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Co dalej...?
W jednym z ostatnich numerów Naszych Syg

nałów Sekretarz SMW opisał działalność Stowarzy
szenia podkreślając osiągnięcia naszej organizacji w 
ciągu ubiegłych lat. Bliorąc pod uwagę że SMW 
jest jedną z najmniejszych organizacji polskich na 
obczyźnie, że wielu członków znajduje się poza gra
nicami Anglii i że brak było doświadczenia i wyro
bienia organizacyjnego na trudnym obcym terenie, 
rezultaty pracy kolejnych Zarządów dały wyniki 
z których naprawdę możemy być dumni. Stało się 
to w dużej mierze możliwe dzięki oddanej pracy 
trzech „żelaznych” podpór naszej organizacji. Entuz
jazm, dalekowzroczność i doświadczenie prawne mec. 
Nadratowskiego, skrupulatność, umiejętność Mczenia 
i solidna praca kmdr. J. Busiakiewicza, uprzejmość 
i serdeczność p. H. Wójcik zostały zauważone i oce
nione przez wszystkich członków.

Osiągnięcia i w szczególności finansowa pomoc 
dla kolegów czy ich rodzin oraz powiększenie ma
jątku Stowarzyszenia, wywołują na każdym ogólnym 
zebraniu, mniej lub więcej konstruktywny, krytycyzm. 
Krytycyzm ten chociaż czasem niestety przejawia się 
w krzykliwych i nieprzemyślanych „wymądrzaniach” 
jest bezwątpienia spowodowany troską o przyszłość 
organizacji, której członkowie starzeją się, chorują 
i wymierają w coraz to szybszym tempie, a która 
nie ma i nie będzie miała nigdy możliwości zastąpie
nia ubywających przez młode pokolenie.

Słusznym więc i aktualnym jest pytanie „Co bę
dzie dalej”? Pytanie to jest pełne niepokoju gdyż 
rozważania nad nim zupełnie bezwiednie odnoszą 
się do losu każdego z nas i bezwiednie łączą się z 

rozgoryczeniami i żalami i pretensjami ludzi obcią
żonych starością i pozbawionych domów i ojczyzny.

To są bolesne rozważania i nic dziwnego że pod
czas dyskusji obraz rzeczywistości często się gubi 
przez wyolbrzymianie słusznych czy nie słusznych 
osobistych urazów i wyciąganie szybkich wniosków 
które łatwo mogą doprowadzić do likwidacji naszego 
Stowarzyszenia.

Wydaje się że takie zasadnicze problemy nie 
mogą być załatwiane na gorąco na ogólnych zebra
niach na skutek chwilowo powstałych czysto emocjo
nalnych przesłanek.

Zarząd SMW ma polecenie wyłonić Komisję 
„testamentową” któraby rozpatrzyła to zagadnienie 
i postanowiła co się stanie z majątkiem Stowarzysze
nia, kiedy dalsze istnienie naszej organizacji będzie 
niemożliwe.

W związku z tym zwracam się z apelem do 
wszystkich Kolegów o konstruktywne sugestie w tej 
sprawie. Przypominamy jednak, że 1) SMW jest z 
punktu widzenia prawnego organizacją charytatyw
ną i że tylko sugestie uwzględniające ten stan prawny 
naszego Stowarzyszenia mogą być rozpatrywane. 
2) SMW jest polską organizacją ale jest apolityczną 
i nie może być użyta dla personalnych rozgrywek 
politycznych.

Wierzymy, że dobra wola i odrobina wysiłku ze 
strony nas wszystkich, pozwoli jednak na najdłuższe 
dobroczynne życie naszego Stowarzyszenia i że forma 
likwidacji (oby jak najpóźniejszej) będzie w zgodzie 
z ideą dla której Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
powstało.
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JESZCZE O
Artykuł mój w ostatnim numerze Naszych 

Sygnałów miał na celu, jak podkreśliłem zapełnić 
lukę w opisach działalności Polskich Sił Zbrojnych 
na wybrzeżu i sprostować pewne fakty mylnie po
dane w tych opisach. Poza tym był on odpowiedzią 
na apel kmdr. Wrońskiego by ogłaszać wiarygodne 
fakty, mogące mieć wartość historyczną, szczegól
nie jeśli pochodzą od osób które brały udział w 
tych działaniach.

Napisałem ten artykuł może za „gorąco” i za 
patetycznie, ale chciałem oddać atmosferę na Oksy
wiu tak, jak ją odczuwało moje pokolenie biorące 
udział w tej akcji.

Miał to być artykuł informacyjno-historyczny. 
Oczywiście pisząc z pamięci o działalności Służby 
Zdrowia nie mogłem rościć pretensji do zapamię
tania wszystkich jej członków ani ich przydziałów. 
Wielu zapomniałem i przeoczyłem (żadnego tenden
cyjnie), ale że ominąłem udział por. mar. lek. Jerzego 
Hofmana mego serdecznego przyjaciela i kolegi z 
Podchorążówki Sanitarnej jest to tylko dowodem jak 
łatwo ominąć i ludzi i fakty jeśli się pisze w 
pośpiechu o historii z przed ćwierć wieku.

Na moje usprawiedliwienie muszę jednak dodać, 
że już po posłaniu do druku Naszych Sygnałów uświa
domiłem sobie to mimowolne pominięcie i napi
sałem do niego prosząc go o pomoc w korekcie. Od
powiedź dostałem już po wydrukowaniu N.S. ale list 
jego pozwolił mi odświeżyć pewne szczegóły o nim 
i o innych kolegach. W międzyczasie kol. M. Serafin 
z Argentyny dopytuje się o jego losy i zupełnie 
słusznie pyta mnie dlaczego został pominięty.

