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W 25 LAT OD UROCZYSTEJ CHWILI 
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

W tym roku święto Marynarki Wojennej ob
chodziliśmy bardzo uroczyście, w Londynie w so
botę 6-go lutego odbyła się akademia w sali tea
tralnej Ogniska Polskiego, wieczorem tego samego 
dnia doskonała zabawa wraz z obiadem, w nie
dzielę 7-go lutego Msza święta w kościele św. An
drzeja Bobo li. W środę 10-go lutego nastąpiło od
słonięcie tablicy pamiątkowej. Obchody święta w 
Glasgow j w Brighton miały nie mniej uczestników 
nlz uroczystości londyńskie. Sprawozdania z tych 
ośrodków podajemy w tym numerze „Naszych Sy
gnałów".

Wielu kolegów wyraziło swe zadowolenie z po
dawania przemówień czy sprawozdań prasowych 
„w dosłownym brzmieniu". Twierdzą oni, że to ma 
dodatkową wartość autentyczności, bo naprawdę 
podaj e „co o nas mówią i co o nas piszą". Sprawo
zdanie więc z tegorocznych uroczystości opieramy 
na artykułach i notatkach prasowych a przemó
wienia podej my bez zmian.

Każdy ma swe własne zdanie, co jest ważne 
czy najważniejsze w życiu Stowarzyszenia. Nie mo
żna pomniejszać prac różnych agentur Stowarzy
szenia: Opieka jest niewątpliwie jednym z naszych 
głównych i najszlachetniejszych celów; wydawa
nie „Naszych Sygnałów" i listowna łączność z sze
roko po świecie rozsianymi kolegami niejednokro
tnie była przez kolegów podkreślana jako najwięk
sze osiągnięcie Stowarzyszenia. Nie należy też za
pomnieć o samej organizacji; Istnienie i sprawne 
działanie Stowarzyszenie musi oprzeć na sprężystej 
i zdrowej administracji, dość żmudna a zazwyczaj 
niedoceniana praca zasługuje na najwyższe uzna
nie. A w lokalnych ośrodkach jak Londyn, Brighton, 
Glasgow, Plymouth czy w skupieniach marynar
skich w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie 
towarzyskie spotkania kolegów, którzy lata wojny 

spędzili pod tą samą banderą, są wystarczającą ra
cją Istnienia Stowarzyszenia.

Ale wydaj e się nam, że innych celów nie po
mniejszając, za największe osiągnięcie Stowarzy
szenia uznać należy to, co po nas zostanie. Pomoc, 
listy, „Nasze Sygnały", ba nawet domy przemijają 
— jak wiemy z. londyńskiego doświadczenia. Dlatego 
uważamy, że z dwóch osiągnięć możemy być spe
cjalnie dumni i w obu wypadkach osiągnięcia te 
są niemal wyłącznie zasługą jednostek. W 1962 ro
ku w ramach monumentalnego wydawnictwa „Pol
skie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie światowej" u- 
kazał się tom: „Marynarka Wojenna i Obrona Pol
skiego Wybrzeża" opracowany i napisany przez 
p. kmdr. B. Wrońskiego. Tom ukazał się przy po
parciu finansowym S.M.W. i chyba nigdy lepiej nie 
zainwestowaliśmy naszych zasobów. Prosimy tylko 
o dalsze tomy (pisał o tym kmdr. B. Jabłoński w 
ostatnich „Sygnałach") 1 obiecujemy pełne popar
cie, bo te książki pozostaną dla przyszłych badaczy, 
gdy archiwa pisma przestaną istnieć, a listy po
żółkną i przepadną.

A gdy w Londynie za lat paręnaścle (czy parę
dziesiąt) nieruchomości SMW nowych będą miały 
właścicieli, tablica w Katedrze Westminstersklej 
ciągle będzie pomnikiem i fizycznym dowodem na
szego istnienia, naszego przywiązania do tradycji i 
co niemniej ważne, naszej solidarności z całością 
Sił Zbrojnych. Naprawdę SMW nie mogło piękniej 
obchodzić święta Marynarki, jak przez ufundowa
nie tablicy pamiątkowej dla Polskich Sił Zbrojnych. 
I w tym wypadku w pierwszym rzędzie podziękowa
nie i wdzięczność nas wszystkich należy się preze
sowi mec. Władysławowi Nadratowskiemu. Gdy 
wmurowanie tablicy uznali wszyscy za niemożliwe 
do wykonania, prezes Nadratowski imieniem na
szego Stowarzyszenia podjął Inicjatywę i uzyskał
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Kardynał Heenan poświęca tablicę ku czci poległych żołnierzy, marynarzy i lot
ników w czasie II wojny światowej, z lewej strony stoi Monsignor Tomlinson, 

administrator Katedry Westminsterskiej.

pełne poparcie admirała Martina Dunbar-Nasmitha 
patrona SMw i innych członków komitetu honoro
wego.

W Londynie 10-go lutego 1965.

„The Times" z 11-go lutego 1965 pod tytułem- 
„Tablet unyeiled to Polish For ces" zamieścił nastę
pującą krótką notatkę:

“A memoriał tablet to Polish seroicemen killed 
in the Second World War was unueiled in West- 
minster Cathedral yesterday by Archbishop of West- 
minster, Dr. Heenan.

U was designed by Mr. A.S.G. Butler, and was 
cocered by the ancient Polish naval ensign for the 
occasion.”

Zamieszczamy dwie fotografie z uroczystości 
odsłonięcia tablicy w kaplicy św. Jerzego: Grupa 
Polaków z kardynałem Dr.Heenan‘em. Fotografii 
tablicy pamiątkowej nie zamieszczamy, bo tablica 
jest w kaplicy św Jerzego i ktokolwiek przejeżdża 
przez Londyn tam pójść powinien .ale ludzi, którzy 

swą obecnością Uświetnili naszą uroczystość już 
tam nie będzie. Tym kierowaliśmy się w wyborze 
fotografii.

27-go lutego „Tydzień Polski" dał sprawozdanie 
z obchodu pióra pana Jana Bielatowlcza, które za 
zgodą Redakcji i Autora drukujemy.

Pod opieką dzwonów Westminsterskich

„Gdy dzwony Westminsteru wybiły południe 10 
lutego ł9f>5 roku, minęło 45 lat od chwili zaślubin 
Polski z morzem. Błękitny Generał wjechał konno w 
fale Bałtyku i rzucił w morze platynowy pierścień na 
znak nie tylko objęcia przez Polskę Odrodzoną wy
brzeża, ale i odnowienia dawnego związku, godów 
platynowych Hzeczypospolitej z morzem. Bliźniacza 
obrączka z platyny dziwnymi wyrokami losu znaj
duje się w Londynie, wśród pamiątek po generale 
Józefie Hallerze.

Dzwony westminsterskie wybiły w południe 1‘) 
lutego w to lat od tamtej historycznej sceny godzinę 
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epilogu i podzwonne dla Polskiej Marynarki Wojen
nej drugiej Rzeczypospolitej. Ze sceny dziejowej ze
szły jut prawie wszystkie bohaterskie okręty, wsła
wione bojami na Bałtyku i dziesiątkach innych mórz 
świata w drugiej wojnie światowej, prócz jednej ,,Bły- 
skawicy", pozostającej nadal chlubą polskiej floty. 
Schodzą ludzie, którzy z niczego zbudowali siły mor
skie, małe wprawdzie, ale takie, które zwycięsko i 
chlubnie stawiły czoła nadchodzącym wielkim dniom 
historii. Minął czas próby, który dowiódł, ie morze 
jest Polsce do życia niepodległego niezbędnie potrzeb
ne, że jej wrogowie od morza zawsze usiłują kraj 
nasz uchwycić w uścisk śmiertelny, i że naród polski 
wie, jak morza użyć dla swojego rozwoju i życia.

Epilog półwiekowego dramatu w katedrze wesl- 
minsterskiej był właściwie obrazem, z krótką tylko 
modlitwą i przemówieniem kardynała Heenana.

W kaplicy św. Jerzego i Męczenników Angiel
skich na ścianie ołtarzowej wisi proporzec biało-czer
wony z dawnym orłem polskim, krzyżem św. Jerzego 
i jego ręką zmieczem. Obok kardynała duchowni an
gielscy, wśród nich naczelny kapelan marynarki bry
tyjskiej, monsignore Pitt.

W ławach duchowni polscy, przedstawiciel Pry
masa Polski biskup Rubin, księża infułaci Michalski 
i Staniszewski; lord mayor Weslminsteru B. Fitzge- 
rald-Moore; admiralicja reprezentująca obecny rząd 
W. Brytanii, Pierwszy Lord Morza, dwu wiceadmi
rałów, kontradmirał-sekretarz minijsterstwa obrony 
O'Brien, dalej dowódcy floty i przyjaciele polskiej ma
rynarki z czasu wojny; trzech marszałków lotnictwa; 
dwu członków parlamentu, uczestników drugiej woj
ny i kilku dygnitarzy cywilnych; przedstawiciel Bri- 
lish Legion; trzej attaches morscy: Francji, Holandii 

Kardynał Heenan ze swym orszakiem zbliża się. Wszyscy wstali. Licząc od lewej 
ku prawej stoją: Air Vice-Marshal Sir John Cordingley, Admirał R. Noel (fran
cuski attache morski), Rear Admirał W.O. O‘Brien (sekretarz morski Mini
sterstwa Obrony), Generał M. Kukieł, Admirał Sir Royston Wright (Drugi Lord 
Morza), Colonel Sir Tufton V.H Beamish (poseł do Parlamentu), Generał W. 
Anders, R. Fitzgerald-Moore (Lord Mer Westminsteru), Vice Admirał Sir James 
A.G. Troup, Air Chief Marshal Sir Theodore N. McErcy, Colonel Biot (belgijski 

attache wojskowy, morski i lotniczy).
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i Belgii. Sześciu polskich wyższych dowódców z ge
nerałem Wł. Andersem oraz przedstawiciele organi
zacji kombatanckich: SPK, Stowarzyszenia Lotników 
i Samopomocy Marynarki Wojennej, inicjatorki uro
czystości.

Żywy obraz historyczny.- wierni przyjaciele Polski 
Brytyjczycy, przeważnie żołnierze, dumni ze sposob
ności zamanifestowania swej przyjaźni uroczystymi 
strojami i wysokimi orderami, trzej przedstawiciele 
zachodnich sojuszników, zasłużeni dowódcy polscy, a 
nad nimi, jakby na dowód wieczystego patronatu nad 
sprawą wolnej Polski — przedstawiciele Kościoła 
rzymsko-katolickiego. Wyciągnięte w błogosławień
stwie nad zebranymi ręce kardynała Heenana.

Zapewne, uroczystość skromna, ramy jej niewiel
kie, prawie niemy, historyczny obraz. Lecz ileż w nim 
symboliki!

Gdy dzwony Westminsteru oznajmiły południe 10 
lutego 1965, myśli zebranych pod znakiem św. Jerzego 
pobiegły nad brzeg Bałtyku, gdzie i5 lat temu Błękit
ny Generał rzucił z konia swój platynowy pierścień. 
Minęło 25 lat od bitwy powietrznej i morskiej o W. 
Brytanię. Przez kaplicę św. Jerzego przesunęły się 
we wspomnieniach obecnych obrazy licznych kampa
nii, walk i bitew na lądzie, na morzu i w powietrzu. 
Kardynał odsłonił przykrytą proporcem tablicę pa
miątkową z marmuru kanaryjskiego i brązowymi 
laurami z napisem: IN MEMORY OF ALL BANKS 
OF THE POLISH ARMY, NAVY AND AIR FORCE 
WHO GAYE THEIR LIMES FOR POLAND AND 
THIS COUNTRY IN THE SECOND WORLD WAR 
1939 — 1915.

Świadkami tej sceny byli dowódcy i żołnierze ma
rynarki, lotnictwa i sił lądowych z czasu wojny w 
Polsce, w Norwegii i Libii, we Włoszech, we Francji, 
Belgii, Holandii i Niemczech, w powstaniu warszaw
skim i w Polsce okupowanej.

Przemknęły we wspomnieniach sylwetki zwycię
skich i tonących okrętów Rzeczypospolitej: „Mazura", 
„Nurka", „Wichra" na wodach polskich, ,,Gryfa" 
idącego na dno po zwycięskiej walce z niemieckimi 
niszczycielami i wielu małych jednostek, które nie 
mogły sprostać przytłaczającej potędze, dramatyczne 
wymknięcie się z Bałtyku znacznej części naszej ma
rynarki by dołączyć do walczącej floty brytyjskiej, 
bohaterskie przebicie się „Wilka" przez blokadę ta 
cieśninach, epopea „Orła", która weszła do świato
wej historii ,,największych przygód morskich", stor
pedowanie niemieckiego statku „Rio de Janeiro" przez 
„Orła" i jego ostatnia akcja u brzegów Helgolandu, 
zatopienie bombami „Gromu" we fiordzie Narwiku, 
ciężkie, lecz uwieńczone powodzeniem działania „Bły
skawicy" i „Burzy" pod Dunkierką, osłona konwo
jów do ..Rosji przez „Garlanda" i „Jastrzębia", które 
przypłaciły to, pierwszy ciężkim zbombardowaniem 
i stratami w ludziach, drugi zatonięciem, wytropienie 

dumy floty niemieckiej pancernika „Bismarck" przez 
„Pioruna" i pierwsza jego salwa do nieprzyjaciela 
oraz chlubny tego okrętu udział w inwazji Europy, 
zwycięskie patrole „Sokoła" na Morzu Śródziemnym 
i jego wdarcie się do portu Nauarino, by lam znisz
czyć kilka jednostek włoskich, żałobna droga „Orka
nu" z Gibraltaru do Anglii ze szczątkami Naczelnego 
Wodza i w trzy miesiące potem storpedowanie okrętu 
na Atlantyku, udział w trzech inwazjach „Krakowia
ka" (Afryka, Sycylia, Francja), dramat „Kujawiaka" 
u brzegów Malty, a przedtem udział obu w słynnym 
rajdzie na Lofoty, boje „Ślązaka" pod Dieppe, na 
Morzu Śródziemnym i Atlantyku, walki niepokonanej 
„Błyskawicy", udział krążownika „Dragon" w inwa
zji Francji, zaciekłe walki „Dzika" na Morzu Śród
ziemnym, Egejskim i u brzegów Korsyki, działalność 
wielu innych okrętóio i statków z polskimi załogami 
i pod dowództwem polskim.

Pierwszy Lord Admiralicji A. V. Alexander, po
wiedział kiedyś:

„Biorąc pod uwagę niewielką liczbę okrętów Pol
skiej Marynarki Wojennej, trudno jest po prostu 
uwierzyć, w jak wielu operacjach brały one udział. 
Należy tu wymienić: Narwik, Dunkierkę, Lofoty, To
bruk, Dieppe, atakowanie nieprzyjacielskiej żeglugi 
w Kanale Angielskim, Sycylię, Oran, Włochy, patro
le, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym i w końcu eskor
towanie konwojów. Te ostatnie działania polskich 
okrętów wojennych były szczególnie wspaniałe."

Historyk angielski B. Tunstall napisał.-
„Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna 

nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trud
ności operacyjnych niż Polska Marynarka Wojenna."

Obecni w Westminsterze 10 lutego Brytyjczycy, 
przeważnie wyżsi oficerowie floty J. K. Mości, dobrze 
o tym z pewnością pamiętali, bo nie tylko sporo za
wdzięczają polskiej flocie, ale od 18 listopada 1939 
roku, a praktycznie jeszcze wcześniej, znalazła się 
ona pod dowództwem operacyjnym brytyjskim, więc 
dzieje jej są cząstką morskiej historii brytyjskiej. 
Ponadto W. Brytania zapewniła polskiej Marynarce 
dopływ okrętów i załóg. W wyniku tego, jakie peł
nego ufności zobowiązania, mimo znacznych strat w 
akcji, Polska. Marynarka Wojenna była w dniu za
kończenia działań liczniejsza i silniejsza niż w dniu 
wybuchu wojny i silniejsza niż kiedykolwiek w dzie
jach. W maju 1915 roku mieliśmy 1 krążownik, 6 ni
szczycieli, 3 okręty podwodne i 5 ścigaczy. Personel 
marynarki, straciwszy w ciągu wojny 150 marynarzy, 
wzrósł do stanu 3720 ludzi

Do narodu morskiego, narodu marynarzy, jakim 
jest W. Brytania, najmocniej przemawiały w czasie 
wojny czyny floty, toteż bez zawahania po każdej 
stracie oddawali oni w ręce polskie doskonałe jedno
stki bojowe, i to z nadadkiem. I dlatego, chociaż na 
tablicy w katolickiej katedrze Westminsteru, utrwa- 
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tającej udział Polaków we wspólnych zmaganiach z 
wrogiem w latach 1939-1915, nasza Marynarka wymie
niona jest na drugim miejscu, odsłonięcie jej było 
przede wszystkim uroczystością obu flot sprzymierzo
nych.

Wieńce pod płytą złożyli gen. Anders ku czci żoł
nierzy obu armii sojuszniczych oraz przedstawiciele 
polskich organizacji kombatanckich ku czci poległych 
polskich marynarzy, lotników i żołnierzy sił lądowych. 
Dziwić mógłby brak wieńców ze strony brytyjskiej. 
Ale zgoda na umieszczenie tej tablicy na tak honoro
wym miejscu i udział w uroczystości osobistości rzą
dowych i wojskowych mówił znacznie więcej niż 
wieńce. Była to bowiem manifestacja pamięci i trwa
łej wdzięczności. Zresztą nie wieńcami, ale licznymi 
sposobami realnej pomocy spłacają Brytyjczycy swój 
dług polskim sojusznikom, którzy nie mogli wrócić 
do ojczyzny i dług ten z pewnością płacić będą jeszcze 
i ich dzieciom.

Niewiele na świecie pozostanie pomników po naszej 
długiej wędrówce wojennej i powojennej. Najtrwal
szy będzie chyba los płyt pamiątkowych, zwłaszcza 
jeśli, jak westminsterska, znajdą się pod sklepieniami 
kościołów. Tablica oddana pod opiekę dzwonów West- 
minsteru, pozostanie pamiątką epilogu dziejów odbu
dowy i walki o morze Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1920-1915 i epilogu do dramatu naszych dzie
jów w latach 1939-1915. I owego żywego obrazu histo
rycznego z 10 lutego 1965 roku."

Jan Bielatowicz

Po uroczystości w kaplicy św. Jerzego zebrani 
udali się do sali bibliotecznej gdzie Wice Admirał 
A.G. Troup K.B.E. C.B. i Generał Władysław Anders 
V.M., P.R., L.H.. C.B., wygłosili przemówienia które 
zamieszczamy w dosłownym brzmieniu.

"Your Eminence, My Lords, Ladies and Gentleman, 
Becau.se our most distinguished President, Admi

rał Sir Dunbar-Nasmith is unable to be present, I 
have been asked, as a Member of the Honorary Com- 
niittee of the Polish Nacal Association, to thank you 
all for your kindness in joining us today.

The Unoeiling Ceremony has been performed by 
His Eminence Cardinal Heenan with a dignity and a 
sympathy which has mored each one of us.

The Ladies present enhance the grace of this 
important event.

This gathering includes Ladies and Gentleme.n 
Highly placed, in many walks of łife whom ordinary 
people like myself feel greatly honoured to meet.

I cannot recite all your nanieś but our Committee 
sincerely appreciates the presence of the Cardinal and 
the Polish Clergy and especially of H. E. liishop 
Rubin, all the way from Borne to represent the 
heroic Cardinal Wyszyński of Poland.

We thank the Hight Worshipful Fitzerald-Moore 
the Mayor of the City of Westminster for the honour 
of his company.

The First Sea Lord of the Admiralty has a slrong 
represenlation and we are proud to welcome our 
Patrons: General Anders—so much admired hero of 
Monte Cassino, Sir John Lany—who was so friendly 
and well liked a Secretary of the Admiralty, and Sir 
Clifford Jarrett—truły deuoted and gracious friend of 
Polish sailors.

As many as 3 outstandiny Air Chief Marshals 
have been good enough to eonie.

Parliament is represented by Sir Tufton Beamish 
■—himself a winner of the Military Cross.

Numerous Attaches are with us, representatiues 
of all the Polish Sercice Association in this Country 
and the British Legion.

Now must I fail to say how grateful we all are 
to Mr. A. S. G. Butler whose skill in fashioning the 
louely memoriał is a worthy addition to this holy 
place.

These are only a few of this elect company and, 
on behalf of my Polish comrades, I am just to give 
to each of you a heart-felt "THANK YOU”.

It is ąuite significant that this ceremony coincides 
with the Polish Nary Day and with the 15th anniner- 
sary of the return of Poland to the Baltic Sea.

You have shewn us that you do not forget, Polish 
Courage and Sernice. 1 conclude by reminding you of 
sonie of the words in H. M. King Georga VI message 
to the President of Poland, dated Sth May 1915:

"The gallant Polish soldiers, sailors and airmen 
have fought beside my forces in many parts of the 
world and euerywhere have won their high regard.” ”

"Your Eminence, Your Grace, My Lord Mayor, 
Distinguished Leaders of the British Navy, Army and 
Air Force, Very Recerend Monsignors and Gentlemen.

The unneiling of a Memoriał erected in Westmin
ster Cathedra! "In memory of alt Poles who gave 
their lives for Poland and this country” is to us, who 
remained aliue, a deeply moving ceremony.

Those whom we honour to-day have gone into 
battle for a cause which exceeds purely national 
interests. Fighting for the liberation of their own 
country and the safety of that of their Allies, they 
also fought—side by side with their British comrades- 
in-arms—for Freedom and Justice among Peoples 
linked in human brotherhood and peace. For this 
cause, common to all men of good will, they offered 
the sacrifice of their lives.

But nictory ever ruthless power and aggression 
is neuer complete in this world. We, Polish soldiers 
who surrwed. the Second World War continua the 
battle. In exile and without arrns we slill struggle 

Becau.se
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[or the ideals which form the cery basis of our 
Christian cwilisation. In this effort, the recognition 
of our fallen comrades merits gives us new strength 
and hope.

May 1, therefore, on behalf of alt Polish soldiers 
and the Polish community in this country, express 
our deeply felt gratitude to His Eminence, Cardinal 
Heenan for allowing the Memoriał to be placed in the 
chapel of St. George of Westminster Cathedral, and 
thank him for the kind words he addressed to us on 
this occasion.

May I also extend my warmest thanks to Admirał 
Sir Martin Dunbar-Nasmith, President of the Hono- 
rary Committee of the Potish Nacal Association who 
is represented by Admirał Sir James Troup for ecery- 
thing he has done for us with such unfaiting under- 
standing. May I finałly express our most sincere 
thanks to the Lord Mayor of Westminster, to the 
distinguished representalwes of her Mafesty’s Armed 
Forces and all our British friends for their presence 

herc, at a moment which proces once again how 
slrong are the bonds which unitę people in the 
sercice of a great and common cause.”

❖ # ❖

Kardynałowi Heenan‘owi nasz album pamiąt
kowy wręczyli Imieniem S.M.W. gen. Anders i prezes 
Nadratowskl z dedykacją, upamiętniającą odsło
nięcie tablicy pamiątkowej w dniu 45-lecla Zaślu
bin Polski z Morzem.

Wśród nlewymienionych nazwiskiem w wspa
niałym artykule p. Blelatowicza 1 w przemówie
niach zamieszczonych powyżej gości notujemy o- 
becność: Admirał Sir Royston Wright, Wice Admi
rał i Lady Dowding, kontradmirał W.D. O‘Brien, 
komandor R.P. Selby, komandor N.E. Whltestone, 
marszałkowie lotnictwa Sir Hugh Pugh Lloyd, Sir 
Sir Theodore N.McEvoy, Sir James Robb, major J. 
J.D. Rivers. major R. Sanders. Attaches morscy: 
holenderski Captaln H.A. Van Oorde, belgijski puł
kownik Biot i francuski admirał Noel oraz genera
łowie T. Bór-Komorowski, S. Kopański, generał M.

Pożegnalne zdjęcie z kardynałem Heenanem i Monsignorem Pittem. Stoją od 
prawej ku lewej: Kmdr. B. Wroński, Mgr. C. Paluch, T. Budzyński, Generał An
ders. Pułkownik Beamish, Kardynał Heenan, Major K. Kaczmarczyk, Pułkownik 
pilot A.K. Gabszewicz, Pułkownik K. Ziemski, F. Konarski, Monsignor Pitt, Ge
nerał K. Rudnicki, Prezes W. Nadratowski, kmdr. J. Busiakiewicz, Biskup W. 
Rubin. Prezes S. Soboniewski, Major R. Sanders, Sir Jocelyn Lucas, Major Z.

Nadratowski.
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Kukieł, K. Rudnicki, Z Szyszko-Bohusz. a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia Lotników Polskich. 
Kombatantów i S.M.W.

Wobec tego, że syn Admirała Dunbar-Nasmi- 
th‘a był służbowo zajęty i nie mógł reprezentować 
Ojca na uroczystości, rodzina Nasmith‘ów była re
prezentowana przez Mrs. Davld Dunbar-Nasmlth, 
żonę Comodora Dunbar-Nasmitha. syna admirała.

Z przyjemnością podajemy za „Dziennikiem 
Polskim" z 19-go lutego 1965.

...że komandor Bogdan Wroński spotkał na od
słonięciu tablicy pamiątkowej w katedrze Westmin- 
sterskiej admirała Noel attache londyńskiej amba 
sady francuskiej, z którym w.dział się ostatni raz 
na krążowniku francuskim ,w roku 1932

Radio BBC Londyn nadało 12-go lutego audycję 
w opracowaniu kol. J. Bilińskiego.

Otrzymaliśmy też szereg listów wyrażających 
uznanie i podziękowanie „za umieszczenie tablicy 
w Katedrze i zorganizowanie uroczystości odsłonię
cia tej wiecznej pamiątki" (z listu pułk. A.K. Ga- 
bszewicza, prezesa Stowarzyszenia Lotników Pol
skich).

Pan Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmlth prze
słał następujący telegram na ręce generała An
dersa:

“/ deepty regret nol being present for the un- 
teiling ceremony of the Memoriał to so many of 
your nery gałlant countrymen but witt be with you 
alt in the spirit — Admirał Sir Martin Dunbar-Na- 
smith Głen Rothes.”

W Londynie; 6-go lutego 1965.
Na święto Marynarki Wojennej braterskie Sto

warzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzysze
nie Lotników Polskich, Zrzeszenie Kół Pułkowych 
Kawalerii i Związek Kół i Dywizji Pancernej nade
słały na ręce Prezesa S.M.W. listy z serdecznymi 
życzeniami. A życzenia te bardzo nam były potrze
bne, bo dzień zapowiadał się „przyjemnie męczący" 
i niektórzy z kolegów okazali młodzieńczy zapał, 
trwając na posterunku od południa do... północy. 
Zaczął się dzień dla nas powitaniem naszych wier 
nych młodych przyj aciół-harcerzy z Fawley Court, 
którzy dołączyli za łaskawym zezwoleniem i pod 
opieką Ojca Superiora Jasińskiego i Ojca Grzymały. 
Po obiedzie kol. Krasowski poduczył trębacza har
cerzy poprawnych sygnałów, które tak wielkie wra
żenie wywarła na obecnych. Wśród obecnych mie
liśmy wielu kolegów i przyjaciół: pani Janina Bi
lińska, matka kol. Bilińskiego, któremu obowiązki 
radiowe nie pozwoliły być z nami, kol. inż. Biel, 
skarbnik zarządu głównego, zawsze pełna humoru 
kol. Cieszkowska .która sekretarzowała na ostatnim 
Walnym Zjeździe, kol. Dulla, który przyznał się, że 
coś go za grdykę złapało, gdy p. Konarski recyto
wał swój wiersz. Wiersz ten „Nasze Sygnały" za
mieściły 10 lat temu na 35-tą rocznicę zaślubin z 
morzem. Widzimy pułk. Dymszę i prezesa Kół Od- 
dzia owych V Dywizji Kresowej płk. Gnatowskiego. 
Jest kol. Guluk z żoną, p. Hermanowa i p. Jedyńska

B:

Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmith 
Patron i Prezes Komitetu Honorowego S.M.W.

z córkami, p. Jasiński z Klubu Morskiego, p. Łowczy- 
nowscy. Z „Dziennika Polskiego" jest p. Milker, któ
rego wywiad z adm. Morgensternem drukowaliśmy 
jakiś czas temu w „Naszych Sygnałach". Z członków 
SMW widzimy też p. Rusiecką, doktorostwa Rousseau 
i kol. Mindaka. Bardzo nam życzliwy p. Skolimowski 
— architekt, twórca pierwszego projektu tablicy 
pamiątkowej, jest też z nami. Koledzy Ziembickl, O. 
Żukowski, inż. Zaziemskl i B. żukowski i wielu in
nych wypełniło audytorium sali teatralnej Ogni
ska Polskiego A opis akademii podajemy za „Dzien
nikiem Polskim" z 18 lutego 65.

„Akademia urządzona staraniem Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w „Ognisku Polskim" była sta
rannie przygotowana. Miłość do polskiego morza, 
przeplatała się z marynarskim humorem i daleko od
biegła od szablonu.

Akademia odbywała się na tle wielkiej reproduk
cji fotograficznej obrazu upamiętniającego dzień 10 
lutego 1920 roku, kiedy to w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej gen. Józef Haller obejmował w posiadanie 
wybrzeże morskie. Nad obrazem zawisł embtemat Ma
rynarki Wojennej Biały Orzeł w koronie z krzyżem. 
Na przodzie sceny ustawiono maszt wokół którego 
zgromadzili się harcerze z Fawley Court w marynar
skich mundurach morskiej sekcji.

Na akademię przybyli gen. Bór-Komorowski, gen. 
S. Kopański, gen. Dembiński. Z Fawley Court przy
jechał o. superior Jasiński oraz X Grzymała. W gro
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nie oficerów M. W. zauważyliśmy kmdr. B. Wroń
skiego, kmdr. J. Busiakiewicza, ostatniego dowódcę 
ścigaczy kapitana T. Jaraczewskiego, por. T. Budzyń
skiego. Obecny był Syn ,jBłęliitnego Generała" — 
Eryk Haller.

łącznie zebranych powitał prezes S. M. W. mec. 
Władysław Nadratowski, po czym odczytał obszerny 
„list do kolegów" admirała J. Unruga z Francji, gdzie 
admirał stale mieszka. Życzenia nadesłali gen. An
ders; imieniem Zrzeszenia Kół Kawalerii — gen. Dem
biński; imieniem Stów. Lotników ■— płk. Gabszewisz 
oraz płkstwo Strzeleccy.

Przy oryginalnym sygnale, nadanym przez jedne
go z harcerzy, banderę Marynarki Wojennej icciąga- 
no na maszt. Był to naprawdę wzruszający moment 
i obecnym łzy popłynęły z oczów.

Kontr-admirał Tadeusz Podjazd-Morgenslern świa
dek wydarzeń związanych z przejmowaniem przez 
gen. Hallera morskiego wybrzeża, odczytał zwięzłą 
relację podając nowe szczegóły z tej historycznej 
chwili.

Następnie prezes Z.A.S.P. Feliks Konarski recy
tował piękny wiersz pt. „Zaślubiny", którego 
jest autorem. Opuszczeniem bandery zakończyła się 
pierwsza, część uroczystości.

Drugą część akademii wypełniła rewia w układzie 
Ref-Rena, na którą złożyły się sentymentalne piosen
ki, napisane na święto Marynarki, oraz krótkie pełne 
życia i humoru obrazki sceniczne. Zobaczyliśmy Zię- 
ciakiewicza jako wilka morskiego z „Albatrosa", 
wspaniałą Oleńską jako wilczycę, popularnego Ref- 
Rena t Stawińskiego, który odśpiewał kilka marynar
skich pieśni. J. Wtórzecka śpiewała arie z „Madame 
Butterfly" i Trauiaty". "

Wspomniane w powyższym sprawozdaniu adm. 
J. Unruga i wspomnienie adm. T. Podjazd-Morgen- 
sterna podaj emy bez skrótów.

