziemię w Whitehallu. 
aby kontrakcja aliantów była natychmiastowa i 
decydująca. I tak mimo ryzyka osłabienia strate
gicznego wód otaczających W. Brytanię i teatru 
Morza śródziemnego, 9 specjalnych grup pościgo
wych kierowało się na Południowy Atlantyk i Oce
an Indyjski. Captain Harris, dowódca S/S Clement, 
mógłby podnieść głowę wysoko, gdyby wiedział, że 
idą. go pomścić takie okręty jak: lotniskowiec H.M. 
S. „Eagle", Glorious, Ark Royal, Furious i Hermes, 
pancerniki Nelson, Rodney, Repulse, Ramillies, Re- 
nown, Barnham Queen Elisabeth francuski Stras- 
bourg w towarzystwie ciężkiego krążownika Nep- 
tune...

Nieprzyjacielowi sprzyjały jednak ogromne 
przestrzenie obu oceanów i taktyka unikania spot
kania z aliantami — obie strony nie posiadały 
jeszcze radaru — Graf von Spee i Altmark odwra
cały się natychmiast na kontrakurs na widok przed 
dziobem jakiegokolwiek masztu nawet najmniejsze
go okrętu Royal Navy.

Z czasem po wyczerpaniu ropy grupy pościgowe 
były zmuszone do powrotu do baz i samolot roz
poznawczy Spee‘a nie meldował już więcej żadnych 
podejrzanych okrętów

Kosztowna zabawa w chowanego spełzła na 
niczym, lub pozornie na niczym, bo gdy nowa ofia
ra korsarza, dumny „Doric Star" (Blue Linę) sta
wia mu opór jedynym działem i mimo, że korsarz 
nakazał mu światłem absolutne radiowe milczenie, 
wzywa przez długi czas radiem zbrojnej pomocy, 
podając nie tylko pozycję ale i kurs nieprzyjaciela, 
stało się jasnym, że nie ma już „tylnych drzwi" w 
tej wojnie, która się nie skończy, o ile jedna lub 
druga strona nie będzie całkowicie i bezapelacyj
nie obalona.

Yeoman prowadzący swe opowiadanie opisy
wał bezsilność, ilekroć na odległych konwojach po
most Exetera otrzymywał Sygnał, że w określonej 
pozycji odbywa się agonia statku handlowego.
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Te dodatkowe szczegóły uzupełniały barwnie 
poprzednie opisy.

Kiedy ginął pod wodą maszt S/S Streonshalh, 
dziewiątej i ostatniej ofiary Spee‘a w zasięgu 
praktycznego pościgu były tylko 4 krążowniki: A- 
jax i Achilles, działa 152 m/m, a więc bez szansy 
do zbliżenia się skutecznego do 280-tek pancernika, 
potem H.M.S. Exeter i Cumberland, 6 dział 203 
m/m każde, a więc wciąż teoretycznie narażonych 
na zniszczenie, zanim by się mogły przybliżyć do 
korsarza; jedyna mała szansa, to działanie całym 
zespołem, ale Exeter był na konwoju pod Nową Ze
landią, a Cumberland rozpoczął czyszczenie kotłów 
w Port Stanley na Falklandach, stąd koncentracja 
natychmiastowa niemożliwa. Te rozważania nie 
brały jednak pod uwagę kolorowej osobistości do
wódcy zespołu krążowników na Płd. Atlantyku, któ
ry nie cofał się przed nikim i przed niczym.

Komandor Harwood przeniósł niedawno swój 
proporczyk dowódcy eskadry z Exetera na Ajaxa 
aby, jak twierdzili zazdrośnicy, mógł ominąć prawo 
międzynarodowe i... grać w golfa w Montevideo z 
zaprzyjaźnionym senorem Guani, ministrem spraw 
zagranicznych Urugwaju i Mlllington-Drake‘m, mi
nistrem W. Brytanii w tym kraju.

Harwood już po zatopieniu Doric Star przewi
dział, że wcześniej czy później korsarz ponęci się 
na rozegranie ostatniego atutu: atak na południo
wo-amerykański konwój mięsa i pszenicy i z intu
icją gracza odgadnął, że zatopienie Steonshalh 
oznacza, że nieprzyjaciel idzie wciąż na zachód, to 
jest do brzegów argentyńskich.

Nie tracąc czasu Harwood zdecydował się na 
koncentrację trzech okrętów zdolnych do walki: A- 
jaxa, Achillesa i Exetera i na morskiej konferencji 
trzej przybyli z różnych kierunków dowódcy krą
żowników słuchali z rezygnacją w mesie admi
ralskiej planu ataku, w którym gołąb i dwa wróble 
miały się rzucić na orła.

Harwood nie omieszkał przyprzeć do muru 
„Hookie“ Belka w sprawie zaległej listy remontów 
Exetera; W Istocie okręt miał dawno już odejść do 
Płd.-Afrykańskiej bazy w Simonstown, ale zawsze 
jakaś pilna przeszkoda stała na drodze i krążow
nik, wystawiony na bezlitosną próbę nieskończo
nych konwoi i patroli ryzykował awarię na pierw
szym lepszym sztormie.

W tym samym czasie nowiuteńki Graf von Spee 
po zaopatrzeniu się w paliwo i amunicję na swoim 
statku-matce Altmarku, kierował się, jakby przycią
gani magiczną intuicją Harwooda, w stronę Punta 
del Este, obiecując sobie prawdziwą ucztę wśród 
licznych konwojów formujących się na tych wo
dach i osłanianych często tylko przez jeden czy 
dwa kontrtorpedowce...

Dla młodego podchorążego na Burzy, boryka
jącego się z trudnym tekstem opisu batalistycznego 
w języku, który nie łatwo jest zasymilować, jedno 
tylko stało się jasne, że tam u wrót Urugwaju, te 
pierwsze akordy wojennej symfonii były jednocześ
nie jutrzenką nadziei dla sterroryzowanej hit
leryzmem Europy i że ta wczesna demonstracja is

totnych walorów obu stron walczących była pierw
szym konkretnym zwiastunem przyszłego „zmierz
chu bogów".

* * *

13 grudnia 1939 o 4,50 rano 3 krążowniki szły 
w szyku torowym, załogi w alarmie bojowym; prak
tyka w marynarce brytyjskiej o wiele starsza od 
tradycji nelsońskiej, gdyż eskadra nie posiadająca 
radaru nie mogła odgadnąć co świt przyniesie. Zes
pół szedł kursem północno-wschodnim, szybkością 
krążowniczą. to jest 14 węzłów, wszystkie kotły pod 
parą, gotowi iść na całą naprzód, gdyby brzask 
zdradził obecność nieprzyjaciela. Na pomoście A- 
jax‘a widoczne były tylko cienie obsady, żarzące się 
dyskretnie niebieskie lub czerwone lampy na in
strumentach, sylwetki milczące i obwinięte w duf- 
felkoty, gdyż zimno było dokuczliwe aż do wschodu 
słońca.

Harwood, z fajką w zębach, promieniował non
szalancką pewnością siebie. Woodhouse — dowódca 
Ajaxa — trzymając oburącz kubek kakao, patrzył 
na rufę, gdzie w śladzie torowym można było od
gadnąć raczej niż konstatować obecność dwóch 
krążowników. Na Achillesie obsada nowozelandzka 
czuła się „jak w domu" na południowych morzach.

Na Exeterze, ordynans dowódcy Roper przy
niósł mu właśnie gorące kakao. Lekka bryza gwiz
dała po nadbudówkach.

Bell podszedł do kompasu, rzucił okiem na różę 
wiatrów i powiedział do oficera nawigacyjnego: 
„Uwaga na trzymanie dobrej pozycji, okręt admi
ralski opuścił się o parę kabli przypuszczalnie aby 
nas złapać na drzemaniu".

Przed dziobem 2 lekkie krążowniki były już 
wyraźnie widoczne, prezentując eleganckie sylwet
ki na seledynowym horyzoncie

Dowódca dorzucił do nawigatora, aby mu os
łodzić ostatnią uwagę: „Roper przepowiada nowy, 
piękny dzień i wygląda, że ma rację". Nawigator 
skinął głową na zgodę — sam myśląc co im ten 
dzień przyniesie — nie ujrzał on już następnego 
świtu — dorzucając, że widoczność będzie dosko
nała. Gwiazdy stopniowo zanikły.

Lornetki przeszukiwały przestrzenie wodne na 
obszernym rozłożu morskim. Był to moment ogól
nego napięcia. Dowódca polecił oficerowi artylerii 
przeprowadzić dalmierzem ścisłą obserwację sek- 
toru dziobowego. Dalmierz zamknięty w lekko o- 
pancerzonej kopule miał swobodę obrotu 360 stopni. 
Umieszczony tuż za pomostem bojowym na spec
jalnej platformie mógł pomieścić obsadę 12 ludzi 
i był poza bocianim gniazdem najwyższym pun
ktem obserwacji okrętu.

Oficer artylerii górował nad innymi na obrot
nym siodełku, utrzymując komunikację z pomos
tem przez tubę głosową i łączność telefoniczną z 
centralą i działami. Tak jak dyrygent orkiestry 
był zarazem w punkcie najbardziej eksponowa
nym na krążowniku.

Artylerzysta przekazał: „obrót w prawo!" 
Pancerna kopuła obróciła się z zadziwiającą łat- 
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w ością, zatrzymując się najdłużej na wschodnim 
sektorze horyzontu. Widoczność wzrosła do 18.000 
metrów; słońce mogło się ukazać lada chwila.

„Horyzont czysty!" — meldował artylerzysta 
przez tubę głosową na pomost. Dowódca pochylił 
się w stronę tuby: „Dobrze!" „Dziękuję". Nawiga
tor przysunął się do dowódcy: można zarządzić od
bój alarmu bojowego?

„Zaczekajmy na sygnał admirała" — mruknął 
Bell.

Harwood na Ajaxie, wtulony przy repetytorze 
żyrokompasu, wpatrywał się we wschodni hory
zont, ignorując dyskretne chrząkania dowódcy, że 
widoczność jest już maksymalna; wreszcie wypo
wiedział jakby z żalem: „odbój alarmu bojowego. 
Wachta krążownicza".

Na pomoście Exetera nawigator podniósł lor
netkę do oczu, odczytując znany język sygnałowy: 
Sygnał z Ajax‘a: Zarządzić 3-clą wachtę krążownl- 
czą. Na pomoście zapanowało ogólne odprężenie.

„Trębacz!" — krzyknął wstępujący oficer wa
chtowy Smith, głosem nie spodziewającym się od
powiedzi (w istocie trębacza nigdy nie było na 
miejscu, gdy go było potrzeba; za drugim jednak 
apelem pokazała się zaniepokojona sylwetka) „Grać 
odbój alarmu bojowego!" „Wystąpienie wachty 
krążowniczej".

Wzdłuż całego okrętu przesuwały się pospiesz
nie postacie zakapturzonych „marsjan", spiesząc 
do hamaka na półgodzinną drzemkę, przed rozpo
częciem zajęć pokładowych. Lekka mgła rozprasza
ła się szybko. Bell pisał w swoim pamiętniku: „Był 
to jeden z tych pięknych poranków, jakie się tylko 
spotyka na południowym Atlantyku, żar słonecz
ny, ani chmurki na nieboskłonie, lekka bryza, mo
rze spokojne, otoczone kryształową atmosferą poz
walającą donos widoczności tak daleko, jak pozwa
lała krzywizna globu ziemskiego. Dowódca zamknął 
notes i zwrócił się do Smlth‘a: Schodzę wziąć pry
sznic i ogolić się. Brzemię odpowiedzialności na 
pańskich barkach; 1 już opuszczając się po drabin
ce dodał: „niech pan nie traci Komodora z oka". 
Smith, oficer bardzo energiczny i doświadczony, 
skinął głową z uśmiechem na znak zrozumienia. Na 
pokładzie Ajax‘a Komodor Harwood' ("był na etacie 
admiralskim, ale nie miał jeszcze tej rangi) wpat
rywał się w pusty horyzont, jakby chcąc wyczaro
wać swego nieprzyjaciela jakąś formułą magiczną. 
Po kwadransie nawet komodor dał za wygraną i 
również zeszedł do swej kabiny.

Z powrotem na Exeterze sygnalista Shaw z 
Plymouth przeprowadzał już po raz piąty lunetę 
przez swój pusty sektor obserwacji. Tym razem 
cierpliwość się opłaciła: „Kąt kursowy lewo 100, 
dym na horyzoncie!" — meldował do SmitłYa, nie 
spuszczając oka z tego namiaru. Yeoman podszedł 
do Shaw‘a i po chwili obserwacji lornetką potwier
dził „Widzę dym, lewo 110".

Smith rzucił okiem na kompas po czym pod
niósł klapę tuby głosowej, meldując dowódcy: 
„Wachta sygnałowa melduje dym w namiarze 320...

Po chwili stłumiony dystansem głos: „Dobrze! 
Przychodzę!". I

W parę sekund później długi nos Bell‘a poka- : 
zał się na szczycie drabinki, czapka oficerska z 
emblematem odchylonym od centrum o dobre 30 
stopni .mydło do golenia jeszcze nie wytarte z ucha 
i widoczna pod mundurem mimo kamuflażu sza
lika, paskowana pyjama.

„Trzymać ten dym!“. Sygnał na Ajax‘a. Syg
nalista z prawej burty zaczął wzywać Aldisem ok
ręt admiralski, wołając jednocześnie yeomana: 
„Ajax wzywa nas światłem".

Sygnał z A.jax‘a, czytał yeoman, notując czas 
nadania:

„Rozpoznać dym w namiarze 320".
Po chwili yeoman czytał drugi sygnał z Ajaxa, 

adresowany znów do Exetera, który już zwiększył i 
szybkość i szedł na rozpoznanie dymu:

„Jeżeli to brytyjski statek handlowy, Idący do 
La Plata, podać mu na lince waszą listę remontów, 
zaadresowaną do Simonstown“.