Z prawdziwą radością i z prośbą o wybaczenie 
chcę teraz odrobić krzywdę którą mimowoli mu wy
rządziłem i równocześnie dać odpowiedź kol. Sera
finowi i innym.

Por. mar. lek. Jerzy Hofman kończył Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych z tak wybitną lokatą 
(był pierwszy w swojej klasie), że był z góry przezna
czony na drogę specjalistyczno-naukową.

Przydział jego do Polskiej Marynarki Wojennej 
był tylko przejściowym okresem czasu przed wysła
niem go na specjalizację. (Neurochirurgia). Niestety 
nastroje przedwojenne a po tym wybuch wojny zmie
niły te plany. Od 30 sierpnia 1939 dr. Hofman wraz 
z kpt. lek. Dolatkowskim pracują jako Komisja Le
karska badająca kandydatów do wojska i równocześ
nie organizują szpitale w Szkole Morskiej, w Gdyni 
i przygotowują i zaopatrują szpital w Babim Dole, 
który jest przewidywany jako ostatni ze szpitali, któ
ry będzie w stanie przyjmować rannych.

Przytaczam urywek z jego sprawozdania które 
uprzejmie przysłał do mnie. „Gdy piszesz że 8-go 
września pojechałeś do Babiego Dołu i zastałeś szpi-

OKSYWIU
tal świetnie wyposażony dajesz mi tym dobre świa
dectwo. Ja go z polecenia Dolatkowskiego zaopat
rywałem już od 1 -go września w koce, materace, je
dzenie, węgiel(!) opatrunki itp. wg. założenia na 3 
miesiące. Dlatego większych niedostatków nie było. 
Niedaleko Grabówka w kierunku na Wejherowo 
uruchomiłem punkt przeciw gazowy (sic!) który dzia
łał jako kąpielisko (sprzętu innego nie rozpakowa
liśmy). Pod izbą chorych w piwnicy zrobiliśmy 
„schron” sanitarny podpierając sufit belkami (z kol. 
Ślęzakiem). 12-go września powzięliśmy decyzję zciąg- 
nięcia jak najwięcej rannych do Szkoły Morskiej i 
zostawienia ich Niemcom. Sami przenieśliśmy się do 
Babiego Dołu. Od 12-go września do 2-go paździer
nika pracowałem nie tylko że z Tobą ale moja sala 
operacyjna była przez ścianę do Twojej. Przypadki 
które operowałem obejmowały złamania, przestrzały 
płuc, amputacje. Poza tym byłem w tym samym 
gmachu i w tym samym momencie w którym zginął 
por. lek. Tomankiewicz.

2-go października wraz z por. lek. Ślęzakiem i 
kapelanem Miegoniem na statku szpitalnym z około 
1200 do 1500 rannych zostałem wywieziony do Schlez- 
wig-Holstein (nad granicą duńską) gdzie dołączył do 
nas transport kolejowy z Czajkowskim i Wierzbow
skim. Mieliśmy tam około 2500 rannych (był to po
przednio szpital dla umysłowo chorych, których przed 
naszym przyjazdem zagazowano). Tam przy ogląda
niu naszych rannych zostałem pochwalony za wiele 
operacji przez lekarzy niemieckich i w papierach 
wpisano „wykwalifikowany chirurg” co po tym mi 
bardzo szkodziło bo gdy zaprzeczałem i odmawiałem 
operacji uważano to za sabotaż.

Gros rannych wylizała się z ran pomimo głodu. 
Rannych zmuszano by wcześniej poszli do roboty 
z obietnicą lepszego jedzenia”.

Dalszy jego los, jak i wielu innych to niewola, 
ale nie bezczynność tylko pełna oddania praca 
lekarska, przerywana tylko więzieniem i obozem kar
nym. Po przybyciu do Anglii dołączył się do Polskiej 
Marynarki Wojennej (ORP Błyskawica) a po tym 
odbył dokształcające studia lekarskie. Od 20-tu lat 
pracuje jako lekarz ogólno praktykujący w Tutbury 
(Burton on Trent).

Wdzięczny jestem dr. J. Hofmanowi za podanie 
szczegółów o losach rannych wywiezionych z Gdyni 
i nie mogę nie wyrazić uznania dla jego poświęcenia 
dla pracy, która pozwoliła uratować wiele żyć ludz
kich podczas kampanii wrześniowej i która bezkom
promisowo kontynuowana w niewoli, spowodowała 
jego uwięzienie i przesłanie do obozów karnych.

Niestety nie mogliśmy doszukać się losu ppor. 
mar. lek. Ślęzaka, ani ppor. lek. Skoromocha. Nato
miast dowiedziałem się historii porucznika lekarza 
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Dąbka z (CWSF) który został bardzo ciężko ranny 
na Oksywiu. Jego własny podoficer sanitarny po zba
daniu go natychmiast po zranieniu stwierdził jego 
śmierć i owinąwszy go „plandeką” ułożył go wraz z 
innymi zwłokami przeznaczonymi do pogrzebania. 
Na szczęście por. lek. Dąbek (który prawdobodob- 
nie na skutek ciężkich ran był w głębokim szoku) 
odzyskał przytomność, zdołał wyplątać się z powija
jących go zawoi i wyczołgał się z pośród szeregu 
zwłok. Nie wiem dokładnie o dalszych jego losach 
ale podobno po długim leczeniu w Gdyni powrócił 
do zdrowia.