„Koledzy!
Bez mała pół wieku minęło od pamiętnego dnia 

10 lutego 1920 roku, kiedy to generał Józef Haller, w 
imieniu odrodzonej Rzeczypospolitej, z brzegu Zatoki 
Puckiej rzucił do morza allegoryczny pierścień, sym
bol zaślubin Polski z Bałtykiem. — Ten romantyczny 
gest stanowił początek nowego, ważnego okresu w 
życiu narodu: Stało się to, czego zabrakło za czasów 
dawnej Rzeczpospolitej przedrozbiorowej: Naród pol
ski pojął znaczenie dostępu do morza, zrozumiał, że 
duży kraj jak Polska nie może istnieć bez niego. Nie 
pojął tego od razu, jednak pod wpływem oświaty sze
rzonej przez ludzi świadomych celu, przez pracę Ligi 
Morskiej i szkół, znajomość spraw morskich obejmo
wała coraz szersze koła, zwłaszcza patriotycznej mło
dzieży. — Wtedy stworzono początki Floty Wojennej 
i Handlowej, zaczęto szkolić młodych ludzi w zawo

dzie morskim; wtedy, na skutek stale wrogiej nam 
polityki niemieckiej — zapadła decyzja stworzenia 
portu w Gdyni, niezależnego od Gdańska. Stała się 
wówczas jasną dla całego świata stanowcza wola na
szego narodu utrzymania się przy dostępie do morza, 
wolnym od cudzej ingerencji. —

Nasze cele były jasne i na wskroś pokojowe: 
stworzyć flotę handlową i rybacką, dostosowaną do 
potrzeb ekonomicznych kraju oraz flotę wojenną i 
uzbrojenie jej bazy dla obrony w razie napuści nie
przyjaciela, na wzór tego, co robiły przed nami wszy
stkie inne narody morskie. —

Przy słabych możliwościach Skarbu Państwa re
alizacja takiego zadania — choć zakrojonego na naj
skromniejszą skalę, — mogła być wykonana tylko 
stopniowo i rozłożona na długi szereg lat. —

Nie było nam dane wykonać choćby tylko połowy 
programu, kiedy tragiczny rok 39-ty przeciął plano
wany rozwój. Nie mniej walka z najeźdźcą o wybrze
że i udział naszych okrętów w bojach na wszystkich 
teatrach morskich aż do samego końca wojny, do
wiodły, że ofiary poniesione przez Naród Polski nie 
były daremne. Dowiedliśmy całemu światu, że Polacy 
uparli się, że nie tylko chcą być znowu wolnym na
rodem, ale że chcą być narodem bałtyckim, morskim, 
— w pełnym znaczeniu tego słowa. —

Dziś nasze wybrzeże morskie rozciąga się od 
Szczecina do Elbląga tworząc dostęp do morza odpo
wiedni do zaplecza kraju, a pruski Gdańsk stał się 
nareszcie polskim miastem i portem. —

Trzeba było to wszystko wydobyć z gruzów wo
jennych, odbudować wszystkie porty, stworzyć na no
wo zrujnowane stocznie, rozwinąć przemysł krajowy 
dla potrzeb morskich, budować tonaż handlowy i okrę
ty wojenne dla jego obrony. —

My wszyscy tutaj na obczyźnie śledzimy z zainte
resowaniem i radością piękny rozwój budownictwa 
okrętowego w Kraju. — Nie było nam danym branie 
udziału w tych wysiłkach, kontynuowania pracy 
przez nas rozpoczętej, od której nas oderwała wojna.

A jednak wierzę, Koledzy, że przyjdzie jeszcze 
dzień, kiedy — już pewnie nie my, a nasze dzieci — 
znów będą mogły służyć pod morską banderą, Białe
go Orła, tego naszego Orła z Krzyżem w Koronie!* 1

J. Unrug, admirał

*•* »•’ •'*

„Gdy przed dziesięciu laty obchodziliśmy 35-tą 
rocznicę Zaślubin Morza, generał Haller podzielił się 
z nami swoimi wspomnieniami z tej uroczystości. 
Dzisiaj ja jako jedyny zdaje mi się obecny na miejscu 
świadek wydarzenia moją krótką relację oprę częścio
wo na wspomnieniach zmarłego generała, który jak 
wiemy odegrał w tym akcie zaślubin rolę najważniej
szą.
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Otóż 17-yo stycznia ł!)Ź() roku dowodzona przez 
gen. Hallera armia polska wkroczyła na teren Pomo
rza 3 zadaniem przejęcia w imieniu Rzeczpospolitej 
tej dzielnicy z rąk administracji pruskiej. Zajmowa
nie obszaru odbywało się według ustalonego planu 
strefami w miarę wycofywania się wojsk niemiec
kich. Trwało ono 3 tygodnie. Punktem kulminacyj
nym lej akcji było uroczyste objęcie przyznanego nam 
traktatem wersalskim odcinka wybrzeża morskiego w 
obecności reprezentantów rządu, sejmu, wojska i spo
łeczeństwa. Rocznicę daty tej uroczystości obchodzi
liśmy jako doroczne Święto Marynarki Wojennej.

Brałem udział w tym wiekopomnym wydarze
niu powrotu Polski nad Bałtyk jako adjutant ówczes
nego szefa Departamentu Spraw Morskich M. S. 
Wojsk, admirała Kazimierza Porębskiego. Delegacja 
Departamentu Spraw Morskich, działalność którego, 
obejmowała całokształt spraw morskich tzn. tak Ma
rynarki Wojennej jak Marynarki Handlowej, liczyła 
około 25 oficerów. Przybyliśmy w przeddzień uroczy
stości, to jest wieczorem 9-go lutego do kwatery głów
nej generała Hatlera w Toruniu, by następnie towa
rzyszyć mu w podróży do wybrzeża. Oprócz naszej 
grupy oficerów Marynarki jeszcze inny zespół Mary
narki Wojennej zdążał ku wybrzeżu. Był to ł-szy Ba
talion Morski. Sformowany w lecie Hllfl r. w Modli
nie z napływających ze wszech stron kraju Polaków 
— byłych oficerów, podoficerów i marynarzy flot oraz 
młodych ochotników, miał on odegrać w pewnym 
stopniu rolę kadry dla pierwszych naszych okrętów 
morskich, które zamierzano nabyć. Po zorganizowaniu 
został batalion ten przesunięty na ówczesną granicę 
polsko-niemiecką do Nieszawy, gdzie pełniąc służbę 
graniczną czekał na chwilę wymarszu nad morze. Je
den pluton tego batalionu morskiego jechał z nami w 
pociągu generała stanowiąc jego eskortę i na każdym 
przystanku wystawiał dwa honorowe posterunki przed 
jego wagonem. Marynarze batalionu morskiego wy
stępowali oczywiście w mundurach palowych i jedy
nie ich granatowe czapki z napisem ,,Pierwszy Bata
lion Morski" odróżniały ich od piechoty. Tutaj chciał- 
bym wspomnieć, że wtedy również mundury oficerów 
Marynarki stanowiących delegację Departamentu 
Spraw Morskich bardzo różniły się swoim wyglądem 
od obecnych, bo jakkolwiek były granatowe to guziki 
były srebrne i srebrne były naramienniki z oznakami 
stopni typu wojskowego.

Pociąg nasz na północ posuwał się dość wolno 
przez ziemię Pomorską z uwagi na częste zatrzymy
wanie się na stacjach, na których prawie zawsze ge
nerał musiał wysiąść, aby przyjąć meldunek kompa
nii honorowej miejscowego garnizonu (przeważały od
działy formacji wielkopolskich w charakterystycznych 
wysokich rogatywkach), przywitać się z przedstawi
cielami władz lokalnych i delegacjami miejscowej 

ludności, które tłumnie zapełniały perony stacji. Entu
zjazm był ogromny trudny do opisania.

W Laskowicach dołączono pociąg nasz do pociągu 
pospiesznego idącego z Warszawy, którym jechała 
delegacja rządu, sejmu i wojska polskiego. W pierw
szych godzinach popołudniowych dotarliśmy do Gdań
ska przez który pociąg musiał przejeżdżać (okrężnej 
drogi żelaznej wtedy jeszcze nie było), gdzie oczywi
ście ze zrozumiałych przyczyn oficjalne przywitanie 
generała Hallera przewidziane nie było. Względy jed
nak techniczne wymagały, by pociąg na krótki prze
ciąg czasu zatrzymał się na stacji. Z okien wagonu 
zauważyłem w dość znacznej odległości od naszego 
peronu kordon Schupo, czyli policji gdańskiej zamy
kający dojście do peronów, a za tym kordonem zwar
ty tłum publiczności. Liczne biało-czerwone chorąg
wie świadczyły o tym, że to Polacy. Widząc to gene
rał wysiadł z wagonu na peron, a za nim wysypało 
się liczne grono towarzyszących mu dygnitarzy i ofi
cerów. Wtedy stało się coś nieprzewidzianego. Przez 
szeregi Schupo przedarło się nagle kilku śmiałków 
biegnąc przez tory kolejowe w kierunku generała, a 
za nimi runęła cała brać zebranych rodaków. Utonęły 
w tej fali ludzkiej mundury gdańskiej policji i peron 
zaroił się od rozentuzjazmowanych mężczyzn i kobiet. 
Wszyscy zaczęli się tłoczyć wokół postaci generała 
Hallera. Liczni z pośród tych, którym udało się do 
niego dotrzeć, padali na kolana i ze łzami w oczach 
całowali go po rękach. Jakiś staruszek błagał genera
ła, by uwolnił Gdańsk z niewoli. Wzruszony generał 
stał w pośrodku tej ciżby i dobrotliwie uspakajał ze
branych ściskając wyciągnięte dłonie i starając się 
tłumaczyć, dlaczego w tej chwili prośbom ich zadość 
uczynić nie może. Widok tej sceny bardzo nas wszy
stkich wzruszył i wyrył się głęboko w mojej pamięci.

Ż Gdańska pociąg ruszył drogą dobrze nam dzi
siaj znaną. Wtedy oczywiście wypatrywaliśmy z naj
większą niecierpliwością morza. Dzień był pochmur
ny i dżdżysty, więc morze nie prezentowało się zbyt' 
efektownie. Niemniej jednak pierwsze przebłyski 
tafli wodnej ukazującej się między szczytami mija
nych pagórków wywoływały okrzyki radości. Dotar
liśmy wreszcie do naszego morza. Patrząc na nie ze 
wzruszeniem mało uwagi zwracaliśmy na mijane 
miejscowości i prawie że nie zauważyliśmy małej 
grupki domów z miniaturowym pomostem spacero
wym nad morzem — gdzie napis na skromnej stacyj
ce kolejowej brzmial ,,Gdynia".

Około godz. 3-ej po poł. przyjechaliśmy do jedy
nego wtedy na naszym wybrzeżu małego portu Puc
ka. Powitany hymnem narodowym generał Haller, 
przeszedł przed frontem kompanii honorowej oraz 
licznych delegacji miejscowej ludności, po czym do
siadłszy konia ruszył kłusem w otoczeniu szwadronu 
kawalerii ku morzu. Po wysłuchaniu Mszy św. gene
rał przejechał przed frontem oddziałów ustawionych 
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nad morzem w otwartym czworoboku. W środku stał 
pierwszy batalion morski, na prawym skrzydle szwa
dron pierwszego pułku ułanów Krechowieckich. W 
czasie przeglądu generał Haller wjechał do wody czę
ściowo zamarzniętego morza i lód łamał się pod ko
pytami jego konia. Następnie stanąwszy na brzegu 
patrzał chwilę na odległy horyzont, po czym widocz
nie wzruszony, wygłosił krótkie przemówienie, które 
zakończył tymi słowy: „Oto dziś dzień chwały. Jest 
on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały 
nie tytko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem 
polskim. Teraz żeglarz polski będzie mógł wszędzie 
dotrzeć pod znakiem białego orla, cały świat stoi mu 
otworem."

4 teraz myśl nasza niechaj zwróci się ku War
szawie, skąd rządy idą i iść będą przez całą Polskę. 
Zwróćmy oczy ku niej i wznieśmy okrzyk na chwałę 
Ojczyzny, Sejmu udzielnego i Naczelniku Państwa 
Józefa Piłsudskiego." Okrzyk ten entuzjastycznie pod
chwycili wszyscy zebrani. Chwilę później odbyło sir 
poświęcenie polskiej bandery, która na dany znak 
przez generała przy dźwiękach Hymnu narodowego 
podnieśli na maszt por. mar. Pławski, jako pierwszy 

kapitan portu w Pucku i sygnalista mat Wiśniewski. 
W tej chwili pochyliły się sztandary zanurzając zlek- 
ka swe końce w morzu.

Po chwili przemówił jeszcze raz generał Haller. 
Wskazując na powrót nasz nad morze rzeki: „Dzisiaj 
od wiernego Kaszuby, strażnika tego Bałtyku odbiera 
morską straż polski marynarz. Na znak ślubu Bałty
ku z Rzeczpospolitą wrzucam jeden z pierścieni da
nych mi przez polską ludność Gdańska w nurty Bał
tyku".

Rzucony przez generała pierścień nie wpadł do 
przygotowanej przerębli, wobec czego dwóch młodych 
rybaków, którzy przy tej przerębli stali, skoczyło 
szybko za toczącym się po lodzie pierścieniem i jeden 
z nich pchnął go do wody. Gdy rybacy ci powrócili 
na ląd zapytał ich generał czy pierścień schwycili, na 
co odpowiedzieli „nie pan generał, ale będziem go 
mieli w Szczecinie".

•Na zakończenie uroczystości dokonano poświęce
nia i wbicia w dno morskie pamiątkowego słupa, na 
którym został umieszczony napis: „Roku Pańskiego 
1920, dnia 10 lutego, wojsko polskie z generałem Hal- 

Pizemawia admirał T. Podjazd-Morgenstern. Na estradzie harcerze z Fawley 
Court, Pan Feliks Konarski, prezes SMW mec. W. Nadratowski z wiceprezesami 

kmdr. T. Jabłońskim i kol. T. Budzyńskim
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terem na czele objęło w wieczyste posiadanie polskie 
morze".

Po uroczystościach na brzegu morza udano się 
gremialnie na bankiet w domu zdrojowym w Pucku 
w czasie którego przemawiało szereg mówców. Szcze
gólnie ważne było przemówienie wicepremiera Win
centego Witosa, który imieniem rządu zadeklarował 
pierwszą ratę subsydium dla studiów morskich i bu
dowy portu morskiego na wybrzeżu. W niektórych 
mowach wyrażano żal, że otrzymaliśmy za wąski do
stęp do morza, i że Gdańsk nie jest ściśle połączony 
z Polską. Przemawiali również Francuzi, życząc nam 
szerszego dostępu do morza. Generał w swoim prze
mówieniu wyraził pewność, że Gdańsk jak był, tak 
będzie polski, ale że jeden port nie Wystarczy i mu- 
simy myśleć o budowie nowego.

Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że w chwi
li, gdy miały miejsce uroczystości na wybrzeżu — w 
Warszawie odbywało się uroczyste posiedzenie sejmu, 
na którym Marszałek Trompczyński w len sposób 
podkreślił znaczenie historyczne tej chwili:

„Dzisiaj pierwsza rocznica pierwszego posiedze
nia Sejmu zbiega się z historyczną chwilą, w której 
sztandary nasze zaszumiały nad brzegiem Bałtyku...

Szum Bałtyku to najpiękniejszy hymn naszej pań
stwowości. Na tym pomorskim skrawku ziemi, na lej 
wąskiej polskiej tamie ciągnącej się między wynaro
dowionymi doszczętnie Prusami Książęcymi, a 'Pomo
rzem Szczecińskim stoi przyszłość nasza. Bez owych 
płuc, otwierających się na wolne morze, Państwo na
sze mogłoby wegetować, ale żyć by nie mogło, bo 
pozostawałoby zawsze w zależności od sąsiadów.

Jednak nie odzyskaliśmy Gdańska. Zatem natych
miast winniśmy przystąpić nie tylko do tworzenia 
własnej floty, ale i do budowy własnego portu na 
polskiej ziemi."

Tak zakończyły się uroczystości powrotu Rzeczy
pospolitej nad Bałtyk — niewątpliwie jednego z naj
ważniejszych wydarzeń w naszej historii.

Dzisiaj patrząc ; perspektywy 45 lat możemy 
stwierdzić, że uzyskanie dostępu do morza przez nas 
Polaków należycie ocenione. Dowodem tego jest ogrom 
wysiłku włożonego w okresie niepodległości w spra
wy morskie: w ciągu kilkunastu zaledwie lat powstał 
w Gdyni port, jeden z największych na Bałtyku, stwo
rzono flotę wojenną i handlową. Broniony do upadłe
go w czasie wojny skromny nasz skrawek wybrzeża 
uległ przemocy wroga jako ostatni z całego obszaru 
Rzeczypospolitej, a jednostki naszej floty walcząc u 
boku naszych sojuszników od początku do końca woj
ny nie tylko dorównały w wartości bojowej okrętom 
flot o wielkiej tradycji i dużym doświadczeniu, ale 
nawet,, niejednokrotnie potrafiły się wyróżnić. To sa
mo odnosi się również do wyczynów statków naszej 
marynarki handlowej . Zaiste! Zaślubiny morza z

Rzeczpospolitą to jakby legenda, która stała się rze
czywistością."

T. Podjazd-Morgenstern, kontr-admirał

Akademię w Ognisku Polskim zakończyliśmy 
odśpiewaniem nowej piosenki Ref-Rena „Od Pomo
rzanina do Konrada". Artyści z Ref-Renem wszyscy 
wystąpili na scenie, a publiczność zaproszona do> 
udziału — nie odmówiła. A oto piosenka:

„Nazbyt szybko płyną lata, 
Nazbyt szybko mija czas.
Lecz nie wygasł żal do świata, 
Ze tak ocyganił nas...
Ale, gdy już nas nie będzie
Damy znów o sobie znać...
Nie zapomni o legendzie 
Przyszła marynarska brać...

Od Pomorzanina do Konrada, 
Marynarska zwiększa się gromada... 
Nad Batłykiem krąży polska mewa 
I piosenkę o przeszłości śpiewa... 
Do historii przejdą — do ballady 
Te Pomorzaniny i Konrady...
Lecz zostanie jeden cel:
Wolna Gdynia — wolny Hel.

Nad morzami sztormy huczą, 
Nad falami kłęby chmur 
O zmienności losów uczą 
Innym dając nas za wzór... 
Ze nie sztuka żagle zwinąć, 
By spragniony dojrzeć ląd... 
Czasem trzeba umieć płynąć 
Podczas burzy i pod prąd...

Od Pomorzanina do Konrada, 
Marynarska zwiększa się gromada... 
Nad Batłykiem krąży polska mewa 
1 piosenkę o przeszłości śpiewa...
Do historii przejdą ■— do ballady 
Te Pomorzaniny i Konrady...
Lecz zostanie jeden cel: 
Wolna Gdynia — wolny Hel.

Ref-Ren

W Londynie 6-go lutego — wieczorem
Wieczorem, mówiąc językiem tubylców, odbył' 

się dinner-dance, już tradycyjna doroczna zabawa, 
w tym roku zorganizowana przez kolegów Budzyń
skiego, Jabłońskiego, Krzyżanowskiego, Olszewskie
go i Wizłę. Pełen dobrych postanowień (nie będziesz 
łobuzie pił za dużo ,bo wstyd sobie zrobisz i do 
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domu samochodem nie dojedzieszj) zjawiłem się 
przed terminem, by spełnić gospodarskie powinno
ści. A te kmdr. Jabłoński (wiceprezes od spraw to
warzyskich) rozdzielił jak następuje: sam objął 
rządy na drugim piętrze, gdzie witał przybywają
cych w salonie zarezerwowanym na aperitlf‘y. Bu
dzyńskiego uplasował na pierwszym piętrze, gdzie 
w sali teatralnej właściwa miała się odbyć zabawa, 
a Olszewski i Wizła stanęli na parterze, by witać 
wchodzących i Informować gdzie, co i dlaczego. 
A piszący te słowa dostał funkcję łącznika. Napierw 
więc zacząłem od góry, gdzie kmdr. Jabłoński z 
czarującym „gospodarz gospodarzowi whisky" po
stawił pierwszą kolejkę. Udekorowany rozetką z 
wstążeczek, starannie dla pięciu gospodarzy spra
wioną przez p. J. Olszewską, zszedłem na pierwsze 
piętro, gdzie z Tadkiem Budzyńskim ponumerowa
liśmy stoły i oznaczyliśmy miejsca imiennymi kar
tami menu. Praca niewiele nam czasu zabrała, więc 
na zaproszenie Tadeusza poszliśmy stwierdzić, czy 
bar na pierwszym piętrze działa... Działał. Przypo
mniałem sobie jednak, że za łączność ja jestem od
powiedzialny, więc szybko zszedłem na parter, gdzie 
na posterunku przy drzwiach Olszewski i Wizła za
prosili mnie na whisky. W dniu święta Marynarki 
nie można kolegom odmówić, dobre postanowienia 
poszły za burtę i zabawa zaczęła się na dobre. Za
czynam od wypicia „brudzia" z kolegą architektem, 
zięciem kmdr. Mindaka. Kmdr. Mindak, nawiasowo 
dodam, stwierdził, że takiej zabawy jeszcze nie by
ło. Podczas mego postoju na dole przychodzą dwie 
piękne panie Wizła — matka i córka, eskortowane 
przez Wizłę jun. Czarujący państwo Gulukowie z ro
dziną — miałem to szczęście (czy pecha) spotkać w 
barze i to też nie pomogło w utrzymaniu absty
nencji. stolik państwa Guluków na scenie obok or
kiestry gościł również przemiłych państwa Wasilew
skich, którzy też przyszli z „młodszym pokoleniem".

Z Tadeuszem, panią Marysią 1 panię Ewą Bu
dzyńskimi zasiadają do stołu słomiani wdowcy kol. 
Busiakiewicz i Kutek, których panie z narażeniem 
życia zażywały rozkoszy sportów zimowych w Al
pach. Przy tym samym stole gościmy naszego przy
jaciela lotnika p. Wybrańca z żoną i kpt. żeglugi 
wlk. Gawęckiego. Państwo Hobotowie przyprowa
dzili z sobą kol. Kazimierza Malawskiego, który 
przypadkowo z Indii zjawił się w Londynie. Dołączył 
do nich p. dyrektor Guzowski. który niejednokrotnie 
dał naszemu Stowarzyszeniu dowody swej życzli
wości. Dyr. Guzowski choć wprost z podróży, właśnie 
wrócił z Francji, 1 choć to urodziny żony, która zbyt 
była zmęczona by dołączyć, nie mógł sobie odmówić 
przybycia. Wspomnienia lat przedwojennych w 
Gdyni silniejsze były niż zmęczenie. W tej grupie 
widzimy też wiecznie młodego kmdr. Antka Waclę- 
gę i jego czarującą panią.

Tradycyjnie już państwo Liberowie, Dula i Wi- 
szowaty są przy jednym stole wraz z niespodzie
wanym gościem kol. Chmielewskim ,a państwo Ple- 
ziowie dzielą stolik z kmdr. Mizgalskiml.

Po prawej stronie orkiestry przy dużym stole są 
kmdr. Wroński z młodzieżą 1 kmdr. Karnickl z trze
ma ślicznymi paniami Karnlckimi. Pani Dr. Kar- 
nicka i obie panny Karnlckie były we wspaniałych 
sukniach, których ja biedny marynarz nie mam od
wagi próbować opisać. Nic dziwnego, że pannę Ma- 
ryszkę Karnicką po demokratycznych wyborach pre
zes Nadratowski i wiceprezes Jabłoński przy asyści# 
Rer-Rena ukoronowali królową balu. Wybór nie
zmiernie popularny, a niechby kto pisnął tylko naj
mniejszy sprzeciw, to zaraz bym go wyzwał mówiąc 
(lekko przez nos) jak Zbyszko z Bogdańca „Pakliby, 
który z was, że najpiękniejszą..." itd.

Po drugiej stronie orkiestry są stoliki dr. Bo- 
dar-Rousseau, majora szwoleżerów p. Łaskiego i p. 
Jedyńskich. Na drugim końcu sali jest stół p. Macku- 

Królowa balu panna Maryszka Karnicka 
z prezesem i wiceprezesem SMW.
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sów i pp. Markowskich, pp. Zubkowskich i p. Wójcik 
a obok gospodarz kmrd. Jabłoński ma przy swoim 
stole inż.Biela, pp. Z. Kasztelewiczów z córką p. Ewą i 
inż. Błońskim oraz pp. Olszewskich. Ja też tam by
łem... A w środku sali prezes mec. Nadratowskl po
dejmuje pp. Tizzardów, Wohnoutów, Cybulskich, 
p. Wtórzecką, p. Marlę Drue i p. Feliska Konar
skiego (Ref-Rena) z żoną.

Słowami ..Dziennika Polskiego": „Marynarze z 
z rodzinami 1 ich goście zebrali się w salonach O- 
gniska na obiedzie towarzyskim z tańcami przy 
dźwiękach orkiestry Nako. Przeprowadzono licyta
cję fantów oraz wybór królowej zabawy; została nią 
panna M. Karnicka. Ref-Ren przy akompaniamen
cie Marii Drue bawił i wzruszał recytacjami swoich 
utworów. Niezawodnym wodzirejem walca figurowe
go był major Zygmunt Nadratowskl.

kich ,kol. Krzyżanowskiego, pp. Mackus, mec. Na- 
dratowskiego, p. Pleziów, p. Rusiecką, pp. Wrońskich, 
p Wójcik, pp. Zubkowskich, kol. O żukowskiego, kol. 
B. żukowskiego.

W Glasgow 7-go lutego 1965
Koło Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 

Glasgow obchodziło bardzo uroczyście swoje święto 
rozpoczęte Mszą św. w kościele św. Patryka, którą 
odprawił ks. prób. J. Gruszka. Po południu w Domu 
Kombatanta odbył się wspólny obiad członków Ko
ła, ich rodzin i zaproszonych gości. Do stołu zasia
dło ponad 100 osób; gospodarzem był prezes Koła. 
B. Lassa, obok niego zasiedli: małżonka nieobecne
go gościa honorowego komandora Fr. Pitułko. pre
zesi organizacji społecznych w Glasgowie, oraz wy-

Obiad koleżeński w Glasgow. P. F. Kozłowska córka naszego kolegi wręcza kwiaty 
pani Pitułko. Przemawia kol. B. Lassa, prezes Kola Glasgow.

W Londynie 7-go lutego
Nazajutrz w niedzielę w kościele polskim św. 

Andrzeja Boboli została odprawiona uroczysta Msza 
św. ,na którą przybył gen. Anders. Ks. prałat Soło- 
wiej celebrował nabożeństwo i wygłosił kazanie.

Wśród kolegów zauważyliśmy adm. Morgenster
na, kol. Budzyńskiego, kol. Busiakiewicza, p. ciesz
kowską, kpt żegl. wk. Gawęckiego,

bitniejsi działacze społeczni. Prezes powitał licznie’ 
zebranych gości, a specjalnie ks. proboszcza Gru
szkę. Przy deserze 1 kawie pani Pitułko odczytała 
list swego męża do kolegów Marynarzy: 

„Drodzy Koledzy,
Z wielkim żalem musiałem zrezygnować z u- 

p. Jaraczews- działu w tej pięknej uroczystości, gdyż nie było mo-
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żliwoścl uzyskania krótkiego urlopu w obecnym 
czasie.

Przesyłając moje serdeczne pozdrowienia 1 naj
lepsze życzenia wszystkim obecnym, chciałbym po
dzielić się z Wami moimi myślami o święcie Mar. 
Woj. Jak i dlaczego ono zaistniało — to wiemy z hi
storii. Ale dlaczego z takim pietyzmem czcimy to 
święto każdego roku — tego historia nie mówi.

Musi być zatem jakaś wielka i potężna Idea, 
która nas rozsianych po całym świecie łączy w tym 
dniu w jedną rodzinę i w jednej myśli o tym, cośmy 
wspólnie przeżyli.

Ta idea drodzy Koledzy to „Legenda granato
wego munduru" Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Pol
ski. Podjęliśmy ją na piaszczystej plaży Bałtyku i 
rozbudowaliśmy ją do potężnych rozmiarów na ska
lę światową, wzbudzając szacunek i podziw najstar
szych żeglarzy świata.

Legenda nieśmiertelna i ciągle żywa reprezen
tująca dążenie i wolę narodu polskiego do zajęcia 
stanowiska godnego naszej historii i kultury.

Zaszczytny wynik egzamiów w czasie wojny po
płaciliśmy krwią i życiem wielu naszych Kolegów. 
Dlatego to jest tak naturalne, że odczuwamy głę
boko wielkość i doniosłość tej Legendy i jesteśmy 
tak bardzo dumni z naszej przynależności do niej.

Po zakończeniu wojny wyszliśmy z czynnej słu
żby „Legendy Granatowego Munduru" — czy zna
czy to, że skończyły się nasze obowiązki? że jesteś
my już w stanie spoczynku? O nie! Przeciwnie — 
nasze myśli uczucia i poczucie przynależności do 
rodziny marynarskiej wzrosły wielokrotnie.

Zmienił się teren, otoczenie i warunki pracy, 
wszystko o wiele trudniejsze, bo teraz każdy z nas 
przydatnie i na własną rękę boryka się z trudno
ściami codziennego życia, pamięta, że jest ambasa
dorem tej legendy i dobrego imienia Polski.

Jest naszym obowiązkiem pielęgnować i umac
niać, rozpowszechniać tę legendę. Jest to piękny 
i drogo opłacony klejnot naszej historii, który nie 
tylko do nas należy, ale do całego Narodu Pol
skiego. Jesteśmy to winni Tym wszystkim naszym 
kolegom, którzy nie mogli się już dzisiaj zameldować 
w naszym szczupłym zespole na apel święta Mar. 
Woj.

Poza naszą osobistą i prywatną działalnością, 
Stowarzyszenie Mar. Woj. jest najważniejszą insty
tucją, która właśnie tę legendę rozpowszechnia na 
obszernym terenie publicznym i nawet międzyna
rodowym.

Wznoszę toast
na pomyślność działalności
naszego pięknego Stowarzyszenia"

Prezes Koła SPK M. Brodziński podkreślił wię
zy łączące Marynarzy z większą rodziną Kombatan
tów oraz współpracę, jaka łączy te organizacje dla 
wspólnego celu. Prezes Tow. Społeczno-Oświatowe- 
go,W. Minor, przypominając daty dekretów Naczel
nika Państwa: powołania Marynarki Wojennej i u- 
tworzenla Departamentu M.W. w Min. Spraw Woj
skowych, wskazał na fakt, że kawaleria jest w pew

nego rodzaju powinowactwie koleżeńskim z Mary
narką, gdyż aktu zaślubin Polski z morzem — któ
rego 45 rocznicę obchodzimy — dokonał gen .Józef 
Haller wjeżdżając konno do Bałtyku w eskorcie 
szwoleżerów. P. Poray-Wojciechowski, przemawiając 
w języku angielskim, zapoznał gości cudzoziemskich 
ze znaczeniem uroczystości, podając nieco faktów 
z wyczynów Polskiej Flagi w okresie ostatniej wojny.

Miła, koleżeńska atmosfera u gościnnych Ma
rynarzy jeszcze się ociepliła, gdy prezes zaczął ma
rynarskie piosenki. Do późnej nocy trwająca zaba
wa była zakończeniem dobrze zorganizowanej uro
czystości.

Pisze nam prezes Koła kol. Lassa: „Podczas 
tych uroczystości widać było same rozradowane 
twarze, nie tylko marynarzy ,ale i naszych gcści. 
Było naprawdę po marynarsku. Miałem dużo za
pewnień od naszych marynarzy, że chcą by ich z 
powrotem zapisać na członków".

W Brighton 14 lutego 1965
Koło Brighton Stowarzyszenia Mar. Woj. ob

chodziło w niedzielę 14.2.1965 uroczystość 45-ciolecia 
Zaślubin Polski z morzem oraz święto Mar. Woj.