Bell uśmiechnął się filozoficznie, czytając ten 
sygnał. Nie było dnia, aby o tej czy Innej porze 
Harwood nie wspomniał o tej wciąż nie gotowej 
liście remontów i klamra sygnałowa trzymała z 
trudem grubą już piłkę papierów na ten temat.

Shaw, który pierwszy zaobserwował dym, mel- ; 
duje znowu: „Sylwetka na lewo dziesięć; widzę 
wieżę artyleryjską i nadbudówki".

Jednocześnie Smith, obserwujący od dłuższego 
czasu zbliżający się dym, dodał: Sylwetka dużego o- 
krętu — jakby pancernika — tak... pancernika 
kieszonkowego!

Bell nie dał sobie dwa razy powtarzać 1 krzy
knął:

„Alarm bojowy! Podnieść pedant 5“ Sygnał na 
Ajax‘a: „Sylwetka wygląda na pancernik kieszon
kowy".

Cały okręt zadygotał od tupotu butów na wszy
stkich pomieszczeniach, pokładach i pomostach.

„240 obrotów".
„Podnieść małą galę banderową!"
Odległość zmniejszała się z halucynującą szyb

kością. Z każdego masztu Exetera powiewały dum
nie wojenne bandery. Wszystkie wieże działowe ob
róciły się w stronę nieprzyjaciela. Zanim się spos
trzegli, mieli nieprzyjaciela w zasięgu własnych 
dział. W tym samym momencie o godz. 14.18 czasu 
Greenwich Graf von Spee otworzył ogień z głównej 
baterii. Trzy kłęby dymu z pomarańczowymi cen
trami wytrysnęły nagle na jego burcie. Trzy krą
żowniki kierowały się ku korsarzowi, przekraczając 
już znacznie 20 węzłów. Huk wentylatorów zagłu
szał świst bryzy na wantach i nadbudówkach. W 
myśl ustalonego na wczorajszej odprawie planu a- 
taku, Exeter miał atakować pancernik indywidual
nie, a Ajax i Achilles w zespole.

Za rufą krążowników pleniła się ogromna 
srebrna rysa. Pierwsze pociski Grafa von Spee 
przybyły w parę sekund później. Fontanny wody 
wzniosły się majestatycznie po obu burtach Exe- 
tera.
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Bell rzucił okiem na opadające kaskady wody 
i wybuchnął:

„Dobre sobie! Nakrycie z pierwszej salwy! Ra
dzę obsadzie pomostu otworzyć parasolki...". Pier
wszy oficer artylerii Jennings od dawna patrzył 
pytająco na dowódcę. Bell skinął głową w jego 
stronę: „Otworzyć ogień, gdy działa gotowe!" Potem 
do Smlth‘a. który czekał na pozwolenie odejścia na 
aparat torpedowy: „Zawiadomić całą załogę, że 
atakujemy pancernik kieszonkowy".

W tym samym momencie zastępca dowódcy ko
mandor Graham przybył na pomost; Bell z teat
ralnym gestem wskazał na nieprzyjaciela:

„Ależ tak Graham, oto on!" — potem do na
wigatora: trzymać maksymalny kurs na zbliżenie, 
ale tak, aby wszystkie nasze działa mogły strzelać 
jednocześnie, w tym samym momencie w akompa
niamencie buczków 1 głosu Jennlngs‘a „u- 
waga, otwieramy ogień!" pierwsza salwa opuściła 
okręt.

Smith zwrócił się do dowódcy: Bomby głębi
nowe na wyrzutni rufowej. Proszę o pozwolenie wy
rzucenia ich za burtę. Bell aż podskoczył. „I jesz
cze jak zgoda! Im szybciej tym lepiej!".

Chociaż Exeter miał tylko 3 wieże, odpał dział 
203 m/m wstrząsał gwałtownie całym okrętem przy 
każdej salwie.

„Mamy nakrycie!" — wykrzyknął entuzjasty
cznie Bell. 1 ktoś inny za nami, to chyba Ajax.

W tym momencie 2 pociski przeciwpancerne 
Exetera trafiły pancernik, projektując drobne pur
purowe błyski na śródokręciu korsarza i widoczne 
gołym okiem. Angielski krążownik osiągnął już 
szybkość 30 węzłów. Co 20 sekund okręt wstrząsała 
następna z kolei salwa. Ale fontanny wody z nie
mieckich 280-tek, początkowo nieliczne, rosły coraz 
to częściej dookoła okrętu i po chwili Exeter wy
dawał się nimi całkowicie otoczony. Było jasne, że 
Graf von Spee kieruje cały swój ogień na swego 
najbliższego i najgroźniejszego przeciwnika.

Bell zarządził zmianę kursu w lewo, by rozre
gulować elementy celowania swego prześladowcy, 
ale pancernik poprawił również kurs, aby w dal
szym ciągu utrzymywać całą swoją główną artyle
rię na nieszczęsnym Exeterze. Morze gotowało się 
dookołai angielskiego krążownika. Lada chwila mu- 
siał być trafiony. Nagle ze strasznym łoskotem wy
buchły płomienie na pokładzie dziobowym. Dosta
liśmy w magazyn farb! — krzyknął Smith: „sekcja 
pożarowa na dziób!".

Cho ąży Marse ukazał się na pokładzie na cze
le sekcj.. Z otworu w pokładzie wydobywał się 
czarny dym. Morse operował gaśnlkiem, a reszta 
sekcji ciągnęła węże pożarowe, luzując je z bębna.

Doszli tak do połowy drogi objętej polarem, 
gdy nowa eksplozja, jeszcze bardziej gwałtowna, 
wstrząsnęła okrętem. Kurtyna ognia zakryła tę 
grupę na chwilę, a gdy opadła, na pokładzie wi
doczna była tylko dziura, przez którą mógłby prze
jechać' autobus.

Wieża dziobowa odpaliła nową salwę, jakby na 
odwet.

„Zawiadomić załogę, że my zadaj emy nieprzy
jacielowi niemniej ciężkie straty!" — powiedział 
Bell gniewnym głosem. Przybyła z szumem nowa 
salwa nieprzyjacielska, tym razem krótka. Bell 
zwrócił się do oficera nawigacyjnego, aby zarzą
dzić zmianę kursu, gdy ogłuszająca eksplozja 
wstrząsnęła pomostem, a jeżyki płomieni wzniosły 
się dowódcy tuż przed nosem. Otoczyła go fala go
rącego powietrza, Bell podniósł ręce, any ochronić 
oczy 1 cofnął się, potykając o paciające ciała obsady 
pomostu. Krzyki i jęki rozległy się dookoła. Cały 
pomost przemiótł istny grad odłamków stalowych.

Tam gdzie przed chwilą temu panował najwię
kszy ład i porządek, widoczne były tylko pogięte 
blachy, rozcięte tuby i czerniejące dziury. Bell o- 
parł się o kompas z rękami wciąż na oczach. Znikła 
z jego głowy czapka oficerska. Przez jakąś sekundę 
trwała całkowita cisza. Dowódca spuścił ręce — by
ły zalane krwią.

„Nawigacyjny — jest pan cały?"
Bez odpowiedzi
„Gdzie jest yeoman?"
Wciąż bez odpowiedzi.
Obydwaj byli ciężko ranni, lub już nieżywi. Wał 

ciał ludzkich pokrył cały pokład pomostu. Jęki ros
ły na sile. Bell był oszczędzony przez istny cud, bez 
wątpienia dzięki swej wysuniętej pozycji; w mo
mencie trafienia pomostu przez pocisk, był on jak
by w oku cyklonu lecącej stali. Twarz jego była 
osmalona. W każdym oku miał drobne odłamki, a- 
le zauważył to dopiero dużo później.

Marynarz Roper, ranny w brzuch, leżał tylko 
dwa metry od niego. Na głos dowódcy podniósł się 
jednak. Bell próbował nawiązać kontakt przez tu
bę głosową ze sternikiem na pomoście nawigacyj
nym, ale bez skutku. Zobaczywszy swego ordynan- 
sa Bell wykrzyknął: „Mój dzielny Roper, nic ci nie 
jest?". Roper włożył jedną rękę do kieszeni i skinął 
głową, że jest w porządku. Nowe próby Bella na
wiązania kontaktu z pomostem nawigacyjnym by
ły bez rezultatu. Nawigator już nie żył, szef sygna
listów był konający.

Okręt nie był sterowany, ale szedł wciąż szyb
kością 30 węzłów, zataczając ogromną ósemkę i nie 
przerywając ognia. Obłoki kordy  tu przechodziły 
przez pomost w regularnych odstępach.

„Chodź ze mną" — dowódca powiedział do Ro- 
pera, potem zwróciwszy się na rufę krzyknął peł
nym głosem: „Sekcja ratunkowa na pomost!"

Schodząc po drabince zetknął się z komando
rem Grahamem. Bogu dzięki! — krzyknął ten os
tatni, — nic się panu nie stało! Mamy duży pożar 
na spardeku, ale sytuacja jest do opanowania.

— A wieża „B"? — zapytał Bell, podczas gdy 
nowe fontanny wody wzrosły koło Exetera, oprys
kując pomost.

— Ona jest zniszczona. Prawie wszyscy zostali 
zabici. Pocisk przebił pancerz na wylot. Ale pomost 
dostał największy pakunek!

— Jeżeli pożar wzrośnie, zatopić komory amu
nicyjne — powiedział Bell.. Dokoła nich było praw
dziwe piekło. Sanitariusze i sekcja ratunkowa uwija
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ły się wśród zniszczenia. Kapelan okrętowy uklęk
nął przy umierających. Okręt szedł wciąż maksy
malną szybkością jak rozkiełznany koń, podczas 
gdy wiatr świstał po olinowaniu, rozpędzając kłęby 
dymu z wciąż strzelających dział.

„Idę na pomost rufowy" — krzyknął Bell.
Mój Boże, a cóż to?!! Graham odwrócił się za 

wzrokiem dowódcy, a Bell skorzystał z chwili, aby 
mu zerwać oficerską czapkę i włożyć na swoją gło
wę. Przez chwilę zastępca dowódcy myślał, że Bell 
zwariował pod wpływem szoku; dowódca uśmiech
nął się na widok jego miny 1 dodał: Nie gniewaj się 
Bobby (poza służbą mówili sobie zawsze na „ty"), 
dowódca musi mieć czapkę na głowie. Idź pan wło
żyć swoją zapasową.

„Chodź Roper!". Ale dojście na rufę nie było 
łatwe. Płomienie i dym. przynoszone z dziobu przez 
wiatr, oślepiały wszystkich. Bell przełazi przez zwa
liska, przeciskając się między sekcją pożarową w 
pełnej akcji. Na śródokręciu, przy aparacie torpe
dowym, natknął się na Smitłńa.

„Bullo Smith!" Pomot jest zniszczony. Idę na 
rufę. Co u pana?"

„Prawie cała obsada aparatu torpedowego za
bita lub ranna. To już jest trzecia zmiana; usuwa
my uszkodzenia" — odpowiedział Smith, drapiąc 
się po drabince na platformę wyrzutni.

Dowódca dotarł wreszcie na pomost rufowy. 
Była to tylko niewielka, otwarta platforma, u- 
mieszczona między masztem rufowym i wyrzutnią 
samolotu rozpoznawczego.

„Stąd obejmę prowadzenie okrętu" — powie
dział Bell jakby sam do siebie. Bosman okrętowy z 
grupką sekcji ratunkowej oczyszczał pokład z kłę
bowiska drutów zerwanej przez nieprzyjacielskie 
pociski anteny radiowej. Część anteny jeszcze luź
no powiewała na wietrze. W tym momencie izola
tor, ważący przeszło 3 kilo, upadł nagle z dużej wy
sokości u nóg dowódcy. Bosman okrętowy podniósł 
głowę w stronę platformy: „Wszystkie tuby głosowe 
są przecięte, panie kapitanie!".

„Co to jest do diabła?" — Bell wskazał na ota
czającą ich mgłę.

„Benzyna ze zniszczonego samolotu; próbuje
my ją wyrzucić zą burtę". W tym samym momen- 
ci wieża rufowa odpaliła nową salwę, rzucając do
okoła żywy poblask pomarańczowy.

„Mam nadzieję, że ten manewr się szybko uda; 
trochę więcej tych odpałów a polecimy wszyscy do 
nieba jak Joanna d‘Arc!“

Gwałtowny wybuch wstrząsnął okrętem. Exe- 
ter był trafiony dwukrotnie w krótkich odstępach. 
Okręt miał już poważny przechył na prawą burtę, 
ale prowadził dalej ogień z pozostałych mu dział. 
Jakby wyczarowana jakąś magią wśród śmierci i 
zniszczenia, zgrupowała się dookoła dowódcy za
pasowa obsada pomostu.

Mat sygnalista drapał się na platformę, mel
dując, że zastępuje yeomana, a za nim ukazała się 
czapka porucznika MacBarnetta, który niósł w jed
nym ręku, z ostrożnością, aby nie mieszać płynu, 
zapasowy kompas magnetyczny z dziesiątki, mel

dując się jako zastępca oficera nawigacyjnego. 
Sekcja ratunkowa stworzyła łańcuch głosowy aż do 
sterówki. Bell zarządził: Wszystkie rozkazy przeka
zywane będą przez mego ordynansa! Uwaga Roper! 
Okręt był znowu kierowany.

„.Nieprzyjaciel idzie wprost na nas!" — krzyk
nął MacBarnett.

„Prawo dwadzieścia".
Rozkaz przekazany przez Ropera i łańcuch ma

rynarzy rozstawionych przez 30 metrów pokładu, 
dotarł do sterówki, gdzie dwunastka marynarzy, 
rozebranych do pasa, .mocowała się z ramionami 
steru ręcznego. Był to ogromny wysiłek i zaledwie 
skończyli kręcić kołem gdy nowy rozkaz przybywał 
wzdłuż łańcucha głosowego; ale był to jedyny spo
sób kierowania okrętem.