Drugą osobą która się ze mną skontaktowała i 
pomogła mi w przypomnieniu niektórych osób i fak
tów była p. Elżbieta Cetkowska (primo Voto Poni- 
kiewska) matka naszego kolegi ppor. mar. Andrzeja 
Ponikiewskiego. Pani E. Cetkowska wykwalifikowana 
siostra operacyjna była żoną dr. Cetkowskiego zna
nego ortopedy w Gdyni (który podczas wojny jako 
pułkownik lekarz rezerwy był komendantem szpitala 
sióstr w Gdyni) została wysłana na Hel jako siostra 
przełożona tamtego szpitala. Po ofiarnej pracy na 
Helu poświęciła się dalszej pracy dla chorych i ran
nych w Czerwonym Krzyżu pod okupacją niemiecką. 
Jednak jej praca dla polskości tak przed wojną (Ro
dzina Wojskowa) podczas wojny i pod okupacją 
szybko doczekała się losu przygotowanego dla wszyst
kich polskich patriotów a mianowicie obozu kon
centracyjnego. Została wywieziona do Ravensbruck 
gdzie przebywała do końca wojny. Po tym powrót 
do Polski, trudna praca w powojennych warunkach, 
śmierć męża, wyjazd do syna do Anglii by znowu wró
cić do swojej dawnej pracy dla chorych. Pracuje jako 
siostra w Kolbe House na Ealingu. Pani Cetkowska 
znała doskonale większość oficerów Marynarki przed 
wojną a jej praca na Helu pozwoliła nie tylko nieść 
pomoc dla rannych i chorych ale pozwoliła jej 
także zdobyć masę ciekawych obserwacji o obroń
cach Helu, losie kolegów oficerów i marynarzy ale 
przede wszystkim o działalności Służby Zdrowia dla 
której pracowała z takim poświęceniem (po woj
nie została udekorowana na specjalnie publicznej 
ceremonii Krzyżem Walecznych za pracę na Helu). 
Według niej szpital na Helu udzielił pomocy około 
150 rannym i chorym. Większość z nich została prze
wieziona na Hel z jednostek pływających z morza. 
Prawie wszyscy zostali po udzieleniu pierwszej po
mocy wysłani do dalszego leczenia do szpitali w 
Gdyni czy Babim Dole. Podczas zajmowania Helu 
przez Niemców w szpitalu było 28 osób (8 rannych 
20 chorych). Z lekarzy których pracowali na Helu 
w szpitalu i oddziałach liniowych p. Cetkowska wy
mienia kpt. lek. Wierzbowskiego, por. lek. Czajkow
skiego i Skomorocha oraz oficerów rezerwy dr. dr. 
Jerzego Neymana, Wiśniewskiego i Jana Bederskiego.

Dziękuję p. Cetkowskiej za cenne informacje 
i serdecznie się cieszę z nawiązania z powrotem przez 
nią łączności z „Rodziną Marynarską” z którą ją 
jej życie rodzinne, zawodowe i wojenne tak głęboko 
związało.

Trzecim źródłem informacji uzupełniających 
stała się książka wydana w Kraju przez A. Rzep- 
niewskiego pt. „Obrona Wybrzeża w 1939 r.”.

Autor opierając się na bardzo licznych publikac
jach krajowych (i na londyńskim wydaniu „P.S.Z. 
w Ii-ej Wojnie Światowej”) analizuje z dużym zacię
ciem naukowym i co ważniejsze z dużym obiekty
wizmem całość akcji na wybrzeżu w 1939 r.

Załączone mapy, wykresy, plany, tablice porów
nawcze itp. wraz z podaną bibliografią w języku pol
skim, niemieckim, rosyjskim i francuskim dowodzą 
rzetelności studiów.

Spostrzeżenia są naogół trafne, opinie i wnioski 
naogół słuszne i sprawiedliwe.

Mnie osobiście interesowała sprawa ludzi to jest 
charakteru i zachowania oficerów i żołnierzy oraz 
działalność Służby Zdrowia i z przyjemnością znala
złem że jego spostrzeżenia naogół pokrywają się z 
moimi.

Brawurowa postawa oddziałów lądowych (i spie
szonych oddziałów Marynarki Wojennej) oraz od
waga, niezłomność i dzielność ich dowódcy płk. Dąbka 
jest podkreślona bardzo dodatnio.

Uporczywa obrona prawie każdego punktu na 
wybrzeżu i kontrataki zaciekłe przeprowadzane prze
ciwko silniejszemu wrogowi stanowiły według autora 
zasadniczą przeszkodę dla szybkiego zajęcia wy
brzeża.

Działalność floty i jej jednostek pływających nie 
odegrały według jego zdania większej roli przy obro
nie wybrzeża i ograniczyła się do bardzo skromnej 
akcji defenzywnej (przeważnie stawiania min).

Postawa najwyższych przełożonych i ich działal
ność jest czasami analizowana dość krytycznie ale 
nawet w swych opiniach krytycznych autor stara się 
znaleźć jeżeli nie usprawiedliwienie to przynajmniej 
zrozumienie.

Działalność Służby Zdrowia, personelu lekar
skiego i pielęgniarskiego jest wspomniana kilkakrot
nie jako pełna poświęcenia praca przeprowadzana w 
bardzo trudnych warunkach. Autor opiera swe opinie 
na publikacjach lekarzy i oficerów i na wspomnie
niach rannych, leczonych w szpitalach na Oksywiu.