Obchód zapoczątkowano uroczystym nabożeń
stwem w kościele św. Marii Magdaleny o godz. 12.30 
w intencji poległych i zmarłych kolegów. Nabożeń
stwo celebrował miejscowy duszpasterz ks. dziek. 
T. Wojtas (członek honorowy Koła Brighton). Ka
zanie swe zakończył podniosłym przemówieniem 
okolicznościowym obrazując doniosłość historyczną 
zaślubin Polski z morzem 1 tradycją święta Mar. Woj. 
Następnie przedstawił chronologicznie wyczyny 
polskich okrętów wojennych wraz z ich bohater
skimi zasługami w czasie ostatniej wojny światowej.

Na nabożeństwie reprezentowany był Zarząd 
Główny przez prezesa kol. mec. Nadratowskiego zaś 
Koło Brighton reprezentował Zarząd Koła w kom
plecie oraz poważna ilość członków Koła.

Po południu o godz. 17-ej w sali Christ Church 
Hall, Bedford Place. Brighton odbyła się podniosła 
akademia składająca się w części 1-sźej z podniesie
nia bandery Mar. Woj. i przemówienie prezesa Ko
ła kol. T. Zabłockiego który przywitał zebranych na 
sali gości i członków Koła — na czele z księdzem 
dziekanem Wojtasem i prezesem Zarządu Głównego 
SMW kol. mec. Nadratowskim jak również reprezen
tantów miejscowych polskich organizacji t.j Stów. 
Pol. Komb., Zw. Inwalidów PSZ, Koło Polskiej Akcji 
Katolickiej, Chór Kościelny i Kolo Polskiej Młodzie
ży Katolickiej.

Z kolei kol. Zabłocki podkreślił znaczenie udzia
łu polskich okrętów w drugiej wojnie światowej i za
kończył prośbą, by obecni uczcili pamięć poległych 
kolegów minutą milczenia.

Kol. mec. Nadratowskl — prezes Zarządu Gł. 
SMW złożył Zarządowi i członkom Koła oraz zebra
nej na sali publiczności — życzenia w imieniu Za
rządu Gł. S.M.W.

Następnie zobrazował zebranym przebieg pod- 
n:os'ego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w katedrze 
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Westminsterskiej. w końcu odczytał list do Kolegów 
od admirała J. Urunga z okazji obchodzonych uro
czystości Mar. Woj.

Część druga — na gustownie udekorowanej sce
nie barwami narodowymi i motywami marynarskimi, 
składała się z programu artystyczno-wokalnego. 
Chór kościelny pod batutą p. F. Budzyńskiego roz
począł odśpiewaniem pieśni morskiej „Wolności 
słońce" w układzie wielogłosowym. Następnie Lilia 
Żółklewkówna w mundurku polskiej Wrenki recy
towała Ref-Rena „Od Pomorzanina do Konrada'1, 
a kol. Jan TYlingo pięknym barytonem odśpiewał 
pieśń „Na morze". Nasze koleżanki Wrenki, p. A- 
niela Wejszewska i Natalia żółkiewkowa wystąpiły 
w obrazku scenicznym-farsie pt. „Wojtek". Pan 
Kiszynowskl przy akompaniamencie E. Podsiadły 
na akordeonie odśpiewał tango marynarskie, a na 

zakończenie artyści i zebrani goście odśpiewali ra
zem „Morowa marynarska wiara".

A wieczorem zebranie towarzyskie z tańcami 
rozpoczęto tradycyjną lampką wina. Zarząd Koła 
podejmował uczestników wieczorem herbatką z róż
nymi smacznymi przekąskami gęsto zakrapianymi 
trunkiem w prawdziwie marynarskim stylu. Bawio
no się ochoczo do godziny 11-ej, a huczne oklaski 1 
rozradowane twarze gości dały organizatorom pew
ność, że impreza udała się nadspodziewanie.

Redaktor Naszych Sygnałów dziękuję Kolegom 
Budzyńskiemu, Jabłońskiemu i Olszewskiemu za 
współpracę w przygotowaniu tego sprawozdania, a 
Kolegom Lassie (Glasgow) i Wieczorkiewiczowi 
(Brighton) za nadesłane sprawozdania z obchodów 
lokalnych.
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E. PŁAWSKI

SŁUŻBA NA LADZIE

Późnym wieczorem przyjechałem do Dunkierki i 
zakwaterowałem się w hotelu Les Arcades na placu 
Jean Bart. Po tym wszystkim co przeżyłem tego pa
miętnego dnia 1-go września 1939 nie było oczywiście 
mowy o śnie. Chodziłem godzinami po najdłuższej 
przekątnej pokoju, tam i z powrotem, a w głowie 
szumiało od natłoku myśli, a łzy raz po raz zraszały 
powieki. Czułem się potwornie samotny, nieszczęśliwy 
i bezsilny.

Nazajutrz zameldowałem się u dowódcy odcinka 
morskiego Dunkierki — Capitaine de Yaisseau Platon. 
Emergiczny, reprezentacyjny i w odróżnieniu od 
ogromnej większości swoich starszych i młodszych 
kolegów z Marinę Nationale, wyglądał prawdziwie po 
wojskowemu. Stwierdziłem różnież, że wszyscy jego 
podkomendni wiedzieli, co to służba i dyscyplina.

Najpierw Platon zaznajomił mnie z ogólną sytua
cję polityczną i dał do przeczytania ostatnie meldun
ki z działań wojennych w Polsce — kompletna kon
tuzja! Nie miał też Platon żadnych złudzeń, co do tego, 
że w najbliższych dniach należy się spodziewać ude
rzenia w plecy ze strony Sowietów.

Następnie polecił adiutantowi wyposażyć mnie w 
specjalną legitymację, przydzielił do mojej dyspozycji 
samochód, napisał na kartce nazwę firmy, która zo
stała zakontraktowana do ładowania materiału prze
znaczonego dla Polski, a żegnając zaprosił mnie na 
obiad do klubu oficerów marynarki.

Właścicielem firmy, która opiekowała się naszy
mi sprawami był pan Debrue. Jakież było moje zdzi
wienie, gdy wchodząc do biura zobaczyłem dobrze mi 
znanego od lat p. Wtorkowskiego. Znałem go od cza
sów, gdy na Polskiej Bazie w Cherbóug’u ładował sa
moloty i inny materiał wojenny na transportowce 
O.R.P. „Warta" i O.R.P. „Wilia". Okazało się nie
bawem, że został wyznaczony przez Ambasadę na 
stanowisko Kierownika Bazy Polskiej w Dunkierce. 
Jego zastępcą był p. Kochman.

Ucieszyłem się niezmiernie z widoku p. Wtorkow- 
skiego i zrobiło mi się lżej na duszy, gdyż oto mia
łem na miejscu doskonałego fachowcę i doradcę w 
pracy, na której osobiście przecież nie znałem się.

Od p. Wtorkowskiego dowiedziałem się, że łado
wanie materiału już się rozpoczęło, i że robotnicy pra
cują na trzy zmiany.

Po krótkiej naradzie, najmłodszy syn maklera 
Debrire-Xavier, który zastał przydzielony do mojej dy
spozycji jako „adiutant" i szofer nowiutkiego Citroe
na, zawiózł mnie do portu. Potężny norweski S/S 

„Victo“ stał przy molo, na którym gromadziły się 
góry skrzyń itp. Na torze stał pociąg z melinitem i 
artyleryjskimi ciągnikami.

Żadnej warty wojskowej nie było. Żadnych tablic 
ostrzegawczych nie zauważyłem. Można było pomy- ,j 
śleć, że „Victo“ ładował śledzie.

Trzysta ton melinitu tuż obok miasta w centrum 
portu bez żadnego zabezpieczenia...

Przy trapie zostałem przedstawiony kapitanowi 
statku. Był już mocno pod gazem i swym widokiem 
nie wzbudzał żadnego zaufania. Wewnętrznych walo
rów nie był w stanie zademonstrować, gdyż żadnym 
językiem, oprócz norweskiego i kilku słów po angiel
sku — nie władał.

Po obejściu statku pojechałem na zaproszony | 
obiad do kasyna.

Kmdr. Platon spotkał mnie przy wejściu i wpro- i 
wadził na salę dla oficerów sztabowych, gdzie zupeł
nie nieoczekiwanie znalazłem się w towarzystwie kil
ku starszych i dobrze znanych oficerów marynarki 
francuskiej. Pierwszym przy stole siedział mój były i 
dowódca szkoły torpedowej w Toulon’ie, (rok 1925) | 
— Capitaine de Yaisseau Le Cosme. Gdy ujrzał mnie, 
zerwał się z miejsca i prawie, że biegł do mnie z wy- | 
ciągniętymi ramionami. Był już dawno na emeryta- j 
rze, a że jako stary kawaler nie prowadził własnej 
gospodarki, całe dnie spędzał w jadalni lub czytelni 
kasyna.

Następnie zostałem przedstawiony admirałowi 1 
Castex, — słynnemu i szanowanemu przez maryna- j 
rzy ekspertowi w strategii morskiej i autorowi kilku 
dzjeł w tej dziedzinie. Szereg naszych oficerów absol- 1 
wentów Ecole de Guerre Navale w Paryżu byli ucz- i 
niami admirała Castex.

Trzecią o?obą przy stole był admirał Richard, — 1 
tak zwany Monseigneur, w odróżnieniu od admirała ! 
Ricliard le Bhnc, który w swoim czasie był szefem i 
francuskiej misji morskiej w Warszawie. „Monseig- I 
neur" i „le Blanc", były to przydomki nadane przez | 
kolegów dla łatwiejszego odróżnienia — „o kim mo- 1 
wa“.

Po kilku zdaniach o pogodzie i zupie przypomina- 1 
jącej smak morskiej wody, tematem rozmowy stały | 
się sprawy aktualne, a prym w dyskusjach trzymali I 
Casteux i Platon. Ten ostatni był również uczniem j 
Castex’a. Po kilku minutach słuchania zrozumiałem, | 
że tych czterech starszych i zasłużonych panów łą- j 
czyła szczera niechęć do Anglików. Byli oni też bar- 1 
dzo krytycznie nastawieni względem polityki rzędów j 
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francuskich w ostatnich dwuch dekadach, mieli uza
sadnione obawy, co do zdolności obronnych Francji 
i moralnych wartości francuskiego żołnierza. Linia 
Maginofa, francuskie lotnictwo, czołgi, artyleria prze
ciwlotnicza, — wszystko było przestarzałe i nie sta
nowiło żadnej przeszkody dla potężnych dywizji pan
cernych Hitlera.

Słuchałem tych wynurzeń z przerażeniem. Jako 
członek Misji Generała Kossakowskiego domyślałem 
się, że Francja nie będzie mogła zaspokoić potrzeb 
polskich, bo to co jeszcze posiadała potrzebuje dla 
siebie. Teraz przekonałem się, że Francja nie miała 
nic — ani dla nas, ani dla siebie.

sje * *

3-go września Francja i Anglia wypowiedziały 
Niemcom wojnę.

Na ulicach Dunkierki, w hotelach i restauracjach 
zaczęli się gromadzić mobilizowani oficerowie i szere
gowi. Część rezerwistów miała na sobie stare mundu
ry, innych zaś poznawało się po bohaterskiej posta
wie wobec napojów alkoholowych. W odróżnieniu do 
tego, czego byłem świadkiem kilka dni przed tym w 
pociągu Brest-Paris, w Dunkierce panował porządek 
i jako-taka dyscyplina. Gdy wieczorem wstąpiłem na 
przegrychę do hotelowej restauracji, gospodarz zafun
dował mi „drinka" po czym zwrócił się do obecnych 
na sali, by wznieśli okrzyk „Vive la Pologne". Wszy
scy powstali, otoczyli mnie pierścieniem i każdy po 
swojemu życzył Polsce i mnie powodzenia i zwycię
stwa.

Tymczasem na „Victo“ i wybrzeżu panował nie
przerwany ruch. W dzień i w nocy stękające kramy 
zabierały cenny materiał z lądu i ładowały go, do zda
wałoby się bezdennych kali frachtowca. Jaki to był 
ładunek i jaki był jego punkt przeznaczenia była to 
tajemnica ściśle zachowywana przez ambasadę, przez 
dowództwo Marynarki Francuskiej, maklera Delrue... 
ale miasto Dunkierka wiedziało o wszystkim najlepiej.

— „Jak tam Commandant postępuje ładowanie? 
Czy ten ciężki wóz radiowy dla polskiego dowódcy 
armii już załadowany?"

- „A gdyby was storpedował niemiecki okręt 
podwodny lo... z tym melinitem... nie byłoby co po 
was zbierać..., 300 ton... O! la, la."

— Podobno idziecie do Rumunii?" itd., itd.
Tego rodzaju pytania zadawał mi właściciel ho

telu „Les Arcades", celnik portowy, strażnik na mo
ście i przygodni obywatele.

O tych faktach zameldowałem kmdr. Platon. Po
uczyłem p. Wtorkowskiego i Debrue, by odpowiednio 
wpłynęli na swoich urzędników i robotników. Nieste
ty zachowanie jakiejkolwiek dyskrecji w warunkach 
Dunkierskich było nieosiągalne. Całe szczęście, że 
przynajmniej udało się, w sam czas, wymusić miej

scową gazetę, by nie opublikowała artykułu o pomocy 
Polsce płynącej z Dunkierki.

Ładowanie melinitu zabierało dużo czasu, a to ze 
względu na kurz melinitowy, który stopniowo pokrył 
nie tylko cały „Victo“, molo i najbliższe budynki, 
lecz również ubrania i ciała robotników, wywołując 
cierpienia naskórne wewnętrzne. Od czasu do czasu 
trzeba było przerywać pracę, gdyż dłuższe przebywa
nie w kałach i oddychanie pyleni melinitowym po
wodowało wymioty i bóle w płucach. Robotnicy pra
cowali z ogromnym poświęceniem, a kilku z nich przy
płaciło to zdrowiem i zostali umieszczeni w szpitalu.

Pan Wtorkowiski wykazywał istne cuda. W ka
łach, na molo, przy wagonach, w biurze, bez. snu 
i często bez posiłku, cały żółty i cierpiący z powodu 
pracy z melinitem, ten człowiek dał z siebie wszy
stko co mógł.

Pan Wtorkowsid i jego dzielny pomocnik pan 
Kochman zasługują na wdzięczność i dobrą pamięć 
o nich.

*

4-go września o godz. 0530 obudził mnie przeraźli
wy ryk. syren i gęsta kanonada. Wyskoczyłem z łóżka, ( 
otworzyłem okno i z aparatem w ręku czekałem na 
wybuchy bomb... Bomb jednak nie było, a po kilku 
minutach alarm został odwołany.

Podczas obiadu w kasynie, poznałem winowajcę 
fałszywego alarmu, a był to nim młodziutki lotnik, 
— porucznik marynarki, który wywołał strzelaninę 
i pobudkę dla całego miasta, przez to, że pomylił sy
gnał rozpoznawczy. Był właśnie w gabinecie kmdr. 
Platona, przed którym stawał do raportu karnego i 
był zmuszony wysłuchać dłuższą i nieprzyjemną dla 
ucha naukę. Mądry Platon nie chciał jednak, by po
rucznik powrócił na swoją bazę w niesławie i z po
czuciem człowieka, który skompromitował jednocześ
nie tak marynarkę jak i lotnictwo morskie — więc 
zaprosił go na obiad. Biedny młodzieniec przez całą 
godzinę musiał spędzić w towarzystwie admirałów i 
komandorów i jak to zwykle bywa w takich specjal
nych okolicznościach, nerwowym ruchem ręki wywró
cił szklankę z czerwonym winem na obrus i... spodnie 
Platona.

Ja osobiście żyłem p’’zez ten okres czasu w cią
głym strachu. Robotnicy pracowali świetnie, ale ża
den nadzór nad nimi nie istniał, a gdy wreszcie przy
łapałem dwóch jegomości najspokojniej w świecie pa
lących papierosy tuż przy wagonie z melinitem, po
jechałem w te pędy do Platona i poprosiłem o wartę 
wojskową, inaczej bowiem, lada moment cała Dun- 
kieika może wylecieć w powietrze.

Platon poczuł się wielce zawstydzony, że sam. o 
tym nie pomyślał wcześniej, to też osobiście zajął się 
tą sprawą i wydał odpowiednie zarządzenia. Po nie
spełna pól godziny pod „Victo“ zajechał samochód, z 
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którego wysiadło trzech brzuchaczy rezerwistów. 
Ubrania mieli cywilne, „pierożki" na głowie', opaski 
z numerami na lewych rękawach i karabiny, które 
nieśli — jak kto mógł. Szofer-kapral podszedł do mnie, 
zameldował wykonanie rozikazu i odjechał.

— Kto z was jest tu starszy, zwróciłem się do 
spasionych panów, ale że żaden z nich, najwidoczniej 
marszałkowskiej buławy w kieszeni nie miał, więc 
wskazałem palcem na największy brzuch i wyznaczy
łem go rozprowadzającym. Następnie pouczyłem ich 
co mają robić i czego im robić nie wolno, po czym 
rozprowadzający zasalutował mi jednym palcem, dał 
znak jednemu z kolegów, by szedł za nim i z trudem 
manewrując po trapach i kładkach zaprowadził po
sterunkowego na pokład „Victo“.

.Przyglądałem się tej wojskowej ceremonii z uczu
ciem ulgi i już miałem zamiar iść do hotelu, by prze
spać się i odpocząć, gdy ku memu przerażeniu zoba
czyłem jak ten pan wojskowy, któremu zaufałem 
bezpieczeństwo całej Dunkierki podsunął pod sam 
otwór ładowni jakąś skrzynkę oparł karabin o kra
wędź luku wyjął z kieszeni paczkę papierosów i już 
sięgał po zapałkę... W kilku susach byłem przy nim 
i głośnym okrzykiem przerwałem jego zamiary.

Twierdził, że n,ie wiedział o tym, że melinit jest 
to materiał wybuchowy.

Tegoż dnia pod wieczór zaokrętowałem się na 
„Victo“. Kapitan statku, jak zawsze podchmielony 
i pachnący dawno nie mytym ciałem, nie wzbudzał 
żadnego zaufania. Spotkał mnie przy wejściu do me
sy i zaprowadził do kabiny, w której już zastałem 
moje walizki. W mesie, kabinie i korytarzu również 
pachniało kapitanem. Gdy pomyślałem sobie, że w 
tych warunkach mam spędzić kilka tygodni coś po
deszło mi pod gardło i aczkolwiek nie należę do ludzi 
delikatnych, mało brakowało, bym nie pojechał do 
Rygi-

Wobec takiej „atmosfery" na „Victo“ pojechałem 
na kolacją do kasyna. W jadalni spotkałem Platona, 
który powiadomił mnie, że według niesprawdzonych 
jeszcze wiadomości „Victo“ i przynajmniej część jego 
załogi z kapitanem włącznie, przez cały okres trwa
nia wojny domowej w Hiszpanii, dostarczał broń 
czerwonym, i że wobec tego należy się liczyć z tym, 
że statek ten w sensie politycznym ma bardzo mocny 
przechył na--lewą burtę. Po kolacji pojechałem do 
Debrue, gdzie podzieliłem się uzyskanymi wiadomo
ściami tak z nim jak i p. Wtorkowskim. Okazało się, 
że oni również nie mieli żadnego zaufania do kapitana 
„Victo“ i jego załogi.

Od tego momentu wypadki potoczyły się z przy
spieszoną szybkością.

Poprosiłem Xavier, by połączył mnie z Paryżem. 
Chciafem przedstawić wytworzoną sytuację ambasa
dorowi i Morskiemu Attache. Zanim doszło do tej 
rozmowy, zjawił się w biurze pomocnik Debrue mon- 

sieur Julien i zakomunikował, że przed chwilą rozma
wiał z kapitanem „Victo“, który mu wyjawił, że za
łoga wysłała telegram do swojego związku w Oslo o 
następującej treści: «„Victo“ jest załadowany mate
riałem wojennym dla Polski. Czy wobec sytuacji po
litycznej w Europie Syndykat zezwala na odbycie tej 
podróży?*

Do powyższego Julien dodał, że w myśl oświad
czenia kapitana statek nie opuści portu bez otrzyma
nia pozytywnej odpowiedzi z Oslo. Poza tym kapitan 
prosi o zezwolenie na telefoniczną rozmowę z Oslo, 
którą przeprowadzi w obecności zaufanego z pośród 
członków załogi, a to w celu przyspieszenia odpowie
dzi syndykatu.

Pojechałem natychmiast do Platona i zameldowa
łem mu o powyższym. Po chwili zjawił się również 
Julien z odpisami czterech depesz wysłanych przez 
kapitana i załogę „Victo“ do Oslo.

Platon natychmiast uruchomił cały swój sztab i w 
konsekwencji wydał następujące zarządzenia;

1. Sprawdzić, czy cenzura przepuściła telegramy 
do Oslo.

2. Nie dopuścić do żadnych rozmów telefonicznych 
pomiędzy ,,Victo“ i Oslo.

3. Zabronić załodze opuszczanie statku i uniemoż
liwić wszelką łączność z lądem.

4. Przeprowadzić wywiad, co do statku i jego za
łogi.

5. Zwiększyć ilość posterunków wojskowych na 
statku i dookoła niego używając do tego celu 
żołnierzy z prawdziwego zdarzenia.

6. Unieruchomić radiostację „Victo“.

'Na zapytanie k-dra Platon, co myślę o wytworzo
nej sytuacji, odpowiedziałem, że moim obowiązkiem 
jest jak najszybsze i pewne dostarczenie materiału wo
jennego Polsce. Ostatnie wydarzenia napawają mnie 
obawą, że w drodze do Rumunii mogą zajść różnego 
rodzaju akty sabotażu, którym ja, będąc sam na 
obcym statku z podejrzaną załogą i pijakiem kapita
nem, nie mógłbym przeciwdziałać. Niby to w Oranie 
mam otrzymać 10 uzbrojonych marynarzy z O.R.P. 
„Wilia", ale do Oranu trzeba jeszcze dojść.

Na powyższe kmdr. Platon odpowiedział, że cał
kowicie zgadza się z moimi wywodami, i że na ten 
temat konferował już z adm. Castex, przy czym oby
dwaj doszli do przekonania, że wysyłka tak cennego 
ładunku na „Victo“ absolutnie nie może mieć miej
sca. Należy bowiem liczyć się z faktem, że jest to 
statek „neutralny", a wobec tego nie wiadomo jesz
cze czy jego władze zgodzą się na obsadzenie go 
eskortą wojskową. A co jeśli kapitanowi przyjdzie do 
głowy zawinąć do portu neutralnego? Eskortujący 
„Victo“ okręt francuski nie będzie mógł zapobiec te
mu przez użycie siły...
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Poza tym, Francji bardzo zależy na utrzymaniu 
dobrych stosunków z Norwegią, chociażby ze względu 
na jej ropowce, których we Francji odczuwał się wiel
ki brak, a wobec tego należy unikać posunięć zbyt 
drastycznych.

Z drugiej strony czas leci. „Victo“ z ładunkiem 
melinitu w wypadku nalotu nieprzyjacielskich samo
lotów przedstawia sobą zbyt wielkie niebezpieczeń
stwo dla całego miasta i jego portu. Nie można też 
wyprowadzić ,,Victo“ na redę, gdyż nie ma żadnej 
gwarancji, by najzwyczajniej w świecie nie przeszedł 
na wody terytorialne Belgii, albo wręcz wprost do 
Niemiec.

Wobec takiej perspektywy uradziliśmy, że mate
riał wojenny powinien być natychmiast przeładowa
ny na statki polskie lub francuskie, i że o powyższym 
już jako decyzji Dowódcy Marynarki w Dunkierce 
zostanie powiadomiony Paryż.

W międzyczasie II Oddział wyjaśnił że:
1. Telegramy z ,,Victo“ zostały przez cenzurę za

trzymane, ale nie ma żadnej gwarancji, czy wiadomo
ści o ładunku nie trafiły do Oslo innymi drogami.

2. Kapitan i załoga statku nie wzbudzają żadne
go zaufania, a wobec tego ,,Victo“ należy umieścić 
na czarnej liście, o czym będzie powiadomione Oslo 
w drodze dyplomatycznej. Wyjaśniło się również, że 
norweski związek kapitanów ma sympatie pro-nazi- 
stowskie, natomiast związek marynarzy — pro-komu- 
nistyczne.

3. Należy przypuszczać, że o ładowaniu materia
łu dla Polski jest już poinformowany nieprzyjacielski 
wywiad.

Kmdr. Platon nie mógł już mieć żadnej wątpli
wości, co do słuszności pobranej decyzji, połączył się 
z Paryżem i zakomunikował o wszystkim szefowi 
sztabu na Rue Royal, prosząc jednocześnie o zezwo
lenie na przeprowadzenie rekwizycji niezbędnego 
transportu.

Zaraz po tej rozmowie połączyłem się z Attache 
Morskim przy Ambasadzie R.P., któremu zakomuni
kowałem o decyzji kdra. Platona, po czym pojechałem 
na „Victo“, zabrałem moje rzeczy i przeniosłem się 
z powrotem do hotelu (ku wielkiej mojej radości).

# * Sjs

5-go wczesnym rankiem byłem już w sztabie Do
wództwa. W międzyczasie komendant portu zdążył 
zebrać wszelkie wiadomości, dotyczące polskich stat
ków znajdujących się w portach francuskich. A więc 
S/S „Warszawą" była w Le Havre, „Poznań" i 
„Oksywie" na redzie w Dunkierce.

Bez tracenia chwili czasu wsiadłem na oddany do 
mojej -dyspozycji kuter pilotowy i wyruszyłem na ze
wnętrzną redę. Z lornetką przy nosie pilnie wypatry
wałem polskiej bandery... i znalazłem! Wśród wiel

kiej ilości statków, stała taka mała kruszyna, która 
na tle tej floty „olbrzymów" wyglądała do pewnego 
stopnia niepokojąco. Był to najmniejszy statek w na
szej marynarce handlowej m/s „Oksywie". Gdy zbli
żyliśmy się do trapu, zostałem przywitany przez 
dwóch starych przyjaciół — kapitana Szworca (oficer 
rezerwy Mar. Woj.) oraz jego pomocnika p. Budę, 
który jako stary marynarz służył ze mną na okrętach 
podwodnych.

Po krótkiej wymianie przywitań rozmowa poto
czyła się mniej więcej następująco;

— Potrzebuję transport polski dla przewiezienia 
materiału wojennego do Rumunii. Sytuacja jest taka, 
że nie mam żadnego upoważnienia na piśmie do prze
prowadzenia rekwizycji statków, a na żadne formal
ności z właścicielami Oksywia nie ma czasu. Zapytuję 
czy jest pan Kapitan gotów, na moją i swoją odpo
wiedzialność wejść natychmiast do Dunkierki i przy
stąpić do ładowania, a ja tymczasem będę się starał 
o rozkazy z Paryża.

Szworc odpowiedział krótko: — Rozkaz panie ko
mandorze-!

„Oksywie" przycumowało do „Victo“.
Od Szworca dowiedziałem się, że „Poznań" wcze

snym rankiem został odwołany do Anglii.
Tegoż dnia na moją prośbę przyjechał z Paryża 

Szef Misji Zakupów płk. Loyko.
S/S „Warszawa" otrzymała polecenie przybycia 

do Dunkierki w najkrótszym okresie czasu.
Załadowanie „Oksywia" postępowało szybko, co 

w dużej mierze należy zawdzięczać kmdr. Platon, 
który przysłał do mojej dyspozycji oddział maryna
rzy z podoficerem na czele, by dopomóc Wtorkowskie- 
mu i Debrue we wszystkich pracach nie wymagają
cych specjalnej fachowości. Wszystkim zależało na 
tym, by melinit czemprędzej znalazł się poza obrę
bem portu. Tymczasem Szworc, jego oficer mechanik 
i ja jeździliśmy po mieście, po różnych sklepach i 
składach, by zdobyć niezbędne dla podróży „Oksy
wia" mapy, chronometr, książki nawigacyjne, smary 
i materiał konserwacyjny.

Cała Dunkierka odetchnęła, gdy wreszcie 7-go 
września „Oksywie" opuścił port i udał się w swoją 
daleką podróż.

« * *

Wiadomości z kraju były coraz bardziej niepoko
jące, Częstochowa padła, Kraków, Zakopane, Gru
dziądz — równie. Warszawa i inne miasta i wsie pod 
stałym bombardowaniem z powietrza i lądu. Tysiące 
pomordowanych kobiet i dzieci. Żadnej dodatniej 
wzmianki oprócz podkreślania brawury naszego woj
ska i lotnictwa. Cofanie się na wszystkich frontach. 
Cała Polska w ogniu.

Odczuwałem głęboki żal do losu, który w tak 
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okrutny sposób postąpił z moim krajem, moją rodziną 
i wszystkim, co było dla mnie najdroższego.

Po 204u latach wysiłku w odbudowie Kraju, te
raz zaczynaliśmy żyć jako naród szczęśliwy i dumny 
ze swoich osiągnięć, ze swej Gdyni, GOP’u, kwitną
cych miast, pól urodzajnych, gdy zaczęliśmy budo
wać Polskę „zachodnią", gdy mieliśmy w perspekty
wie dziesiątki lat pracy rozwojowej dla naszego prze
mysłu, dróg, osuszania Polesia, budowy szkół—wła- 
■śnie teraz te niemieckie draństwo włamało się do na
szych miast i domów, by wszystko spalić, zniszczyć 
i wymordować.

Gdy tak myślałem o tych rzeczach, coraz głębiej 
odczuwałem wstyd, że oto ja siedzę w wygodnym ho
telu, zajadam smaczne francuskie potrawy, popijam 
dobre wino, a tymczasem nie wiem nawet czy moje 
dzieci i żona jeszcze żyją.

W telefonicznej rozmowie z Paryżem próbowałem 
nakłonić naszego attache morskiego kmdr. Lasockie
go do odesłania mnie pociągiem przez Włochy do Pol
ski, albo też o oddanie do dyspozycji dowództwa Ma
rynarki Francuskiej. W moim pojęciu taką przyjem
nościową podróż przez morze Śródziemne, Dardanele 
ftp., polski statek mógł śmiało odbyć bez mojej asysty.

Na wszystko otrzymałem odpowiedź odmowną.
W miarę jak zbliżał się dzień odkotwiczenia, roz

wój wypadków politycznych i sytuacja na froncie co
raz bardziej cementowały moje- przekonanie, że cała 
ta mikroskopijna pomoc, którą mani zawieść do Pol
ski, w żaden sposób nie może zaważyć na przebiegu 
kampanii wojennej — tymbardziej, że o dalszych 
transportach materiału z Francji czy też Anglii nie 
było co marzyć. Malała również nadzieja, że wogóle 
zdążymy na czas do Rumunii, bowiem wszystko wska
zywało na to, że w momencie, gdy armia nasza prze
grupuje swe dywizje na froncie zachodnim, wówczas 
od wschodu zada nam cios w plecy armia czerwona, 
a jedyne połączenie Polski ze światem zewnętrznym 
■czyli przez Rumunię zostanie przerwane-.

#

10. 9. 1939. Ładujemy całą parą na „Warszawę" 
i zarekwirowany przez kmdr. Platon’a francuski S/S 
Rosę Schiaffino.

„Victo“ opuścił Dunkierkę.
Kapitanem „Warszawy" był p. Ćwikliński. Ten 

sam, o którym tyle czytało się już w latach powojen
nych, gdy jako kapitan m/s „Batory" był zamieszany 
w ucieczce komunisty Eislera z Ameryki do Polski. 
Kilka lat później Ćwikliński wybrał wolność i opuścił 
„Batorego", chyba w Kopenhadze.

Na „Warszawie" był mi bardzo pomocny. Robił 
wrażenie człowieka energicznego i okazał się przyjem
nym i łatwym we współżyciu. W porozumieniu z kpt. 
C. nawiązałem łączność z konsulem R.P. w Le Havre 

p Winiarzem i poprosiłem go o wyokrętowanie i za
opiekowanie się zbędnymi członkami „Warszawy", 
jak obsługa kabin pasażerskich, starego kucharza ko- 
szernika oraz kobiety-sanitaruszki.