* * *

Przed dziobem zaczęło błyskać światło. Yeoman 
przerwał opowieść i podniósłszy do oka celownik 
Aldisu, zaczął kwitować sygnał z Norfolka, czytając 
na głos: Resume zygzag No. 7. Executive. Rozpo
cząć zygzakowanie... Słuchając z zajęciem tego o- 
powiadania nie zauważyłem, że zaczęło już dnieć.

The relief slgnalman, joining Bell on the eme- 
rency bridge — it was you then!? Yeoman skinął 
głową. Z mego tłumaczenia na polski pamiętałem 
co się działo na towarzyszących Exeterowi krążow
nikach. Jak tylko sygnał o zauważonym dymie 
przybył na pomost Ajaxa, Harwood jeszcze ze swej 
kabiny zarządził alarm bojowy. Z pomostu bojo
wego Ajax rozpoznał w tym samym czasie co 
Exeter maszt pancernika kieszonkowego. Exeter już 
parł na nieprzyjaciela ozdobiony aureolą bander 
wojennych. Ajax zarządził Achillesowi przyjąć po
zycję w szyku namiaru i czekać na rozkaz zespoło
wego prowadzenia ognia. Prawdę mówiąc Harwood 
nie spodziewał się, że ten ogień potrwa długo, gdyż 
korsarz jak dotychczas unikał walki i po rozpozna
niu, że ma do czynienia z okrętami wojennymi po
winien iść natychmniast na oddalenie. Jakież było 
jego zdziwienie, gdy nieprzyjaciel pozostał na kur
sie i przyjął wyzwanie. Na pomoście Grafa von 
Spee admirał Langsdorff odbywał pospieszną i ra
czej jednostronną konferencję z dowódcą okrętu 
kapitanem Kay. Przed chwilą wachta krążownicza 
meldowała obecność maleńkiej igiełki masztu na 
horyzoncie, masztu jednak wyższego, niż na stat
kach handlowych.

Nawigator wziął natychmiast pozycję na zli
czenie: 34 22“ Sud 4914 West. Ten maszt wygląda 
na małego eskortera angielskiego, ochraniającego 
duży konwój z La Plata. Langsdorff zwrócił się do 
Kay‘a: mamy to, na co czekaliśmy. Po chwili przy
szedł nowy meldunek, że widać dalsze dwie igiełki 
masztów i cała grupa wygląda na krążownik w to
warzystwie dwóch kontrtorpedowców. Langsdorff 
wahał się przez chwilę.

„Możemy jeszcze uniknąć akcji" — sugerował 
Kay, myśląc o Instrukcjach otrzymanych uprzednio 

z Seekriegsfuehrung. Oni nas jeszcze mogli nie 
zauważyć.
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„Uniknąć akcji?" — powtórzył Langsdorff.
Nowe meldunki przychodziły na pomost nie

mieckiego pancernika. Wszystko wskazywało, że 
eskadra nieprzyjacielska utrzymuje swój kurs i bę
dzie przecinała kurs Spee, a pod dużym kątem.

Wierzę w dalszym ciągu, że mamy do czynienia 
z wartościowym konwojem, ekortowanym przez ma
łe okręty, które nie przedstawiają dla nas poważ
nego niebezpieczeństwa. Zaatakujemy ich!

— Panie admirale...
Raz jeszcze Kay próbował oponować, podno

sząc głos ale na próżno.
„Los" — przerwał mu Langsdorff, pozostać na 

kursie i meldować gdy działa na celu!
Langsdorff żuł spokojnie niezapalone cygaro, 

gdy oficer artylerii przybliżył się do niego: „Odle
głość 2'6 tysięcy metrów. Proszę o pozwolenie ot
warcia ognia".

Przez lornetkę Langsdorff mógł już obserwowć 
powiewające z wszystkich masztów barwne ban
dery wojenne eskardry Harwood‘a.

Wyzwanie Langsdorffa zostało przyjęte. Okręty 
angielskie zbliżały się na pełnej szybkości. Spee nie 
uchylał się od walki. Nie uchylili się i oni.

Langsdorff opuścił lornetkę: „Otworzyć O- 
gień!“ Poza trzema okrętami angielskimi nie było 
śladu żadnego konwoju, dla którego eskadra mog
ła być eskortą. Było jasne, że walka z nimi była 
omyłką. W tym momencie opuściła Spee‘a pierwsza 
salwa uzyskująca nakrycie Exetera. W parę chwil 
później przybyły pierwsze upadki z ośmiocalówek 
krążownika angielskiego. Niemiecki admirał wie
dział już teraz na pewno, że nie docenił nieprzyja
ciela. Na chwilę zastanawiał się, czy było jeszcze 
możliwe wyślizgnąć się z tego spotkania; ale było 
już za późno. Pozostała tylko druga alternatywa: 
walka aż do końca.

Spee skierował cały swój ogień artylerii głów
nej na Exetera i osiągnął dość szybko pierwsze tra
fienia. średnia artyleria pancernika robiła duże wy
siłki, aby jednocześnie ostrzeliwać Ajaxa i Achille
sa i w krótkim czasie udało się im zniszczyć antenę 
radiową Achillesa, uniemożliwiając w ten sposób 
krążownikom ogień zespołowy.

Harwood, trzymający się w myśl przepisów 
taktycznych poza zasięgiem 20 tysięcy metrów, ma
newrował, aby się znaleźć między pancernikiem, a 
brzegiem południowo-amerykańskim, osiągnął parę 
trafień na pancerniku, ale nie widząc na nieprzy
jacielu żadnego zniszczenia miał wrażenie, że razi 
korsarza... piłkami tenisowymi. Co chwila własna 
obserwacja meldowała mu nowe trafienia i pożary 
na Exeterze. Intencje Spee‘a były aż nadto przej
rzyste. Harwood wybuchnął: my nie możemy poz
wolić na te dorzynkl.

„Jaka jest odległość od nieprzyjaciela?" —
„22. tysiące jardów" — odpowiedział Wood- 

aouse, jakby odgadując intencje komodora.
— Idziemy wprost na niego, do diabła z „Bat- 

tle Memorandum!".

I tak Ajax i Achilles, strzelając indywidualnie, 
wzięli maksymalny kurs na zbliżenie do korsarza.

* * *

W momencie gdy grupa Harwood‘a parła 
wprost na Grafa von Spee, sytuacja Exetera była 
już prawie beznadziejna. Nieprzyjaciel, zdecydowa
ny go wykończyć, zasypywał krążownik pociskami.

Porucznik Jennings, okrakiem na ostatniej 
strzelającej wieży artyleryjskiej, , kierował ogniem 
obserwując upadki i przekazując głosem poprawki 
w odległość i w celowniku Smith zawiadomił po
most, że pozostały mu jeszcze 4 torpedy na lewo w 
burtowym aparacie.

Bell polecił mu wykonać strzał wachtowy, gdy 
tylko na celu. Obsada pomostu była zupełnie ogłu
szona salwami własnego działa rufowego i przemo
czona do nitki fontannami wody od upadków po
cisków nieprzyjacielskich. Nagle zapanowała zło
wroga cisza. Wieża 8-calowa — ostatnia — przes
tała strzelać. Wśród grobowego milczenia zjawiła 
się, jakby znikąd, uśmiechnięta postać mechanika- 
oficera, który meldował się do dowódcy z rapor
tem o zapasie paliwa.

— Hello chief! — krzyknął Bell na jego widok.
— Maszyny i kotły nietknięte — odpowiedział 

głucho mechanik, któremu uśmiech zniknął na wi
dok ogromu zniszczenia na pokładzie.

„Nieprzyjaciel zbliża się szybko!" — rzucił Mc- 
Barnett. Dowódca rzucił okiem dookoła: nie pozos
tało już ani jedno strzelające działo ,ani jedna za
pasowa torpeda!

„Lewo dziesięć!" — krzyknął Bell, tracąc po raz 
pierwszy spokój głosu. Komenda została przekaza
na. Bell patrzył na zbliżający się pancernik.

Nie miał już żadnej broni, aby razić nieprzy
jaciela, ale jego okręt wciąż jeszcze szedł swoje 
30 węzłów.

Dowódca zbliżył się do Grahama i ściszonym 
głosem, aby go nie słyszała reszta pomostu: „Zos- 
taje nam tylko jedno wyjście. Jak tylko da mi on 
najmniesjzą szansę; staranuję tego hycla!"

Bell zauważył, że Graham lekko westchnął i 
przypomniał sobie, że jego zastępca był ojcem ro
dziny. Ale Graham odpowiedział zupełnie spokoj
nym głosem: „Ja myślę tak samo, panie kapitanie!"

„To będzie nasz koniec, ale i jego" — podjął 
Bell radosnym tonem.

„Nieprzyjaciel zmienia kurs!" — podał McBar- 
nett.

„To Ajax i Achilles!" — krzyknął Graham.
Dwa maleńkie krążowniki zbliżyły się odważnie 

do Niemca, przyciągając cały jego ogień na siebie. 
Wszyscy odwrócili się w stronę Spee‘a.

Tym razem pacernik był otoczony fontannami 
wody, z dwóch stron, 1 był już na zwrocie. Szybkość, 
z jaką manewrował, budziła wciąż podziw u ofice
rów angielskich. Po chwili Spee zaczął nagle sta
wiać zasłonę dymową i szedł gwałtownie na odchy
lenie od atakujących go krążowników.

„Ależ mu dają!" — krzyknął radośnie Bell 
chwytając oburącz reling, gdyż przechył Exetera 
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nagle się powiększył. On wyraźnie ucieka! Już na 
nas nawet nie patrzy! Trzeba zwiększyć odległość.

„Lewo 20!“
Pociski nieprzyjacielskie przestały padać. Exe- 

ter z dużym przechyłem na prawą burtę, pożerany 
przez pożary, bez żadnego uzbrojenia, wycofywał 
się, ciągnąc za sobą dym spalenizny na południe; 
Graf von Spee, ścigany teraz przez Ajaxa i Achille
sa. szedł kursem zachodnim w stronę La Platy, 
Harwood, zrozumiawszy wartość zasłony dymowej, 
zasłonił nieprzyjacielowi dymową kurtyną cenny 
dla nawigacji brzeg i robił co chwila wypady z tego 
dymu, rażąc korsarza z niespodziewanych kierun
ków 1 chowając się ponownie, gdy tylko wrogie 
salwy padały za blisko.

Na Exeterze załoga jakby obudziła się z kosz
maru. Smith, siedzący na aparacie torpedowym, żuł 
jakąś białą masę.

„Pan je?“ — zapytał go zdumionym głosem 
Graham, widząc wreszcie torpedystę poprzez rzed
niejący dym.

„Kapusta — Wyśmienite trzony! Chceśz pan 
kawałek?"

Zanim Graham zdążył odpowiedzieć, Smith rzu
cił małą główkę kapusty w stronę platformy zapa
sowego pomostu i Graham złapał ją, jak akrobata.

— świeża kapusta! Ma pan ochotę? — Gra
ham zwrócił się do dowódcy.

Bell przyjął kawałek i po chwili cała obsada 
pomostu rozpoczęła żucie.. To prawda, powiedział 
Bell, zsuwając na tył nie pasującą mu czapkę, jest 
pora na śniadanie. Która godzina Roper?

„Jest siódma trzydzieści" — odpowiedział or- 
dynans. Głos Ropera był słaby 1 marynarz chwiał 
się na nogach.

„To niemożliwe, żachnął się Bell, upłynęło tyl
ko 75 minut, jak zauważyliśmy dym na hory
zoncie!"

„Sygnał od admirała!" — krzyknął sygnalista.
„Podać wasz stan" — czytał Bell z pokazanego 

mu świstka papieru. „Jaki jest nasz stan, Bobby?“
Graham podrapał się po wciąż odkrytej głowie 

(nie udało mu się dotrzeć na rufę po czapkę). 
..Wszystkie działa zniszczone. Opanowujemy poża
ry. Okręt bierze wodę w wielu miejscach. Przechył 
15 stopni. Setka zabitych i rannych. Maszyny i kot
ły w porządku."

Bell nawet nie mrugnął okiem. „Sygnalista, no
tować odpowiedź na Ajaxa: „Działa zniszczone, ma
szyny w porządku". Po chwili przyszedł nowy syg
nał z okrętu admiralskiego:

„Czy możecie dojść do Port Stanley?"
Długi nos Bella zmarszczył się w uśmiechu. 

Nadać radiem „Mogę dojść do Plymouth jeżeli o- 
trzymam taki rozkaz. Proszę o pozwolenie dorzu
cenia zmian do mojej listy remontów".

Taki sygnał otrzymał Harwood z płonącego 
krążownika, kulejącego już w stronę Falklandów. '

M. Wasilewski

(Dalszy ciąg w opracowaniu)
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Z ŻYCIA KÓŁ

Koło New York

W życiu Koła New York zmian na lepsze jesz
cze nie ma, ale jest nadzieja że amiana nastąpi. 
Z końcem kwietnia wybrano Zarząd Koła, którego 
prezesem został kol. Zdzisław Łopuch, wiceprezesa
mi koledzy Kazimierz Kowalewski i Stróżniak. Se
kretarzuje kol. Kazimierz Nagórski a kol. Tadeusz 
Jankowski jest sekretarzem finansowym. Do zarzą- 
do weszli też koledzy Karol Brożek i Władysław 
Smyłła. Nowy zarząd z nową energią zamierza zab
rać się do zorganizowania życia towarzyskiego Koła 
Nowy York i wkrótce spodziewamy się od nich zno
wu usłyszeć i podzielić się wiadomościami w Na
szych Sygnałach. Koło Nowy York przekazało nam 
sumę £ 49.10.7 na chorych i inwalidów oraz sumę 
25 doi. którą to otrzymaliśmy od Oddziału Ligi 
Morskiej „Gdynia" w Greenpoint, Brooklyn.