Refleksje po 27 latach

Chociaż pełna poświęcenia praca Służby Zdrowia 
w obronie wybrzeża została w Kraju uznana i po
chlebnie oceniona to wyniki tej pracy jednak byłyby 
nieporównanie lepsze przy celowej, nowoczesnej or
ganizacji i odpowiednim zaopatrzeniu materialnym 
i technicznym.

Ta organizacja, zaopatrzenie, przygotowanie, mia
ły niestety charakter improwizacji i były niedostate
czne tak jak niestety były niedostateczne we wszyst
kich rodzajach broni i służb podczas całej kampanii 
wrześniowej.

Nie byłbym lekarzem gdyby los tysięcy cierpią
cych i ginących nie tylko na skutek akcji wroga ale 
na skutek ignorancji, braku odpowiedzialności na
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szych niektórych szefów i wodzów nie spowodował 
u mnie najgorętszego żalu, bólu i sprzeciwu.

Nie byłbym Polakiem gdyby tragedia tysięcy 
Polaków którzy daremnie oddali swe życie nie budziła 
we mnie protestu przeciw polityce i politykom ale .. . 
zwalanie winy na poszczególne osobistości byłoby 
przeciwne historycznie i filozoficznie potwierdzonej 
prawdzie że „narody mają takie rządy i takich poli
tyków czy przedstawicieli na jakich zasługują”.

Ufajmy, że ta „zapomniana” bitwa o polskie 
wybrzeże w której liczba zabitych i rannych była 2 ra
zy większa niż cały liczebny stan Polskiej Marynarki 
Wojennej będzie dobrą lekcją do lepszego planowania 
obrony wybrzeża w przyszłości.

Ufajmy dalej że nasi następcy wyciągną naukę 

z uczciwej historii naszych błędów, a jeżeli tak się 
stanie to może jednak tragedia minionej wojny nie 
będzie tak zupełnie daremna.

Źródła:

1. B. Wroński — „Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie 
Światowej tom 1 część 5, Londyn 1962.

2. A. Rzepniewski — „Obrona Wybrzeża w 1939 r." 
Warszawa 1964

3. Dr. J. Hofman — Relacja pisemna i ustna
4. Elżbieta Cetkowska — Ustne relacje siostry prze

łożonej Szpitala na Helu
5. Własne obserwacje.

Dr B. Markowski

ZGON PŁK. PIL. JERZEGO BAJANA
Dnia 27 czerwca b.r. zmarł w Londynie po długiej chorobie śp. pułkownik pilot 

Jerzy Bajan. Odszedł od nas na zawsze wspaniały lotnik, zdobywca challenge’u lot
niczego w 1934 r., wychowawca i instruktor podchorążych w Dęblinie, którzy 
później tak wsławili imię polskiego lotnika w czasie Battle of Britain, były dowódca 
Myśliwców w czasie wojny.

Śp. Pułkownik Jerzy Bajan poświęcił się po wojnie służbie społecznej. Przez 6 
lat był Prezesem naszej bratniej organizacji Lotniczej. Otoczony powszechnym sza
cunkiem, którego najlepszym świadectwem był masowy udział polskiego społeczeń
stwa w jego pogrzebie w dniu 8 lipca b.r.

Śmierć Pułkownika Jerzego Bajana, to bolesna strata dla Stowarzyszenia Lotni
ków Polskich i dla wszystkich organizacji kombatanckich oraz niepodległościowych 
w całym świecie.

Cześć Jego pamięci.
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ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
Na dorocznym nabożeństwie ku czci poległych 

w drugiej wojnie światowej żołnierzy, marynarzy i 
lotników, zebrali się Polacy w Katedrze Westminster- 
skiej, w liczbie około 100 osób.

Mszę św. celebrował ks. infułat Wł. Staniszewski, 
a służył do Mszy komandor Bohdan Wroński. Ks. 
infułat wygłosił piękne kazanie, które za pośrednict
wem Radia Wolnej Europy było nadane na Polskę. 
Między innymi powiedział:

..Staraniem i kosztem Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej została ufundowana 2 lata temu w tej 
Katedrze Westminsterskiej, w kaplicy św. Jerzego, 
tablica pamiątkowa ku czci poległych żołnierzy, ma
rynarzy i lotników polskich. Napis na niej głosi, że 
oddali życie za Polskę i za ten kraj, za W. Brytanię. 
Poświęcenia tej tablicy dokonał J. Em. Kardynał 
John Carmel Heenan, arcybiskup westminsterski. 
podkreśliwszy ich bohaterstwo w obronie wolności 
i ideałów chrześcijańskich.

W drugą rocznicę tego wydarzenia zebraliśmy 
się tu, aby oddać hołd żołnierzom poległym na włas
nej i obcej ziemi — lotnikom poległym w obronie 
polskiego i cudzego nieba — marynarzom poległym 
dla Polski na morzach świata.

„Pomarliśmy byście tyli”

„Zebraliśmy się tu, aby wziąć udział w Ofierze 
Mszy św. żałobnej za ich dusze, oddać im hołd i po
krzepić się w wierze, nadziei i miłości. Niech bracia 
nasi i ich dzieci wiedzą, że nawet poza granicami 
Polski, aż do śmierci, walczyliśmy o wolność Ojczyz
ny. Zginęliśmy, abyście się wy uratowali, pomarliśmy, 
abyście wy żyli”.