Również dla „Warszawy" i „Rosę Schiaffino" 
niusiałem zakupić mapy i książki nawigacyjne oraz 
wystarać się o paliwo ,oleje, itp.

Wieczorami siedzieliśmy we dwójkę przy radio i 
wchłanialiśmy wiadomości o Polsce i razem niepokoi
liśmy się o los naszych najbliższych. Komunikaty ra
diowe pochodziły przeważnie z Niemiec. Pamiętam 
jak znienawidziliśmy głos pewnej kobiety, która z 
Berlina nadawała komunikaty w języku polskim.

Ta wstrętna baba ze specjalnym zamiłowaniem 
topiła nasze okręty podwodne, ale gdy obliczyliśmy, 
że na 5 posiadanych okrętów zatopiła już conajmniej 
tuzin, a „Wilk" był przez nią topiony conajmniej raz 
dziennie, zrobiło się nam trochę raźniej. Wiedzieliś
my, że niemra łże.

13. 9 .„Warszawa" i „Bose Schiaffino" są już za
ładowane lecz z powodu braku eskorterów kmdt. Pla
ton zadecydował, że odkotwiczenie nastąpi we czwart- 
k: 14-go. Poszedłem do kościoła i w gorącej modlitwie 
poleciłem opiece Boskiej moją rodzinę oraz prosiłem 
o szczęśliwą podróż. W kościele spotkałem kpi. de 
Yaisseau Le Cosme’a i poszliśmy razem do kasyna 
na winko. Po obiedzie zrobiliśmy wycieczkę samocho
dem Platona wzdłuż granicy belgijskiej. Linia Magi- 
not’a kończyła się gdzieś daleko na wschodzie, tu nie 
było nawet pojedyńczego kolczastego drutu. Czyżby 
droga na Sedan była otwarta? Przed powrotem na 
„Warszawę" uzupełniłem swoją garderobę i nałoży
łem na głowę rybacką czapkę. Po przebraniu się wy
glądałem jak marynarz z Q ships CampbelPa.

14-go nie odkotwiczyliśmy. W ostatnim momencie 
przyjechał ze sztabu podoficer z rozkazem wstrzyma
nia wyjścia do godz. 11, 15-go września. Wieczorem 
po raz ostatni byłem u kmdt. Platona, który wydał- 
mi dodatkowe instrukcje oraz zaznajomił z informa
cjami o niemieckich okrętach podwodnych.

Po serdecznym pożegnaniu się z Platonem, jego 
szefem sztabu kpt.. de Corvette Legalle i innymi 
oficerami w drodze na „Warszawę" wpadłem do bi-1 
stro na ostatni aperitif. W knajpie było dużo rezerwi
stów, oczywiście podchmielonych i wobec tego bardzo 
patriotycznie nastrojonych.

Jeden z tych wojowników ubrany w granatowy 
kombinezon z zieloną furażerką na głowie i z gaz- 
inaską przy boku, nawiązał ze mną rozmowę zapy
tując: „A ty mój stary, ciebie nikt już nie chce? A 
przecież nie jesteś jeszcze w wieku Clemenceau.;, on 
był znacznie starszy od ciebie, ale stale włóczył się 
po okopach...", i nie zamknąłby wojak, gęby, gdybym 
nie poczęstował go winem i wówczas dopiero mogłem 
mu wyjaśnić, że i ja również należę do sił zbrojnych,] 
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tylko chwilowo nie mam jeszcze munduru. Szelma 
jednak poznał się na moim akcencie.

— Me powiedz mi przynajmniej, chyba nie jesteś 
Niemcem? Musiałem mu wyjaśnić moją narodowość 
i stopień oficerski. Stary wiarus skoczył na równe 
nogi i jak nie krzyknie na całą salę „baczność"... 
Wstać nikt nie chciał, ale cisza na sali nastała kom
pletna. Po przemówieniu wygłoszonym pod moim 
adresem z zaznaczeniem, że właśnie przed chwilą on 
zwykły francuski „poilu" doznał zaszczytu być po
częstowany szklanką wina przez polskiego Comman- 
dant itd, itd Nie miałem innego wyjścia jak zafun
dować beczułeczkę algierskiego całemu zgromadzeniu. 
Nigdy przed tym ani po tym nie byłem tak popularny. 
Wiwatom na moją cześć oraz okrzykom „Vive la Po- 
logne" nie było końca.

Właściciel baru wyprowadził mnie nazewnątrz 
przez wejście kuchenne inaczej bowiem musiałbym 
zafundować conajmniej jeszcze jedną beczułkę tym 
moim wiernym sojusznikom.

15-go września o godz. 11.00 dwa holowniki przy
ciągnęły „Warszawę" do śluzy. W okresie wyrówny
wania poziomów wody nadjechał samochód z kmdt 
Le Cosme, a za nim zjawił się Citronem z moim do
brym młodym przyjacielem Xavier Debrue. Pożegna
liśmy się serdecznie przez burtę, a po chwili „War
szawa" ruszyła naprzód. Za nami podążał „Rosę 
Schiaffino". Pogoda była piękna. Lekka fala od dzio
bu deilkatnie kołysała statkiem.

Po zorganizowaniu służby obserwacyjnej i zjedze
niu obiadu spacerowałem sobie po spardeku i rozmy
ślałem nad swoim marnym losem.

Ostatnie dzienniki donosiły o walkach pod Lwo
wem. Każdy komunikat wojenny z Polski zmniejszał 
moją nadzieję doprowadzenia transportów na czas do 
Rumunii. A co wówczas mam robić? Czy nie jest to 
początek życia „brodiagi"?

Tęsknota, żal, rozpacz, lęk o przyszłość narodu i 
kraju, myśl o tym, że ta tułaczka może trwać długie 
lata, i że przez cały ten czas mogę być bez wieści o 
rodzinie, wszystko razem wzięte było to jedyną stra
szliwą okropnością. Do głowy wciskały się te wszy
stkie błędy i niedorzeczności jakie cechowały naszą 
politykę finansową i wojskową, to wmawianie w na
ród i samych siebie, że jesteśmy niezwyciężeni, że 
Niemcy mają same ersatz’y, że brak im oficerów, że 
nie mają co jeść itd. My natomiast byliśmy „silni, 
zwarci i gotowi" i wciąż jeszcze śpiewaliśmy „Pierw
sza Brygada".

Na trawersie Calais spotkał nas francuski 
kpntrtorpedowiec „Leopard". Nieco dalej dołączyły do 
konwoju s/s „Hurko", z materiałem wojennym uzy
skanym od Anglików oraz francuska kanonierka 
„Dilligente".

W ten sposób został sformowany pierwszy kon
wój wiozący pomoc Polsce. Składał się zaledwie z 

trzech statków, ale powiewające na gaflach bandery 
reprezentowały trzy złączone w obozie alianckim kra
je: Polskę, Anglię i Francję.

„Leopard" jak dobra owczarka krążył dookoła 
transportowców, a „Dilligente" podpędzała wiecznie 
wyłamującego się z szyku, a idącego na trzecim miej
scu „Rosę Schiaffino". Anglik trzymał się za „War
szawą" bez zarzutu.

Ponieważ Paryż nie zdążył z wyrobieniem mi ofi
cjalnego stwierdzenia, że jestem dowódcą konwoju,, 
właściwie znajdowałem się na „Warszawie" niele
galnie. Ażeby uniknąć ewentualnych nieporozumień 
kpt. Ćwikliński wpisał mnie na końcu listy składu 
osobowego jako sygnalistę... a jak się okazało nieba
wem sygnalista na „komodonskim" transportowcu 
był bardzo potrzebny. Dział sygnalizacyjny na s/s- 
„Warszawa" wogóle nie istniał. Przez kilka godzin 
popołudniowych zapoznałem paru chłopców z kun
sztem podnoszenia flag i operowania książką sygna
łową, ale gdy nadeszły ciemności, okazało się, że dla 
sygnalizacji nocnej istniała tylko żarówka na patyku, 
która rzucała światłem na cały horyzont, jak za do
brych pokojowych czasów. Na szczęście znalazła się 
w maszynowni kieszonkowa lampka elektryczna, któ
rą obwiązaliśmy szmatą i przez trzymanie lampy głę
boko w dłoni uzyskało się jako taką kierunkowość. 
Ponieważ wśród załogi pokładowej nikt oprócz mnie 
nie znał się na znakach Morse, a tymbardziej literach 
francuskich, całą noc musiałem spędzić na pomoście 
na odbieraniu i przekazywaniu sygnałów.

Nad ranem byliśmy na trawersie Barfleur. W od
ległości kilku mil od nas w szyku czołowym pędziły 
cztery angielskie kontrtorpedowce. Na horyzoncie wi
dzieliśmy drugą grupę anglików zajętych tropieniem 
niemieckich okrętów podwodnych. Pod taką opieką 
czuliśmy się bezpiecznie. Nie na próżno mówił kmdt. 
Platon, że „c’est d’une facon merveilleuse que les 
Anglais protegent les eaux franęaises".

Sygnał z „Leopard" ’a przerwał moje śniadanie.
— „Iść do Cherbourg’a“! Zmieniliśmy kurs, a za 

godzinę mogłem już rozpoznać znajome forty, górę 
Roul i okoliczne wioski rybackie.

Po zakotwiczeniu udałem się łodzią na ląd po roz
kazy.

Wioślarze moi pracowali w pocie czoła. Nie mieli! 
pojęcia o wiosłowaniu i to, że wreszcie dobiliśmy dO' 
drabinki przy Gare Maritime należy zawdzięczać je
dynie pomoęy Boskiej, gdyż wiatr pchał nas w do
brym kierunku.

Na Gare Maritime panowali Anglicy. Ogromne sa
le były pełne żołnierzy, a na placach ustawiało się 
zmotoryzowany sprzęt, bez przerwy napływający na 
transportowcach z Angli. Wszystko nowe i lśniące 
czystością tak samo jak buty i guziki na mundurach. 
Dookoła dworca Anglicy ustawili własną artylerię 
przeciwlotniczą. Do .samochodów mieli własną benzy
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nę w blaszankach, własne zmotoryzowane warsztaty 
i zapasy części zamiennych. Humor wśród żołnierzy 
panował prawdziwie angielski. Jedli akurat obiad — 
siedzieli gdzie kto mógł ; z apetytem wcinali smacznie 
wyglądające jedzonko.

Przeważała młodzież, lecz było też sporo star
szych panów weteranów z I wojny światowej. Wysili
łem się na angielszczyznę i zapytałem podoficera, któ
ry odprowadzał mnie do biura oficera łącznikowego 
— czy jest ochotnikiem? Odpowiedział, że był ochotni
kiem w roku 1915, a że Niemcom widocznie było za 
mało, więc zgłosił się po raz wtóry, by naprawić błę
dy Lloyd George’a. Był pełen optymizmu, ale twier
dził, że dopóki będzie w Berlinie minie conajmniej 3 
lata. Zapytałem czy ma rodzinę? — „A jakże" odpo
wiedział — ma swoją Mary i dwóch synów, przy czym 
starszy chłopiec kończy w przyszłym roku szkołę i 
również zaciągnie się do artylerii. Z przyjemnością 
uścisnąłem rękę sympatycznego Tomiego, który 
szarmancko zasalutował, zrobił jakiś skomplikowany 
,,w tył zwrot" i odszedł.

W biurze, do którego zostałem wprowadzony, za
stałem kilku oficerów sztabowych — Anglików i jed
nego komandora podporucznika z Marinę Nationale. 
Ponieważ niezbędne dla dalszej drogi konwoju doku
menty jeszcze nie nadeszły, więc siedzieliśmy przy 
kominku i dzieliliśmy się wrażeniami o sytuacji. Nie
stety, prawie wszystkie wiadomości jakimi dyspono
waliśmy pochodziły ze źródeł niemieckich. Wreszcie 
koperta z napisem ,,otworzyć w punkcie, geograficz
nym X i Y“ została mi doręczona. Odbyłem krótką 
rozmowę telefoniczną z szefem sztabu Prefektury i po 
pożegnaniu się z aliantami wróciłem na łódź. Byłem 
bardzo mile zaskoczony, gdy zastałem przy łodzi nie
duży holownik, który w kilka minut odholował nas 
pod sam trap „Warszawy". Nie było wątpliwości, że 
wprawne oko kolegi z marynarki francuskiej spo
strzegło, że z tym naszym wiosłowaniem i w dodatku 
pod wiatr, nie dalibyśmy rady.

O godzinie 1400 pod opieką awizo „Admirał Mou- 
chet" opuściliśmy Cherbourg w drodze do Brest.

Wiadomości radiowe o sytuacji w Polsce były ko
szmarne. Stojąc na pomoście wpatrywałem się w za
stygłą w absolutnej ciszy ciemno-zieloną taflę wody. 
Dookoła bawiły się stadka delfinów, a wierne przy
jaciółki mewy jakby tworzyły naszą osłonę powietrz
ną. Oczywiście myślami wciąż byłem tam, gdzie 
grzmot bomb i pożoga zwiastowały Polsce zbliżającą 
się niewolę.

Droga do Brest prowadziła wzdłuż wybrzeża. Nad 
ranem minęliśmy wyspę Onessant na wodach, której 
w 1931 roku nasze okręty podwodne budowane we 
Francji przeprowadzały próbne zanurzenia na głębo
kości 80 metrów. Muszę się przyznać w tym miejscu, 
że nie patrząc na zewnętrzny spokój i opanowanie 
wszyscy cieszyliśmy się, gdy po „namacalnym" 

stwierdzeniu zadawalającej szczelności okrętu — po
wróciliśmy na powierzchnię morza.

17-go września o godz. 1000 weszliśmy na redę 
Brest’u i zakotwiczyliśmy obok niewykończonego je
szcze transatlantyku „Pasteur". Przysłaną po mnie 
motorówką udałem się do „Direction du Port", gdzie 
oświadczono mi, że co do odkotwiczenia w dalszą dro
gę na razie nic nie jest wiadomo, i że mamy zwyczaj
nie sobie stać i czekać.

18-go września radio przyniosło wiadomość, któ
rej się spodziewałem, i której najwięcej się obawia- 

-łerii. Zaprzyjaźniona z Niemcami Rosja Sowiecka, ru
szyła na Polskę. A więc — nowy rozbiór Polski. 
Brześć, Łuck, Baranowicze, Wilno, Słonim, Biały
stok, Wołyń, Lwów itd., itd., mają stać się ziemią 
sowiecką. Dalej wszystko potoczy się według starych 
rosyjskich zwyczai, mianowicie ■— wymordują inteli
gencję, sprofanują kościoły, zniszczą wszystko, co ma 
dla nas wartość historyczną, a różnych rzezimiesz
ków awansują na komisarzy. Radia sowieckie zacz- 
ną trąbić na cały świat, że po 20 latach niewoli i ty
ranii pod panowaniem szlachty i Piłsudskiego, ziemie 
te zostały wyzwolone przez bohaterską czerwoną ar
mię, a teraz, lud będzie mógł sam zadecydować o swo
jej przyszłości — oczywiście przyszłości, którą zade
cydowali zawczasu dwaj zbirowie polityczni Stalin i 
Hitler.

I tak przez kilka dni staliśmy na kotwicy i czeka
liśmy na dalsze rozkazy. Siedząc postępy armii sowie
ckiej wiedzieliśmy, że Polska dogorywa, i że ten jedy
ny konwój do Polski niebawem zakończy swój krótki 
żywot. Udało mi się parę razy być na lądzie. Telefo
nowałem do Paryża. Szukałem i sugerowałem różne 
sposoby, by przerwać swoją bezczynność, by zacząć 
coś robić... Złożyłem prośbę o odkomenderowanie 
mnie do dyspozycji Marynarki francuskiej...

Wreszcie nadszedł dzień 22-go września, nadszedł 
telegram z Ambasady: „Statki rozładować w Brest. 
Kdr. Pławski uda się do dyspozycji Szefa Misji Woj
skowej w Londynie. Fyda płk.".

Zapakowałem walizki i udałem się motorówką do 
Brest, gdzie zameldowałem się w Prefekturze.

Capitaine de Vaisseau Homburger, były członek 
francuskiej Misji Morskiej w Warszawie, a w 1939 r. 
szef sztabu Prefektury w Brest, spotkał mnie przy 
bramie i zaprowadził do swego gabinetu. Był on wy
próbowanym przyjacielem Polski i każdego z nas, 
marynarzy polskich. Obok gabinetu miał swój pry
watny pokój, do którego przeniósł się z własnego do
mu w dniu, w którym Niemcy zaatakowali Polskę. 
Przyniósł dwie szklanki wina i postawił na stoliku. 
Dopiero wówczas zauważyłem, że na stoliku stał mi-; 
niaturowy maszt, a na nim bandera polskiej Mary
narki Wojennej. Po opróżnieniu szklanek na po-, 
hybel Boche’ów, poszliśmy do kasyna Oficerskiego na 
kolację. Podczas kawy dołączył do nas angielski Com- 
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mander R. IN. oficer łącznikowy przy Prefekturze i 
wręczył mi kopertę z pismem upoważniającym do za
okrętowania się na M/S „Cłeneam", który po rozła
dowaniu powraca do Anglii.

Przenocowałem w hotelu. O 10-tej rano nadjechał 
samochód z brytyjskiego dowództwa i zawiózł mnie 
do portu.

„Clenearn", był to nowiusieńki motorowiec, któ
remu wojna przeszkodziła w udaniu się na pierwszy 
jego rejs do Schanghaju. Za wyjątkiem oficerów cała 
załoga była chińska. Przydzielono mi kabinę i sympa
tycznego chińczyka, jako obsługę osobistą. Dookoła 
luksus, czystość i wygoda. Statek miał 12 kabin pasa
żerskich, ale ja byłem jedynym pasażerem. Ponieważ 
do obiadu miałem jeszcze sporo czasu, zdecydowałem 
przejść się do miasta. Brest wyglądał jak angielski 
obóz warowny. Wszystkie place i ulice były dosłow
nie zawalone sprzętem i materiałem wojennym, sta
nowiącym wyposażenie oddziałów British Expeditio- 
nary Corps.

Wojsko angielskie prezentowało się wspaniale.
Po powrocie na statek zjadłem obiad, a na kawę 

zostałem zaproszony do kapitańskiego salonu. Kapi
tan okazał się emerytowanym oficerem Royal Navy. 
W pierwszej wojnie światowej brał udział w bitwie 
Jutlandzkiej. Na miłej pogawędce szybko upłynął nam 
czas.

Punktualnie o godz. 1400 kapitan poszedł na po
most.

Chodząc po pokładzie rozmyślałem nad moją nie
udaną wyprawą do Rumunii. Nie miała ona w sobie 
nic specjalnie fascynującego i podniecającego, a wszy
stko się urwało nie z przyczyn związanych z wojną 
na morzu, lecz tylko dlatego, że gdzieś tam daleko, 
sowieckie wojska odcięły Rumunię od Polski.

Ryło mi bardzo przykro, że w tak „niesławny" 
sposób zakończył swój skromny i krótki żywot ten 
mało komu znany, pierwszy i ostatni morski konwój 
■/. pomocą dla Polski w II wojnie światowej.

Była to w historii naszego kraju trzecia taka nie
udana próba niesienia pomocy oblężonemu krajowi 
drogą morską.

Pierwsza wyprawa miała miejsce w roku 1831.
Jan Paweł Jerzmanowski, były oficer napoleoński, 

na. wynajętej w tym celu angielskiej brygasztynie 
„Symmetry",, usiłował dostarczyć do brzegów Żmu
dzi 15.800 karabinów wraz z amunicją. Kapitanem 
statku był Anglik Jery Lind.

W tym celu, na polecenie rządu Narodowego, zo
stał opracowany plan zajęcia pewnego odcinka wy
brzeża pomiędzy Libawą i Połągą przez korpus gene
rała Giełguda. Niestety, gdy „Symmetry" zjawiła się 
u wybrzeża, okazało się, że korpus gen. Giełguda był 
już od dwóch tygodni internowany w Prusach.

W roku 1863 powstańczy rząd Narodowy również 
miał wielkie trudności z zaopatrywaniem walczących 
oddziałów w broń i amunicję, a gdy wreszcie przed
stawicielom rządu udało się zdobyć w Anglii większy 
zapas wyposażenia wojskowego, postanowiono prze
wieść go do Polski drogą morską.

Kierownictwo wyprawy powierzono pułkowniko
wi Teofilowi Łapińskiemu, uczestnikowi powstania 
1848 r. i późniejszemu dowódcy partyzantki na Kau
kazie.

Statek „Ward Jackson" opuścił Tamizę 25 marca 
1863 r. Po różnych niepowodzeniach i przenoszenia 
ładunku na inne statki w rezultaicie w dniu 11 czerwca 
szkuner „Emilia" dotarł do Mierzei Kurońskiej, Silny 
wiatr nie dopuścił do wyładowania ludzi i sprzętu i 
cała ta ekspedycja zakończyła się internowaniem 
statku i załogi na wyspie Gotland.

Tymczasem „Cleneam" wyszedł z portu i kiero
wał się ku wyjściu z zatoki. Pożegnałem wzrokiem 
Francję, machnąłem kilka razy czapką w stronę sto
jącej na kotwicy s/s „Warszawy", spojrzałem na 
„Rosę Schiaffino" i „Hurko" i poszedłem do swojej 
kabiny. Mój kabinowy — chińczyk przyniósł mi 
szklankę herbaty z rumem. Otworzyłem mój dziennik 
i wpisałem następujące — nieco niezgrabne — zdanie:

— Ja, niekoronowany komandor konwoju Polskie
go N 1, po nieudanej próbie zabezpieczenia Rzeczypo
spolitej drogi komunikacyjnej pomiędzy Francją i Ru
munią, rozpoczynam w dniu dzisiejszym wędrówkę 
przepowiedzianą mi przez panią Czernicką.

Eugeniusz Jełczanin Płaiwski, Komandor porucz
nik, i były sygnalista na s/s „Warszawa", 23 . IX. 
1939 w morzu na m/s „Clenearn".

P. S. Wzmianki o wyprawach Jerzmanowskiego 
i Łapińskiego są oparte na książce Jerzego Pertka —- 
„Polacy na szlakach morskich świata".

E. Pławs/ci
KONIEC
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Z KOLEGAMI PO Ś WIECIE
Freeport, Bahamas 14 grudnia 1961

Wstyd mi, że muszę się uciekać aż do takie
go środka jak ten oto odfotografowany list, by 
przynajmniej raz w rok około Nowego Roku dać 
znak życia o sobie Zalegam bowiem z koresponden
cją w tak niesamowity sposób, że inaczej nie zdołał
bym nawet w drobnej części odpisać jednym, a 
przypomnieć się drugim.

Prowadzimy na naszej szybko rozbudowującej 
się wyspie żywot niezmiernie pracowity. Tempo ży
cia i pracy est tak zawrotne, że się nie zauważa, jak 
jeden tydzień postępuje za drugim. Port, którego 
jestem dyrektorem, ciągle się poszerza i pogłębia. 
Wszystko muslało być zrobione na wczoraj. Nocami 
też trzeba dość często być obecnym przy takiej czy 
innej operacji portowej, a następnego dnia być w 
biurze. Dodajmy do tego obowiązki towarzyskie i 
trochę sportów i rezultat jest jasny — zaleganie 
z korespondencją.

Mówiąc o sportach, to razem z moją miłą Mał
żonką Jadwigą nie zmniejszyliśmy do nich zamiło
wania. Co dzień rano odrabiamy 10-minutową gim
nastykę, grywamy w tenisa. Jadwiga grywa w gol
fa i obiecuje, że po Nowym Roku znowu zacznie ro
bić szermierkę. Ja zorganizowałem tu 4 lata temu 
klub szermierczy i prowadzę go, ucząc młodych a- 
deptów obojga płci tego wspaniałego sportu, orga
nizuję zawody i turnieje. Latem gdy czas pozwala, 
chodzimy na pływanie — przeważnie w morzu. Wi
dujemy czasami w morzu rekiny — a chociaż podo
bno nie są to ludojady, to na wszelki wypadek nie 
wypływamy daleko od brzegu, a gdy się ujrzy z dala 
płetwę rekina, to wolimy wtedy posiedzieć na plaży. 
Pełno tu też barrakua (barracuda), do złudzenia 
przypominających olbrzymie szczupaki. Są one nie
samowicie żarłoczne, ale w ciągu ostatnich 23-ch 
lat był tylko jeden wypadek 2 czy 3 lata temu, za
atakowanie „scuba“ nurka pod Miami przez barra- 
kudę.

Jadwiga odwiedziła Europę od połowy maja do 
początku sierpnia. Poza 2-tygodniowym pobytem u 
przyjaciół na kontynencie, resztę czasu spędziła w 
Londynie przy odnawianiu i porządkowaniu nasze
go domu. Aczkolwiek nie zakończyła programu prac 
— musiała wracać, by zdążyć do Grosse Pointę 
Woods koło Detroit, z pomocą naszej córce Doni, 
która oczekiwała dziecka w drugiej połowie sierpnia. 
Wnuk Robin, ważący 8 1 | funta angielskiego, uro

dził się 26 sierpnia dwa dni po rocznicy ślubu Doni. 
Chowa się dobrze i oczekujemy Doni z mężem i sy
nem 27 bm.

Ja nie bardzo mogę sobie pozwolić na branie 
urlopu, ze względu na nawał pracy i potrzebę trzy
mania palca na pulsie. W zeszłym roku na ślub 
Doni zdołałem wykroić aż 4 dni. W roku bieżącym 
w związku z przyjściem na świat wnuka, postano
wiłem sobie wziąć urlop na cały wrzesień i dobrze 
wypocząć. Ale wnuczątko byo ciągle głodne i pła
kało po nocach. Chociaż cieszyłem się moim poby
tem u dzieci i możliwością widywania brata Genka, 
który mieszka pod Detroit — z wypoczynku nic nie 
wyszło.

W Detroit kupiliśmy nowy samochód i wróci
liśmy nim na południe, zachwycając się Nlagarą o- 
raz przecudnymi parkami narodowymi Shenandoah 
i również doskonałymi autostradami. Odwiedziliśmy 
też pole słynnej bitwy z czasów amerykańskiej woj
ny domowej, pod Gettysburg.

Powróciwszy na Grand Bahama, znowu trafi
liśmy w wir życia i pracy, który wydaje się jeszcze 
bardzie? wzmożony niż przed urlopem. Ale dzięki 
Bogu zdrowie nam dopisuje jak dotychczas i utrzy
mujemy się w dobrych nastrojach. Mimo wszystko, 
żywot tu jest ciekawy i ekscytujący.

Łączymy najlepsze życzenia szczęścia i pomyśl
ności w Nowym Roku 1965.

Szczerze oddany
Rom Tymiński

Lafayette 4.12.1964

Dziękuję uprzejmie za Ust. Dawno wybierałem 
się z odpowiedzią, ale jakoś się zwlekło, zwłaszcza że 
ostatnie czasy były u mnie nieco niespokojne, jak 
to się w dalszym ciągu okaże.

Po powrocie z Europy ponownie kontynuowa
łem swoją pracę w dawnej firmie, ale wciąż myśla- 
łem o przejściu na emeryturę, która zresztą już w 
roku 1960 mnie się należała, bo wówczas ukończy
łem 65 lat swego żywota. Ale wciąż nie mogłem 
się zdecydować i odkładałem decyzję to do wakacji, 
to znowu do końca roku i tak w kółko. Gdy jednak 
spostrzegłem się, że za kilka miesięcy skończę 70 
latek, powiedziałem sobie „stop", trzeba pomyśleć 
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o jakimś wypoczynku! Wybrałem na to datę — ko
niec września 1964 r.

A więc obecnie jestem już 100-procentowym e- 
merytem.

Ponieważ klimat chicagowski wcale nie jest 
nadzwyczajny, zdecydowaliśmy się z żoną przepro
wadzić się do Lafayette w Louisianie.

Dlaczego nie na Florydę, do Kalifornii lub Co
lorado czy też do Arizony — mógłby się ktoś zapy
tać, boć przecie to są właśnie najpopularniejsze tra
sy emerytów amerykańskich.

A więc dlatego, że w Louisianie od kilku lat 
mieszka córka nasza, a zięć pracuje tu jako geolog 
i inżynier naftowy. Trzeba wiedzieć, że Louisiana 
poza produkcją trzciny cukrowej, bawełny, ryżu i 
truskawek ma też duże pola naftowe obok Texa- 
skich. Trzeba też dodać specjalnie dla smakoszy, że 
Louisiana poza dużą Ilością łowionych krewetek 
(shrlmps) posiada też w wielkiej ilości raki, łowio
ne w rzekach, jeziorach 1 bayon. Dziwne jest tylko, 
że krajowcy przyrządzają je gotując z papryką (hot 
pepper), zamiast jak Pan Bóg przykazał z pietruszką 
1 koperkiem. Ale co kraj to obyczaj.

Klimat tutaj jest bardzo przyjemny. Zwłaszcza 
śliczna jest wiosna w kwleciech. Stąd też te wspa
niałe karnawały wiosenne „Mardi Gras’“ w Nowym ' 
Orleanie.

Jesień jest ładna i ciepła, zima lekka z perio
dycznymi przymrozkami, bezśnieżna i krótka. 
Miałem sposobność poznania tego klimatu uprzed
nio w rozmaitych okresach Toku podczas kllkarot- 
nych naszych wizyt u córki.

Wprawdzie lato jest tu podobno bardzo gorące, 
ale przecież w Chicago też mieliśmy w lecie tempe
ratury około i nawet ponad 100 stopni.

Pocieszamy się. że po dwudziestoletnim stażu 
w Chicago wytrzymamy i tu.

Zresztą na upały są też sposoby jak np. „air 
conditloning" lub też, jak my mamy w domu gdzie 
zamieszkaliśmy, tzw. „attic fan“, czyli duży wycią
gowy wentylator na strychu, który wytwarza dosko
nałą wentylację powletrzą.

Lafayette jest miastem niedużym z przeszło 
40.000 m.. ale ma swój ,,University“ of Southwes- 
tern Louisiana, na który w tym roku zaczęła uczę
szczać nasza najstarsza wnuczka, która 12 lat temu, 
mając wówczas niespełna 6 lat, żegnała mnie w 
Southampton, gdym wyruszał do Hameryki.

Miasto poza handlową częścią tzw. downtown, 
robi wrażenie wielkiego uzdrowlska-parku. jest tu 
dużo olbrzymich wiekowych dębów, sosen, oraz nie
zliczone llpści krzewów azalii, kamelii’ magnolii, i 
wielu wielu Innych. Specjalnością tutejszą tj. Lou- 
Islany są rzadkie gatunki dębu „live Oak“, który 
stale ma zielone Hstowie.

Wśród tej bogatej zieleni ślicznie wyglądają 
domy mieszkalne w stylu Colonlal lub też bez stylu 
zwykle jednopiętrowe, chociaż sporo i dwupiętro
wych i przeważnie na biało malowane. Podoba nam 
się tu, w tym nowym miejscu postoju, choć chcia- 
łoby się obecnie wrócić pod „stary dach, co prawi 
baśń o dawnych dniach".

Ludność tutejsza w większości jest pochodzenia 
francuskiego. Są to potomkowie dawnych emigran
tów z Francji lub uchodźcy z dawnej kolonii fran
cuskiej a następnie brytyjskiej w Kanadzie, ongiś 
zwanej Acadla — (obecnie Nowa Szkocja).

Starsze pokolenie do dziś ma w domowym uży
ciu język francuski, młodzież raczej już go nie po
siada, podobnie jak to się dzieje z językiem polskim 
wśród Polonii amerykańskiej.

Ludność tutejsza jest znacznie przyjemniejsza 
1 uprzejmiejsza od ludności północnych stanów. Da- 
je się odczuć w jej zachowaniu dawną kulturę nie 
anglosaską.

Murzyni w Louisianie stanowią J ogólnej ilości 
mieszkańców tego stanu. Nie ma tu jednak (jak 
dotychczas) ostrych problemów rasowych. Segrega
cja niby nie Istnieje, ale faktycznie choćby częścio
wo jest.