Koło Plymouth

WRAŻENIA Z WIECZORKU KOŁA PLYMOUTH 
URZĄDZONEGO W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI

3 MAJA

Deszcz przestał padać, ulice wyglądały czyste i 
zmyte z kurzu; drzewa i krzewy otaczające Dom 
Polski na Hoe wyglądały świeże, a wiosenne 1 młode 
listki lśniły świeżością w świetle majowego wieczo
ru. Ziemia odżywiona i sperfumowana pachniała 
miłą wonią. Wszędzie wokół można było wyczuć za
dowolenie i radość z panującej wiosny. Słońce po
woli schodziło na nocny spoczynek poza olbrzymimi 
czarnymi chmurami.

W Domu Polskim ruch życia zaczął ożywiać się; 
małe grupki ludzi raz co raz zaczęły przychodzić. 
Twarze znajome i wesołe odzwierciedlały wewnętrz
ną radość i zadowolenie z życia.

Pomieszczenia zaczęły wypełniać się, czyniąc 
dostęp do baru trudniejszym. Za barem kol. A. Szy- 
musik, sprawnie i z ochotą napełniał niekończące 
się szeregi pustych kieliszków. Wokół łączyły się 
rozmowy; natężenie gwaru rosło, w splocie głośnych 
śmiechów kobiet.

Kierownik Domu z czołem zroszonym potem dy
rygował w kuchni, przygotowując kolację dla człon
ków Stowarzyszenia. Z kuchni dochodziły smaczne 
zapachy, które zmuszały żołądek do „głodowego 
tańca".

Dzisiaj 2-go maja zebrała się marynarska brać, 
aby razem z rodzinami i w koleżeńskim gronie ucz
cić rocznicę wielkiej 1 sławnej Konstytucji 3 Maja.

O godzinie 9-ej głos prezesa kolegi Preisnera 
spowodował nagłą i magiczną ciszę. „Panowie pro
szę zasiadać do stołów", zapraszał prezes. Zasiadło 
45 członków, razem z rodzinami. W przemówieniu 

prezes mówił o „rewolucyjnym charakterze Kon
stytucji 3-go Maja".

Po kolacji było „Bingo", tańce i śpiewano ma
rynarskie 1 ludowe plsenki. jest miło spotkać zna
jomych kolegów, pogawędzić sobie, podzielić się 
doświadczeniami,a w nastroju takim wyzwala się 
duch wzajemnego zrozumienia 1 wzajemnego sza
cunku. O 3-ej rano szeregi zaczęły topnieć, raz po raz 
już kogoś nie było. Później słyszałem, że kilku zaw- 
ziętszych i wytrwalszych na zniżenie wracało do do
mów już o świcie.

Zarząd Koła jest świadom, że większość uczest
ników wieczorku jest bardzo zadowolona i że od
niosła miłe wrażenia i wspomnienia.

Całość wieczorku okazała się dużym sukcesem 
w utrzymaniu więzów przyjaźni i kontaktu. Oczy
wiście, że całość nie mogła by być całością bez 
małych części. Każdy z nas był tą małą cząstką; 
a czym więcej oddania się tych małych cząstek w 
duchu spontanicznym i bezinteresownym, tym pięk
niejszym i efektowniejszym wynikiem jest całość.

C. Kurak
Sekretarz Kola.

Z ŻYCIA KOŁA BRIGHTON

Koledzy, należący do władz Koła SMW w Bri
ghton, biorą czynny udział także w zbiorowym ży
ciu społecznym polskich organlzacyj na tutejszym 
terenie Niektórzy z nich należą bowiem również 
jako członkowie stali do innych polskich organl
zacyj, zwłaszcza Koła SPK Nr 118 i bardzo wydat
nie pomagają w organizowaniu różnych imprez i 
obchodów. Ostatnią zbiorową imprezą był obchód 
św. Mikołaja dla wszystkich dzieci polskich znaj
dujących się na tuteszym terenie — Brighton, Hove 
i okolicy, urządzany przez wszystkie polskie organi
zacje jak: Koło SMW, Koło SPK Nr 118, Koło 
Zwlązu Inwalidów PSZ Nr 5, Chór Kościelny, Grono 
Matek Polek oraz Polską Parafię Katolicką. We 
własnym zakresie urządzamy od czasu do czasu 
towarzyskie spotkania przy herbatce i muzyce z 
płyt. Przybywają wtedy chętnie nasze marynarskie 
rodziny, zwłaszcza dorastająca młodzież. Lubi ona 
obok marynarskiego tanga, którego słowa już nas 
weteranów tylko wzruszają, popisać się nowoczes
nymi tańcami i atrakcjami własnego pomysłu. Przy
pominają one ruchy i czynności przy wspinaniu się 
na linę czy maszt. Cech nabytych się nie dziedziczy, 
lecz w tańcu widać marynarskie skłonności. W tym 
roku urządziliśmy wyłącznie przez Zarząd Koła ob
chód święta Marynarki Wojennej 10 lutego. Z po
wodów od nas niezależnych zmuszeń? byliśmy ogra
niczyć obchód jedynie do uroczystego nabożeństwa 
w intencji poległych i zmarłych kolegów. Nabożeń
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stwo wypadło nadzwyczaj okazale. Wraz z kapła
nem w liturgicznych szatach stanął przed ołtarzem 
poczet dorodnej młodzieży marynarskiej z parafial
ną chorągwią M.B.Częstochowskiej, którą niósł pre
zes Koła tutejszej młodzieży Henryk Bystry. Szarfy 
chorągwi z obrazem Królowej Korony Polskiej trzy
mali typowo polskiej urody blondyneczka Lila Żół
kiewka w czapce i mundurku marynarskim swojej 
mamusi oraz Robert Podsiadły. Obok szarfy trzy
mał on oryginalną miniaturkę polskiej bandery, pa
miątkę z O.R.P. Conrad. Msza św. zgromadziła po
ważną część naszego grona marynarskiego i miej
scowej Polonii. Było to w niedzielę o 1.30. Z powodu 
nieobecności w Brighton naszego duszpasterza ks. 
dziek. T. Wojtasa (członka hon. naszego Koła) na
szą Mszę św. celebrował ks. dr Wł. Puchalski, rów
nież wielki przyjaciel naszego Koła Marynarzy. W 
swym kazaniu podkreślił bohaterskie czyny polskie
go marynarza w czasie ostatniej wojny oraz zobra
zował historię Polskiej Marynarki. Miło było usły
szeć, że Polska ma obecnie wybrzeże morskie jak za 
czasów Bolesława Chrobrego. Pierwszy król Polski, 
budowniczy potęgi ojczyzny, wskazał wtedy na ko
nieczność rozbudowy Polski również jako potęgi 
morskiej, w dalszym ciągu kazania podkreślił ks. dr 
Puchalski, że wśród marynarskiej wiary większa 
jest szczerość, serdeczność i braterstwo, gdyż morze, 
na którym tygodniami nieraz bez przerwy obcować 
muszą, jest czystą naturą bez trujących składników 
ziemi. Wzruszyło słuchaczy osobiste wspomnienie 
księdza, jak w 1949 roku przy końcu września zde
mobilizował się w obozie Oulton Park koło Chester, 
jako ostatni kapelan, wraz ze swym ordynansem 
matem z „Burzy", młodym, atletycznym, miłym z wy
glądu, zawsze uśmiechniętym 1 dobrym, z falującą 
blond czupryną, marynarzem z krzyżem walecznych 
na piersiach.

W czasie nabożeństwa z chórem cały kościół 
śpiewał „Gwiazdo śliczna wspaniała Częstochowska 
Maryjo", „Do Twej dążym kaplicy", „Ty której 
berła ląd i morze słucha". Wszystkie te pieśni w swej 
treści są modlitwą marynarzy. Prezes tutejszego 
Koła, wilk morski z „Pioruna" powiedział: „Takie 
nabożeństwo to majątek. Wystarczy za dziesięć a- 
kademll". s. Wieczorkiewicz.

Z ŻYCIA KOŁA GLASGOW
Rok ubiegły był okresem dalszych prób skon

solidowania spraw wewnątrz Koła oraz okresem 
wysiłku ze strony zarządu, aby rozszerzyć działal
ność naszego Stowarzyszenia na 'różne tereny za
gadnień społecznych związanych z życiem Polonii 
Glasgowskiej .

1. Sprawy Koła
Poza regularnymi zdarzeniami zebrań Zarządu 

i Członków zainteresowanych sprawami Koła, ak
tywność wewnątrz naszej organizacji ograniczyła 
się do specyficznych wypadków pomocy niektórym 
kolegom oraz załatwiania spraw administracyjnych. 
Należy podkreślić z przykrością, iż ogólne zaintere

sowanie się sprawami Koła znacznie zmalało, choć 
zarząd zdaje sobie sprawę, że powodem tego są 
sprawy rodzinne i zarobkowe ,te ostatnie w okresie 
słabszej koniunktury na rynku pracy.

2. Sprawy zewnątrz Koła
Zarząd Koła w myśl statutu SMW brał udział 

tylko w tych imprezach Polonii, które miały ściś
le określony charakter społeczny 1 narodowy. Za
rząd Koła zobowiązał się do jak najdalej idącej 
pomocy dla Klubu Młodzieży w Glasgowle.

Były prezes Zarządu kol. Poray muslał z przy
czyn od niego niezależnych ustąpić ze stanowiska 
kierownika szkoły. Z przykrością należy stwierdzić, 
iż wkład kol. Poraya dla Szkoły Polskiej w Glasgo- 
wie nie został uznany przez inne organizacje pol
skie jako wkład SMW, choć tak był traktowany 
przez nasze Koło. Kol. B. Lassa już drugi rok jest 
skarbnikiem Komitetu Szkolnego.

Zarząd Koła na zaproszenie Koła SPK wziął u- 
dział w organizowaniu święta żołnierza w sierpniu 
ub. roku. Impreza ta dzięki wspólnym wysiłkom u- 
dała się bardzo i była krokiem pojednawczym dla 
lepszego ułożenia się stosunków pomiędzy organiza
cjami. Gościem był adm. Troup. O obchodzie tym 
pisaliśmy w Naszych Sygnałach.

Zarząd Koła wziął udział w charakterze gości 
również w walnym zebraniu SPK 1 Tow. Spoi Oś
wiatowego.

Były prezes Koła złożył w imieniu Koła dar 
Komitetowi uczczenia 600-lecla istnienia Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, w postaci pergaminu i in
nych materiałów zużytych dla przygotowania Ma
nuskryptu Hołdowniczego i ofiarował swą współ
pracę w sporządzeniu tegoż Manuskryptu jak w 
oganizowaniu uroczystej Akademii w maju br.

3. Uwagi ogólne
Ustępujący Zarząd bardzo energicznie współ

pracował z innymi polskimi organizacjami i być 
może dlatego nie miał już dość czasu i sił, aby zająć 
się w pełni własnymi sprawami, jak urządzenie ma
rynarskiej zabawy, zebrania towarzyskiego, czy zło
żenia kwiatów na grobach kolegów.

Nowy Zarząd z kol. B. Lassa jako prezesem na 
czele zamierza w organizowaniu imprez towarzys
kich ściśle współpracować z SPK, urządzać zabawy 
w ich lokalu, bo marynarzy jest zbyt mało, by na 
nich można wyłącznie liczyć.

Na Walne Zebranie Koła przybył kol. St. Ma- 
kuś (bosman), który z żoną i trzema synami miesz
ka w 44 Braeslde Avenue, Milugavie, Dumbarton- 
shire, Scotland, świetnie mu się powodzi, ma willę, 
duży samochód i dwa sklepy naprawy obywia. 
Chciałby się skomunikować z kol. Henrykiem Mazu
rem (art.).

Wszyscy koledzy w Glasgowie wyrażają wdzię
czność kol. Poray-Wojciechowsklemu za prace dla 
Stowarzyszenia w ubiegłym roku 1 nie wątpią, że po 
krótkim wypoczynku wróci do zarządu i znowu o- 
bejmie funkcję prezesa.
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PARĘ SŁÓW PRAWDY

Ongiś, już dawno temu bardzo pogniewałem się 
na starszego pana z cygarem gdy przez radio powie
dział, że „mało jest cnót, których Polacy nie mają 
i mało jest błędów, których nie popełnili". . .

Był to dla nas bardzo ciężki okres czasu. Suwano 
wówczas po stole czy też mapie zapałkami, przesu
wano prawem kaduka nie pytając granice i zapom
niano o wszystkich obietnicach i traktatach. Przes
taliśmy być również przy okazji natchnieniem czy też 
sumieniem świata. Pomyślałem sobie, że tego rodza
ju wystąpienie nie jest „fair" w stosunku do jedy
nego narodu i sojusznika, który był bez zmazy w 
tej całej nieszczęśliwej wojnie od początku do koń
ca i który poniósł w niej największe ofiary. Jednak, 
po wielu latach, dochodzę do przekonania, że Chur
chill miał rację — z tym jednak zastrzeżeniem, że 
Polacy nie stanowią wyjątku i że cnoty, wady i błędy 
posiada i popełnia każdy naród tak jak je posiada 
każdy człowiek. Mało tego, powiem nawet, nie będąc 
szowinistą, że wady innych narodów są znacznie 
bardziej wyraźne niż nasze. Tym nie mniej swoje 
wady mamy 1 moim zdaniem kwitną one najbardziej 
w warunkach bezpieczeństwa i w pewnym stopniu 
dobrobytu, wówczas gdy Istnieje wolność, a brak 
groźby i nacisków. Słowem tak jak jest tu w Wielkiej 
Brytanii.

żyjemy wśród Brytyjczyków, którzy posiadają, 
jak każdy naród, swoje zalety i wady. Nie wiem dla
czego, ale na „emigracji" chętnie nabywamy brytyj
skie wady, a nie nabywamy cnót. Jednocześnie szyb
ko wyzbywamy się cnót narodowych, naszych pol
skich, rodzimych. (Wady pozostają bez zmian). By
łoby znacznie lepiej, gdyby rzecz miała się odwrotnie.