Polacy mają żywy kult dla poległych bohate
rów narodowych. Jako katolicy wierzą w świętych 

obcowanie Wierzą również, co powiedział Chester- 
ton, że tradycja to nie to, że żywi są martwi, ale że 
umarli są żywi.

Myśl o tych co przyjdą

„Są żywi w naszej pamięci, są żywi w świecie 
ducha i zdają się mówić: „czy jeżeli my umieliśmy 
za Polskę umrzeć, to czy wy umiecie dla niej żyć?”

Jak za ich życia ziemskiego i ich walki o wolność 
wszyscy z ich odwagi i bohaterstwa czerpaliśmy za
pał i podnietę. Chodziliśmy dumni w aureoli ich 
zwycięstw i jeszcze dzisiaj żyjemy z procentów ich 
olbrzymiego kapitału moralnego, jaki złożyli na oł
tarzu Ojczyzny. Pracą swoją i bezinteresownym 
poświęceniem się, wzbogacajmy ten ich wspaniały 
kapitał duchowy z myślą o tych, co po nas przyjdą”.

W Hołdzie Poległym

Po nabożeństwie były składane wieńce. Imieniem 
generała Andersa wieniec, ku czci poległych mary
narzy, złożył gen. Z. Szyszko-Bohusz w asyście Ta
deusza Budzyńskiego i Andrzeja Ponikiewskiego.

Wieniec od Koła Kobiet-Żołnierzy P..Z., w 
hołdzie wszystkim poległym w czasie ostatniej wojny 
w kraju i na obczyźnie, złożyły panie Halina Kole- 
gowicz. Jadwiga Morozewicz i Maria Mołodecka.

Od Stów. Polskich Kombatantów wieniec skła
dali gen. Karol Ziemski, prezes Federacji Światowej 
S.P.K. i płk. Otton Marcinek, a od Stów. Lotników 
Polskich płk. pilot Karol Kaczmarczyk i mgr. Czes
ław Paluch, prezes Komitetu Wykonawczego S.L.P.

Imieniem Stów. Marynarki Wojennej wieniec 
złożyli: Tadeusz Hermaszewski, Wł. Nadratowski i 
Florian Wizla.

ALBUM POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Podczas przyjęcia zorganizowanego przez Brytyj
ski Klub Morski „The Anchorites” w Cafe Royal 
na Regent Street, odbyło się uroczyste wręczenie 
Brytyjczykom albumu Polskiej Marynarki Wojennej.

Pisma londyńskie „The Times” i „The Daily 
Telegraph” w krótkich komunikatach podały, że 
honory domu czynił prezes Klubu inż. architekt mor
ski R.V.B. Blackman, a głównym gościem był szef 
personalny Marynarki Królewskiej admirał sir John 
Bush. Należy dodać, że inż. Blackman jest redakto
rem, bardzo poczytnego, bogato ilustrowanego, rocz
nika ,Jane’s Fighting Ships” podającego sylwetki i 

opisy okrętów wojennych wszystkich państw całego 
świata. Oczywiście jest tam również corocznie umie
szczany opis marynarki wojennej w Polsce, jak rów
nież stale wzrastający tonaż i ilość statków polskiej 
marynarki handlowej.

Na przyjęciu oprócz marynarzy brytyjskich, i to 
w wysokich stopniach, jak np. admirałowie: J. Bush, 
J.E.H. McBeath i A. Miers, byli marynarze ame
rykańscy, oraz z państw europejskich, ogółem 50 osób 
i w tym dwóch przedstawicieli Polskiego Klubu Mor
skiego: dyr. Witold Jasiński i mec. W. Nadratowski.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
NOWI CZŁONKOWIE

Kol. Adam Rosiek

KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ im. GINSBERTA

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
wpłynęły następujące dary:

K. Hess £ 7. 0. 4
Z. Janowski 1. 0. 0
G. Mende 1.17. 0
K. Brożek 11. 5. 3
Koło SMW doi. 200
Liga Morska District 21, Greenpoint doi. 20

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

DOROCZNY WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA

W dniu 23 kwietnia odbył się 22-gi z kolei Walny 
Zjazd Stowarzyszenia. Na 345 członków uprawnio
nych do głosowania było reprezentowanych 
na Zjeździe 135 członków.

Oprócz tematów tyczących wewnętrznej działal
ności Stowarzyszenia, głównie dyskutowanym zagad
nieniem była daleka przyszłość Stowarzyszenia i 
ewentualne przekazanie majątku Stowarzyszenia na 
inne polskie cele czy organizacje. Dyskusje te zna
lazły wyraz w wolnym wniosku uchwalonym przez 
Zjazd by powołać do życia specjalną Komisję „tes
tamentową” której zadaniem będzie zbadać, przemyś
leć i opracować odpowiedni wniosek na następne 
Walne Zebranie.

Uchwalono również by Zarząd Główny SMW 
opracował Statut i stronę techniczną wydania „Złotej 
Odznaki SMW”.

Nowy Zarząd wybrany na rok 1967/8 ukonsty
tuował się jak następuje:

Prezes — kol. W.Nadratowski
I wiceprezes kol. B. Jabłoński

II „ „ F. Pitułko
Sekretarz „ J. Busiakiewicz
z-ca „ „ S. Olszewski
Skarbnik F. Biel
Z-ca ., B. Sztogryn

W skład Zarządu weszli poza ty m koledzy: 
J. Bednarz, J. Biliński, A. Brzózka, inż. W. Krzyża
nowski, dr B. Markowski, A. Ponikiewski, F. Wizła, 
S. Wolff, S. Żuraw — obejmując odpowiednie funk
cje. Komisję Rewizyjną wybrano w następującym 
składzie: kol. kol. A. Reyman, T. Hermaszewski, E. 
Liber, Z. Plezia, J. Wiszowaty.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Koledzy z Polski powiadomili nas o śmierci w 
dniu 11-go lutego 1967 r. kmdr. ppor. Mariana 
Fołtyna. Kmdr. Fołtyn został pochowany w Głuszy
nie koło Poznania.