Oto tak w ogólnych słowach wygląda Louisia
na, sprzedana ongiś przez Napoleona za 15 milio
nów dolarów Stanom Zjednoczonym.

Rozpisałem się nieco o tym kraju, rekompen
sując w ten sposób długie milczenie, tym bardziej, 
że temat jest dosyć ciekawy przynajmniej dla mnie.

Nim opuściliśmy Chicago, nie omieszkaliśmy 
wpaść do Toronto w Kanadzie, aby po wielu la
tach odwiedzić przyjaciół z dawnych lat.

Bardzo było miło spędzić parę wieczorów w 
gościnnych domach pp. Hulewiczów, Zajączkows
kich i Durskich. Nawet udało się parę roberków 
zagrać. Wszyscy nasi mili gospodarze bez wyjątku 
wykazali doskonałą formę 1 bardzo mało się zmie
nili. Widocznie klimat kanadyjski znakomicie temu 
sprzyja.

Kończąc epopeję 1964 roku załączam najserde
czniejsze pozdrowienia inż. P. Bukraba

Deland, Florida. 15 grudnia 1961
...Znów wiele czasu upłynęło od czasu mego os

tatniego listu. Tym razem chcę przesłać wszystkim 
Kolegom serdeczne życzenia oraz podać parę słów 
o naszych zmianach życiowych.

W kwietniu przenieśliśmy się z Connecticut na 
Florydę. Mieszkamy w miejscowości Deland, 20 mil 
na zachód od Daytona Beach. Daytona jest znana 
z plaży, na której Malcolm Campbell bił rekordy 
szybkości samochodowej. Ładnie tu jest, ciepło na
wet w grudniu. Na przykład dzisiaj rano oziębiło się 
nieco, tak że muslałem włożyć marynarkę idąc do 
pracy, ale już o 11 w południe chodziłem w koszuli 
bez rękawów.

Córka nasza Elżbieta skończyła uniwersytet, jest 
magistrem biologii i Medical Technology. W kwiet
niu wychodzi za mąż za apsztryfikanta, którego na
zwisko jest Maksymilian Sendek. Pochodzenia pol
skiego.

...Syn nasz Stefan jest w Marynarce Wojennej, 
jako marynarz. Kształci się na łodzie podwodne a- 
tomowe. Jest w specjalnej szkole nuciear power. Po 
skończeniu High School zapisał się na ochotnika, 
przy czym ja nic ,o , tym nie wiedziałem. Pewnego 
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dnia powiedział: „za trzy dni wyjeżdżam do szkoły 
rekrutów". Jest już rok cały ,bardzo jestem zado
wolony z jego postępów. Dobra to szkoła, ta Mary
narka wojenna, nawet amerykańska.

Dla wszystkich przyjaciół i znajomych przesy
łam najlepsze pozdrowienia.

J. TUMANISZWILI

Z listu kpt. mar. Bohdana Pawłowicza 
(Silver Spring U.S.A.) 12 marca 1965

...Od 8-miu lat regularnie co tydzień pisuję 
specjalną „kolumnę" w największym polskim piśmie 
w U.S.A. które ma 300.000 nakładu. Nazywa się 
Ameryka Echo i wychodzi w Chicago. Pisuję nd 
wszystkie możliwe tematy i poruszam wszystkie 
bolączki nie oszczędzając niczego i nikogo przy 
zachowaniu pełnej bezstronności i „kolumna" moja 
cieszy się jak dotychczas wielkim powodzeniem, 
stoi na stanowisku niepodległościowym oczywiście i 
polityki nie robi, gdyż tak zwana „polityka" na 
emigracji idzie najwyżej na rękę Rosji i Niemcom 
a nic pozytywnego nie przynosi. Jak tylko mogę 
wspominam o polskim wysiłku na morzu, a często 
staram się dawać cale artykuły poświęcone temu 
tematowi. Książka „Krew na Oceanie" dała szereg 
moich wspomnień z okresu mej współpracy z Mary
narką Wojenną i mam dowody że dużo dobrego dla 
świadomości Polaków, że mieli taką wspaniałą małą 
Navy zrobiła i robi, choć staje się unikatem, gdyż 
większość nakładu spaliła się w drukarni gdzie była 
zmagazynowana. Moja nowa książka którą zamary
nował B. Swiderski w Londynie (jakieś 600 stron) 
jest powieścią na tle prawdziwej rzeczywistości i nosi 
tytuł „Kurki wodne z na Guaiuba Swiderski ją 
rozreklamował ale ciągle czeka ona by pójść do 
druku choć Swiderski zapewnia, że ukaże się ona 
„niedługo". Jestem tym bardzo zdenerwowany, i 
zasmucony. Dla pisarza zwłoka 3-ch lat to dużo... 
b. dużo, za długo. Ale czekam cierpliwie. Prosiłem 
kmdr. Wrońskiego aby był łaskaw i zechclał popra
wić i wyrzucić coś co w opisach mogłoby być nazbyt... 
„nie fachowe" choć jest to właśnie prawdziwa 
powieść z fikcyjnymi nazwiskami i fikcyjnymi 
nazwami okrętów.

Zarobkowo pracujemy oboje z żoną bardzo 
ciężko w jednym z biur „research1.. Znajomość 
języków (żona perfect trzy języki, ja — siedem) 
ogromnie pomaga i daje nam Chleb. Syn pracuje 
jako reżyser w telewizji i ma czworo dzieci, a cór
ka wyszła też za marynarza, który jest dyrektorem 
przedstawicielstwa Lloyda Belgijskiego w Brazylii. 
Mają też czworo dzieci. Razem więc doczekaliśmy 
się 8-mioro wnucząt. Dziękuję serdecznie za albu
my. Przyszły w tym samym dniu co i list Pana Ko
mandora. Jeżeli macie rzeczywiście jeszcze więcej 
albumów to poproszę jeszcze o 3. Z tych jeden 
pójdzie do biblioteki Kongresu (nawiększy zbiór na 
świfecie, nawet są tam wszystkie moje książki w li
czbie 18-stu). Drugi egzemplarz ofiaruję polszczą
cemu się na gwałt poczmistrzowi generalnemu (po 
naszemu Min. Poczt i Telegrafów), który bardzo 

lgnie do Polaków i choć przechrzci! się z Gronows
kiego na Gronouski — jest bardzo zacnym człowie
kiem i stara się pomagać Polakom gdzie tylko może.

Raz jeszcze dziękuję Panu Komandorowi za mi
ły list i w załączeniu jak obiecałem, przesyłam czek 
na 10 dolarów na pomoc dla Kolegów Inwalidów. 
Wiem, że'to nie dużo, ale liczę, że kropla... do kro
pli a zbiera się antałek. Proszę bardzo serdecznie 
pozdrowić wszystkich kolegów, którzy pamiętają 
mnie... życzliwie 1 Panu Komandorowi przesyłam 
najserdeczniejsze pozdrowienia i uścisk dłoni.

B. PAWŁOWICZ

Vancouver, Upiec 1964
Od paru miesięcy siliłem się nad brulionem 

listu, w którym chciałem opisać zdarzenia z pierw
szej połowy bież. roku. Chciałem w pierwszym rzę
dzie opisać naszą wycieczkę do Kalifornii i podać 
sprawozdanie ze „zjazdu" koleżeńskiego zorganizo
wanego przez pp. Kadulsklch z okazji naszego po
bytu w Los Angeles. Niestety przeliczyłem się co do 
dysponowanego czasu 1 musiałem pisać na wyrywki 
raz w domu raz w biurze i w rezultacie wyszedł 
przedługi i przenudny tasiemiec.

Zaczynam od początku, bez brulionu — i niech 
będzie wola Boska.

Vancouver w tym roku blje wszystkie rekordy 
pod względem opadów i braku słońca. Wciąż palimy 
w piecach, a w nocy temperatura spada poniżej 50. 
Dotychczas nosimy ciepłą bieliznę i swetry. Nie 
możemy doczekać się sierpnia by się wygrzać w 
Asoyoos. W tym roku mamy zamiar zrobić wy
cieczkę do Alberty, Montana i Idaho. Tymczasem 
co tydzień jeździmy do Harlson, gdzie żona bierze 
kąpiele, a ja niestety nie mogę nawet grać w golfa, 
gdyż boisko przeważnie stoi pod wodą.

Junior w międzyczasie zrobił nam kawał 1 po
rzucił marynarkę. Ja go osobiście doskonale rozu
miem, gdyż jako pilot w marynarce, która gwałtow
nie rozbraja się, daleko nie zaleci. Obecnie stara się 
o posadę w amerykańskim lotnictwie cywilnym.

Jesteśmy obecnie zaabsorbowani przygotowania
mi do obchodów rocznic wojennych. Główny komitet 
zaszczycił mnie wielce, zapraszając do Komitetu Ho
norowego na Kanadę, do którego wchodzą: 4 gene
rałów, 1 pułkownik i ja jako reprezentant Mar. woj.

Od trzech tygodni trochę nawalam. Mam bóle 
od pasa w górę do ramion. Niestety trzeba będzie 
póść do lekarza, których dotychczas dało ml się 
unikać. Przypuszczam, że wilgotna pogoda może być 
przyczyną tych dolegliwości 1 oczywiście zanikanie 
sił młodzieńczych.

A teraz o wycieczce do Los Angeles, w drugiej 
połowie marca, mokrym porankiem wymknęliśmy 
z Vancouver 1 chyżym Consulem pokołowaliśmy do 
granicy U.S.A.

Pech chciał, że urodziłem się w Rosji. Celników 
amerykańskich nic nie obchodzi wiele mam dola
rów, ani też dlaczego moja Małżonka zabiera ze 
sobą co najmniej tuzin waliz, walizek, walizeczek, 
nie licząc pudeł, torebek, zwitków i mnóstwa rze
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czy luzem. Widok wypełnionego po sufit samochodu 
wcale nie przeraża celnika — natomiast gdy na 
zapytanie, ,,where were you born Sir?" padała od
powiedź „in Russia" postawa sympatycznego yan- 
kesa zmieniała się biegunowo. Następowały niezli
czone zapytania, o tym co robiłem przed i po woj
nie, po co przyjechałem do Kanady, po co jadę do 
Stanów, do kogo, na jak długo ltp„ itp. Nic nie 
pomagały moje lektury o rozbiorach Polski, o służ
bie w marynarce polskiej, że żona urodziła się w 
Warszawie natomiast siostra moja w Chinach. Nie 
wolno ml było urodzić się w Rosji basta. Od paru 
lat zmądrzałem jednak. Odpowiadam że urodziłem 
się na Kaukazie — Caucasus?... oh... (długa cisza) 
...Very well sir, ...good luck".

żaden przecież nie wie gdzie jest ten Caucasus, 
a zapytać o to przecież nie wypada...

Możliwe jednak, że się mylę i że szybkość z jaką 
odbywa się obecnie odprawa celna nie należy szukać 
li-tylko u podnóża Kazbeku. Otóż od czasu przy
bycia na ten teren St. Zjednoczonych pp. Białow- 
skich, utarł się taki masarski zwyczaj, że zawsze 
szwarcujemy dla Nich przez granicę spory ładunek 
kiełbasy. Dobry ten produkt polskiego rzeźnika z 
Vancouver jest oczywiście naszpikowany czosnkiem. 
Gdy zatrzymuję samochód przy uroczyście salutu
jącym celniku i opuszczam szybę, skoncentrowany 
zapach czosnku wylatuje na zewnątrz i razi celnika 
wprost w nos — jak ta bomba łzawiąca. Oszołomio
ny gazem i magiczną nazwą ojczyzny kaukaskiego 
podróżnika celnik szybko daje znak ręką, czyli zgodę 
do startu w dalszą drogę.

U pp. Białowskich jesteśmy zawsze witani jak 
najbliższa rodzina. Wiedzą oczywiście, że przyjeż
dżamy tylko na posiłek, wymianę plotek i parugo- 
dzlnny odpoczynek, to też stół już jest nakryty, a 
z kuchni dyskretnie wydostaje się zapach smażącej 
się pieczeni. Droga do serca mężczyzny prowadzi 
przez żałądek, a wobec tego pani Janka ma gwa
rancję, że Michał nigdy Jej nie opuści. Wystarczy 
spojrzeć na lodówki... co za sałatki, torty i kremy... 
doprawdy nie wiem po có Michałowi ta Vancouver- 
ska kiełbasa.

Droga z Seatle do Portland, jest to właściwie 
bieżnia wyścigowa. Ile na liczniku — tyle przeciętna 
szybkość. 160 mil robi się bez pośpiechu w 3 go
dziny z dostawą do domu pp. De Hackbell. Brat śp. 
Bronisława Horodysklego (Hackbeila) z wyglądu, z 
ducha, zachowania się myśli 1 uczynków i przeko
nań był i pozostanie na zawsze wzorem polskiego 
ułana. Małżonka jego, przezacna Angielka pani Do
rotka jest wzorem cierpliwości i dobroci. Uległa fan
tazji męża kawalerzysty p. Dorotka nauczyła się 
nie tylko gotować po polsku, lecz też dba z czułością 
o zachowanie wszelkich polskich tradycji w życiu 
domowym. Mają trzech synów — młodszych ułanów 
Krzysia, Marka i Wiktora. Nie potrzebuję dodawać, 
że chłopcy plus dwa psy trzymają dom w stałym 
napięciu.

W' odrodzonej Polsce, pani Dorotce będzie się 
należał Order Polonia Restituta 1 to z mleczami.

Następnego dnia, była to niedziela Palmowa.

Poszliśmy z żoną do polskiego kościoła pod we
zwaniem św. Stanisława na sumę, nie przypuszczając 
nawet, że trafimy na bardzo miłą dla nas maryna
rzy uroczystość. Otóż parafianie Polacy, w uznaniu 
wielkich zasług położonych przez śp. Bronisława Ho
rodysklego na terenie polonijnym w Portland, a 
szczególnie pomocy, której udzielał przyjeżdżają
cym na tamt. teren polskim emigrantom, uczciła 
pamięć zmarłego przez ufundowanie na Jego cześć 
nowej chrzcielnicy. Zasługi naszego kolegi zostały 
obszernie omówione przez Proboszcza podczas ka
zania.

23-go pociągiem, wystartowaliśmy znaną już 
nam drogą z podróży odbytej w ub. roku (do St. 
Francisco). W nocy minęliśmy zaśnieżoną Mt. Sha- 
sta, a wschód słońca zastał już nas na kalifornijskiej 
nizinie. Ciekawy był to widok olbrzymich sadów 
owocowych, plantacji winogronowych i miasteczek 
udekorowanych palmami, ale jeśli chodzi o piękno 
natury to jednak Kalifornia nie umywa się do „na
szej" Brytyjskiej Kolumbii. A propos — w bieś, roku 
na tablicach samochodowych został umieszczony 
napis „Beautifuli British Columbia".

Po minięciu agronomicznej części Kalifornii 
przejechaliśmy przez pustynię „Mojare Desert" po
krytą tzw. „Joshua Tree". Jest to takie dziwactwo 
przypominające ni to skarłowaciałe drzewa nl to 
pokryte gęsto szpilkami kaktusy. Następnie prze
prawiliśmy się przez jakiś górski grzbiet na którym 
szalała zamieć śnieżna, a szyby wagonów pokryły 
się lodem. Ostatnie 70 mil jechaliśmy terenami, o 
których wolno mówić tylko szeptem. Tu i ówdzie 
mialiśmy jakieś tajemnicze zabudowania i olbrzymie 
tereny ogrodzone drucianymi parkanami, a na licz
nej ilości tablic widniały napisy: danger, out of 
bound, do not enter, keep away, Research X, Re
search Y itd.

Było już ciemno gdy pociąg dobił do peronu w 
Los Angeles. Załadowaliśmy bagaż na ręczny wózek 
i ruszyliśmy platformami, tunelami i korytarzami 
w kierunku wyjścia. W poczekalni od grupy wycze
kujących odrywa się i kieruje się w naszą stronę 
dawno niewidziana, lecz tak dobrze znana postać 
komandora Mariana Kadulsklego. Znany dowcipniś 
i tym razem nie omieszkał z miejsca wprowadzić 
atmosferę dobrego humoru, która nie opuściła nas 
na chwilę, przez cały czas pobytu w Los Angeles. 
Marianek podszedł do nas z wielką powagą, pochylił 
swoją siwiuteńką głowę w ukłonie cywilnym i za
meldował posłusznie, że w zastępstwie Polskiego 
Dowódcy Garnizonu w Los Angeles wita nas ser
decznie w zaprzyjaźnionym kraju Itp., Itp. Po ode
braniu raportu, na żądanie z-cy Dcy Garnizonu 
przekazałem Mu wózek z rzeczami, a krótko po tym, 
przed dworcem wśród zbitej masy setek samocho
dów odnaleźliśmy Marianowsklego Falcona. Prze
ładowaliśmy nasz dobytek wypełniając bagażnik i 
tylną połowę samochodu, poczem usadowiliśmy się 
we trójkę na przednim siedzeniu. Szybki na pedale 
1 wprawny w ręku Marianek zręcznie prześlizgnął 
się przez labirynt dróg i ścieżek, oznaczonych strzał
kami, no left tumami i dead end‘ami, a następnie 
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ulicami ożywionymi milionem mrugających 1 strze
lających kolorami świateł powiózł nas do> swojej, 
niegdyś arystokratycznej, a obecnie murzyńskiej 
dzielnicy. Zaledwie kilka domów na ulicy „Kadul- 
sklego" oparło się Inwazji murzynów i nadal tworzą 
jakby oazy na czarnym lądzie.

Przy wejściu do mieszkania zostaliśmy przywi
tani przez zawsze miłą i gościnną panią Asę, która 
nie bacząc na wieloletnie obcowanie z destrukcyj
nymi wpływami polskiej, argentyńskiej, kanadyj
skiej i amerykańskiej cywilizacji ani troszkę nie 
straciła swego nordyckiego uroku.

Zanim przewertowallśmy ewenementy, które 
dzieliły nas od czasu ostatniego spotkania 12 lat 
temu w Victorii B.C., zrobiło się już bardzo późno. 
Po nieco krótkiej nocy wstaliśmy według uprzednio 
ułożonego planu i uzbrojeni w aparaty fotograficzne 
pojechaliśmy we dwójkę z żoną na stację autobusów 
turystycznych, wybrana przez nas trasa prowadziła 
przez Farmer‘s Market i Hollywood do „Forest 
Lawn". Tam na wzgórzu otoczonym pięknym par
kiem, dzięki staraniom mistrza J. Paderewskiego, 
amerykanin p. Eaton sfinansował budowę gmachu- 
muzeum w którym znajduje się jeden jedyny ekspo
nat, a mianowicie obraz „Ukrzyżowanie" pędzla na
szego znakomitego rodaka — Jana Styki.

Obraz ten o wymiarach 195 x 45 stóp jest naj
większym obrazem religijnym w Stanach Zjedno
czonych.

Na krytej dywanami widowni zdolnej pomieścić 
setki osób, siedzieliśmy w wygodnych fotelach wy
czekując momentu ukazania się obrazu. W oznaczo
nej godzinie, wśród panującej ciszy lekko zaszeleściły 
olbrzymie kurtyny, a oczom publiczności ukazał się 
misternie oświetlony obraz. Jednocześnie z głębi sali, 
głos o wspaniałej dykcji przywitał się z publicznością 
i w bardzo dobrze ułożonym wykładzie przeniósł wi
downię na te wzgórza na których 2000 lat temu 
został umęczony Chrystus. Głosząc chwałę Zbawi
ciela mówca oddał też wielką cześć naszemu roda
kowi, który przy pomocy pędzla 1 farby stworzył ten 
unikat i utrwalił na płótnie ten tragiczny dzień w 
historii Chrześcijaństwa.

Wśród obecnych byli biali, czarni i żółci chrze- 
ścianle, poganie i neutralni, ale na wszystkich twa
rzach odbijał się ten sam wyraz pokory i smutku 
wobec męki Chrystusowej, oraz wielkiego podziwu 
dla dwóch polskich mistrzów — Styki i Paderewskie
go. Wrażenie potęgowały dyskretne tony muzyki 
Chopinowskiej.

Następnego dnia, we trójkę, ruszyliśmy tylko p. 
Marianowi znanymi drogami do Disney Land. Po
dziwiamy po dziś dzień naszego kierowcę, że bez 
popełnienia najdrobniejszego błędu wywikłał się z 
labiryntu setek tzw. highway, throughway, speed- 
way, expressway, upper level junction, underpass, 
overpass, no rlght tum, no left turn etc. etc. Zda
wało nam się, że znamy się przecież na amerykań- 
skićh drogach, ale gdy zobaczyliśmy, że na pewnym 
odcinku jechaliśmy jedną z 18 obok siebie biegną
cych dróg ogarnął nas prowincjonalny niepokój. 
Przy szybkości 70-80 mil na godzinę śledziliśmy jak 

te wstęgi dróg, wypełnione samochodami, w poje
dynkę lub parami odrywały się na boki, znikały 
w czeluściach tuneli, podnosiły się w górę i prze
latywały nad naszymi głowami, by się włączyć do 
sieci innych super-duper skyway lub coś w tym 
rodzaju.

Opisać Disney Land w kilku wyrazach nie spo
sób. Trzeba być tam, by na własne oczy zobaczyć 
czego potrafi dokonać pomysłowość 1 technika. Zdą
żyliśmy zaledwie zwiedzić cząstkę tego miasteczka 
zabaw i wszelkiego rodzaju przeżyć i podnieceń. 
Rzecz jasna że nie opuściliśmy okazji odbycia po
dróży na podwodnym okręcie. Flota podwodna Walt 
Disneya jest dwukrotnie większa od tego co posia
dała Rzeczpospolita w roku 1939... Każdy pasażer ma 
przed sobą własny ilumlnator, co daje mu możność 
obserwować i fotografować w ,.zanurzeniu" kolo
rowe widoki dna morskiego, różnego gatunku ryby, 
potwory morskie, a nawet kuszące swym wdziękiem 
syreny. Pomęczeni całodziennym chodzeniem byli
śmy szczęśliwi, gdy dobrnęliśmy do samochodu.

W drodze powrotnej, Marian, ażeby nie zasnąć 
przy kierownicy wyciągał ze swego Falcona co mógł. 
Gdzie tylko była jakaś szczelina pomiędzy samocho
dami w drugim, trzecim lub czwartym rzędzie, pod
rywał maszynę i wkręcał się na nową pozycję. Wy
korzystywał każdą okazję, każde gapiostwo sąsiadów 
i pruł naprzód, zdawałoby się wszystkimi drogami 
na raz.

28 marca staraniem państwa Kadulskich odbył 
się pierwszy zjazd Polskiej Marynarki Wojennej nad 
Pacyfikiem.

O wyznaczonej godzinie (ani minuty później) 
w drzwiach oświetlonego ,,ad jorno" salonu ukazują 
się państwo Wnorowscy. Znamy się od przeszło 40 
lat. Objęliśmy się z Czesiem, wycaławoliśmy się. 
każdemu z nas lekka wilgoć wystąpiła na powie
kach, trzymaliśmy się za ręce i... nie wiedzieliśmy 
od czego zacząć. Z panią Marysią też przecież zna
my się nieomal „od dzieciństwa", to też spotkanie 
nasze przerodziło się w głębokie przeżycie.

Wchodzi następnie para — państwo H. Żebrow
scy, Z panem Henrykiem znamy się jeszcze z czasów 
Gdyńskich, natomiast z panią Adelą znacznie wcze
śniej, bowiem jest córką śp. komandora Witolda 
Panasewicza, jednego z pierwszych oficerów szta
bowych w odrodzonej Polsce. Był to wyjątkowo ce
niony i łubiany przez nas wszystkich człowiek. Wielki 
przyjaciel mego ojca jeszcze z końca ubiegłego stu
lecia, znał mnie od pieluszek. Zjawił się również 
brat p. Adeli Romuald Panasewicz; gdyby się prze
brał w mundur komandora byłby wykapanym papą.

Z kolei zjawili się młodzi pp. Wnorowscy. Tak 
samo jak Tatuś, panicz trzyma się świetnie i wcale 
nie utracił swej podporucznikowsklej postawy... co 
przy boku uroczej i młodej małżonki i dwojga roz
kosznych pociech inaczej nie mogłoby byc.

Po krótkiej przerwie ukazuje się uginająca się 
na wszystkie strony w powitalnych ukłonach miła 
postać komandora Michała Żebrowskiego. Trzyma 
się w formie jeśli chodzi o termin objętościowy, a 
przyjazny uśmiech na twarzy Michała jakby zastygł
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od czasów, gdy go miałem jako młodszego oficera 
na Dyonie Okrętów Podwodnych. W czasie wojny 
odwiedzałem go kilkakrotnie w Mariefred (Szwecja), 
gdzie był Internowany razem ze swoim ORP żbik, 
ale i wówczas, gdy narzekał na Szwedów 1 Szwedki 
— czynił to z uśmiechem

Następnie zjawiła się dystyngowana para pp. 
Zdanowiczowie. Były oficer mechanik na ORP Gryf 
przeszedł przez piekło niewoli, ale w Stanach odro
bił utracony czas, nie narzeka na swój los, nie mó
wiąc już o tym, że okiem znawcy wdzięków niewie
ścich stwierdziłem, że Zdanowicz to wielki szczęś
ciarz.

Przyszedł również mjr. Jaslonowski były dowódca 
eskadry 303, a jeszcze dawniej jeden z naszych lot
ników w Morskim Dyonie Lotniczym.

Jedynym reprezentantem zamorskim był syn 
komandorstwa Franckich, Bartłomiej, z Nowej Ze
landii.

Muszę tu zrobić małą dygresję.
Bartka znamy od dzieciństwa.
Był nierozłącznym przyjacielem Puca Kleczkow

skiego 1 razem operowali na terenie domów oficer
skich na Oksywskim wzgórzu. Na tym samym tere
nie operacyjnym znajdowała się również inna za
przyjaźniona para, a mianowicie Marysia Korytow- 
ska i Alutek Klenltz.

Wiemy, że w głowach dzieci bawiących się dzień 
po dniu w tym samym środowisku i w tym samym 
piasku powstają swawolne myśli. Wiemy również że 
dzieci wcale nie liczą się ze służbowym stanowiskiem 
zajmowanym przez Ich ojców ani też — czy Mamu
sia jest panią komandorową czy też tylko porucz- 
nlkową. I stało się że bez poszanowania dla god
ności kobiecej i w ogóle, Alutek obdzielił boleśnie 
Marysię warząchwią w czoło. Alutek dostał od tatu
sia w skórę i na szczęście Marysia w dość szybkim 
czasie odzyskała swoją chwilowo zdeformowaną gu
zem urodę.

Bartek i Puc mieli jednak większe aspiracje. 
Chcieli sięgnąć wyżej aniżeli czoło bezbronnej pa
nienki. Fortuna kołem się toczy — przed dom za
jechał samochód komandora por. B. Sokołowskiego. 
Czysty i dobrze wypolerowany samochód działał jak 
magnes. Po odejściu właściciela Puc i Bartek obej
rzeli samochód tak z zewnątrz jak i od wewnątrz 
1 po krótkiej naradzie zdecydowali, że szyby tak 
ładnie świecą się w słońcu, że jak mówi przysłowie, 
proszą o cegłę. Cega znalazła się. Któryś z chłopców 
objął kierownictwo, określił elementy celu, a kom
pan na komendę wyrżnął w sam środek.

Kto w jaki sposób wykrył sprawców zamachu — 
nie wiem. Nie wiem również jak się odbił ten wyczyn 
na siedzeniu Bartka. Wiem natomiast że Puc odczuł 
to bardzo boleśnie.

Z przyjemnością słuchaliśmy opowiadań p. Bar
tłomieja o jego rodzinie, o życiu rodziców w Nowej 
Zelandii oraz o swoich postępach, które daj Boże 
zaprowadzą go na największe szczeble w świecie 
naukowym. Pan Bartłomiej jest równocześnie pod 
wszelkim względem wysokiej klasy reprezentantem 
młodzieży polskiej na emigracji. Niezmiernie cie

szyliśmy się gdy p. Bartłomiej odwiedził nas w 
Vancouver.

Państwu Franckim winszujemy syna i tą drogą 
przesyłamy serdeczne pozdrowienia.

Powróćmy teraz do Los Angeles!
Spotkanie tak licznej grupy osób z którymi nie 

widziałem się od kilkunastu do kilkudziesięciu lat 
wywołało sytuację w której nie było możliwości ani 
skupienia myśli, ani też żadnej zorganizowanej bie
siady.

Wszyscy mówili naraz 1 zadawali mnie i jeden 
drugiemu niezliczone ilości pytań, które przeważnie 
pozostawały zawieszone w przestrzeni.

Jednocześnie penetrowaliśmy się nawzajem 
wzrokami, a każdy licząc cudze zmarszczki anali
zował je myślami 1 sercem, gdyż przyczyną ich były 
nie tylko lata, lecz też nasze polskie bolesne prze
życia.

W dodatku pp. Kadulscy przeszkadzali gościom 
przez swoją nadmierną gościnność. Nie było końca 
daniom i napojom, a wszystko było wyśmienite. 
Dopiero przy czarnej kawie, gdy skutkiem obcią
żenia żołądków towarzystwo rozsiadło się grupami 
w fotelach 1 gospodarze dołączyli do biesiadników, 
ja jako ten gość zagraniczny miałem możność za
mienienia się kilkoma zdaniami z poszczególnymi 
Paniami i Kolegami. Rzecz oczywista, wciąż powra
caliśmy do czasów przedwojennych, żałowaliśmy 
niezmiernie, że nie było z nami Pana Admirała 
Unruga, ani koleżanek i kolegów z Samopomocy 
Mar. Woj. w Londynie, Glasgow i Nowego Jorku, 
ale wspomnieliśmy wszystkich i dla każdego zna
lazło się dobre słowo i dobra pamięć. Dużo wyrazów 
pochwalnych zostało wypowiedzianych pod adresem 
Samopomocy i Naszych Sygnałów, które spełniają 
tak wysoce szlachetną 1 pożyteczną rolę w naszym 
życiu na wygnaniu.

„Zjazd Marynarki wojennej" nad Pacyfikiem 
zakończył się gdzieś po północy. Goście rozeszli się 
z żalem, a w spojrzeniu każdego można było wy
czytać to samo pytanie — czy jeszcze zobaczymy się 
w przyszłości.

Ten ułamek czasu, który spędziliśmy razem wy
starczył jednak, by stwierdzić, jak wiele nas łączy, 
a dzieli — jedynie przestrzeń .

E. Pławski

„Już w gruzach leżą Maurów posady"...
(W cleniu twierdzy Gibraltaru) 

Malaga. 8 marca 1965
Droga Samopomocy! — Za list pięknie dziękuję 

i całkiem się zgadzam z sugestią że wartoby z Hisz
panii garść wiadomości dla użytku kolegów posłać 
do „Naszych Sygnałów" szczególnie wobec wiado
mości, że są i inni co — jak i my rok temu - 
pytają gdzieby się przenieść na „tani retirement".

A, że do tego do ,,N.S.‘‘ nie skrobnąłem nl 
słowa od 10-ciu coś lat, sprawiedliwość mnie na
reszcie widzę dopadła.

Po 10-clu bowiem latach pobytu w gościnnym, 
mlekiem, whisky (pardon:! Scotch) 1 miodem opły
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wających Stanach lata zeszłego obydwoje z żoną 
zdecydowaliśmy się poszukać takiego kraju gdzieby 
można nawet z naszymi skromnymi oszczędnościami 
jakoś tak „wegetować", żeby człowiek nie musiał 
koniecznie, za miskę soczewicy, soczystego bifszte- 
ka, i wygodne auto, płacić 10-ciu godzinami) z jazdą 
tam i z powrotem) najcenniejszych godzin dnia. 
Wszak to, jak by nie było zamieniamy się w „star
szych panów", gdy to połowa 5-go krzyżyka na kar 
ku siedzi, i co gorsze, że to: widać!