Jedną z wielkich zalet narodu brytyjskiego jest 
jego umiłowanie tradycji. Wiemy np. że Sir Winston 
Churchill tak długo jak mógł i pomimo bardzo po
deszłego wieku rok rocznie jeździł do Eton, do swo 
jej starej szkoły, aby śpiewać tradycyjne piosenki 
z tamtejszymi malcami, piosenki które śpiewał sam 
jako uczeń m.w. 70-75 lat temu.

Były premier Macmillan dotychczas przeważnie 
nosi krawaty swojej szkoły albo pułku, w którym 
służył. Wiemy, że za czasów Imperium Brytyjskiego 
niezależnie od szerokości i długości geograficznej 
i koloru skóry tubylców Brytyjczycy tworzyli zaraz 
kluby, kasyna, boiska golfowe, zielone trawniki — 
słowem W.B. w miniaturze była żywcem tworzona 
wszędzie, gdzie byli Brytyjczycy. Tam również kul
tywowali swój tryb życia 1 tradycje.

Tu na wyspie Istnieje setki rozmaitych klubów 
i stowarzyszeń jak: Marynarki (R.N., R.N.R., W.R.N. 
R ), Wojska, Lotnictwa, Urzędników i Stowarzyszeń 
cywilnych, zawodowych, sportowych i t.d. do koloru 
1 do wyboru jakich tylko dusza zapragnie. Ludziska, 
z tytułu, że spędzili dłuższy lub krótszy okres życia 
np. w Marynarce, czasem mały ułamek tego życia — 
walą na swój doroczny zjazd ze wszystkich zakątków 

Wielkiej Brytanii, nie mówiąc już o zamieszkujących 
bliskie okolice i miasto, w którym klub (Stowarzy
szenie) się znajduje. Parę tygodni temu mój kolega 
z biura smarował aż do Inverness na swoje zebranie 
pułkowe.

W klubach Morskich spotykają się więc czcigod
ni admirałowie pamiętający jeszcze może bitwę Jut- 
landską i nieopierzeni rumiani podporucznicy. Jedni 
wspominają z rozczuleniem czasy, gdy byli uczniami 
na szkolnych żaglowcach — drudzy zapewne rozpra
wiają o rakietach, odrzutowcach i atomach, ale to 
wszystko jedno, bo pomimo rozbieżności tematów i 
wieku jednoczy ich wszystkich „l‘esprit du corps".

Przypuszczam, że takie zebranie lub obiad nie 
dla wszystkich jest atrakcją, chociaż na pewno dla 
ogromnej większości. Brytyjczycy chętnie wpadają 
w szablon więc i te zebrania są pewno dość jedno
stajne. Pomimo to i ci bardziej wybujali i wybredni 
indywidualiści przyjeżdżają, nie uchylają się od u- 
działu — bo tak nakazuje tradycja i zakorzeniona 
solidarność. Poza tym nie zapominajmy, że Brytyj
czycy żyją w swoim własnym wolnym kraju, że mają • 
dziesiątki innych powiązań jak: rodzinne, towarzys
kie, sportowe i dziesiątki zainteresowań. W tych wa
runkach brak przynależności do jakiegoś, klubu lub 
stowarzyszenia zgoła nie dałby się im we znaki. A 
jednak są i trwają.

Zwróćmy teraz uwagę na różnice zachodzące po
między szczęśliwymi Brytyjczykami a nami, byłymi 
marynarzami Polskiej Marynarki Wojennej.

Dla nas okres powojenny i wojenny był służbą 
dla Kraju. Ci co służyli w Mar. Woj. przed wojną, 
służyli w części składowej Polskich Sił Zbrojnych, 
którą wybrali z zamiłowania z własnej i nieprzymu
szonej woli. Każdy z nas od najmnieszego 1 naj
skromniejszego wzwyż — nie tylko służył, ale do
kładał swoją cegiełkę w budowie prawdziwej, regu
larnej i narodowej Marynarki, której Bogiem a 
prąwdą właściwie na przestrzeni dziejów Polski nig
dy nie było.

Marynarka nas uczyła, karmiła, kształtowała na
sze charaktery, zrobiła z nas ludzi takimi, jakimi 
jesteśmy teraz. Właściwie Marynarce zawdzięczamy 
prawie wszystko. Poza tym był to nasz okres mło
dości lub pełni sił, okres najładniejszy w życiu, a dla 
Polski okres odzyskanej wolności po bardzo długiej 
niewoli. Okres ten był jakby spełnieniem modlitwy 
i ofiar wielu pokoleń.

Nie mówię już o czasach wojny gdzie, jak wiemy, 
wspólne niebezpieczeństwa i przeżycia cementują 
przyjaźń i zamiłowanie do okrętów i marynarki kil
kakrotnie szybciej i mocniej niż czasy pokojowe.

Tego rodzaju zamiłowanie pozostaje u maryna
rzy z powołania na całe życie — chociażby w Mary
narce już się dawno nie służyło. Co tu mówić — na
wet stare, wyaranżowane kurtyzany (te z zamiłowa
nia) wciąż interesują się sprawami miłosnymi, cho- 
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ciąż już czynnego udziału w nich nie blorą. Chciwie 
jednak słuchają historyjek młodszych i chętnie u- 
dzielają im rad i pomysłów. A my?

Gdy stworzona została SMW — należało do niej 
prawie, że z urzędu parę tysięcy marynarzy. W roku 
1964 t.j. w 17 lat po rozwiązaniu Mar. Woj. a 15 po 
rozwiązaniu PKPR praktycznie biorąc, do kupy ra
zem ze wszystkimi kołami zaledwie mały ułame-c 
tej liczby.

Prawda — wielu rozpełzło się po świecie, część 
wróciła do Kraju, trochę również się wykruszyło, ale 
ileż setek jest w bezpośrednim zasięgu i nawet nie 
daje o sobie znaku życia. W Brighton jest znacznie 
więcej marynarzy NIE należących do Koła niż człon
ków. Idem Plymouth, idem Szkocja. O Londynie i 
okolicach wprost szkoda mówić. I co z tego, że ktoś 
nieraz mieszka na biegunie czy tropikach ,a kto 
inny we Francji lub na drugiej półkuli — czy to 
jest powód by zerwać wszystkie więzy wlążące go 
kiedyś z Marynarką, z tym tak pięknym okresem ży
cia i przyjaciółmi? Czy to jest powód by nie skrob
nąć paru słów do Sygnałów i powiedzieć o sobie 
słów parę?

A nasze doroczne zebranie towarzyskie, Zobacz
my jak ono wygląda tu, na miejscu.

W ciągu całego roku zebranie jest tylko jedno. 
Jest jedyna okazja kiedy możemy się zebrać w więk
szej ilości, obejrzeć swoje o rok postarzałe twarze 
i spędzić wieczór w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Dorocznego koleżeńskiego obiadu oficerów Mar. 
Woj. nie można tu brać pod uwagę, ponieważ jest to 
inicjatywa prywatna. To samo mogliby robić podofi
cerowie i marynarze, ale nie robią z nieznanych mi 
bliżej powodów, a szkoda.

Jak wspomniałem, w ciągu roku mamy już zaz
wyczaj tylko jedno zebranie koleżeńskie dla człon
ków SMW, ich Rodzin 1 zaproszonych Gości w oko
licach 10 lutego z okazji naszego święta Morza. Jest 
to przeważnie obiad połączony z występami artys
tycznymi i tańcami, o ile święto nie wypada w okre
sie postu.

Przyjrzyjmy się frekwencji na to zebranie w 
świetle liczb. Jako przykład biorę nasze zebranie te
goroczne. Było nas około 68-miu, ale w tym właści
wych członków SMW całego interesu tylko 20-tu, 
z tego tylko 5-clu czy 6-ciu, którzy służyli przez czas 
dłuższy przed wojną w Mar. Woj. Pozostali obecni to 
byli albo cl, którzy wstąpili do Marynarki niedługo 
przed wojną, albo rezerwiści albo marynarze z czasu 
wojny — częściej z przypadku, niż z wyboru. Co jest 
ciekawe, że właśnie najmłodsi wykazują do Mary- 
pąrki i Stowarzyszenia najwięcej przywiązania, za
pału i Inicjatywy. Bez nich wydaje mi się, SMW 
przestałoby Istnieć, być czynne i całą działalność 
trzeba by było zawiesić na kołku.

Gdy się zapytać którego z kolegów dlaczego go 
nie było — zwykle słyszy się odpowiedzi jak: bo to 
żona (takie czy inne powody), a bo to dzieci (takie 
lub inne powody), zajęcia, odległości, zmęczenie, 

jeszcze inne organizacje itd. itd. Wszystkie te tłuma
czenia funta kłaków nie są warte. Nikt we mnie nie 
wmówi, że raz jeden jedyny do roku nie można zna
leźć paru godzin, aby spędzić je w gronie koleżeń
skim, wiedząc szczególnie grubo za wczasu kiedy 
zebranie się odbędzie.

Prawda, moim zdaniem, jest zupełnie inna. — 
jest nią zobojętnienie, zgnuśnienie i zwykłe lenistwo. 
Po co gdzieś tam chodzić, gdy można po dobrym o- 
biadku spocząć wygodnie w fotelu i trawiąc przyjem
nie zapatrzyć się jak co dzień w ekran telewizji. Po 
co się fatygować?

Bardzo szanuję Brytyjczyków za ich przywiąza
nie do tradycji i bardzo mi wstyd za naszą Mary
narkę, która pod wszystkimi innymi względami zdała 
swój egzamin życiowy. W dodatku wciąż nie umiem 
sobie wytłumaczyć — czemu tak się dzieje? A może 
cl wszyscy zobojętnieli nie mieli nigdy prawdziwego 
powołania 1 nie byli jak ta stara kurtyzana o której 
wspomniałem? Może w duszy nie byli prawdziwymi 
Marynarzami. Gdy zniknął granatowy mundur i zło
te guziki, wraz z nimi zniknęły wszelkie wlążące ich 
więzy. Jednego nie mogę przeboleć — bo gdyby to 
była nasza wada narodowa, no to jeszcze, ale to nie. 
Jest to nasza wada marynarska, inni byli przedsta
wiciele naszych sił zbrojnych tej wady nie posiada
ją, ich doroczne zjazdy nie świecą pustkami, a szcze
gólnie wśród nich wyróżniają się kawalerzyści. Przed 
ich wzorowym umiłowaniem tradycji i więzów kole
żeńskich należy pochylić głowę z wielkim szacun
kiem i uznaniem.

Szczęśliwi Brytyjczycy — powiadam i szczęśliwi 
kawalerzyści, jak ja im zazdroszczę.

Na zakończenie chciałem podać parę liczb, które 
mówiłyby same za siebie. Chciałem podać ogólną 
liczbę naprawdę czynnych członków Stowarzyszenia 
z wyszczególnieniem poszczególnych Kół. Nie zrobię 
jednak tego, wrażenie mogłoby być przykre.

Zawsze jednak chętnie służę ścisłymi liczbami o 
ile ktoś z członków zainteresuje się tą kwestią, i w 
tej sprawie zwróci się do mnie. Tu wystarczy jedynie 
nadmienić, że tak zwanych „członków drzemiących" 
mamy kilkakrotnie więcej niż członków czynnych. 
Należy jedynie gorąco życzyć, aby zechcieli się obu
dzić jak najprędzej z tego niepotrzebnego letargu.

Nie potrafiłem jednak kompletnie zwalczyć w 
sobie demona statystyki i jako kropkę nad „1“ pow
tórzę raz jeszcze liczby dotyczące naszego ostatnie
go zebrania koleżeńskiego.

* • *

W Londynie i okolicach mieszka około 120-tu 
czynnych członków SMW. Z tej liczby w zebraniu 
wzięło udział 20-tu, z tego tylko 5-ciu czy 6-ciu na
leżało do tak zwanej „starej gwardii".

Bardzo nieładnie, Panowie, bardzo nieładnie.

B. Jabłoński
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WŁĄCZENIE ADMIRALICJI DO MINISTERSTWA OBRONY

Wiadomość o zlikwidowaniu z dniem 1-go kwiet
nia Brytyjskiej Admiralicji i włączenie jej agend do 
ogólnego Ministerstwa Obrony, które obecnie obej
muje: Marynarkę, Wojsko i Lotnictwo ,może zainte
resować Kolegów. Otóż dawny Pierwszy Lord Admi
ralicji obecnie ma tytuł: „Minister Stanu dla Obrony 
(Królewska Marynarka)", a Sekretarz Admiralicji: 
„Drugi Stały Podsekretarz Stanu" (Królewska Mary
narka)". Ministrem Stanu został ostatnio „Pierwszy 
Lord Admiralicji" Lord Jellicoe, o nawiązaniu kon
taktu z którym podawaliśmy w przedostatnim nume
rze Sygnałów, a Drugim Stałym Podsekretarzem 
Stanu Mr. A.L.M. Cary, C.B.

Temu ostatniemu, z okazji objęcia stanowiska, 
S.M.W., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, 
przesłało gratulacje i otrzymało odpowiedź, którą po- 
dajemy w dosłownym brzmieniu.

M.P. Ministry of Defence

Dear Sir,
I write in reply to your letter of the 13th April 

telling me that your Association at its last meeting 
agreed to send me greetings and congratulations on 
becoming Second Permanent Under-Secretary of 
State (R.N.),

I am deeply conscious of the honour which your 
Association has done me by so warm-hearted and so 

generous a message of which I shall do my best to 
be worthy.

I would very much appreciate it if you would 
convey my grateful thanks to your Association in 
whatever way may seem to you most approprlate.

Yours sincerely
Michael Cary 

The Chairman, 
Polish Naval Association.