Dnia 27 lutego zginął tragiczną śmiercią naje
chany przez samochód bosman Władysław Mędrecki. 
Pochowany został na cmentarzu Grove Park, Lon
dyn S.E. 8.

Dnia 13 kwietnia po przewlekłej chorobie zmarł 
w szpitalu w Sidcup, Kent kmdr. Marian Wolbek. 
Pochowany został na cmentarzu North Sheen w Lon
dynie.

W dniu 28 maja zmarł nagle w drodze powrot
nej z New York do Silver Springs kpt. mar. Bohdan 
Pawłowicz były recenzent wojenny w Mar. Woj, i 
autor kilku powieści o tematyce morskiej. Pochowa
ny na cmentarzu All Souls w Pleasantville, USA.

Cześć Ich pamięci.

ś.p. WALENTY GRABOWSKI

KPT. Wojsk Łączności
ur. 25 maja 1910 w Filamage (Estonia) 

zmarł w Glasgow 24 lipca 1967 r.

Zmarły był dowódcą Plutonu Lokalnego Gdynia, 
był odznaczony Krzyżem Walecznych za kampanię 
wrześniową. Pochowany został w Glasgow na cmen
tarzu St. Peter’s Cemetary.

W zmarłym straciliśmy dzielnego oficera, serdecz
nego przyjaciela i kolegę.

DOM MARYNARZA W HOVE
Dzień święta Marynarki upamiętniono również 

przez zakończenie transakcji kupna domu w Hove, 
położonego w bardzo ładnej dzielnicy prze Brunswick 
Sąuare.

Dom ten kupiony dzięki pomocy przyjaciół bry
tyjskich, którzy udzielili pożyczek na dogodnych 
warunkach, będzie stopniowo przerabiany na użytek 
starszych, samotnych marynarzy, którzy zechcą nad 
morzem zamieszkać.

Obecnie S.M.W. dokłada starań aby jak najprę
dzej spłacić pożyczki i zebrać środki na dostosowa
nie domu do wymagań jakie sobie postawiono tj. by 
wygodnie można było w nim mieszkać. Chociaż nie 
nad Bałtykiem, ale w każdym razie nad morzem .. .

M. K.
Podczas zebrania w Instytucie Sikorskiego w Londynie 
z okazji 75-lecia urodzin amb. E. Raczyńskiego prez. 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej mec. W. Nadra- 
towski wręczył Jubilatowi album pamiątkowy.
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Z KOLEGAMI
Dr B. MARKOWSKI

Tak się jakoś składa że numer Naszych Sygnałów 
bez wspomnień kmdr. Pławskiego wydaje się niedo
kończony. Miałem nadzieję że otrzymamy jak zwykle 
list z Kanady ale widocznie Expo 67 czy też awantury 
arabskie zatrzymały go gdzieś po drodze. Wobec te
go zdecydowałem się go zamieścić w następnym 
numerze Naszych Sygnałów. Nie chcąc jednak wy
dawać numeru „niedokończonego” wykorzystuję przy
wilej redaktora i puste szpalty przeznaczone na 
wspomnienia kmdr. Pławskiego poświęcę wspomnie
niu o kmdr. Pławskim.

Moja znajomość z kmdr. Pławskim i jego uroczą 
Panią rozpoczęła się około 35 lat temu w Gdyni w 
okolicznościach wybitnie „dramatycznych” i o mało 
co nie skończyła się tragicznie. A wszystko przez. . . 
małpę. No, no, nie przez tą małpę tylko przez .. . 
a zresztą opowiem od początku.

W pewną ciemną gdyńską noc będąc na służbie 
odwiedzałem chorych którzy niestety mieszkali w róż
nych miejscach Gdyni. Odwiedzanie ich wymagało 
dużo czasu i pozbawiało tak potrzebnego w 
młodym wieku snu. Po załatwieniu kilku bardzo bła- 
chych przypadków a jednak wymagających chodzenia 
w ciemności i przy silnym wietrze, (dziwne że ile razy 
miałem dyżur to zawsze wiało w Gdyni) przyjecha
łem do mieszkania pp. Pławskich co było ostatnim 
wezwaniem na mojej liście. Muszę przyznać, że wcho
dząc do mieszkania byłem zmęczony i w raczej wo
jowniczym nastroju (czytaj wściekły). Na moje zapy
tanie co się stało dostałem odpowiedź że kmdr. Pław
ski ma poranioną rękę. Rzeczywiście po zdjęciu do
mowego opatrunku stwierdziłem że 2 czy 3 palce 
krwawiły z szeregu małych ranek które po bliższym 
obejrzeniu miały wszystkie cechy . . . pogryzienia. Co 
się stało powtórzyłem? Zamiast odpowiedzi zauwa
żyłem że pp. Pławscy wymieniają wahające spojrze
nia i że są wyraźnie zakłopotani. Widząc to zakłopo
tanie i wyraźny brak chęci w wyjaśnianiu ran w moim 
umyśle wyszkolonym na dziełach Conan Doyle’a pow
stała logiczna dedukcja, że rany powstały na skutek 
„drobnego nieporozumienia małżeńskiego”. Chcąc 
teraz pokryć moje zakłopotanie spowodowane tym 
odkryciem poświęciłem całkowicie moją uwagę ran
kom. które okazały się dużo poważniejsze i przy 
okazji znalazłem kilka innych świeżo zaleczonych i 
nawet kilka blizn po dawniejszych ranach. Pomimo 
całej niechęci mieszania się w sprawy małżeńskie 
uważałem, że muszę ich jakoś przestrzec przed nie
bezpieczeństwem możliwych infekcji. Kłopotliwość