Zlikwidowaliśmy co mieliśmy w Los Angeles, i 
pożegnawszy z dużym żalem przyjaciół i znajomych 
— ten największy „minus" przeniesień się! ' — wy
godnym statkiem norweskim, w kompanii mieszanej, 
ale bardzo miłej, amerykańsko-norwesko-brytyjskiej, 
przez kanał Panamskl ruszyliśmy ku Staremu świa
tu, ciekawi zmian 1 nowych prądów...

Po drodze zwiedziliśmy Holandię, Belgię, wpa- 
dliśmy do Londynu —■ a jak strzała przez Francję 
(nieuprzejmą de Gaulle‘a) — aż oparliśmy się w 
Madrycie. Tam tydzień spędziliśmy na zwiedzaniu 
cudów sztuki w Prado, zamku królewskim — bo 
doprawdy tyle Murillów, Tycjanów, Goyi itp. mi
strzów to poza Italią to chyba już nigdzie nie ma.

Potem do naszego m.p. do Malagi. Jak piszę 
teraz te słowa, na lewo przez jedno okno ciekawie 
zagląda miłe śródziemno-morskie słońce i o paręset 
metrów pod nami widzę lazurowe morze. Przez 
inne okno przede mną widzę schludny, bielutki port 
Malagi, gdzie biel falochronów, błękit morza i ciepłe 
kolory wysokich gór, hen na horyzoncie stwarzają 
jakiś miły, harmonijny obrazek. Mimo wczesnego 
marca, zieleń wolno kołyszących się palm jest uzu
pełniona szkarłatem bougainvilleae, sinemi aloesami, 
a pierwsze wiosenne jakby nasze pierwiosnki są na 
stoliku, zerwane wczoraj w czasie spaceru. Słowem 
— idylla! — „Cały jednak w tym ambarans, że tam 
dwoje chciało naraz" — mawiało się u nas starym 
„clichć" i to się tutaj stosuje snadno do sytuacji w 
Hiszpanii obecnie. Bo oprócz zalety klimatu trady
cyjną korzyścią tego kraju zawsze była taniość. Ale 
„tempera mutandur", jak mawiał Cicero, więc też 
Hiszpania idzie szybko nanrzód. 1 to stanowi jeden 
z fenomenów obecnej epoki. Drogi buduje się pod 
nami, śliczne asfaltowe, kamienice jak w U.S.A. cał
kowicie, supermarkety i inne wynalazki jankesów, 
ruch turystyczny wzrasta — według urzędowej sta
tystyki — w stosunku logarytmicznym: co rok ok. 
25 procent — o ile dobrze pamiętam, od roku po
przedniego! — i cały w tym feler, że taniość 
jakoś w tym całym procesie dostaje w skórę. My to 
odkrywamy, i inni z nami, a znamy tu Amerykanów, 
szereg Brytyjczyków, a co krok to Szwed, czy się go 
chce, czy nie.

I jak inni przed nami, tak i my odkrywamy, że 
jesteśmy o-jedną fazę spóźnieni, jak ten voltaż i 
prąd w trójfazówce...

Ponieważ chcemy kolegom oszczędzić pomyłek, 
1 aby im umożliwić planowanie budżetów realnych, 
bez owego „decalage", i na tle faktu znanego, że 
przymiotniki i zaimki nie są tak wymowne iak 
cyfry — oto ich garść.

Mieszkanie nasze, nowoczesne, ze wszystkimi 

szykanami, o łazience ładnej i w ładnej dzielnicy 
(„angielskiej") ale nie za duże, i umeblowane, ko
sztuje nas 60 dolarów na miesiąc. Ale — tylko do 
połowy kwietnia. Kontrakt się podpisuje, inwen
tarz kontroluje — i zobowiązuje się wyprowadzić 
człowiek na termin. Bo jak sam gospodarz mówi, 
to samo mieszkanie da mu na miesiąc w właściwym 
sezonie, dwa i więcej razy niż obecnie.

Na tym tle, ci co chcą się osiedlić tutaj, nie 
mają na tyle „dziengów" aby im to nie robiło róż
nicy, poprostu kupują domkl, albo mieszkanie. 
Mieszkanie tutaj, nleumeblowane, kosztuje w naj
nowocześniejszym już budynku, w nowomodnym 
Torremolinos czy i tutaj, nad morzem, 8—10 ty
sięcy dolarów i więcej. (Podaję ceny w dolarach, 
60 pesetas na dolar, waluta silna 1 niezmienny kurs) 
bo to więcej znany pieniądz.

My kupiliśmy domek, który się wykańcza, i 
może za 2 miesiące będzie gotowy, z jednym piętrem 
i ogródkiem za 7000 dolarów, czy chcleliśmy czy nie, 
bo inaczej trzebaby liczyć się z niespodziankami. 
Z tego ok. 1200 doi. przy wprowadzeniu się, a reszta 
podzielona na dwie części, jedna na 5 lat, druga na 
15 lat, na 4% hipoteki. Na skraju Malagi, nowa 
dzielnica ale nie nad morzem. Cena umeblowania 
również da pojęcie: liczyć się trzeba z 1500 doi. już 
z elektr. lodówką, kuchnią gazową, odkurzaczem, 
pralką itp. Wcale ładne.

Największa niespodzianka jednak tutaj to 
koszt wyżywienia. „Blf" nieznany jest prawie i nie 
widać go. Kilo cielęciny 2 dolary, było do niedawna, 
ale teraz już 2 doi. 15 centów. Klio jabłek teraz 35 
centów. Kilo pomarańczy teraz (sezon) 10 centów. 
Kilo ziemniaków 8 centów, Chleb (ten jest kontrolo
wany przez rząd) 5 centów bochenek, doskonały. 
No, dla tych co lubią kieliszek doskonałej Malagi, 
to jak się pójdzie do bodegi i każę napełnić butelkę 
to doskonały ten trunek wyjdzie na 15 centów bu
telka co jest tanio. Fryzjer kosztował jak przybyli
śmy tutaj 25 centów ale już teraz 33 centów. Doktor 
wizyta jedna 3.20 doi. Rentgen (żona brała) 5 doi. 
Dentysta — wyrwanie zęba — jak doktor.

Summa summarum Uczyć należy, że dwoje aby 
przyzwoicie wyżyć na miesiąc tutaj musi mleć 
obecnie (ale potem?) 200 dolarów, i to bez wiel- 
kopańsklch nawyczek. (Ponieważ my tyle nie mamy, 
musimy dobrze pesety liczyć!)

Znajomość języka (my dwoje znamy go z Argen
tyny) jest bardzo pomocna, ale widocznie nie ko
nieczna, o ile tutaj tylu obcokrajowców daje sobie 
radę, a wielu żyje tutaj od lat, szczególnie wielu 
Brytyjczyków, którzy tu są od 103 lat sądząc z na
grobków cmentarza brytyjskiego, zwiedzonego przez 
nas). Są tu opery od czasu do czasu, kina i nawet 
biblioteka publiczna ale niestety nie umywa się do 
amerykańskich municypalnych.

Młodzież schludnie ubrana (w U.S.A. to nie jest 
cnotą którą tam grzeszą) i bardzo dobrze zachowują 
się (co piszę mimo ostatnich manifestacji w Ma- 
drycie).A kobiet piękniejszych niż Andaluzyjki chyba 
nie ma! Tyle na dziś — i do widzenia!

Marian Kadulskf
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Tablica Pamiątkowa w Westminster Cathedral

Po wielu staraniach i po pokonaniu zasadni
czych przeszkód dzięki inicjatywie prezesa Zarzą
du Gł. S.M.W. w dniu 10-go lutego wmurowana zo
stała tablica ku czci poległych żołnierzy, marynarzy 
i lotników polskich w kaplicy św. Jerzego w West
minster Cathedral. Poświęcenia dokonał kardynał 
Heenan. Wszystkie koszta zasadnicze i dodatkowe 
w sumie około £400 poniósł Zarząd Główny SMW.

Szczegóły tej uroczystości jak również szcze
góły Akademii z okazji święta Marynarki Wojen
nej oraz dinner-dance‘u podane są w tekście tego 
numeru.

Z karty żałobnej

W dniu 13 marca b.r. zmarł w Londynie kmdr, 
por. inż. J. Wielogórski. Należał do tej nielicznej 
już grupy oficerów marynarki, którzy tę naszą Ma
rynarkę od podstaw budowali. Dzięki swoim osobis
tym walorom serca i charakteru był przez nas 
wszystkich ceniony i łubiany, śmierć Jego wywarła 
w naszych szeregach głębokie wrażenie i serdeczny 
żal. lecz pamięć o Nim pozostanie w naszych ser
cach. Pochowany został na cmentarzu North Sheen 
Fulham. Cześć Jego pamięci.

Donacje na cele ogólne

W roku 1964 Zarząd GŁówny S.M.W. udzielił na 
różne cele nie związane ze Stowarzyszeniem ani 
pomocą dla członków następujące sumy:

Muzeum w Rapersyille £ 2.0.0
Gimnazjum Ojców Marianów

w Fawley Court 10.0.0
Stypendium dla studentów

polskich w Austrii 25.0.0
Dar na kościół św. Andrzeja Boboli 5.0.0
Gazetka dla dzieci w Niemczech 10.0.0
Macierz Szkolna 23.3.0
Związek Harcerstwa 20.0.0
Dzieci polskie w Niemczech 3.0.0
Instytu Historyczny im gen. Sikorsikego

(składka) 10.0.0
Dom Polski (udział) 20.0.0
Związek Inwalidów P.S.Z. 6.0.0
Na dzieci polskie w Niemczech 3.3.0
Rocznica wysiłku Zbrojnego (udział) 25.0.0
Wesmlnster Cathedral 25.0.0

Z życia Koła SMW Glasgow

Z okazji święta Marynarki Wojennej odbyło się 
dnia 7-go lutego nabożeństwo za poległych i zma

rłych naszych kolegów, po czym odbył się wspólny 
obiad marynarski dla członków i ich rodzin oraz 

przedstawicieli miejscowych organizacji polskich. 
Razem zebrało się około 100 osób. Wieczorem tegoż 
dnia odbyła się zabawa towarzyska. Obydwie impre
zy należy uważać za bardzo udane co częściowo ta
kże przypisać należy harmonijnej współpracy z 
miejscowym SPK.

Walne zebranie Koła odbyło się 7-go marca. 
Ustępujący Zarząd otrzymał wyrazy uznania za swą 
owocną pracę, po czym wybrano nowy zarząd w 
następującym składzie:

Prezes — kol. B. Lassa.
Sekretarz — S. Strzelczyk.
Skarbnik — J. Woclechowski.
Członkowie Zarządu — W. Cygan i J. Kolendo 
(imprezy), W. Hałas, M. Zabór.
Do Komisji Rewizyjnej weszli; E. Staśkiewicz, 

P. Olszewski. R. Orr (Okoński).

KOŁO S.M.W. BRIGHTON

Doroczne Walne Zebranie Koła Brighton odby
ło się dnia 7 kwietnia w mieszkaniu kol. Wieczorkie
wicza. Obecnych względnie reprezentowanych było 
22 członków. Przewodniczył kol. St. Podsiadły, se
kretarzował kol. S. Wieczorkiewicz.

Sprawozdanie z działalności Koła referował pre
zes zarządu Koła kol. T. Zabłocki. Stan ewidycyjny 
cz onków Koła 29 z tego 5-ciu członków wspierają
cych. Składki członkowskie piąci regularnie 65% 
członków, kilku członków jest zwolnionych, kilku 
płaci składki symboliczne. Wpływy w roku sprawoz
dawczym £16.14.0. Majątek Koła na dzień 31. 3. 
1965 wynosi £64.15.0. Prezes omówił działalność 
Koła podkreślając iż mimo niekorzystnych warun
ków pracy, Koło wykazuje żywotność i cieszy się 
uznaniem wśród miejscowej polonii.

Na następną kadencję wybrano przez aklama
cję nowy zarząd w składzie; Prezes — kol. T. Za
błocki, wiceprezes — P. Modrzejewski, sekretarz — 
kol. S. Wieczorkiewicz, skarbnik — kol. H. Adamiak. 
Opieka — kol. A. Wejszewska Do Komisji Rewlzyj - 
nej weszli; kol. S. Podsiadły, jako przewodniczący, 
kol. S. Nowicki, i kol. Z. Clerplał-Grant, jako człon
kowie.

Z ŻYCIA KOŁA PLYMOUTH

Na dorocznym Walnym Zebraniu Koła Ply
mouth omówiono sprawy ożywienia działalności Ko
ła oraz akcję zmierzającą do zwerbowania nowych 
członków spośród dawnych marynarzy mieszkają
cych na tym terenie. Omówiono również ewentualne 
możliwości stworzenia klubu polskiego w Plymouth. 
Wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

Prezes — kol. F. Preisner, 
wiceprezes — kol. P. Wiśniewski, 
sekretarz — kol. C. Kurak.
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Z życia Koła SMW New York J. Tumaniszwili 7. 0.0
L Lichodziejewski 3.10.0

Ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze protokołu A. Kwaśnica 1. 0.0
z zebrania Koła New York, podajemy jedynie, że J. Straszak 5. 0.0
prezesem Koła wybrano na ostatnim zebraniu kol. M. Wasilewski 2. 0.0
inż. T. Jekla. K. Malawski 5. 0.0

W. Szwec 1.16.4
Komisja Opieki i Fundusz im. kpt. mar. J. Ginsberta S. Rowiński 3. 0.0

J. Starzycki 2. 0.0
Na nasz Apel Gwiazdkowy wpłynęły nast. dary R. Tymiński 5. 0.0

na Komisję Opieki. P. Bukraba 2. 1.5
J. Rekner 1. 0.0

T. Farbisz 17. 3.0 E. Szczepański 1.15.0
J. Woj tyra 1. 0.0 J. Hupert 3.10.0
J. Anczykowski 2. 2.0 A. Sitko 1.15.0
A. Reyman, 0.1Ó.0 Bezimiennie z USA 1.15.9
T. Piątkowski 1. 0.0 A. Cwalina 5. 0.0
W. Zaziemski 1. 0.0 Z. Kiciński 50.0.0
L. Ziemblcki 1. 0.0 A. Hulewicz 0.10.0
J. Wańkowskl 2. 0.0 W. Farowie 3.10.0
B. Jabłoński 2. 0.0 K. szalewicz 1. 0.0
J. Nowakowski 1.10.0 P. Cieślak 1. 1.0
A. Cieszkowska 1. 0.0 S. Hunia 1. 0.0
Z. Pleśniak 1. 1.0 J. Giertych 0.10.0
E. Nowak 0.12.6 B. Pawłowicz 3.10.0
B. żukowski 1. 0.0 S. Pohorecki 3.10.0
Z. wisznicka-Kleczyńska 3. 0.0 K. Hess 7. 0.0
K. Łowczynowski 1. 0.0 E. Krutol 5. 0.0
K. Wachtel 1.16.0 Liga Morska Komitet Obchodu
J. Kiłaczycka 2. 0.0 święta Morza 80 doi.
B. Gawęcki 3. 0.0 Liga Morska Oddz. gen. Kwaśniewskiego 15 doi.
B. Karczewski 0.10.0 Zebrano z loterii podczas dinner-dance
A. Trzyna 1. 0.0 w dniu 6 lutego 14.10.0
K. Namieśniowski 3. 0.0 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje-
K. Grocholski-Howard 1. 0.0 my.
Z. Tatarka 1. 0.0 Łącznie z sumami ogłoszonymi w poprzednim
C. Wnorowski 1.15.0 numerze Naszych Sygnałów z okazji świąt Bożego
K. Domański 1. 0.0 Narodzenia ogólne wpływy na Fundusz Ginsberta
W. Lasek 0.10.0 wynoszą £285.1.11.
J. Gajda 0.05.0
J. Hofman 3. 0.0 Nowi członkowie
E. Mentryka 1. 0.0
R. Katarzyński 1. 1.0 W ostatnim okresie zgłosili swoje wstąpienie dó
E. Pławskl 1.11.2 Stowarzyszenia:
F. Pitułkowie 2. 0.0 W. Jaslonowski — USA,
A. Grochowski 0.10.0 F. Kubica — U.K.
W. Kosianowski 1. 0.0 Wymienionych Kolegów witamy serdecznie w
T. Łubieński 5. 0.0 naszym gronie.
W. Zajączkowski 3. 4.2'
A. Guluk 1. 0.0 Członkostwo dożywotnie 1
W. Śliwiński 10.0.0
T. Stoklasa 1. 0.0 Od wydania ostatniego numeru Naszych Sy-
B. Biskupscy 1. 0.0 gnalów członkostwo dożywotnie wpłacił
M. Żebrowski 1.15.0 E. Krutol (USA) — £12.10.0
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M. WASILEWSKI

RENDEZ VOUS
(Część

Tuż za trawersem Inishtrahull przyszło ostrze
żenie sztormowe. Spokojny jak dotychczas ocean 
pokrył się wkrótce białymi pasmami jakby jakiś 
gigantyczny pająk zasnuł mu na powierzchni nie
regularną siatkę.

Cowboy wręczył Polakom rotacje wacht mor
skich. Podchorążowie na krążowniku zmierzającym 
w daleką podróż zostali — humanitarnie — podzie
leni na cztery wachty (reszta załogi na 3, tak jak na 
naszych okrętach). Cztery wachty, to więcej snu 
i wypoczynku i oczywiście czasu na odrabianie le
kcji, bo nauka trwała mimo wojny i program szko
leniowy (średni Atlantyk) przewidywał egzaminy z 
sygnalizacji i regulaminu służby okrętowej (odpo
wiednika naszego R.S.O.). Książka sygnałowa była 
tajna o obciążona ołowiem w okładkach, a regula
min był w formie grubej szarej „biblii" z wytłoczo
nym nostalgicznym dla Polaków słowem „KRAJ" 
(King‘s Regulatlons and Admirał ty Instructlons).

Jasiek Wańkowski był teraz moim zbawcą na 
pomoście bojowym — lewo-burtowy celownik tor
pedowy — mnie przypadł, dla odmiany, honor od
syłania do hamaka Michała Białowskiego. Piotr 
Surzyn zwalniał Wańkowskiego ,a ten ostatni cze
kał cierpliwie (czy nie) na widok sprężystej figury 
Michała, który wstępował na wachtę świeży i wy
poczęty jakby wojna była mitem a pomost salą 
taneczną wypełnioną nadmiarem ,.do wzięcia" tan
cerek.

Po skończonym kabotażu wachta była raczej 
monotonna i raporty w logu okrętowym ogranicza
ły się do lakonicznych zapisków ręką podchorążych 
podających czas 1 pozycję konwoju.

„Pies" polecił „snooties" (nam przez Rowe‘a do 
wiadomości), że mają pilnować dotrzymywania ści
słego zaciemnienia na pasażerach „bo nigdy nie 
wiadomo, czy jakiś nieobliczalny pongos nie otwo
rzy w nocy iluminatora". Oficer wachtowy od czasu 
do czasu i to z ostentacyjną wspaniałomyślnością 
pozwalał podchorążym sprawdzać na namlerniku 
żyrokompasu pozycję którą Exeter trzymał między 
Duchess of Richmond i Georgic*iem.

Utrzymywanie tej ostatniej nie przedstawiało 
żadnych trudności, gdyż oba dwu-kominowe kolosy 
prezentowały nawet po północy pokaźną sylwetkę 
na horyzoncie, nie mówiąc już o fosforyzującym śla
dzie torowym wzburzonym pokaźnymi śrubami, któ
re w krótkim czasie mogły nadać obu statkom szy
bkość 26 węzłów.

Tuż po wyjściu ze Scapa miał miejsce niefor
tunny wypadek pozornie bez znaczenia: podczas 
ćwiczebnego przestrzeliwania średniej artylerii po-

NA EXETERZE
zfH-cia)

dmuch ślepego pocisku dosięgnął przelatującą nad 
okrętem niewinną mewę. Nieszczęsna ofiara spadła, 
rozdarta, tuż przy burcie nie zdążywszy nawet wy
dać żadnego krzyku.

Przesądni artylerzyści, bez wątpienia pod wpły
wem znanej bajki Coleridge‘a o Rymach Starego 
Marynarza (choć fatalistyczny albatros zginął od 
kuszy .przynosząc swoją śmiercią tysiące nieszczęść 
na okręt i Strzelca) spoglądali po sobie z przeraże
niem, jak gdyby już wzięto pomiary na ich pośmiert
ne hamaki.

Nawet piszący te słowa, który śmiał się z ta
kich uprzedzeń, nie mógł zaprzeczyć, że przebiegł 
mu po grzbiecie nieprzyjemny dreszcz, gdy biały 
ptak był widoczny przez bardzo długi czas w śladzie 
torowym Exetera z jednym skrzydłem uniesionym 
nad wodą, wydającym się oskarżać i grozić swemu 
zabójcy.

Nadchodzący sztorm i zabita mewa wystarcza
ły, aby stworzyć mickiewiczowskie „przeczucie zło
wieszcze", które w wersji angielskiej wyrażało się 
w czarniejszych niż zwykle bluźnierstwach szorują
cych pokład czy czyszczących sprzęt burt służbo
wych, czujących na sobie niewidzialne, ale czujne 
oko „bezlitosnego psa" Richardsona.

23 maja o 6-tej wieczorem Michał Białowskl 
zdał mi wachtę przy centralce torpedowej. Okręt, 
mimo że miał jeszcze pełne zbiorniki, przechylał się 
znacznie na obie burty walcząc z falą trawersu. 
Przez chwilę patrzyliśmy obaj przez świetne dale
kosiężne lornetki Barr & Stroud‘a na nurkującego 
aż po pomost nawigacyjny „Pajoruna" (tak jego 
wymowę przekręcali „Hutch" i „snooties") którego 
grzywacze atlantyckie zakrywały co chwila od na
szego widoku.

Biało-czerwona bandera po naszej lewej burcie 
wzbijała nas w dumę, a pamiętając nędzę życia na 
kontrtorpedowcu walczącym z taką falą, wysyła
liśmy w stronę rodaka sympatyzujące pomruki, 
wiedząc, że tam przemoczone 1 znużone wachty 
morskie nie mogą liczyć na żadną gorącą strawę 
z kuchni okrętowej, ani na suchy hamak czy koję, 
gdy przyjdzie czas na krótki odpoczynek...

O.R.P. „Pioruna" przesłaniały od czasu do cza
su 2 duże transportowce Almanzora i Orduna, na 
których Michał podejrzewał otwarte iluminatory, 
violon dTngres bezlitosnego „be ruthless" Richard
sona.

Po odejściu Michała sprawdziłem nową pozycję 
na mapie. Komodor Arbuthnot (na Georglc‘u) za
rządził przed południem zwrot na zachód, co wy
prowadziło konwój jeszcze bliżej w stronę Ameryki
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i przejście trawersu niewiernej Brytyjczykom Ir
landii zostało obliczone dopiero na następny ranek.

Oficerem wachtowym był otyły o okrągłym, nie
mal zawsze uśmiechniętym obliczu torpedysta po
rucznik Chubb. Wachta z nim była przyjemna, gdyż 
nigdy nikogo nie wymyślał, nawet sygnalistów, a pod_ 
chorążch nie traktował jako nowoczesnego wciele
nia plagi egipskiej, ale jako... bardzo przydatnych 
specjalistów od robienia kakao, dopominając się o 
ten gorący odwar co pół godziny.

Chubb, ze względu na tuszę, poruszał się bar
dzo powoli 1 zgodnie ze swym imieniem był fle
gmatyczną, zimną rybą rodem z Plymouth, niezdol
nym do okazania żadnych nerwów czy emocji.

Torpedysta miał swoje tradycyjne miejsce na 
pomoście bojowym między tubą głosową do radaru 
271 a repetytorem żyrokompasu, skąd mógł jedno
cześnie obserwować Georgic‘a, schodnie na których 
mógł się ukazać Gordon czy Richardson, piętrzące 
się przed dziobem atlantyckie wiatrem czesane ba
ranki i wciąż zmienny i uchylony pod dużym kątem 
horyzont.

Wachta mlędy 6 a 8 wieczorem płynie naogół 
szybko, a myśl o bliskiej kolacji i wypoczynku, ca
łonocnym, w hamaku osładza utrzymywanie rów
nowagi na stojąco na zapadającym się pod stopami 
pokładzie. W myślach przygotowywałem już ele
ment zdania wachty Jaśkowi Wańkowskiemu, gdy 
stałem się świadkiem niecodziennego widoku na 
zacienionym pomoście.

O godz. 17.30 yeoman przybył z radiostacji z 
sygnałem, który Chubb mógł odczytać w świetle 
żyrokompasu. Po chwili lektury torpedysta podsko
czył na dobre pół metra, po czym z szybkością, do 
której nikt nie podejrzewał że był zdolny, podbiegł 
(!) do tuby głosowej i podnosząc błyskawicznie kla
pę krzyknął:

„Dowódca na pomost! Suffolk melduje obec
ność nieprzyjaciela!"

Gordon przybył natychmiast zarządzając mi 
sprowadzenia Pottera do płotu nawigacyjnego. 
Schodząc z pomostu bojowego w towarzystwie ye- 
omana miałem okazję zobaczyć tćh sensacyjny sy
gnał.

„Top priority. Enemy In sight. Battleship and 
cruiser. Estimated course 260. Time ot orlgin 1925 *) ‘‘

A ja tu myślałem o spokojnej nocy!
Meldunek z Suffolka był z cieśniny Duńskiej, 

którą tak niedawno opuściliśmy.
Gdy wróciłem na pomost, wiadomość o kon

takcie z nieprzyjacielem obiegła już cały okręt. 
Cieśnina Duńska była już bardzo daleko za rufą, 
ale dla nas, świeżo zdegradowanych członków Pół
nocno- Atlantyckiej eskadry nie trudno było odga
dnąć, co się działo w tej chwili na Suffolku...

*) „Bardzo pilne. Kontakt wzrokowy z nieprzyja
cielem. Pancernik i krążownik. Kurs średni 260. 
Czas nadania 19.25".

Po otrzymaniu lakonicznego sygnału od Toveya 
nakazującego natychmiastowy powrót do Cieśniny 
Duńskiej, dowódca Suffolka komandor porucznik 
R.M Ellis nie miał wątpliwości, że tym razem nie 
będzie to już zwykły patrol.

Po odejściu Exetera, jego okręt był jedynym w 
eskadrze, wyposażonym w radar 271, zdolnym do 
podsłuchu dookoła horyzontu, dzięki swej ruchomej 
antenie. Nawet admiralski okręt Wake Walker‘a 
H.M.S. „NORFOLK" miał tylko prymitywny, jedno
kierunkowy radar rozpoznawczy.

Suffolk znalazł się znów w 60-milowym kanale 
między polem minowym na północ od Isafjordu 
i masą lodów spływającą jak kasza na 30 mil na 
południe od Grenlandii.

Patrol po osi północny wschód — południowy 
zachód zapewniał ciągłą obserwację kanału, a obe
cność dużych przestrzeni morskich zakrytych mgłą 
dawała teoretyczną możliwość schowanki w wypadku 
nagłego ukazania się przeważającego przeciwnika.

Ellis wiedział już o Bismarcku 1 przewidywał, 
że tym razem jego gorliwość w uczęszczaniu na 
różne kursy radarowe, obowiązkowe i nie, wyda 
owoce, gdyż właśnie pod osłoną mgły mógł on je
dynie spełnić swe zadania rozpoznania obecności 
nieprzyjaciela i utrzymania z nim kontaktu, aż 
do przybycia sił głównych brytyjskich.

O zmroku, tuż po siódmej wieczorem, Ellis 
wzmocnił obsadę pomostu i nakazał obserwację 
wzrokową sektoru rufowego, gdzie radar był ślepy. 
Wieczór arktyczny był zabarwiony różowym świa
tłem rozproszonego zachodu, koloryzującego efe
ktownie maszty i nadbudówki dzięki zjawisku czę
sto tu spotykanej refrakcji i mirażu.

Tuż przed zmianą wachty ciszę przerwał ener
giczny głos starszego marynarza NewelFa:

„Kąt kursowy prawo 140, sylwetka! — wróć to 
— dwie sylwetki!"

Wszystkie lornetki skierowały się na prawą bu
rtę i Ellis mógł osobiście zaobserwować Bismarcka 
w towarzystwie krążownika.

Odległość była zaledwie 13.000 metrów, a więc 
w łatwym zasięgu artyleryjskim 380-tek nieprzyja
cielskich (maksimum 35 kilometrów!).

Dowódca kazał natychmiast zmienić kurs w 
stronę bliskiego na szczęście „muru" mgły. Były to 
bardzo długie trzy minuty zanim arktyczne gęste 
opary zamknęły się dookoła Suffolka. Ellis oczeki
wał normalnie nieuniknionego dudnienia ciężkich 
dział i świstu pocisków, nawet już po wejściu w 
mgłę (taki nowy okręt jak Bismarck musiał mieć 
świetny radar), ale gdy nieprzyjaciel wydawał się 
czy nie chciał go zauważyć, nie miał czasu na 
odetchnięcie z ulgą, gdyż oficer nawigacyjny mel
dował mu przez tubę głosową, że mają przed dzio
bem i po lewej burcie własne pole minowe. Dowódca 
musiał natychmiast położyć się na taki kurs, aby 
nie tylko uniknąć min, ale zapewnić teraz utrzy
manie kontaktu z nieprzyjacielem. Wydając ko
mendy na ster i maszyny Ellis dyktował jednocześ
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nie sygnaliście sygnał do Tovey‘a o tym tak wa
żnym kontakcie.

Ten właśnie sygnał usłyszał Exeter i Norfolk i 
eskadra Hood‘a. Podsłuchowiec radaru Suffolka 
wciąż meldował obecność 2 plamek na ekranie 
świadczących o obecności okrętów nieprzyjacielskich.

Siła przyzwyczajenia do ufania własnym oczom 
przezwyciężyła u Ellisa i gdy nieprzyjacielskie echa 
przeszły od niego na północ i oddaliły się na dobrą 
odległość, dowódca zdecydował się wyść z mgły dla 
optycznego potwierdzenia obserwacji.

Był to jednak bardzo niebezpieczny błąd. Bi
smarck był wciąż jeszcze za blisko. Raptowny zwrot 
za burtę wprowadził Suffolka ponownie w opary. 
Tym razem Ellis pozwolił nieprzyjacielowi na odda
lenie się na dobre 30 kilometrów i dopiero wtedy 
wychodząc z osłony zauważył znów 2 okręty nie
przyjacielskie idące kursem równoległym do lodu. 
Szybkość eskadry niemieckiej — około 30 węzłów — 
wskazywała, że Bismarck spieszy się za wszelką 
cenę wydostać z ograniczonych wód jak najprędzej 
i ten pośpiech tłumaczył częściowo fakt, że Niemiec 
nie tracił ani chwili na ostrzeliwanie krążownika 
angielskiego.

Co kwadrans Suffolk wysyłał meldunki o kur
sach 1 szybkości intruzów. Kapitan Phillips R.N. na 
Norfolk jadł właśnie kolację w swej morskiej ka
binie, gdy yeoman wbiegł z sygnałem z Suffolka 
prawie że krzycząc z podniecenia: „mają go“ — 
panie kapitanie!

Phillips po przybyciu na pomost zarządził na
tychmiast zwrot w kierunku nieprzyjaciela i zwię
kszenie szybkości do maksymalnej. Mgła rozrzedza
ła się szybko i wkrótce Norfolk mógł rozpoznać Bi- 
smacka 1 Prinz Eugena w odległości 6 mil na kon- 
trakursle. Nieprzyjaciel zbliżał się z dużą szybko
ścią. Sytuacja była groźna. Phillips wydał osobiście 
sternikowi komendę „prawo na burt!" i krzyknął 
przez tubę głosową do maszyn „Dymić jak sto 
diabłów!"

Było już jednak za późno. Zanim angielski krą
żownik przybliżył się ponownie do mgły, Bismarck 
odpalił trzy salwy w krótkim Odstępie czasu z głó
wnej baterii i Norfolk miał okazję zapoznać się 
z precyzją nieprzyjacielskiego ognia będąc nakry
tym symetrycznie z obu burt słupami wody upad
ków 380-milimetrowych pocisków.