* * *

Utrzymano stanowisko Pierwszego Lorda Mor
skiego ,który jest jednocześnie Szefem Sztabu Mor
skiego i Drugiego Lorda Morskiego, mającego w 
swym ręku sprawy personalne.

W projekcie rządowym, wniesionym do Izb Usta
wodawczych, Radzie Obrony nadano nazwę „Navy 
Board", jednak to w Izbie Lordów nie uzyskało 
aprobaty, która zdecydowała, że ta Rada ma się 
nazywać „Admiralty Board" i rząd brytyjski, pod 
presją Izby Lordów, na to się zgodził.

A więc Admiralicja, która przez wiele wieków 
wywierała wielki wpływ nie tylko na politykę bry
tyjskiego imperium, ale i całego świata, przestała 
istnieć i teraz, chociaż w bardziej ograniczonym za
kresie, rolę obrony brytyjskich interesów morskich 
wypełniać będzie Królewska Marynarka...

KRONIKA STOWARZYSZENIA

Walny Zjazd SMW

W dniu 2 kwietnia odbył się 19-ty Walny 
Zjazd Członków i Delegatów S.M.W. Odpowiednio i 
starannie przygotowane obrady i dyskusje były treś
ciwe, rzeczowe i prowadzone z pełnym zrozumieniem 
tematu. Niezwykle sprawne i pewne prowadzenie 
obrad pod doświadczoną ręką kmdr. Wrońskiego 
spowodowało że Walny Zjazd trwał 6 i 1/2 godz. 
z 2-godzinną przerwą na obiad włącznie przy pełnym 
wyczerpaniu programu. (Na marginesie wspomina
my, że lat temu 10 nasze Zjazdy trwały bite 2 dni). 
Zjazd zakończył się jak zwykle wspólną herbatką 
towarzyską.

Nowy Zarząd Główny SMW został wybrany w 
następującym składzie:

Prezes w. Nadratowski, oraz koledzy: J. Bednarz, 
F. Biel, T. Budzyński, J. Busiakiewicz, R. Dulla, B. 
Jabłoński. W. Krzyżanowski, E. Liber, Julia Mackus, 
S. Olszewski, Z. Plezia, A. Ponikiewski, A. Reyman,

S. Wieczorkiewicz, F. Wizła, B. Wroński, B. żukowski. 
Gazetka Szkolna dla polskich dzieci w Niemczech

Redakcja wychodzącej w Londynie w nakładzie 
kilku tysięcy egzemplarzy gazetki szkolnej dla dzieci 
zwróciła się między innymi do Zarządu Głównego 
z prośbą o zaprenumerowanie kilku tysięcy egzem
plarzy, które byłyby wysyłane do szkół polskich w 
Niemczech.

Zarząd Główny uważając tę akcję za wysoce po
żyteczną zaprenumerował 100 egzemplarzy które są 
wysyłane do szkół polskich w Niemczech z zaznacze
niem, że jest to dar od Stowarzyszenia Mar. Woj.

Odwiedzili S.M.W.
Między wydaniem ostatnich dwóch numerów 

Naszych Sygnałów odwiedzili S.M.W.:
kol. J. Pawłowicz (po dłuższym okresie pływania)

„ K. Sawicz-Korsak (Kalifornia USA)
„ Z. Wisznicka-Kleczyńska (Połdn. Afryka)
„ M. Ołdakowski (po dłuższym okresie pływania) 
„ dr s. Nałęcz-Korzeniowski (USA)
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Członkostwo dożywotnie
Od ostatniego numeru Naszych Sygnałów człon

kostwo dożywotnie wpłacili:
kol. inż. M. Hlasko (Francja £ 10.10.0

„ S. Makoś (Glasgow) 10.10.0
„ W. Przygodskl (Australia) 10.10.0
,, H. Dąbrowski (Pld. Rodezja 10.10.0
„ T. Hermaszewski (Londyn) 10.10.0
., dr B. Danielewicz (Londyn) 10.10.0
„ dr S. Nałęcz-Korzeniowski (USA) 17.16.10

Powyższych kolegów witamy serdecznie w gronie 
członków z opłaconymi dożywotnio składkami, któ
rych liczba wzrosła ostatnio do 98. Z tytułu człon
kostwa dożywotniego na przestrzeni 8 lat wpłynęła 
do SMW suma £ 1097.19.8

Komisja Opieki i Fundusz im. J. Ginsberta 
Następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J.

Ginsberta:
kol. K. Hess 7. 1. 9

„ M. Kuhn 1.00.00
„J. Bednarz 10.00
„A. Sitko 1.15.00
„ M. Żebrowski 1.10.00
., J. Tumaniszwili 2.11.10
,,H. Kozłowski 1.10.00

Liga Morska Oddział 15, Gdynia 25 doi.
Przekazane przez Koło New York z 
depozytu w SMW 49.10.7
Ofiarodawcom za przekazane dary serdecznie 

dziękujemy.

Nasze róże na Monte Cassino
W tym roku Wojsko nasze uroczyście obchodziło 

20-lecie polskiego zwycięstwa pod Monte Cassino. 
Zwycięstwo to przeszło do historii walk światowych 
jako wielki triumf oręża polskiego.

Do Włoch udały się delegacje ze wszystkich kra
jów w których obecnie osiedlili się żołnierze 2-go 
Korpusu, który to wielkie zwycięstwo wywalczył.

SMW, licząc się z dużymi kosztami, nie wysłało 
specj alnej delegacji, a pragnąc uczcić pamięć poleg
łych, postanowiło złożyć kwiaty. O to zwróciliśmy się 
do gen. W. Andersa jako Protektora 1 członka Komi
tetu Honorowego SMW. Było dla nas wielkim za
szczytem, że ten który we Włoszech nasze wojska 
prowadził od zwycięstwa do zwycięstwa, ukoronowa
ne zdobyciem Monte Cassino, sam osobiście imieniem 
SMW nasz wieniec pod Pomnikiem Poległych złożył.

Wieniec SMW był uwity z biało-czerwonych 
róż, a na biało-czerwonej wstędze uszytej na wzór 
bandery wojennej złotymi zgłoskami napisano: 
„Bohaterom poległym pod Monte Cassino — Stowa
rzyszenie Marynarki Wojennej".

Przebieg całej uroczystości nadawały: włoska 
telewizja oraz radiowe rozgłośnie zarówno konty
nentalne jak i amerykańskie. Obszerne sprawozda
nia z tej uroczystości podano nie tylko w prasie 
polskiej ale i obcej, przypominając to wielkie polskie 
zwycięstwo przed 20-tu laty.

Uczczenie pamięci Admirała Świrskiego
Przed pięciu laty, dnia 12 czerwca 1959 r„ zmarł 

ś.p. Admirał Jerzy świrski.
Nabożeństwo dla uczczenia pamięci Admirała 

świrskiego odprawione było w kościele Brompton 
Oratory w Londynie przed ołtarzem Matki Boskiej.

Po nabożeństwie, wraz z Admirałową Świrską, 
udaliśmy się na cmentarz przy Brompton Rd„ gdzie 
na grobie Admirała złożono kwiaty.

Covenanty na SMW
Zarząd Gł. SMW idąc w ślady innych organizacji 

społecznych postanowił wszcząć wśród swoich człon
ków i osób z poza Stowarzyszenia akcję dla uzyski
wania stałych darów na cele charytatywne SMW 
czyli t.zw. „covenants“. Wychodząc z założenia że 
wszyscy koledzy znają zasady tej darowizny, ogra
niczamy się jedynie do podania wiadomości, że 
wszyscy ci, którzy by pragnęli zrobić coroczny zapis 
na cele SMW mają już otwartą drogę po temu.

Pierwsze covenanty na SMW przekazali:
Vice Adm. Sir. James

A. G Troup K.B.E., C.B. £ 6.2.6 rocznie
Mr. W. R. Todd 10.0.0

Z żałobnej karty
Dnia 30 marca br. zmarł śmiercią tragiczną por. 

mar. inż. R. Haberlau. Wypadek miał miejsce w 
kopalni w Whitebank w Południowej Afryce gdzie 
por. Haberlau pracował jako inżynier od lat blisko 
15-tu. Inż. Haberlau skończył wydział mech. Szkoły 
Morskiej w Tczewie, następnie Politechnikę Gdań
ską, był oficerem Mar. Woj. w czasie wojny z przy
działem do K.M.W. Przemiły i zacny kolega uosobie
nie szlachetności i dobroci serca był przez nas 
wszystkich którzy go znali, serdecznie łubiany 
i szanowany.

Cześć Jego Pamięci.
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Lailly en Val, 3 maja 1964.

Wielce Szanowni Panowie Koledzy,
Serdecznie dziękuję Panom za powiadomienie 

mnie o odbytym Walnym Zgromadzeniu i za cieple 
słowa pod moim adresem w związku z tym. dla ży
cia naszego Stowarzyszenia, tak ważnym ewene
mentem.

Z wielką przyjemnością czytam ostatnie wyda
nia „Naszych Sygnałów" Doskonale pisemko, wiel
ce wartościowe dla naszego zespołu! Gratuluję Re
dakcji za rzetelną i przy tym formalnie tak popraw
ną pracę, wartościową dla historii naszej marynarki.

Przesyłam wszystkim Kolegom najlepsze pozdro
wienia a Panom z Zarządu podziękowanie i wyrazy 
głębokiego poważania.

Szczerze oddany,
J. Unrug

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
2 marzec 1961

Naprawdę bardzo dawno się nie odzywałem. 
Tak jakoś nic nie było godnego uwagi i monotonne 
nasze życie tu w Toronto, życie towarzyskie wśród 
kolonii może i kwitnie, ale nasze życie towarzyskie 
niezbyt wybujałe. Spotykamy się dosyć często z 
kmdr. Zajączkowskim i kmdr. Durskim. Bardzo 
ładnie było ze strony por. Glińskiego o zainicjowa
nie zebrania oficerów Mar. Woj. na dzień 10 lutego. 
W zeszłym roku dosyć sporo nas się zebrało. Nieste
ty w tym roku fiasko, nawet ja w tym dniu praco
wałem i nie mogłem być. W ogóle było tylko parę 
osób.

Co słychać w szanownym Londynie? Co mam 
za złe „Naszym Sygnałom" że mało podają wiado
mości z Anglii. Nic prawie nie wiemy jak nasi ko
ledzy się urządzili na terenie Anglii. Jak się ułożyły 
stosunki z Lotnikami?

Teraz chciałem zakomunikować że zaszły pew
ne zmiany w moim życiu. Udało się mnie otrzymać 
pensję — War Allowance. Wobec czego nie pracuję. 
Zasadniczo nie mam prawa mieć stałej posady, mo
gę tylko dorywczo part time zarobić. Skromnie wią- 
żerny -koniec z końcem. Mamy małą posiadłość do
kąd wyjeżdżamy na lato, ale zimę spędzamy nadal 
w Toronto...

A.Hulewicz

M. KOWNACKI Moyie, B.C. Canada
1 kwietnia 1964

...Ja do nikogo nie piszę bo mi tu jest mar
kotno, 1 jakoś niezbyt dobrze się czuję.

Piszę więc do Pana, żeby to trochę wyrównać. 
Oto garść wiadomości pro domo mea —

Przy końcu marca temperatura spadła tu nagle 
do circa —10 F. He to będzie po przeliczeniu na 
złote polskie? — coś 23 stopnie mrozu, tak? To było 
zaskoczenie taktyczne, i zaraz mi rury pozamarzały.

Ale ponieważ ja teraz jestem drenażystą, i mam 
nawet dyplom inżyniera klozetowego (honoris cau
sa), więc jakoś uratowałem sytuację. Nic nie popę
kało. Całe szczęście.

Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, a odmarzłby 
ogon wilka.

Drenaż proszę Pana, wymaga nie tyle facho
wego wykształcenia, co kompletu dobrych narzędzi. 
Najważniejszym z nich jest czajnik z gorącą wodą 
1 parę brudnych ścierek. Lampy lutowniczej nie 
mogłem użyć bo jej nie mam. Pożyczył ją ode mnie 
kiedyś mój sąsiad, Szwajcar — i spalił całą swoją 
budę doszczętnie, razem z moją lampą. Pożaru nie 
mogliśmy ugasić, ponieważ rury były zamarznięte, 
jezioro i rzeczka też, więc nie było wody. A śnieg nie 
chciał się topić, nawet kiedyśmy go rzucali w ogień, 
co jest przeciwne prawom fizyki. Bezprawie rządzi 
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tym światem. Dlatego niech Pan nigdy nie używa 
lampy lutowniczej.

To jest istna Syberia, ta Kanada. Trudno się 
dziwić. Vancouver leży vis-a-vis Władywostoku. A 
cóż to jest cieśnina Beringa? Raz plunąć. Biegun 
północny też, zdaje się, jest gdzieś niedaleko stąd. 
Jak tylko stamtąd dmuchnie, to mi tu od razu 
wszystkie świeczki gasną.

Meteorologia była b. miła w teorii, w Toruniu 
przy tablicy, ale jest raczej nieprzyjemna w prak
tyce ,na wygnaniu w Kanadzie. Zwłaszcza na stare 
lata. W Anglii mokłem. Tu marznę. Co u licha? 
Następny mój przydział będzie w piekle. Tam przy
najmniej jest i sucho i ciepło. I sprawiedliwości 
stanie się zadość. Kończę bo się spieszę, żeby zdą
żyć na tego gołąbka, który poleci stąd, via biegun 
północny, z moim listem do Pana. Czy wie Pan, 
skąd się wywodzą gołąbki pocztowe? — od skrzyżo
wania gołębi górskich, czyli skalnych, z urzędnika
mi poczty. Pamiętam to z wykładów na Kursie 
Łączności w Zegrzu, pod Modlinem. Załączam moc
ny uścisk dłoni, życzę Wam Wszystkim na XIX 
Zjeździe dużo zdrowia i trochę dobrobytu.