PO ŚWIECIE
sytuacji zwiększył fakt że oboje wydawali się wyjąt
kowo szczęśliwie dobranym i oddanym małżeństwem 
a uprzejma i taktowna p. Pławska nie wyglądała na 
złośliwego Kanibala. Pomimo to postanowiłem jakoś 
taktownie pomóc im i pokazując stare i nowe rany 
i patrząc wymownie na Panią Komandorową stara
łem się jej wytłumaczyć, że są przecież także inne 
części ciała męża które doskonale nadają się do usz
kodzeń podczas rozrachunków małżeńskich.

Na to oboje zaczęli dla odmiany przyglądać mi 
się podejrzliwie a Komador pomimo bólu zaczął 
przyjmować coraz to surowsze miny. Na szczęście 
Pani Pławska zrozumiawszy o czym ja myślę zaczęła 
się poprostu dusić od śmiechu wołając. — Ależ dokto
rze, to nie ja go pogryzłam, to przecież ta małpa i 
pan ją dobrze zna! Teraz dla odmiany ja zostałem 
zaszokowany i wyrażeniem i wplątywaniem mnie w 
ich sypialny trójkąt.

„Nie jestem dawno w Gdyni proszę Pani i nie 
dawno w Marynarce, ale z tych pań które ja znam 
żadnej bym nie obdarzył takim epitetem” — odpo
wiedziałem tonem, który miał być zimny, oschły i 
kończący dyskusję. Moja odpowiedź wywołała nowy 
wybuch śmiechu teraz już ze strony obu pp. Pław
skich. Pani zniknęła by za chwilę pojawić się z klat
ką w której skromnie siedziała prawdziwa afrykań
ska małpka z małpią złośliwością przyglądająca się 
mojemu zakłopotaniu.

Oczywiście nieporozumienie zostało załatwione 
w typowo polski sposób i kmdr. Pławski zapewniał 
mnie że żadne infekcje nie skrócą łatwo jego nie
spożytej energii i zapasu sił. I rzeczywiście!

Drugie moje spotkanie z kdr. Pławskim miało 
miejsce w domu wypoczynkowym w Edinburgu dziel
nie prowadzonym przez p. Marię Kuhn. W tym domu 
„wypoczywali” marynarze i lotnicy polscy. Tak się 
złożyło że w jedno niedzielne popołudnie, kiedy 
cenione bo rzadko widziane słońce ogrzewało przy
tulny ogródek dwóch z nas marynarzy i dwóch lot
ników wylegiwało się przed domem omawiając mię
dzy innymi bardzo ważny fakt, czy nabraliśmy dość 
sił żeby opuścić dom wypoczynkowy. Kmdr. Pław
ski popatrzywszy na obu lotników zaproponował że 
właściwie najlepiej sprawdzić nasze stany fizyczne 
przez stoczenie pojedynku zapaśniczego między ma
rynarką a lotnictwem. Nie wiem jakich użyłem ar
gumentów ale udało mi się wycofać z zapasów co 
pozwoliło komandorowi Pławskiemu wyzwać 
obu lotników na turniej zapaśniczy. Kmdr. Pławski 
był conajmniej 10 lat starszy od każdego z nich ale 
zmagania nie trwały dłużej niż 10 sekund, gdyż po 



8 NASZE SYGNAŁY

powaleniu pierwszego przeciwnika uchwycił drugiego 
w bolesny „nelson” i ten krzycząc z bólu szybko się 
poddał. Na drugi dzień rano pani Maria Kuhn z prze
rażoną miną poprosiła mnie abym obejrzał jednego 
z lotników, gdyż według jej diagnozy on ma napew
no złamany kark. Po obejrzeniu nie stwierdziłem 
coprawda złamania kości ale naciągnięcie mięśni 
szyjnych, które nie pozwoliło biednemu lotnikowi po
ruszać głową przez conajmniej 3 tygodnie.

B. M.
P.S. Gdy tylko skończyłem pisać to wspomnie

nie kmdr. Pławski przysłał nam materiał, który za
mieszczamy w tym numerze (jak to nie wierzyć w 
potęgę telepatii). Dziękujemy.