Dzięki niewiarygodnemu szczęściu Norfolk nie 
był ani razu trafiony, choć fontanny wody spadały 
kaskadami na pokład i nadbudówki. Będąc już we 
mgle Phillips mógł odmówić parę „zdrowasiek", 
choć był protestantem.

Norfolk, podobnie zresztą jak Suffolk, oczekiwał 
teraz na oddalenie się nieprzyjaciela i kierując się 
raczej danymi otrzymywanymi przez radio od tego 
ostatniego, wziął kurs pościgowy trzymając się tym 
razem w przyzwoitym dystansie.

Suffolk, dzięki swemu doskonale funkcjonują
cemu radarowi 271, wziął kierownictwo pościgu, wy
chodząc od czasu do czasu zza mgły, aby naocznie 
potwierdzić, czy echa radarowe nie płatają im ża
dnych figlów. Dalmierz wskazywał odległość do nie

przyjaciela na 13-14 mil morskich. Efekt mirażu 
i bliskość lądu utrudniały jednak obserwację na 
instrumenty ,a przestrzenie zakryte mgłą oraz czę
ste zamiecie śnieżne zmnleszały widoczność czasem 
do jednej mili.

Ellis wiedział, że sytuacja utrudni się jeszcze, 
gdy nieprzyjaciel wyjdzie na swobodniejsze wody 
i nie będzie krępowany w wyborze manewru. Poza 
tym w każdej chwili Bismarck mógł zawrócić na 
kontrakurs i przegonić lub zatopić swych prześla
dowców.

W pewnym momencie, niewątpliwie pod wpły
wem mirażu, obserwacja Suffolka meldowała, że 
pancernik jest już na pełnym zwrocie.

Ellis zawrócił również na pełnej szybkości. Do
piero po kilku minutach można było być pewnym, 
że był to fałszywy alarm. Ellis musiał włączyć 3 
kocioł, aby dogonić Niemców.

Poza Suffolklem i Norfolkiem nadającymi sy
gnały cisza radiowa utrzymwana przez Home Fleet 
była kompletna.

Hood, Prince of Wales i 6 kontrtorpedowców po 
opuszczeniu Scapa dnia poprzedniego kierowały się 
na przecięcie kursu nieprzyjacielowi.

Admirał Holland otrzymał pierwszy sygnał z 
Suffolka o 1930 i wydał światłem niezbędne pole
cenia taktyczne poszczególnym dowódcom do bitwy, 
którą zdecydował odbyć o świcie następnego ranka.

Mimo że do spotkania było jeszcze dużo czasu, 
wszystkie okręty grupy Hollanda podniosły małą 
galę banderową.

Cały wysiłek atakującej grupy angielskiej był 
teraz skierowany na trafne rozwiązanie problemu 
nawigacyjnego to jest obranie takiego kursu i szy
bkości, aby nieprzyjaciel znalazł się w ich zasięgu 
dział w momencie pierwszego brzasku.

Holland nie chciał spotkania nocnego, odgadu
jąc trafnie, że najbardziej nowcczesny pancernik 
świata Birsmarck musi mieć doskonały radar i 
miałby automatycznie przewagę nad Jego eskadrą.

Około 5-tej rano czasu lokalnego zaczęło sza
rzeć. Załoga Hood‘a od północy w alarmie bojowym, 
mogła już widzieć swe ogromne bandery powiewa
jące z gaf 11 wszystkich masztów. Holland z oficerem 
nawigacyjnym (obydwoje cyrkle w rękach) spędzili 
całą noc nad mapą nanosząc pozycje nieprzyjaciela 
podawane przez Suffolk‘a.

Dwa czarne punkty na mapie przedstawiające 
Birmarcka i Prinz Eugena były na 13 mil na pół
nocny kurs i kursy obu grup powinny się przeciąć 
za pół godzihy. Na pomoście nawigacyjnym pod
chorąży Dundas mierzył odległość do Prince of 
Wales na inklinometrze podziwiając niecodzienny 
widok tego niewykończonego jeszcze okrętu ozdobio
nego galą banderową. (Chociaż Prince of Wales był 
wiekiem młodszy od Niemca, był on budowany na 
tej samej koncepcji co King George V, a więc o 
wiele starszej niż rewolucyjny i „niezatapialny" 
Bismarck.)

W dużej odległości za rufą widać było maleńkie 
sylwetki 6 kontrtorpedowców, które na rozkaz ad
mirała nie miały brać udziału w walce.
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Ogromne działa Hooda były wciąż jeszcze „na 
zero“, choć pierwszy pocisk był już załadowany w 
zamkach 380-tek. Polscy podchorążowie żurek. 
Szymalski, Czerny i żmuda-Trzebiatowski z Du- 
mareskiem w rękach czekali w wieżach artyleryj
skich na elementy nieprzyjaciela, które miał podać 
lada chwila dalmierz centralny. Był to dla nich 
pierwszy chrzest bojowy, jak zresztą i dla więk
szości załogi.

Na Prince of Wales młodzi marynarze przyjęli 
z entuzjazmem wiadomość o odkryciu Bismarcka w 
Cieśninie Duńskiej, nie wiedząc dokładnie w Jakiej 
istotnej gotowości bojowej jest ich okręt.

Inaczej myślell, chowając starannie swe myśli, 
doświadczeni podoficerowie, a oficerowie specjaliści 
działów słodzili sobie niewesołą augurę filozofią 
Na domiar nieszczęść załoga Prince of Wales miała 
jeszcze jeden element: robotników dokowych.

W Istocie ani maszyny ani działa nie były jesz
cze wykończone i cl „nie-kombatanci“ zostali po
rwani raczej przez przypadek, gdyż w pośpiechu 
nagłego odkotwiczenia na rozkaz Tovey‘a nie było 
czasu ich wyokrętować.

Zastępca dowódcy zeszedł do pomieszczenia za
łogi, opuszczonego od północy prz3z alarm bojowy 
i zapytał uprzejmie jak się czują jego „cywile".

„Trudno aby było gorzej" — skarżył się jeden 
nie podnosząc głowy z nad kubka herbaty (wszyscy 
robotnicy byli ubrani i siedzieli przy stołach drze
miąc lub słuchając buczków, klaksonów próbujące
go komunikacje szykującego się do boju okrętu).

„Wasze hamaki to błazeński sposób spędzania 
nocy, jedzenie jest podłe, a co najgorsze że ciągną 
nas na bitwę morską nawet nie pytając się naszego 
zdania!"

„A co na to powie moja stara" dorzucił inny, 
już i tak mi myła głowę, że „cuchnę rumem i per
fumowanym kapsztanem, od czasu gdy zacząłem się 
zadawać z tymi palaczami i motorzystami z piekła 
rodem!"

Okręt zwiększył szybkość. 28 węzłów powiedział 
ze znajomością rzeczy jeden robotnik; lepiej pójdę 
sprawdzić tą lewą turbinę, przy tej szybkości może 
zacząć przeciekać.

A ja do dźwigu działa „B“ powiedział inny, 
jeżeli chcą oni wogóle zobaczyć pociski z komory.

Pomieszczenie marynarskie szybko opustoszało 
1 zastępca miał już tylko czas powiedzieć „good 
luck to you all“, poprawiając to po chwili, gdy już 
był sam: „GOOD LUCK TO US ALL“.

# * *

Na pomoście bojowym Bismarcka admirał Lu- 
tjens obserwował przez zeisowską lornetkę szarze
jący horyzont. Pancernik był w alarmie bojowym 
od czasu zaobserwowania Suffolka 10 godzin temu. 
Cieśnina Duńska była już za rufą, a przed dziobem 
otwierał się wreszcie ocean. Niemiecki admirał nie 
liczył się z możliwością natychmiastowej kontr
akcji angielskiej; uważał bowiem, że ma wciąż 
przewagę zaskoczenia i że... idąc szybkością prawie 

30 węzłów, tylko samolot ze Scapa mógłby się znaleźć 
na jego kursie. Dla potwierdzenia swojej tezy prze
egzaminował opinię dowódcy Bismarcka Linde- 
mann‘a, którego trzeźwy i ostrożny sąd o każdej 
sprawie czy sytuacji, był znany w całej Kriegs- 
marine.

Llndemann nie odpowiedział od razu, przeli
czając w myśli szybkości i dystanse w stosunku do 
obecnej pozycji własnego okrętu i wreszcie zgodził 
się z rezerwą z Lutjensem, że jedynie gdyby Angli
cy mieli zdolności jasnowidzenia, lub wystarczająco 
okrętów aby je trzymać jednocześnie we wszystkich 
przesmykach, wejście na Atlantyk stało przed 
eskadrą niemiecką otworem.

Północny Atlantyk...
Lutlens wrócił myślami do swego pobytu na 

Bałtyku, gdzie po żmudnych miesiącach zaprawy 
morskiej stworzył wreszcie nadludzkim wysiłkiem 
swej woli to najgroźniejsze na śwlecie precyzyjne 
narzędzie zniszczenia, jakim był w tej chwili Panzer- 
schiff Bismarck .

Gdyby mógł mieć t6n okręt podczas niefortun
nego spotkania z polskimi kontrtorpedowcami! 
Nawet we snach dręczyła go ta wrześniowa hańba, 
gdy w trzecim dniu wojny jego wypad z pod Piławy 
zakończył się fiaskiem i z płonącym Leberecht 
Maas‘em musiał się cofać przed... unieruchomiony
mi w porcie Helu okrętami. Wciąż jeszcze pamiętał 
ironiczne spojrzenie komandora Rugę, któremu 
zdał swe 48 godzinne (!) dowództwo na wodach 
polskich.

Małą pociechą był fakt, że zuchwałych Polaków 
nauczyła Luftwaffe co to jest przeciwstawiać się 
woli Fuehrera. a gdy niedawno miał boję GD, że 
gnała go już „Gdingen" 100 procentowo niemiecka. 
Z zaciśniętymi zębami rozkoszował się przekona
niem, że Polacy już nigdy nie ośmielą się strzelać 
do Niemców.

Została jeszcze dekadencka flota brytyjska ale 
i tej Bismarck jest przeznaczony dać taką nauczkę, 
by się więcej nie odważyła wyjść z portów; ale to 
dopiero gdy przyjdzie Tlrpitz 1 połączą się z Sharn- 
horstem 1 Gnelsenau...

Natychmiastowa misja to przerwanie systemu 
konwojowego między Anglią i Ameryką. U-boaty 
meldowały niedawno ważny konwój wojska na za
chód od Szkocji — będzie dobra zabawa zobaczyć 
jak pływają ci operetkowi żołnierze...

Oficer radiowy stanął na baczność przy admi
rale, meldując, że krążownik angielski wysyła w 
dalszym ciągu meldunki co 15 minut.

„Wciąż nasz kurs i szybkość?"
„Tak jest, panie admirale" — ten krążownik 

to Suffolk, odszyfrowaliśmy dzięki jego końcówce 
rozpoznawczej.

Suffolk, krążownik 10.000 tonn, działa 203 mm, 
ostatni znany dowódca kapitan R. M. EUls, czytał 
oficer wachtowy z tajnej książki identyfikacyjnej.

Admirał zwrócił się do Lindemanna: za jakąś 
godzinę będziemy mieli zupełną swobodę manewru, 
zawrócimy na kontrakurs i postawimy mu zaporę 
artyleryjską na celowniku 30 kilometrów. To powin 
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no mu wystarczyć, aby się zgubił we mgle...
„Kąt kursowy prawo dwadzieścia 2 sylwetki!" 

— meldowała obserwacja z lewego skrzydła po
mostu.

„A co robi radar?" — burczał Lutjens, podno
sząc wraz z Lindemannem, jak na komendę lornetki 
do oczu.

„Dwa krążowniki?" zapytał Lutjens manipu
lując soczewką.

„Raczej duże na krążowniki" wycedził ostrożnie 
Lindemann.

Sygnał na Prinz Eugena — krzyknął sucho 
Lutjens: „odległość 2 mile, szyk namiaru, ogień 
niezależny", po czym zwracając się już tylko do 
Lindemanna „otworzyć ogień, gdy tylko w zasięgu".

Lindemenn nie spuszczał lornetki z oczu: „to 
nie krążowniki, to są, to jest Hood! tak! Hood i 
King George V! Idą wprost na nas i szukają spot
kania!"...

„Byłoby dla nich lepiej, gdyby się położyli na 
kurs równoległy syknął ironicznie Lutjens, a potem 
niespodziewanie ostrym głosem i pełną piersią: 
„Lindemann! cały ogień na Hooda, Gott im Hlmmel, 
tempo, tempo!"

Pierwsza salwa Bismarcka zagłuszyła słowa 
admirała. Z za rufy widać było błyski dział Prinz 
Eugen‘a.

Lutjens bił pięścią w tubę głosową powtarzając: 
..Schneller, schneller noch, zuerst Hood und dann 
der andere!"

Na pomoście Norfolka admirał Wake-Walker i 
dowódca kapitan Phillips, obaj po bezsennej nocy, 
witali z ulgą wstający dzień. Nieprzyjaciel nie pró
bował ich atakować na instrumenty, a według 
wszelkiego prawdopodobieństwa przewaga sił wkró
tce odwróci się na niekorzyść Niemców.

Tuż po piątej nad ranem obserwacja z lewej 
burty meldowała 2 pancerniki — rozpoznane na
tychmiast jako Hood 1 Prince of Wales, idące na 
pełnej szybkości w kierunku nieprzyjaciela (obie 
przyjazne grupy wymieniły sygnały rozpoznawcze). 
Bismarck pokazał się również, bliżej niż przypusz
czano, na 16 mil przed dziobem.

Wysiłki załogi Norfolka nie poszły więc na mar
ne. Wielomiesięczne patrole i ostatnia dramatyczna 
noc będą teraz nagrodzone widowiskiem zniszczenia 
niemieckiej eskadry. Nikomu nawet nie przyszło na 
myśl, że sprawy potoczą się zupełnie inaczej...

O godz. 5.49 Holland nakazuje ogień zespołowy 
na okręt lewy w szyku nieprzyjacielskim. Na Pri
nce of Wales konsternnuje to oficera artylerii, który 
wnioskuje, że Hood mylnie bierze Prinz Eugena za 
Bismarcka, decyduje się nie otwierać ognia.

W trzy minuty później celownik na dalmierzu 
Prince of Wales podawał odległość do Bismarcka 23 
kilometry. Nowy sygnał z Hood polecił zmianę celu 
— niewątpliwie Holland złapał się na biedzie. W 
tym samym momencie Hood otwiera ogień. Bis
marck odpowiada w parę sekund później. Jeszcze 
przed przybyciem pocisków nieprzyjacielskich dzio

bowe działa Prince of Wales‘a otwierają ogień. Gra 
się rozpoczęła!

Z Norfolka obserwowano trafność pierwszych 
salw — nawet z 16 mil widać było fontanny wody 
wznoszące się na 60 m. wysokości, z upadków po
cisków ważących każdy przeszło tonnę.

Nie mogąc obserwować ilości pocisków w salwie, 
ale sądząc z upadków, ogień Hooda był skuteczny. 
Po pierwszych 2 krótkich, otrzymał nakrycie Bis
marcka już w trzeciej salwie. Prince of Wales stra
cił nieco więcej czasu na wstrzelanie się, ale już 
6-ta salwa zdawała się otaczać niemiecki pancernik 
z 2 stron.

Phillips zauważył, że do Niemców strzela jeszcze 
trzeci okręt .chociaż upadki pocisków mniejszego ka
libru zdawały się być w za krótkim celowniku. Wkró
tce przyszedł meldunek z dalmierza, że jest to H.M. 
S. SUFFOLK, który zza rufy przyłączył się do 
kanonady.

Wake Walker uśmiechnął się z satysfakcją, że 
i jego eskadra bierze czynny udział w zniszczeniu 
korsarzy.

Niemcy skoncentrowali swój ogień wyłącznie na 
Hoodzle. W niespełna minutę Prinz Eugen, którego 
205-tki strzelały z niewarygodną częstotliwością, u- 
zyskał pierwsze trafienie.

Po chwili na angielskim pancerniku wytrysnęły 
płomienie aż do wysokości masztu rufowego, prze
nosząc się szybko w stronę śródokręcia, rzucając na 
morze jaskrawo-purpurowy odblask.

Obserwacja na Norfolku zadawała sobie pytanie, 
jak można ugasić tak straszliwy pożar. Mimo to 
jednak, po chwili ogień ustał i wydawał się tylko 
błyskać od czasu do czasu na rufie. Podczas pierw
szych trzech minut walki obie grupy walczące utrzy
mywały swój pierwotny kurs generalny, Bismarck 
na południowy zachód, a Hood na zachód.

Paradoksalnie, rzucała się w oczy przewaga o- 
gnlowa Niemców — gejzery dookoła Hooda wzrasta
ły co 10 sekund, co było naturalnym rezultatem 
16 dział głównych, strzelających salwami bez żad
nych awarii, tym dziwniejszym było, że upadki do
okoła Bismarcka były tylko sporadyczne, a pancer
nik niemiecki nie pokazywał jak dotychczas żadne
go śladu zniszczenia, choć w pewnym momencie za- 
rymiał z komina, jak gdyby pocisk dużego kalibru 
wstrząsnął okrętem. Obie grupy zbliżały się szybko 
do siebie.

O godz. 5,55 Holland nakazuje jednoczesny zwrot 
na lewą burtę, podnosząc na maszcie doskonale 

znany niebieski język zwrotowy (the blue pendant). 
Nowy kurs prowadził na oddalenie od przeciwnika, 
ale pozwalał nareszcie wszystkim działom angielskiej 
eskadry strzelać do nieprzyjaciela. (Otwarcie luku 
„A").

Bismarck był już tak blisko, że widać było wszy
stkie szczegóły jego pomostów, nadbudówek i wież 
artyleryskich w wysokiej elewacji i ziejących co 
chwila ogniem. Podczas zwrotu arytleria Hooda mu- 
slała na chwilę przerwać strzelanie, aż do ustalenie 
się okrętu na nowym kursie. Mimo oddalenia się 
na zwrocie, nakrycie przybywających pocisków nie
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przyjaciela zdawało się jeszcze wzrastać na sile. 
Hood był całkowicie otoczony fontannami wody.

W tym momencie straszliwy widok przedstawił 
się krężownikom północno-atlantyckiej eskadry. Na 
śródokręciu Hooda wybuchnął wulkan ognia, które
go ogromne płomienne języki wzniosły się szybko po
nad oba maszty, wędrując w górę aż do wysokości 
kilkuset metrów. Na tym czerwonym ekranie wid
niały wirujące w szare niebo płaty poszarpanej sta
ll poszycia i odłamki pancerza. Czarny dym wydoby
wał się grubą, czarną masą z wszystkich otworów 
rannego okrętu.

Poprzez ten dym zahypnotyzowane tym wstrzą
sającym widokiem załogi Suffolka i Norfolka wi
działy rufę i dziób Hooda wznoszące się wysoko ponad 
wodę, podczas gdy śródokręcie już zniknęło pod po
wierzchnią, załamując się jak domek z kart spła
szczony dla figlów ręką dziecka.

Cały ten koszmar trwał około 2 minut, choć w 
ostatniej fazie tonący okręt był całkowicie zakryty 
całunem czarnego dymu, jak gdyby Hood chciał o- 
szczędzić swoim towarzyszom widoku ostatnich se
kund swej agonii.

Gdy dym się rozwiał na chwilę, żaden ślad na 
powierzchni wody nie wskazywał, że chwilę temu 
znajdował się tam jeszcze angielski pancernik. Na 
ekranie radaru Suffolka jedno echo znikło bezpo
wrotnie.

Z Norfolka widać było Prince of Wales na gwał
townym zwrocie, unikającego wejścia w strefę dymu 
pozostawionego po Hoodzle i ewentualnego zderze
nia z płytko pływającym wrakiem.

Jak dotychczas cały ogień nieprzyjacielski był 
skierowany na Hooda, pozwalając Księciu Walii na 
dość swobodne strzelanie. Nowy, unikający kurs, 
znów posttawlł go dziobem do nieprzyjaciela, ograni 
czając czasowo ogień do 3 dział dużego kalibru 
(wieża No. 1 meldowała awarię już po odpaleniu 
pierwszego pocisku!). Dzięki bliskości, w jakiej oba 
angielskie pancerniki znajdowały się w formacji, Bi
smarck i Prinz Eugen nie musiały zmieniać elemen
tów celu, przesuwając tylko kierunek o 2' stopnie 
1 zachowując celownik.

W niespełna minutę ta sama doza pocisków 380 
1 205 mm. nie licząc 150-tek przysłanych od eskadry 
niemieckiej do nieszczęsnego Hooda, otoczyła teraz 
Prince of Wales‘a bezlitosnym kręglem. Fontanny 
wody nieraz wyższe od masztów angielskiego pan
cernika utrudniały obserwację trafności własnego 
strzelania i artyleria widziała, że na nowym kursie 
nie prędko osiągnie ponowne nakrycie nieprzyja
ciela. Wkrótce przybyły pierwsze trafienia.

Prince of Wales drżał za każdym razem, gdy po
cisk dużego kalibru torował sobie drogę przez pan
cerne poszycie swej ofiary. Po trafieniach przyszły 
pożary. Z płonącego już dziobu podnosił się gęsty 
dym utrudniający jeszcze bardziej obserwację nie
zbędnych dla artylerii elementów kursu i szybkości 
nieprzyjaciela oraz skuteczności własnego ognia no
towanej z rufowego dalmierza.

Załoga samolotu obserwacyjnego okrętu uniknę
ła niechybnej śmierci, gdy pocisk Bismarcka eksplo

dował na wyrzutni obcinając odłamkami oba skrzy
dła, nie tykając jednak kadłuba.

Lotnicy, którzy już z zapuszczonym motorem 
mieli odlecieć do ataku na Bismarcka, zdążyli wy
skoczyć z płonącego wraku na pokład, a samolot 
wrzucono pcspiesznle do morza.

Największe spustoszenie zrobił jednak bezpo
średni wybuch pocisku 380 mm. na pomoście Księ
cia Walii. Chociaż właściwa eksplozja dzięki zapal
nikowi z opóźnieniem odbyła się już poza burtą, 
cała obsada pomostu została zabita lub ranna.

Tak jak na Exeterze pod La Platą, komunika
cja pomostem nawigacyjnym ze sternikiem została 
przerwana i jedynie pozostali przy życiu dowódca 
i yeoman (na Exeterze yeoman zaginał).

Do płotu znajdującego się tuż pod pomostem 
bojowym krew ciekła przez tuby głosowe zraszając 
ekipę, która na mapie taktycznej nanosiła pozycję 
własną i nieprzyaciela.

(Pierwszy oficer artylerii w kopule kierowania 
ogniem znajduącej się tuż pod pomostem bojowym, 
wraz ze swym zespołem tak byli zajęci wysiłkiem 
odzyskania nakrycia, że nawet nie zauważyli znisz
czenia pomostu parę metrów od nich i podawali 
niewzruszenie nowe elementy ognia przekazywane 
przez stoickich artylerzystów do nielicznych nieu
szkodzonych dział.

Jeżeli mimo wielu trafień angielski pancernik 
mógł jeszcze w ogóle strzelać, zawdzięczał to pomocy 
cywilnych fachowców którzy z zimną krwią .naraża
jąc życie, dawali obsadom dział niezbędne rady, jak 
najszybciej usuwać różne awarie.

Paradoksalnie Bismarck nie pokazywał żadnych 
własnych uszkodzeń strzelając wciąż z całości swych 
potężnych dział. Odległość była wciąż niekorzystna 
dla Prince of Wales‘a mającego przed sobą 2 prze
ciwników i strzelającego już tylko z trzech dział. 
Gdy dalmierz ocenił odległość do Niemców 13.000 
metrów Leach zdecydował się na przerwanie akcji, 
widząc, że nie jest w stanie zniszczyć, czy nawet 
uszkodzić nieprzyjaciela.

Dowódca okrętu komandor Leach R.N. prze
żywał prawdziwą agonię duszy widząc, że nie może 
pomścić Hooda. Uszkodzony angielski pancernik 
stawiając zasłonę dymową strzelał — odchodząc — 
ostatnie 8 salw, manewrując do uzyskania korzyst
niejszego dla siebie dystansu, pozwalającego na wy
mianę pocisków już tylko bardzo dużego kalibru. 
• eliminacja Prinz Eugena).

Ten nowy zwrot rozregulował ponownie elemen 
ty strzelania Księcia Walii i obserwacja z Norfolka 
widziała upadki salw angielskich z dala od Bis
marcka. Niemiec nie odważył się jednak wchodzić w 
zasłonę dymową i wraz z Prinz Eugenem również 
wziął kurs na oddalenie.

Suffolk, będąc od dawna poza zasięgiem skute
cznego rażenia nieprzyaciela, przerwał ogień tym 
bardziej, że mógł on razić ewentualnych rozbitków 
Hooda, którzy powinni się znajdować gdzieś w tej 
strefie pokrytej dymem.

Uszkodzony Prince of Wales zbliżał się teraz do 
Norfolka i admirał Wake Walker zdał sobie w 
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mgnieniu oka sprawę, że z obserwatora zamienia się 
teraz na szefa operacji, gdyż według etatu (po 
śmierci Hollanda) był on najstarszym oficerem w 
zonie działań.

Jego pierwszym merytorycznie obowiązkiem by
ło zreorganizowanie akcji tak niefortunnie rozpo
czętej i... zamiany porażki w zwycięstwo. Nie mniej 
pilnym było zawiadomienie Szefa Floty na King 
George V oraz admiralicji w Londynie o stracie 
Hooda, wreszcie zajęcie się rozbitkami.

Wake Walker widział zredukowany awariami 0- 
gień artyleryjski Prince of Wales‘a w ostatniej fa
zie spotkania 1 zdawał sobie sprawę, że taki nowy 
okręt musiał walczyć z ogromnymi trudnościami te
chnicznymi i że sam fakt, że pancernik, niewykoń
czony, brał udział w bitwie morskiej był ryzykiem, 
które narzuciła konieczność. Nie mniej jednak, z je
dnym pancernikiem 1 dwoma krążownikami miał 
— chociaż tylko na papierze — przewagę nad prze
ciwnikiem. Jakby zgadując jego myśli Leach podał 
sygnałem świetlnym swój stan obecny. Prince of 
Wales mógł Iść szybkością 27 węzłów i mimo że 
przybrał 400 ton wody i miał większość dział głów
nych w chwilowej awarii, był w opinii dowódcy 
wciąż jeszcze zdolnym do walki okrętem.

Norfolk polecił Suffolkowl utrzymywanie po
ścigu w pozycji dotychczasowej — to jest 13 mil za 
rufą Bismarcka — Prince of Wales wraz z okrętem 
admiralskim stworzyli teraz drugą grupę pościgową 
w szyku namiaru, która idąc z szybkością 27 węzłów 
miała przy pierwszej okazji nawiązać ponownie kon
takt z nieprzyjacielem (eskadra niemiecka szła od 
nich w tej chwili o wiele szybciej).

Po wysłaniu kontrtorpedowców na ratunek roz
bitków Hooda (flotylla znajdowała się na 30 mil na 
południe od wraku) Wake Walker wysłał wreszcie 
najtrudniejszy do zredagowania sygnał — ten o 
stracie własnego pancernika.

Treść była raczej lakoniczna:
„HOOD WYBUCHNĄŁ 64 15 PŁN 28 05 ZCHD “ 

T. O. O.
Gdy sygnalista zabrał ten sygnał do radiostacji 

Wawe Walker zastanawiał się, jakie wrażenie zrobi 
ta wiadomość na King George V i w Londynie.

Nie pomylił się. Tovey nie spał już, gdy sygnał 
przyszedł na okręt flagowy. Jego pierwsze słowa... 
to troska o los załogi Hooda — eksplozja tak dużego 
okrętu, wypełnionego amunicją nie pozwalała na 
żaden optymizm co do możliwości uratowania na
wet drobnej ich części przy spokojnym morzu, a tu 
wzrastał w nasileniu wiosenny, północno-atlantycki 
sztorm.

Dowódca K.G.V. Robertson drzemał w swej mor
skiej kabinie, gdy sygnalista pokazał mu tragiczny 
sygnał.

Robertson zbiegł do płotu, gdzie już ze zmar
szczonymi brwiami i zaciśniętymi szczękami sztab 
Tovey‘a opracowywał elementy natychmiastowej 
kontrakcji.

W Whitehallu gromadzili się teraz wszyscy ofi
cerowie odpowiedzialni za morskie operacje. Przybył 
również spóźniony i zmieszany komandor RAB Ed- 

wards, czytając w osłupieniu sygnał Wake Walkera 
„Hood eksplodował", starając się z tego raczej nie
jasnego sygnału odgadnąć resztę...

Na stole operacyjno-taktycznym o zaczerwienio
nych oczach „Wrensa" (miała narzeczonego na Hoo- 
dzie) przesuwała teraz pozycje okrętów ustawiając 
Niemców z pobliskim im Suffolklem, potem grupę 
Norfolka z Księciem Walii wreszcie krążące w swej 
makabrycznej misji kontrorpedowce.

Oko Edwardsa pobiegło na chwilę niespokojnie 
w inną stronę stołu taktycznego ,do konwoju WS 8 B. 
który w eskorcie Exetera 1 kontrorpedowców Vian‘a 
znajdował się wciąż jeszcze na równoleżniku Irlandii 
(Jego własne rozkazy odjęły od tego konwoju lot
niskowiec Victorious i Repulse, a gdyby teraz Bis
marck...).

* * *
Na Exeterze wstąpiła już pierwsza wachta od 

8-ej rano do południa. Konwój trzymał się nieźle w 
szyku ,choć szybkość została zmniejszona ze względu 
na wciąż rosnącą falę.

Tuż po zmierzchu przyszły pierwsze sygnały o 
kontakcie z nieprzyjacielem, ale sytuacja była nle- 
wyj aśniona.

Michał Blałowski zdający mi wachtę wiedział, 
że Hood był w akcji ,ale na szczegóły trzeba było 
czekać aż do przybycia przyjaznego yeomana, który 
zawsze szepnął do polskich podchorążych ostatnie 
nowiny.

Był to poranek 24 maja 1941. Gordon był już na 
pomoście i odsalutował porucznikowi Chubb‘owl i 
mnie z poważnym „dowódca na pomoście" obliczem, 
choć sińce pod oczami wskazywały, że mało spał w 
nocy, czekając niewątpliwie sygnałów z Cieśniny 
Duńskiej, gdzie bitwa morska była jeszcze w pełni.

Nagle pokazał się yeoman z nowym sygnałem, 
który podał dowódcy odsuwając się na parę kroków 
wstecz i nie patrząc mu w oczy. Gordon nie umiał 
zamaskować wrażenia, jakie na nim zrobiła niezna
na dla reszty wachty treść. Normalnie blade po
liczki straciły resztę krwi, a płowe brwi podniosły 
się wysoko na czole. Gordon kręcił głową i poruszał 
niepotrzebnie rękami, wreszcie pochylił się znowu 
nad tym świstkiem papieru jakby nie wierząc wła
snym oczom. Po chwili dowódca wezwał gestem 
Chubb‘a, podając mu w milczeniu blok sygnałowy.

Torpedysta nie zdradził jednak żadnego wzru
szenia, choć wymienił z Gordonem długie, wymowne 
spojrzenie. Yeoman stał wciąż na baczność przed 
dowódcą i nie mogłem zwrócić jego uwagi, aby się 
dowiedzieć tej widocznie tak bardzo ważnej treści 
sygnału. Gdy przechodził z powrotem koło mnie 
z blokiem pod pachą, zagrodziłem mu drogę pyta
jąc krótko: ,.what‘s up chief?"