M. Kownacki.

Z. PROSZEK Galt, Canada
2. 4. 1964

Co dzień kartki kalendarza są przewracane, 
robi się to machinalnie, automatycznie, bez głębsze
go zastanawiania się, że każda kartka przewrócona 
— odłożona to jest właśnie jeden dzień więcej na
szego życia, która dopełnia przeszłość naszą i gro
madzą się nasze wspomnienia, a przecież życie na
sze jest nieodwracalne. Mało ludzi nad tym się 
zastanawia i ja do tej kategorii zaliczam siebie 
również; bo gorzej byłoby gdybym powiększyła sze
regi zastanawiających się. Cieszę się z życia jakie 
ono jest to jest, raz daje radość to znów przykre 
chwile, jest przynajmniej urozmaicone. Narzekam 
jedynie, gdy córka nie chce słuchać, bo przecież na
rzekanie na te czy inne problemy, które nas w życiu 
codziennym spotykają, nie pomoże.

Chciałabym bardzo kiedyś przeskoczyć ocean, 
który nas dzieli i znaleźć się wśród Was, pogawę
dzić, przerzucić się w las wspomnień ,ale niestety 
nie wiem, kiedy to nastąpi.

Dużo radości dają nam „Nasze Sygnały" zaw
sze z mężem staramy się na wyścigi przeczytać.

życie nasze płynie starym ustabilizowanym 
mniej więcej torem z pewnymi odchyleniami, tak 
jak w życiu każdego człowieka.

Zdrowie dzięki Bogu dopisuje, nie licząc przej
ściowych zaziębień i gryp, którą właśnie przecho
dzę, męczy mnie dość mocno, lecz liczę, że parę dni 
to jeszcze potrwa takiego zamroczenia, gdyż chodzę 
dosłownie jak po kilku głębszych — nie jest to 
przyjemne uczucie

Mąż mój stale pracuje w tej samej fabryce. Ro
boty obecnie mają b. dużo, gdyż przedsiębiorstwa 
chcą wykorzystać czas przed nowym podatkiem. 

który ma wejść w życie od 1 lipca. Córka b. dobrze 
się uczy, żadnych kłopotów pod tym względem nie 
mamy z nią. Obecnie jest w 7 klasie szkoły pod
stawowej, jeszcze pozostanie jej 8 klasa i pomasze
ruje do gimnazjum. Po dzieciach widać jak czas 
szybko mknie.

Ja w dalszym ciągu prowadzę szkółkę polską. 
Stwierdzić muszę czym dalej tym gorzej. Polonia 
błyskawicznie się wynaradawiaz Ciekawa jestem jak 
się przedstawia ten stan rzeczy na terenie Anglii?

Co słychać u Państwa? Jak zdrowie p. Haliny? 
Od czasu do czasu spotykam się z Wandą śliwińską- 
Kossobudzką i wówczas wertujemy okres pobytu w 
Marynarce. Była u niej ostatnio z New York Jadzia 
Chruściel — córka gen. Chruściela. Mieszka z mat
ką i siostrą, nieźle się urządziły. Bardzo czynny 
udział bierze w życiu polskiego harcerstwa na te
renie Stanów.

W listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy pań
stwa Jasłowskich. Oboje świetnie wyglądają. Są 
zawsze młodzi duchem a to wiele znaczy w życiu 
każdego człowieka. Pan Komandor pracuje w Ma
rynarce plus oboje farmują. Wybieramy się do nich 
z wizytą ,ale stale brakuje tego drogocennego czasu.

Przesyłam moc serdecznych pozdrowień wszyst
kim znajomym.

Zofia-Hanka Proszek z rodziną

New York 6 kwietnia 1964

Właściwie to już więcej niż dawno chciałem 
długo i szeroko opisać moje dzieje za lat ostatnich 
prawie 16-cie, no ale jak dotąd kończy się to na 
dobrych chęciach. Przecież żaden z nas czasu na 
zabawie nie spędza, no więc na pewno i tym razem 
Zarząd mnie zrozumie.

Chciałem tylko powiedzieć, że jak dotąd to w 
Stanach spotkałem oczywiście Zyzia Zawistowskie
go, który choć pół żołądka stracił niedawno, to 
świetnie to gębą nadrabia. Ten sam Zyzio, nic się 
nie zmienił.

Karol Mayer też kiedyś błysnął na jakimś .par
ty" chyba z rok temu, świetnie wyglądający, pełen 
animuszu, ot ten sam Karol.

Nareszcie nie potrzebuję podróżować i ze spo
kojem mogłem podpisać trzyletni kontrakt na mie
szkanie. Zresztą całe to moje wieloletnie podróżo
wanie zakończyłem postojem na Tahiti, co w połą
czeniu marynarskiego romantyzmu z amerykańs
kim „expenses account" było chyba lepszym zakoń
czeniem niż Mutiny on the Bounty.

Jak mnie objaśniano w konsulacie francuskim 
w Sydney, dla przyjemnego spędzenia czasu na Ta
hiti potrzeba być milionerem, mieć 25 lat i mówić 
po francusku. Ja mogę mówić po francusku i bardzo 
się cieszę, że tylko temu jednemu warunkowi mogę 
odpowiadać. Pierre Loti niczego nie przesadził.

Proszę przyjąć wiele najlepszych pozdrowień dla 
wszystkich, którzy choć daleko dla wzroku, są zaw
sze tak bliscy dla serca.

Tadeusz Jekiel.
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Park Meadowląnds, .
S. Rhodesla >>' 

Maj 1964
Dużo wody upłynęło od czasu, kiedy byłem w 

Londynie i duże zmiany zaszły na całym świecie. 
Kiedy tu przyjechałem to wyglądało na to, że będę 
mógł żyć spokojnie w tym kraju do śmierci, ale teraz 
to i tego nie jestem pewien. Nie warto ml się roz
pisywać na ten temat, bo pewno w brytyjskich ga
zetach można przeczytać na ten temat więcej, niż 
w tutejszych. Kłopot polega na tym, że Wy możecie 
tylko czytać bzdury napisane przez dobrodusznych 
Idealistów, którzy teoretyzują jak Marx i Lenin na 
temat komunizmu. Teoria pięknie wygląda na pa
pierze, ale w praktyce nie wychodzi. Oddanie rządu 
murzynom dałoby się porównać do oddania rządów 
w rodzinie najmłodszym dzieciom, które mają 
psotne usposobienie. Ojcu i matce tłumaczą, że ro
dzina jest duża, dzieci są w większości i wobec tego 
one mają rządzić.

Płakać się chce, jak się pomyśli, że połowa lud
ności Europy mogłaby dostatnio żyć na terenie 
rozwiązanej Federacji, włącznie z murzynami, ale 
„wolność" wymaga, żeby wszystko stracić i oddać 
rządy w Południowej Rodezji trzem milionom mu
rzynów. Czyja wolność? Murzyni nigdy nie byli tak 
wolni, jak pod rządami Europejczyków 1 nigdy nie 
będą. Przed przyjściem Europejczyków nie wymyś
lili nawet koła; teraz więcej murzynów ma samo
chody, niż cała Polska.

Zasyłam pozdrowienia. H. D. Dąbrowski.

Pretoria, 2. 4. 1964.

Panowie!
Dzisiaj pochowaliśmy w Witbank Waszego i Na

szego Kolegę inżyniera Romana Haberlau‘a, który 
zginął tragicznie 30.3.64. zmiażdżony w fabryce, w 
której pracował lat 16.

Kolega i przyjaciel takiego kalibru, że żegnała 
Go Polonia Południowo-afrykańska od równika do 
Przylądka Dobrej Nadziei... Zebrać w naszych wa
runkach 150 osób w dzień powszedni to wielka rzecz 
na naszym terenie.

Trumnę pokrywała nasza bandera z ex s/s 
Kościuszko (były O.R.P Gdynia), na którym niżej 
podpisany zakończył oficjalną służbę dla naszej 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ostatnią posługę oddał 
mu w katedrze i na cmentarzu niosąc trumnę — 
pożegnał Go w imieniu obecnych i nieobecnych ko
legów Marynarki Handlowej i Wojennej.

Tą drogą, przeto, uprzejmie proszę o puszczenie 
w świat tej smutnej dla nas wszystkich wiadomości.

Kończąc tę smutną relację ślę moc pozdrowień 
tym wszystkim, którzy mnie pamiętają, wdowie 
zaś>, pani Haberlauowej jeszcze raz szczere wyrazy 
współczucia.

Bolesław Brazgalski z żoną Ireną.
N.B.Może Panowie mnie ten numer z klepsydrą 

przyślą? Z góry dziękuję.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI.

Z LONDYNU
Siedzę przy stole, z fajką, z kieliszkiem wina, ra

dio gra piękne melodyjki, jest mi bardzo dobrze i 
wygodnie, gdyby nie głos sumienia zapędzający do 
pracy. Parokrotnie w listach od rozrzuconych po 
świecie kolegów spotkałem prośbę, ba żądanie, by o 
londyńskich kolegach więcej było wiadomości w Na
szych Sygnałach. Łatwiej z naszego pisma dowie
dzieć się co słychać u kolegi w Argentynie, Afryce 
czy na Bahamas, niż co się dzieje u siedzących 1 
zakamuflowanych na miejscu londyńczyków. Sta
ram się tę lukę w swych nieudolnych kronikach jak 
mogę wypełnić i na ostatni Walny Zjazd poszedłem 
z mocnym postanowieniem zdobycia materiału do 
dzisiejszej kroniki. Tym bardziej, że jedna z naszych 
stałych czytelniczek stwierdziła, że (mimo błędów) 
można się z mej kroniki dowiedzieć, co się właśnie u 
londyńskich marynarzy dzieje. „Mógłbyś więcej, do
kładniej i lepiej" dodała, a że życzenie płci pięknej 
dla nas płci upośledzonej jest rozkazem, chciałem 
wywiązać się z zadania jak najlepiej. Ale właśnie 
z tym przysłówkiem mam najwięcej kłopotu. Bo 
więcej i dokładniej może mi się uda napisać, ale 
lepiej? Już chyba nigdy nie potrafię podwyższyć 
poziomu mej prozy, osiągniętego przy ściąganiu za
dań szkolnych w gimnazjum św. Jacka w Krakowie 
w latach trzydziestych obecnego stulecia.

Wracam jednak do tematu zanim roztkliwię się 
nad wspomnieniami z ławy szkolnej, twardej szcze
gólnie w te dni, kiedy w myśl już dziś niemodnych 
metod pedagogicznych starano się pakować mi wie
dzę do głowy z wręcz przeciwnej strony przy pomo
cy wymyślnych narzędzi tortur. Nic nie pomogło, 
ale... nie o tym mam pisać. Przerzucam więc myśli 
ze zmaltretowanego siedzenia na ostatni walny 
zjazd, który miał miejsce 2-go kwietnia w niedzielę. 
Zjazd w tym roku był wydaje mi się bardzo ciekawie 
obsadzony. Obok „regulars" parę nowych twarzy. 
Największą niespodziankę zrobili nam koledzy Z. 
Krasucki i P. Surzyn, których od lat (dwydziestu?) 
nie widzieliśmy. Kol. J. Pawłowiczowi udało się nie 
być w morzu, a z Manchester przybył kol. T. Lesisz, 
który wiele i bardzo ciekawych rzeczy nam o życiu 
Manchester‘skiej Polonii opowiedział. Ze wstydem 

słuchaliśmy o pięciuset polskich dzieciach w pols
kiej szkole, a tu w Londynie... w większości wypad
ków małżeństwa bezdzietne. Wnioski kol. Lesisza 
proponujące ufundowanie urny pamiątkowej i po
parcie ogólnopolskich celów w północnej Anglii 
zostały przyjęte i uchwalone przy pełnym poparciu 
zebranych.

Z Plymouth przyjechał kolega Wolny, który dość 
smutne miał dla nas wiadomości. W ostatnim roku 
paru kolegów z Plymouth odeszło z naszego grona. 
Bardziej optymistyczne sprawozdanie złożył kol. 
Wieczorkiewicz z Brighton opowiadając o imprezach 
i obchodach jakie nieliczna grupa marynarska urzą
dza sobie w Brighton. Kol. Lassa z Glasgowa nie 
mógł przyjechać na Zjazd. Przysłał natomiast bar
dzo dobre sprawozdanie z pracy Koła Glasgow, któ
re zrobiło na obecnych jak najlepsze wrażenie. Koło 
w Glasgow mimo, że liczebnie też niewielkie wydaj e 
się być bardzo sprężystą organizacją, o dużym zna
czeniu w polskiej społeczności Glasgowa.

Koledzy Wolny i Wieczorkiewicz weszli do pre
zydium Zjazdu, któremu przewodniczył kmdr. B. 
Wroński, a sekretarzowała kol. A. Cieszkowska.. Nie 
chciałbym kol. Cieszkowskiej robić konkurencji, ale 
warto w Naszych Sygnałach zanotować, że chyba 
najciekawszą częścią Zjazdu był referat kmdr. Wroń
skiego o inicjatywie PUCALU stworzenia domu o- 
gólnopolskiego w Londynie. Zanim przejdę do naj
ważniejszej części zjazdu — do przerwy obiadowej — 
chciałbym zaznaczyć, że koledzy prezes Nadratows- 
ki, kmdr. Busiakiewicz i kmdr. Jabłoński, inż. Biel, 
uzupełniali krótkimi uwagami sprawozdanie z prac 
ustępującego zarządu. Dało mi to okazję wyrazić 
podziękowanie stałym współpracownikom Naszych 
Sygnałów kmdr. Pławskiemu, Kosianowskiemu. Rey- 
manowi i kol. Wasilewskiemu. Bez ich współpracy 
wydaje mi się, że nawet jednego numeru na rok 
nie udałoby mi się przygotować. A że z redagowania 
Naszych Sygnałów się nie wykręciłem, bardzo proszę 
koleżanki i kolegów umożliwić mi przeczytanie dłuż
szej listy stałych współpracowników na Zjeździe w 
1965 r. Bardzo pomocne w wydawaniu Naszych Syg
nałów były rady i wskazówki udzielane mi w ubieg
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łym roku przez kol. Halinę Wójcik i panów Busia- 
kiewicza, Olszewskiego i Wrońskiego.

Jeszcze dwie rzeczy chciałbym zanotować w 
części sprawozdawczej: Kol. prezes Nadratowski w 
swym sprawozdaniu podkreślił nasz udział w pra
cach emigracji: świadczenia naszego Stowarzysze
ni na cele ogólnopolskie są podawane w Naszych 
Sygnałach i łatwo jest stwierdzić, że stanowią sumę 
wcale poważną. Ponieważ tablica w murze dock- 
yard‘u w Plymouth będzie musiała być zdjęta, bo... 
nie będzie muru, a swym kształtem i wielkością nie 
nadaj e się do wmurowania we wnętrzu ,nowa pa
miątkowa tablica została zaprojektowana przez Je
rzego Skolimowskiego — jednego z czołowych archi
tektów polskich, i wykonana w brązie będzie wmu
rowana w kaplicy św. Jerzego w katedrze Westmin- 
steru.

A druga rzecz na którą chcę zwrócić uwagę to 
bardzo rzeczowe dane na temat opieki podane przez 
kol. Julię Mackus. Nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie 
rząd daje zapomogi wszystkim tym, którzy tej zapo
mogi potrzebują, dodatkowe zasiłki są bardzo pot
rzebne. W konkretnym wypadku kolegi, który zna
lazł dach nad głową w domu czy obozie dla inwa
lidów, cały zasiłek rządowy zabiera zarząd domu, a 
pensjonariusz dostaje tylko parę szylingów na ty
dzień. Za mało na przybory toaletowe i znaczki 
pocztowe. Cóż dopiero mówić o paczce papierosów. 
Znane wszystkim poświęcenie i troska jaką kol. Julia 
Mackus wkłada w swą pracę w Komisji Opieki i 
gruntowna znajomość tematu spotykają się z uzna
niem i zaskarbiają jej wdzięczność Walnego Zjazdu.

W przerwie obiadowej spotkałem się z bardzo 
mocną opozycją grona bliskich sercu memu kolegów 
alkoholików (to nie jest chęć degradacji naszych 
charakterów, tylko stwierdzenie wytycznej linii na
szego „hobby". Jeden zbiera znaczki pocztowe, drugi 
... pije whisky). Niewątpliwie Walny Zjazd jest 
wspaniałą okazją do wypicia z tym czy z tamtym 
kieliszka a 1 tych i tamtych jest dość wielu) pod 
dawne lata i pod pomyślną przyszłość. Ale propo
nowałem odłożyć okazję na... pó zjeździe, gdy już 
żadne obowiązki organlzacyjno-obywatelskie nie bę
dą przeszkadzać w konsumpcji napojów wyskoko
wych. Logika opozycji jednak wygrała. Po pierwsze 
zdecydowali: napijemy się w południe, a „za to" nie 
będziemy zabierać głosu w popołudniowych obra
dach, co tylko przyczyni się do usprawnienia zjazdu. 
A po drugie: pocóż skracać cenny „drinking time" 
do krótkiego wieczoru, kiedy to każdy już spieszy się 
do domu. Nawet gdyby mnie logika tych wypowiedzi 
nie przekonała, dałby mi rady kol. A. Guluk, który 
z przemiłym uśmiechem, nim powiedziałem co piję, 
stał przede mną z szklanicą whisky. Rozgrzany 
pierwszym i drugim kieliszkiem postanawiam zdobyć 
się na odwagę i zapytać tego i tamtego (a tych i 
tamtych, jak już pisałem, jest dość wielu) o jakieś 
dane osobiste do Naszych Sygnałów. Najpierw wpad
łem na Jurka Hobota. Pytam się go, tłumacząc że to 
do Naszych Sygnałów, co robisz? Wódkę piję, odpo
wiada krótko. Napiliśmy się i na tym skończył się 
mój pierwszy wywiad.

Lunch jem w przemiłym towarzystwie pani 
Cieszkowskiej i panów Wrońskiego, Plezl, Budzyń
skiego i Ponikiewskiego. Wiem, że najbardziej zaz
drość będzie tym co nie mogli być na Zjeździe, jeśli 
napiszę z kim siadłem do stołu, niż jeśli podam do
kładne menu. Kmdr. Wroński opowiada doskonałe 
anegdotki, bardzo często prawdziwe; nie próbuję ich 
tu podać, bo na pewno bym coś przekręcił. Jeszcze 
przed kawą Andrzej Ponikiewski opowiada parę os
tatnich kawałów politycznych. Bardzo dowcipne his
toryjki... ale zakrzyczeliśmy go, że z takimi kawa
łami powinien poczekać na kawę...

Po lunchu w kuluarach zjazdowych szukamy 
chętnych kandydatów do nowego Zarządu: o dziwo- 
przychodzi nam to bez trudności. A ja przy okazji 
z uporem godnym lepszej sprawy zdobywam wiado
mość o londyńczykach. Właśnie od kolegi F. Wizło- 
otrzymałem podpis, że zgadza się na wybór do za
rządu i wyciągnąłem z niego, że ma zakład fryzjerski 
i klinikę trichologiczną przy stacji na Putney. Jego- 
córka Rosanna, którą poznaliśmy na wspólnym obie- 
dzie, ma już 19 lat, a 18-lętni syn Marek (też bywa
lec naszych towarzyskich wieczorów) rozpoczyna, 
studia hotelarstwa w Ealing College.

Do Zarządu namówiłem też kol. J. Bednarza, 
który podczas wojny wydostał się z Rosji i służył na, 
ORP ślązaku i Błyskawicy. Dziś z żoną Angielką, 
mieszka w Edmonton. Starszy syn Antoni jest w 
gimnazjum, młodszy, Paweł, właśnie zdał egzamin t. 
zw. „eleven plus". Kol. Bednarz jest instruktorem 
kierowców na „Piccadllly Linę" londyńskiej kolejki 
podziemnej.

Z kolei przyłapuję kol. K. Łowczynowsklego. 
Miałem wielką przyjemność spotkać państwa Łow- 
czynowskich wraz z dziś już jedenastoletnim An
drzejem i sześcioletnim Krzysiem w 1962 i 1963 roku 
na wakacjach, gdzie kol. Łowczynowski był bardzo 
wysoko ceniony przez innych letników jako prawdzi
wa kopalnia historyjek, kawałów i dowcipów, opo
wiadanych z olimpijskim spokojem ku uciesze słu
chaczy. Pan Łowczynowski mieszka na Ealing 1 jest 
w cywilu buchalterem.

Kol. W Szabunia, którego wraz z czarującą żoną 
miałem przyjemność spotkać w Rye podczas wakacji 
ubiegłego roku, mieszka na Crystal Pałace 1 pracuje 
w meblarstwie. Państwo Szabuniowie mają dwóch 
synów, Bernarda piętnastoletniego i sześcioletniego 
Bogdana.

Wielką niespodziankę i olbrzymią przyjemność 
sprawił mi swym przybyciem Piotr Surzyn. Pod ko
niec przerwy obiadowej stanął w drzwiach baru, 
spojrzał po obecnych, zatrzymał swój wzrok na mnie, 
uśmiechnął się, jak to P.otr potrafi, aż nam się 
smutno zrobiło, podszedł do nas i powiedział: whisky 
się napiję. A ostatni raz widzieliśmy się w Plymouth 
w 1944 r„ gdzie był wykładowcą na kursie oficerów 
sygnałowych. Jako młodszy stopniem i dużo młodszy 
wiekiem (sic!) miałem przyjemność być słuchaczem. 
Piotr Surzyn zjawił się o 10 miesięcy za późno na 
zjazd swego rocznika, o czym zaszyty w Kent nie 
wiedział. Wspominamy dawne lata w Plymouth, do
wiaduję się, że po latach pływania w marynarce 
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handlowej Piotr Surzyn osiadł na lądzie, ba, nawet 
pod ziemią, bo jest elektrykiem w kopalni węgla koło 
Dover. Tam też mieszka (koło Dover, nie w kopalni) 
wraz z żoną Margery Ellen, szesnastoletnią Alicją, 
która właśnie zdaje pierwszą część matury (O level) 
i synami, osiemnastoletnim Stanisławem, który w 
nowym roku szkolnym idzie na uniwersytet studio
wać języki i dziewięcioletnim Pawłem, który jeszcze 
na uniwersytet się nie wybiera.

Jeszcze mam okazję przyłapać na parę minut 
kol. K. Zielińskiego, z ex załogi Pioruna, który obec
nie też pracuje jako inżynier elektryk, jest kawale
rem (jak mu się to udało?) i wolność swą pielęgnuje 
na Notting Hill Gate. Rozglądałem się właśnie za 
następną ofiarą, gdy porwany falą spieszących się 
na obrady znalazłem się na sali.

Po południu uchwalamy program pracy dla No
wego Zarządu, w zasadzie ramowo podobny do po
przednich programów z tym, że zostawiamy Zarzą
dowi do uznania moralne i materialne poparcie ini
cjatywy Polskiego Ośrodka Kulturalno-Społecznego 
w Londynie. Następnie wybieramy nowe władze Sto
warzyszenia. O dziwo, do nowego zarządu wchodzą 
nie tylko koledzy, którzy byli w ustępującym za
rządzie.

Kończymy Zjazd towarzyskim zebraniem z ka
wą, herbatą i ciasteczkami. Omawiamy sprawy 
mniej ważne, kto będzie co robił w nowym zarządzie 
i bardziej ważne, kto z kim zagra w bridża, gdy 
opróżni się kancelaria po ukonstytuowaniu się za
rządu. Podczas podwieczorku mam okazję parę słów 
zamienić z kol. R. Dullą, który z ustępującego za
rządu przeszedł do nowego, z kol. T. Hermaszewskim, 
który, jak co roku, jest czujnym cerberem czy szum
nie mówiąc jednym z członków komisji weryfika
cyjnej i przy wejściu na salę sprawdza żąda podpi
sów i rozdaje przekazane głosy. Spotykam kol. A. 
Jaraczewsklego który dyskretnie na zjazd przybył 
już po szukaniu ochotników do Zarządu i kol. H.R. 
Kamińskiego. bez którego nie mielibyśmy komisji 
rewizyjnej. Parę miłych słów zamieniam ze swym 
pierwszym przełożonym w Marynarce Wojennej kol. 
B Karczewskim, który zdradzał ml tajemnice wiedzy 
morskiej, gdy w 1940 roku jeszcze bardzo zielony 
(chodzi o mundur wojskowy) zostałem zaokrętowa
ny na ORP Gdynia.

Witam się z koi.S. Knyszyńskim, z kol. Edkiem 
Liberem obgadujemy następny piknik, a z kmdr. L. 
Mizgalskim wspominam dobre (głównie) 1 złe strony 

ostatniego wspólnego obiadu w rocznicę Zaślubin z 
Morzem, z kol. B. żukowskim współpracowałem w 
ustępującym zarządzie w komisji opieki. W tym roku 
on w komisji pozostał.

Po zebraniu organizujemy dwa stoliki brydżowe. 
Warto wspomnieć o tym, bo wyniki były dość cie
kawe. Przy jednym stoliku kol. Busiakiewicz, Ol
szewski a nawet spokojny Sągajłło „przejeżdżali" się 
co chwilę po biednym Zbyszku Plezi, który, by im się 
odwdzięczyć za rady i wskazówki, ograł wszystkich 
trzech. Przy naszym stole zaczęliśmy w piątkę z ko
legami Budzyńskim Ponlkiewskim, Wolfem i Zub- 
kowskim, a drugą rundę zagraliśmy w czwórkę, bo 
Kostek spieszył do domu. Przy naszym stole też były 
wyniki ciekawe (dla mnie). Siedem robrów grałem, 
siedem wygrałem. I nie straciłem zupełnie czasu, bo 
zdążyłem się dowiedzieć, że Stefan Wolff wraz z pa
nią Janiną mieszkają na White City i że Stefan jest 
traffic manager‘em w firmie amerykańskiej, produ
kującej maszyny dla przemysłu żywnościowego. A 
Kostek Zubkowski i czarująca pani Tota uświetnili 
Kilburn, zakładając koło ratusza „delicatessen". 
Siedmioletnia Monika i młodszy od niej Marek jesz
cze Rodzicom nie pomagają.

Ale wracając do brydża to od ostatniego numeru 
Naszych Sygnałów mieliśmy niedzielną sesję brydżo
wą w niedzielę palmową. Na tym niedzielnym bry
dżu i brydżu pozjazdowym dało się zauważyć nie
obecność najbardziej entuzjastycznego brydżysty w 
SMW kmdr. S. Dzienisiewicza, którego tylko choroba 
w szpitalu powstrzymała od dołączenia do nas. Z 
przyjemnością podaję dobrą wiadomość, że kmdr. 
.Dzienisiewicz jest już zdrów i... upomina się o bry
dża. Do mementu oddania mej nieudolnej kroniki do 
druku brydża jeszcze nowy „zespół pierwszego wice
prezesa" nie urządził a nawet nie zapowiedział. Nie 
będę jednak zanadto na ten zespół piorunował, jako 
że sam też jestem w tym zespole.

Na zakończenie niewtajemniczonych chciałbym 
poinformować, że piracką radlostację-statek (nie 
statek piracki) przyprowadził kol. Marek Ołdakow- 
ski z Texas do Irlandii. Codziennie niedzielne gaze
ty z początkiem kwietnia pełne były opisów, wywia
dów i nawet fotografii. Kol. Ołdakowski wygląda na 
nich bardzo po zejmańsku. „Mi Amigo" o wyporności 
107 ton jest w ,reficie“ jak uprzednio „The Caroline", 
pierwszy statek transmitujący lekką muzykę spoza 
granicy wód terytorialnych.

Wiesław Krzyżanowski
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