Yeoman wahał się przez chwilę, ale widząc że 
Gordon obserwował przez lornetkę Cossaka, który 
wymieniał sygnały w tym momencie z Georgic‘iem. 
podsunął mi blisko pod oczy sygnał, aby nikt inny 
nie mógł jednocześnie czytać, „HOOD EXPLODED. 
64 15N, 2'8 05 W, TOO" po czym nie oglądając się 
za siebie szybko opuścił się ze schodni.
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Te dwa słowa miały w sobie kinetykę rękawicy 
bokserskiej zapaśnika ciężkiej wagi, którego cios 
knock‘outowski zapalał w oczach oponenta wszyst
kie gwiazdy. Myśl nie mogła od razu pojąć całości 
tej treści. To samo wrażenie odniosłem, gdy 2 lata 
temu Radio Maroc podało wiadomość o upadku War
szawy. Ta ostatnia przypomniała mi mego wielole
tniego kompana ze „Starówki" Kazika Szymalskiego, 
który wraz z żurkiem, Czernym i Trzebiatowskim 
znajdowali się teraz w śmiertelnym niebezpieczeń
stwie ,a może już pożegnali się z życiem.

Przed południem przyszły dalsze sygnały z Nor
folka. Kontrtorpedowce Home Fleet zakończyły mi
sję poszukiwania rozbitków Hooda i zostały ode
słane na Islandię. Pościg za Bismarckiem trwał; no
we kursy i szybkości nieprzyjaciela zostały nanie
sione na mapę. King George V z „naszą" eskortą 
Repulse i lotniskowcem Victorlous, plus krążowniki 
byli w pobliżu nieprzyjaciela i nowa faza walki 
była w przygotowaniu. Tyle mogłem zdać Jaśkowi 
Wańkowsklemu, który objął wachtę o 4-tej po po
łudniu. Nic jednak nie wydarzyło się aż do wachty 
Michała Blałowskiego, gdy nagle przyszedł sygnał 
z Suffolka, że jest atakowany przez Bismarcka.

Wkrótce później Norfolk i Prince of Wales na
dali krótki sygnał, że atakują nieprzyjaciela. Ta 
akcja grupy pościgowej było niezrozumiała, chyba 
że jak przypuszczał Potter, sam Bismarck ich ata
kował, aby się pozbyć swych prześladowców.

(Tak było w Istocie, ale Bismarck, znalazłszy się 
pod ogniem ciężkie artylerii Prince of Wales wziął 
go omyłkowo za King George V, i nie mając ochoty 
na nowy poważny pojedynek artyleryjski, wycofał 
się na pełnej szybkości).

Dziennik wieczorny na Exeterze, którego słu
chaliśmy po kolacji, nie wspominał ani słowa o 
Bismarcku, ale i tak wiadomości nie były wesołe: 
zrewoltowany Irak walczący z wojskami brytyjski
mi i szukający oparcia w Berlinie, gdzie przybyła 
delegacja Petaln‘a kolaborującej Francji, do towa
rzystwa już tam obecnej „zaprzyjaźnionej" delega
ci sowieckiej bijącej ukłony przed Hitlerem... Neu
tralne Stany Zjednoczone jeszcze nie wycofały Le- 
ase and Lend‘u, ale nigdy nie wiadomo, czy ostatnie 
wypadki nie zmienią ich zdania.

Na nowej wachcie do północy nic się nie wyda
rzyło aż do 23.30, gdy krótkie sygnały rozpoznawcze 
nieprzyjaciela które yeoman określił jako pochodzą
ce z samolotów Victorlous‘a) wzbudziły nową aktyw
ność w plocie Exetera, przerywając drzemkę Gor
dona.

Swordflshe atakujące o północy wskazywały, że 
sytuacja musi być rozpaczliwa 1 że uprzednia akcja 
Norfolka i Prince of Wales nie przyniosła owoców.

Potem przyszła niespodziewana wiadomość z 
Suffolka „Jedna torpeda w celu". Ale było to już 
dużo po północy, gdy przyszły do radiostacji Exetera 
dwa brzemienne w znaczeniu sygnały wciąż z Suf
folka (jedynego okrętu z działającym radarem 271 > 
pierwszy sygnał podawał szybkość Bismarcka na 25 
węzłów (a więc ani samoloty Victorlous‘a ani nowe 
wymiany salw z Prince of Wales nie uszkodziły nie

przyjaciela), a ostatni sygnał, że kontakt z nie
przyjacielem był stracony!

25 maja, gdy konwój WS 8B przedzierał się zyg
zakując na południe, cisza radiowa była znów kom
pletna. Było jasne, że Home Fleet, mimo nadludz
kim wysiłkom nie była w stanie oprzeć się nieprzy
jacielskiej eskadrze, jktóra gdzieś na Atlantyku 
przygotowuje się do następnego ciosu. Ostatnie na
miary goniometryczne na Blrmacka (który pewny 
siebie po odniesionym zwycięstwie nadawał długie 
teksty radiowe do Berlina) pozwalały określić jego 
pozycję na 55 N 32 W, kurs oczywicie nie znany.

W plocie Exetera Gordon w towarzystwie Pot
tera i „bezlitosnego psa" Richardsona, mogli teraz 
wyciągnąć niepokojące dla konwoju WS 8B wnioski. 
Jeżeli Birmark poweźmie kurs południowy, to już 
27 maja będzie miał ten konwój w zasięgu swej 
artylerii.

Nieprzyjaciel nie był jednak jasnowidzem i je
dynie meldunki u-boatów mogły mu wskazać nasz 
kurs i pozycję. (Wobec zygzakowania konwoju i 
wysokiego stanu morza, było wątpliwe aby okręty 
podwodne nieprzyjaciela mogły iść wystarczająco 
długo na powierzchni aby określić nasz średni 
kurs.) W tych warunkach Bismarck mógł natrafić 
na konwój WS 8B tylko przez Intuicję, czy przypa
dek... tak rozumował „chiromant" Potter, który 
zeszedł na chwilę do gunroomu, aby pogwarzyć z 
podwachtowymi „middies". Surzyn był na pomoście, 
Michał B. w swojej wieży 203 m/m, Wańkowski i 
autor pociągali z kubków gorące kakao.) Nawigator 
nie zdążył dokończyć ostatniego zdania, gdy słowa 
jego przerwała kanonada Pom Pom‘a 1 natrętny 
buczek alarmu przeciwlotniczego. Wybiegliśmy do 
naszych przydziałów na pokład

Prawie, że pionowo nad Exeterem przelatywał 
dość nisko Focke Wulf odgryzając się pom pom‘om 
z karabinów maszynowych.

Nieprzyjaciel strzelał niecelnie, raczej dla ani
muszu i po chwili zniknął w chmurach przerywając 
ogień. W konwoju było jednak zamieszanie. Niemiec 
rzucił paciorek bomb na prawe skrzydło konwoju, 
wzdłuż burty Almazory i za rufę Orduny. Ten 
ostatni transportowiec musiał się zatrzymać dla 
naprawy śrub. Cały konwój na sygnał Georgic‘a 
zmniejszył jeszcze szybkość zygzakując prawie że 
w miejscu przez przeszło godzinę.

Strach ma wielkie oczy 1 obserwacja z rufowego 
pomostu widziała z za grzywaczy liczne peryskopy, 
nie potwierdzone zresztą przez pomost bojowy 1 
Gordon z lornetą wciąż przy oczach badał podej
rzliwie nieregularny horyzont, skąd mogła nadejść 
lada chwila zdradliwa torpeda.

Focke Wulf nie ponawiał ataku, ale trzymając 
się poza zasięgiem naszej artylerii, wciąż na widoku, 
wysyłał w krótkich odstępach czasu całe litanie 
sygnałów. Gdyby tylko Argus był prawdziwym lot
niskowcem...

Seekriegsfuehrung miało teraz jak na dłoni 
Idealną sytuację taktyczną: duży konwój wojskowy 
osłaniany przez jeden krążownik i garstkę kontr
torpedowców, zwycięski własny pancernik na ich 
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tropie, możliwość skierowania na przecięcie kursu 
tego konwoju nie tylko własnych okrętów podwod
nych z Zatoki Biskajskiej, ale nawet wysłania z 
Brestu Scharnhorsta 1 Gneisenau, które w połą
czeniu z eskadrą Bismarcka mogły zrobić z WS 8B 
prawdziwe „jatki".

W Londynie Edwards widział jak znikały ze 
stołu taktycznego jeden po drugim okręty, które 
mogły by się zmierzyć z Bismarckiem; trzy dni i 
trzy noce pościgu na pełnej szybkości wyczerpały 
poważnie zapasy paliwa. Repulse został już ode
słany do Nowej Funlandii ze zbiornikami ropy pra
wie pustymi. Victorlous i krążowniki skierowały się 
w stronę Faroe, zagradzając w ten sposób ewen
tualnie przedarcie się Bismarcka na Morze Północ
ne, ale jednocześnie rezygnując na zawsze z po
nowienia kontaktu z nieprzyjacielem, gdyby wybrał 
on kurs południowy.

Prince of Wales został wysłany spowrotem do 
Cieśniny Duńskiej, aby zamknąć ten najbardziej 
wysunięty na północ przesmyk.

Wszystkie te rozkazy admiralicja wydała na 
skutek mylnego obliczenia namiaru goniometrycz- 
nego określającego pozycję Bismarcka na 57N za
miast 55N. Gdy złapano się na omyłce (Bismarck 
na szczęście nie wierzył w dyskrecję i kontynuował 
wymianę sygnałów radiowych z Berlinem) stało się 
jasnym, że niemiecki pancernik Idzie na południe, 
w stronę konwoju WS 8B, szybkością średnią 22 wę
złów i będzie z nim w kontakcie rankiem 27 maja!

Z 15 okrętów Home Fleet. które nawigowały w 
kompanii jeszcze 3 dni temu, pozostał jedynie okręt 
flagowy admirała Tovey‘a, który mógłby zmierzyć 
się na równych szansach z Bismarckiem, ale ostatni 
niefortunny zwrot w stronę Cieśniny Duńskiej po
stawił go za bardzo na północ, aby mógł dogonić 
Niemca.

Suffolk zawrócił już do Hvalfjordu również pra
wie pusty.

Wake Walker — na Norfolku — słuchał niewe
sołego raportu oficera mechanika o stanie ropy; 
okręt jego zwlekał z wzięciem udziału w pościgu na 
północ, gdyż admirał z reguły nie ufał gonlometrom 
i w jego opinii Bismarck powinien — logicznie — 
iść na południe w stronę Brestu, Wysp Kanaryjskich 
czy wreszcie konwoju WS 8B.

Gdy hipoteza jego się potwierdziła przez po
nowny sygnał admiralicji nakazujący pościg na 
południe, Wake Walker walczył sam z sobą przez 
pół godziny (okręt jego ryzykował być unierucho
mionym na pełnym Atlantyku) ale Instynkt my
śliwego przeważył i rzucając ostrożność na wiatr 
skierował Norfolka na kurs prowadzący do nowej — 
na zliczenie tylko — pozycji Bismarcka.

Wieczorem, 25 maja R.A.B. Edwards, szef ope
racji morskich Metropolii widział już tylko jeden 
ratunek dla konwoju wojskowego WS 8B, zmobili
zowanie z Gibraltaru Grupy taktycznej „H“ skła
dającej się z lotniskowca Ark Royal, pancernika 
Renown i 6-ciu kontrtorpedowców i skierowania 
jej z całą szybkością na północ. (Force „H“ opuściła 
Gibraltar o północy, patrole policji morskiej wy

ciągnęły pośpiesznie załogi z kin. barów i dancin
gów.)

Poza „Force H“ Edwards widział na stole tak
tycznym jeszcze drugi atut, czy raczej Deus ex 
machina, H.M.S. Rodney.

Gdy Exeter wychodził z Clyde 22 maja z zada
niem dogonienia WS 8B, inny konwój opuszczał rze
kę z kursem do Stanów Zjednoczonych. Był to duży 
statek pasażerski Britannic eskortowany przez Ro- 
dney‘a (działa 406 mm. dowódca energiczny koman
dor Dalrymple-Hamilton) i 4 kontrtorpedowce: E- 
skimo, Somali, Tartar i Mashona. Rodney był wy
słany do Stanów Zjednoczonych „w nagrodę" dla 
przemęczonej załogi, aby dać im po długim okresie 
kampanii szanse wypoczynku w pokojowych warun
kach; sam okręt był już praktycznie w drugiej kam
panii, z częściowo zdemontowanym już uzbrojeniem 
przeciwlotniczym, wymagający natychmiastowych 
napraw, nie mówiąc już o czyszczeniu kotłów, które 
ledwo ziplały. W dodatku do normalnego etatu za
łogi Rodney miał zaokrętowanych 500 Inwalidów 
wojennych (szok i nerwy) i tak jak okręt idący do 
doku miał już na pokładzie ogromne, na sztormowo 
zamocowane skrzynie z osprzętem do zdania na lą
dzie.

Mimo tego, gdy Dalrymple-Hamilton, który o- 
trzymywał tak czysto jak Exeter sygnały o konta
kcie z nieprzyjacielem, zdał sobie sprawę, że „jego 
Rodney" ma dobrą szansę związania w walce nie
przyjaciela i powziął na własną rękę decyzję zawró
cenia natychmiastowego na kurs zbliżenia do eska
dry niemieckiej, zostawiając Brltannica pod opieką 
jednego kontrtorpedowca H.M.S. ESKIMO, a zabie
rając ze sobą Somali, Tartara 1 Mashonę.

24 maja, już post factum, admiralicja poleciła 
Rodney‘owi opuścić Brltannica i zagrodzić Bismar
ckowi drogę do Brestu. Nieco później Dalrymple-Ha- 
mllton otrzymał fatalny sygnał o pościgu na północ 
(W tym czasie Rodney był już dawno na kursie zbli
żenia, idąc po kawalerska (to heli with boilers!) zo
stawiając z dala w swym ślepym śladzie torowym 
nieszczęsne .łamiące się na fali kontrtorpedowce). 
Edwards nie wiedział jednak do jakiego stopnia Ro
dney dostosował się, czy zignorował jego sprzeczne 
rozkazy, a dzięki ciszy radiowej nie wiedział nawet 
dokładnej pozycji tego pancernika.

Na King George V za daleko na północy, nie 
można było już zupełnie liczyć — pozostała więc 
Force H, do której dorzucono krążownik H.M.S. 
SHEFFIELD.

Tyle również można było sobie odtworzyć czy 
raczej odgadnąć na pomoście Exetera, gdy zapadła 
noc z 25 na 26 maja.

O godz. 2-glej nad ranem, na wachcie Piotra 
Surzyna, przyszedł sygnał do Vian‘a (Georgie 1 E- 
xeter do wiadomości), nakazujący kontrtorpedow- 
com opuścić konwój WS 8B 1... osłonić pancerniki 
King George V i Rodney przeciw atakom okrętów 
podwodnych. (Tovey był na oceanie absolutnie sam, 
Rodney jeszcze nie doczekał się na swoje kontrtorpe
dowce, które idąc szybko zużywały swoje 1 tak ogra
niczone zapasy ropy.
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O godz. 10.20 rano odnaleziono Bismarka. Do 
danych goniometrycznych dołączył się wreszcie kon
takt wzrokowy. Niemiecki pancernik, samotny, był 
zaobserwowany przez Katalinę operującą z Loug- 
herne w północnej Irlandii. Kurs nieprzyjaciela 130, 
czyli na południowy zachód, pozycja 49 33 PŁN 21 
50 ZCHD.

Tym razem zbliżenie Niemca do konwoju WS 8B 
było dramatyczne Rankiem 26 maja 6 transportow
ców wojennych było eskortowane już tylko przez je
den krążownik H.M.S. EXETER!

Nawet „rdzewiejące pudełko na sardynki" HMS 
„Colombo" (soi-disant krążownik przeciwlotniczy) 
odszedł na północ z kontrtorpedowcami.

Były to fakty dziwne i niepokojące. Exeter przy
gotowywał się pośpiesznie do boju.. Podniesiono parę 
we wszystkich kotłach, przez cały okręt rozbrzmie
wały dzwonki i buczki komunikacyjne, sprawdzając 
łączność artyleryjską 1 torpedową.

Była nawet kwestia wyrzucenia bomb głębi
nowych za rufę. Na pomoście bojowym pełnił wach
tę Michał Białowski; Piotr chrapał w hamaku, Ja
siek Wańkowski omawiał ze mna ostatnie wiado
mości z pomostu i zastanawialiśmy się nad dziwny
mi posunięciami admiralicji raz przydzielającymi 
potężne eskorty do konwoju WS 8B 1 wkrótce później 
zmieniającymi zdanie: ostatnia wiadomość Force H 
została od nas odwołana „z Innym zadaniem".

Wygląda na to, że Exeter musi znowu zrobić 
„cud pod Montevideo“, sugerowałem Jaśkowi. Ale 
ten ostatni myślał zupełnie Inaczej:

„To jakaś 5-ta kolumna! — pewno chcą zatopić 
tych pongosów, spiskując z tym wariatem Hessem, 
co niedawno wyskoczył ze spadochronem z tajną 
misją od Hitlera" — mówił pól-żartując pół-serio 
i trochę zdenerwowanym głosem Janek.

Exeter zwiększył szybkość i zaczął robić niebez
piecznie dalekie przechyły na wciąż wielkiej fali. 
Wyszliśmy z gunrumu .trzymając się za rygle i lin
ki, aby zobaczyć co się dzieje na pomoście i przedy

skutować sprawę z Michałem, który jak wszyscy z 
Kobrynia, miał flegmatyczny, trzeźwy sąd 1 widział 
sprawy tego świata jakoś zawsze z trafnej perspe
ktywy.

Wdrapanie się na pomost wymagało nie byle 
jakiego wysiłku mięśni gdy Exeter szedł wciąż po 
„oranym Nord-Oścle" kładąc się na obie burty aż 
do czerwonych granic, oznaczonych na inkllnome- 
trze. Michał był na lewym skrzydle, z czapką bos
mańską odsuniętą w tył głowy, operując teleskopo
wą lunetą skierowaną na Georgic‘a, obserwował coś 
z zajęciem kompensując przechyły falszburty wpra- 
wnym „zeemańsklm" ruchem przegubu.

„Ale zgrabne kozy" — mruczał raczej do siebie 
niż do nas machając nam drugą ręką na powitanie. 
„Kozy?"! „Patrz sam" i przysunął ml niechętnie 
lunetę.

Na kołyszącym się statecznie głównym pokładzie 
Georglc‘a w kole obserwacji lunety pokazały się spa
cerujące sanitariuszki z wyróżniającą się wśród 
nich uroczą blondyną o kształtnych nogach ś la 
Betty Grabie. Widok to na Północnym Atlantyku 
raczej niecodzienny. Jasiek z kolei przejął lunetę. 
Po chwili ciszy zalndagowaliśmy Michała co on my
śli o turnieju rycerskim Exetera z Bismarckiem.

Białowski spojrzał na nas z politowaniem. „Dał 
radę Von Spee‘owl, da i temu!"—po czym odebrał 
od nas bezceremonialnie lunetę, wyraźnie obrażony 
brakiem wiary w nasze 203-tkl.

Słowa Michała miały jednak pokrzepiający e- 
fekt. Nasze 6 dział, wciąż jeszcze na zero, wyglądały 
o wiele groźniej, niż parę minut temu.

Exeter wziął teraz pozycję na czele konwoju z 
podwojoną wachtą sygnalistów i z oficerem podsłu
chowym na stałe w kabinie radaru, którego antena 
badała północny sektor ,skąd mogło nadejść nie
pożądane echo.

M. Wasilewski

(Dalszy ciąg w opracowaniu)
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WALNY ZJAZD — JUBILEUSZOWY

2'5 kwietnia w niedzielę z rana zbiera
liśmy się powoli na jubileuszowy dwudziesty Wal
ny Zjazd Stowarzyszenia. Jak przyszedłem to już 
w kancelarii prezydium Zarządu Głównego czyniło 
ostatnie przygotowania, a na sali obrad towarzysko 
plotkowało paru kolegów. Po chwili z bardzo urzę
dową miną zasiadł przy drzwiach (już chyba po 
raz dwudziesty, jako że był dwudziesty zjazd) nasz 
zawodowy cerber kol. Hermaszewski, by weryfiko
wać wchodzących. Z przyjemnością stwierdzam, że 
jeszcze są tacy wśród kolegów co na tyle mi wierzą, 
że na mnie przekazali swe glosy 1 chowam więc 
karteczki w kieszeń i zajmuję miejsce pod ścianą, 
bo już przedstawiciele kół lokalnych tak zwiększyli 
quorum, że możemy rozpocząć obrady. Zagaja ze
branie kol prezes mec. W. Nadratowski, witając o- 
becnych i prosząc kmdr. B. Wrońskiego na prze
wodniczącego zjazdu. Na asesorów dołączają kole
dzy Lassa z Glasgow, Wieczorkiewicz z Brighton 
1 Wiśniewski z Plymouth. Sekretarzuje kol. J. Bi
liński. Z boku siada prezydium ustępującego zarzą
du: panowie Nadratowski, Busiakiewicz i Biel i roz
poczynamy poranne obrady częścią sprawozdawczą, 
o czym dokładnie Informuje Kolegów sprawozdanie 
ze Zjazdu. Ja raczej więc po kuluarach zjazdu się 
rozglądnę i podam kto duchem kto ciałem był 
z nami. Od początku obrad wśród najwcześniejszych 
ptaszków widzę kmdr. A. Reymana, który 1 w tym 
roku zgodził się wejść do Komisji Wydawniczej i kol. 
T. Budzyńskiego, który referował program prac dla 
nowego zarządu i wybrany do zarządu objął fun
kcję pierwszego wiceprezesa, tego od zabaw i im
prez. Kol. E. Liber też wszedł do zarządu a w przer
wach między obradami domagał się urządzenia wy
cieczki samochodowej-pikniku. I nic dziwnego, bo 
żadnej z tych wycieczek dotychczas nie opuścił. Ko
ledzy Tadeusz Lesisz i Józef wiszowaty niestety są 
z nami tylko rano, bo zajęcia i odległość do domu 
nie pozwoliła im dłużej z nami pozostać. Kolega 
Lesisz jak stwierdziliśmy, godnie reprezentował Ko
ło Manchester (liczebność: chyba jeden, jeszcze nie 
zarejestrowane) a jego Panie, żona i dwie czarują
ce panienki w wieku już chyba szkolnym podbiły 
serca wszystkich ,,wyokrętowanych“ wilków mor
skich. Kmdr. O. żukowski, kol. A. Wacięga, kol. 
Kwaśnica bardzo energicznie przemawiali w dysku
sji na temat ogólnopolskiego ośrodka kulturalno- 
oświatowego w Lodnynie. Płeć piękna była wspa
niale reprezentowana przez p. Julię Mackus — no
wego wiceprezsa od spraw opieki, pod której adre

sem skierował zjazd wyrazy uznania i podziwu za 
jej wytrwałą pracę. Koleżanka Halina Wócik, per
sonifikacja Stowarzyszenia, organizuje pozjazdową 
herbatkę, a kol. Zosia Borzęcka-Koblernicka obie
cała mi do Naszych Sygnałów napisać o naszych 
wrenkach A tego jeszcze chyba nie było. Dawno 
niewidzianemu kol. Brzózce kol. Hermaszewski gro
źnie przykazuje swe więzy ze Stowarzyszeniem od
nowić; ale zaraz porywają go do rogu koledzy Wolff, 
Wizła 1 Bednarz, którzy po wyborach znaleźli się 
w nowym zarządzie. W tym roku w przerwie obia
dowej na kmdr. Reymana, kol. S. Olszewskiego 1 
mnie spadł miły obowiązek przygotowania listy 
kandydatów do nowego zarządu; dano nam za
szczytny tytuł komisji matki, który to tytuł koledzy 
w barze po staropolsku skrócili do „Komisja mać". 
Jedyny sposób, by nie być przyłapanym przez naszą 
komisję 1 nie wejść do nowego zarządu to... wakacje 
na Majorce, gdzie schronił się kmdr. B. Jabłoński. 
A szkoda, bo powodzenie zeszłorocznych Imprez w 
dużym stopniu właśnie Jemu zawdzięczamy.

Z zamiejscowych z kol. Ponikiewskim przy
szedł kol. Wacek Wciślicki a z Plymouth przybył 
także kol. Szymusik. Z Brighton zjawił się kol. żu
raw .obecnie kierownik Queen‘s Hotel, a z Oxford, 
jak na każdym zjeździe, był z nami kol. A. Piecho
wiak. Po drugiej stronie sali jest kmdr. Ziembicki. 
kol. Zubkowski i Guluk, a kolega Antoszewicz kawał 
nam zrobił 1 przyszedł na Jubileuszowy zjazd... bez 
brody. Aż szeptem pytać się musiał kol. T. Kutek, 
któż to ten pan dwa rzędy za mną, nim go poznał. 
Mile widziany (bo ex-Pioruniarz) choć ze względu 
na dalekie rejsy niestety rzadko, wziął udział w o- 
bradach obecnie kpt. żeglugi wielkiej C. Przyby- 
liński.

Niezmiernie ciekawe były sprawozdania kół. W 
Glasgowie kol. Bolek Lassa sprężyście Koło prowa
dzi; spotykają się co miesiąc przy kieliszku, wspól
nej kolacji, a jak ochota jest to i tańcach i te wie
czory towarzyskie cieszą się wielkim powodzeniem. 
Spotkania te, jak i zebrania zarządu odbywają się 
w domu Stowarzyszenia Kombatantów 1 nasi Gla- 
sgowscy marynarze nie mają dość słów uznania dla 
swych „gospodarzy", którzy dom utrzymują i pro
wadzą czysto, przyjemnie i nad wyraz gościnnie. O 
obchodzie rocznicy w kołach piszemy na innym 
miejscu, ale chciałbym wspomnieć, że na rocznicę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego kol. Wojciechowski- 
Poray przygotował wspaniały album, jedną kopię 
tego albumu zakupił Zarząd Koła Glasgow, by dać 
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go do archiwum Zarządu Głównego, z prawdziwym 
podziwem oglądali obecni to pieczołowicie i bardzo 
gustownie opracowane dzieło.

Brighton — choć może mniej aktywny jest nie
zmiernie ważną placówką przez swą współpracę z 
innymi polskimi organizacjami, a często przez Ini
cjatywę prac społecznych na tym terenie, w dow
cipnym sprawozdaniu kol. Wieczorkiewicz stwier
dził, że ich koło jest raczej młode, bo z wyjątkiem 
jego, wiek kolegów waha się między 34 a 48 lat. Ba. 
kol. Wieczorkiewicz może, jak chce, siebie z tej gru
py „młodzieży w średnim wieku" wyłączyć. Ale e- 
nergia mu nie ustępuje a starzej od nich też nie 
wygląda.

Kol. Wiśniowski w Plymouth ma bardzo ambitne 
plany stworzenia, zagospodarowania i postawienia 
na nogi sprawnej klubowej marynarskiej placówki. 
A wtajemniczeni, którzy go dobrze znają twierdzą, 
że przy jego energii i wytrwałości wątpliwości być 
nie może, że plan się powiedzie A narazie opowied
ział nam o składaniu wieńca pod płytą w murze 
dockyard’u, o pomocy chorym, o spotkaniach 
towarzyskich i przekazał obecnym pozdrowienia od 
prezesa koła Plymouth kol. F Preisnera i kolegów z 
Plymouth.

Po południu dołączają do nas między innymi kol. 
R. Dulla, kol. M. Ołdakowski, kol. Traszko, kol. W. 
Sągajłło 1 kmdr. S. Dzienisiewicz. Po południowe 
obrady to przede wszystkim długa dyskusja na temat 
ogólno polskiego ośrodka. Sprawa ta wszystkim leży 
na sercu, pomysł to bardzo szlachetny i niewątpliwie 
pewne rozbieżności między naszymi celami a celami 
nowego ośrodka uda się uzgodnić i gdy zajdzie 
potrzeba aktywnie pomóc w realizacji tak pięknego 
planu.

Program prac dla nowego Zarządu ma w sobie 

dwa punkty, które szczególnie jako rzeczy nowe za
sługują na dodatkowe podkreślenie. To stworzenie 
komisji wydawniczej i funduszu wydawniczego. Na
sze sprawozdanie z uroczystości obchodu rocznicy 
zaślubin z morzem zaczęliśmy od stwierdzenia war
tości tych nieprzemijających pamiątek jak np. ksią
żka, która zawsze w jakiejś bibliotece czy archiwum 
się przechowa. Z przyjemnością więc mogę teraz po
dać, że Walny Zjazd podobnie myśli, że ta inicja
tywa jest już podjęta i chyba nie muszę dodać, że 
głównym motorem tej komisji, jej redaktorem i w 
lwiej części autorem proponowanych książek jest 
kmdr. B. Wroński.

Po zjeździe i miłej herbatce zasiadamy do tra
dycyjnego bridża z kmdr. Dzienisiewiczem, Wacięgą. 
Busiakiewiczem. Sągajłłą 1 kol. Wolffem, Budzyń
skim i Olszewskim a po paru robrach spotykamy się 
na dole, gdzie kol. Wlzła z żoną 1 córką doskonale 
się bawią w towarzystwie kol. Bednarza, Brzózki i 
kol. Piotra Jankowskiego, który bardzo ciekawie 
snuje opowieść o spotkanych w ostatnich podróżach 
kolegach z p. kmdr. Pławskim na czele.

Skończyć chciałbym tę gawędę (bo nie można 
tego nazwać sprawozdaniem — nie chcę Józkowi 
Bilińskiemu robić konkurencji) tematem bezpośre
dnio nas obchodzącym; nas — czytelników i współ
pracowników Naszych Sygnałów. Otóż Walny Zjazd 
przykazał wydać jubileuszowy numer Naszych Sy
gnałów 1 numer ten ukaże się w jesieni tego roku. 
Proszę serdecznie Koleżanki i Kolegów o jak naj- 
wcześniesze nadsyłanie materiałów do numeru ju
bileuszowego, a także, co nie mniej ważne, o uwagi 
i wskazówki, by niżej podpisany biedny redaktor 
wiedział, co chclelibyśmy w jubileuszowym numerze 
znaleźć.

W. KRZYŻANOWSKI

DO ZAŁOGI
Mamy okazję po raz ostatni za pośrednictwem 

Naszych Sygnałów zwrócić się do kolegów z załogi 
Pioruna z przypomnieniem, że w dniach 7-go i 8-go 
sierpnia odbędzie się w Londynie zjazd załogi w 
dwudziestą piątą rocznicę podniesienia bandery.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję prosimy 
kierować do kol. W. Krzyżanowskiego na adres Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej, 14 Collingham 
Gardens, London S.W.5. Na ten sam adres proszę 
przysłać listy i materiały do następnego numeru 
Naszych Sygnałów, który poświęcony będzie wspo
mnieniom o Piorunie i jego załodze.

Poza apelami drukowanymi w trzech kolejnych 
numerach Naszych Sygnałów jesteśmy w osobistym 
kontakcie z pewną grupą kolegów. Chclelibyśmy 
ten kontakt w najbliższej przyszłości jak najbar
dziej rozszerzyć i prosimy kolegów o podanie nam 
adresów tych, którzy są niezrzeszeni w Stowarzy
szeniu Marynarki Wojennej, a których jako byłych 
członków załogi chclelibyśmy zobaczyć na zjeździe

PIORUNA
Podajemy prowizoryczny program zjazdu.
W sobotę 7-go sierpnia o godz. 4.30 po południu 

w Instytucie im. gen. Sikorskiego — spotkanie to
warzyskie załogi, kolegów i zaproszonych gości.

Tego samego dnia wieczorem w Domu Stowa
rzyszenia Lotników obiad koleżeński tylko dla za
łogi Pioruna.

W niedzielę 8-go sierpnia w polskim kościele 
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli Msza św. za 
poległych i zmarłych kolegów.

A w niedzielę po południu Stowarzyszenie Ma
rynarki Wojennej zaprasza wszystkich członków i 
sympatyków Stowarzyszenia na podwieczorek w Do
mu Stowarzyszenia Lotników.

Z marynarskich — londyńskich ploteczek do
wiadujemy się, że jeżeli pan komandor Pławski 
przyleci z Kanady do Londynu na zjazd, grupa 
podwodników bidzie się starała dodatkowo ugościć 
swego byłego dowódcę. I
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