I. ERLICH
P.O. Box5460 Windhoek, South 

West Africa 11.5.1967
Drodzy Koledzy!
.. .W Windhoeku mieszkamy już od sierpnia 

1965 r. Moja firma przeniosła mię tu na stanowisko 
Branch Manager’a i bardzo mi się ta praca podoba, 
bo jestem bardzo samodzielny, t. zn., że nikt się do 
mnie nie wtrąca, bo jestem oddalony o 1500 mil od 
centrali. Poczta lotnicza idzie 3 dni, pociąg pospiesz
ny też 3 dni, na połączenie telefoniczne z Durbanem 
czasami czekamy 2 dni etc. Miasto bardzo przyjemne 
i zadziwiająco postępowe jak na tylko 70.000 miesz
kańców. Europejska ludność składa się w mniejwię- 
csj równych częściach z Anglików, Afrykańczyków i 
Niemców. Języki urzędowe — trzy. Między Niemca
mi oczywiście „Hitlerowców niema”. Wszyscy ci któ
rzy przyjechali tu po wojnie (a tych jest bardzo dużo), 
to albo „ofiary obozów koncentracyjnych”, albo, 
„Spędzili całą wojnę w obozach jeńców” itp. Oczy
wiście jest także dużo młodzieży, która była za młoda 
aby brać udział w wojnie i ci zdaje się naprawdę nie 
są hitlerowcami. Na ogół jest bardzo wielka harmonia 
między tymi trzema narodowościami plus domiesz
ka Greków, Portugalczyków, Włochów, no i 4 rodzin 
polskich. Na 3 Maja schodzimy się corocznie w na
szym mieszkaniu na szklankę wina i odegranie hym
nu narodowego. Sprawy polityczne nie grają tu pra
wie żadnej roli. Większość Europejczyków uważa, że 
ktokolwiek będzie rządził tym krajem, życie będzie 
musiało iść swoim tokiem, tymbardziej, że ten kraj 
ma niezmierne bogactwa naturalne bez których 
świat nie może się obejść. Tak więc wiadomości z 
UNO o debatach na temat przyszłości tego tery
torium spotykają się ze wzruszeniem ramion, o ile 
wogóle są czytane. Murzyni poza kilkoma agitorami. 
wogóle się tym nie interesują, a ich główne zaintere
sowania to najmodniejsze ubrania, płyty gramofono
we i radia transistorowe. Ja osobiście nie jestem wcale 
zadowolony z tutejszego prawodawstwa w stosunku 
do ras nieeuropejskich, ale mam nadzieję, że życie 
zmusi sfery rządzące do stopniowych zmian na lep
sze. Bardzo duży odłam europejskiej ludności jest te
goż zdania. Jeżeli idzie o nasze życie rodzinne, to 

niestety żona przechodziła kilka operacji, m. in. 
zdjęcie katarakt z obu oczu, ale dzięki Bogu czuje 
się teraz lepiej. Ja trzymam się mocno i mimo stosun
kowo podeszłego wieku spełniam moje obowiązki za
wodowe bez trudności. Syn nasz pracuje w amery
kańskiej firmie konstrukcji stalowych, która do nie
dawna miała duże kontrakty w Durbanie. Obecnie 
został przeniesiony na stanowisko Administrative 
Manager do El Ferrol w Hiszpanii, gdzie oni budują 
zbiorniki naftowe dla Esso. Synowa z wnukiem (17 
miesięcy) na razie została w Durbanie, ale pewnie 
wkrótce pojedzie za mężem. Zdaje się że napisałem 
wszystko, co może Was interesować.

Ja ze swej strony muszę nadmienić, że dla mnie 
„Nasze Sygnały” są bardzo wartościowe i z wielkim 
zaciekawieniem czytam każdy numer od deski do 
deski. Niektórzy z naszych kolegów wykazali zupeł
nie niespodziewany talent pisarski wraz z wielkim 
zasobem interesujących wspomnień. Artykuły p. ko
mandora Pławskiego są tak dobre, że wielka szkoda 
byłaby gdyby one zaginęły. Bezwzględnie warte są 
zebrania i wydania w całości w formie książkowej.

Kończąc przesyłam Kolegom najserdeczniejsze 
życzenia dalszej owocnej pracy oraz wszelkiej pomyśl
ności w życiu prywatnym.

:/. JANUSZEWSKI
Buenos Aires 14.3.67

Na początku podaję parę słów dla użytku Na
szych Sygnałów. Otóż: Inż. Z. Kiciński, inż. D. Szczer- 
bik, M. Serafin, W. Stasiński i ja jesteśmy poprostu 
zachwyceni artykułami kmdra Dra Markowskiego 
„Oksywie” i „Ks. Miegoń Kapelan Marynarki Wo
jennej”. Osobiście uważam, że wspomnianemu w 
Oksywiu personelowi służby zdrowia tak zawodo
wemu jak i doraźnemu należą się nie tylko krzyże na 
piersi ale jeszcze więcej nasze uznanie, chwała i duma 
z powodu ich postawy noszona przez nas głęboko 
pod orderami w naszych sercach. Osoba ks. Migonia 
jest znana i wielbiona w całej Marynarce. Przez całą 
swą służbę w Marynarce On naprawdę niósł ten 
Krzyż Pański. Stasiński tak się wzruszył tym artyku
łem o nim, że wystąpił z propozycją postawienia ks. 
Miegoniowi pomnika na Oksywiu. Inż. Z.K. moim 
zdaniem całkiem słusznie proponuje raczej tabliczkę 
w kościele na Oksywiu, który właściwie jest pomni
kiem — dziełem ks. Miegonia. Przypuszczam, że w 
obecnej sytuacji postawienie pomnika nawet natra
fiałoby na wielkie trudności formalne, nie mówiąc 
już o tym, że koszt byłby b. wysoki, nie wiadomo 
czy nas byłoby na to stać, bo uważam, że albo coś 
bardzo dobrego, albo wcale. Bardzo dobre mogłoby 
przewyższyć nasze możliwości. Tablicę taś moglibyś
my nawet wykonać tu w Buenos Aires. Jakby do 
tego odniosło się SMW?

Z powodu tego artykułu „Oksywie” Michał 
Serafin zapytuje: a co się stało z lekarzami Mar. Woj. 
którzy nie figurują (dlaczego?) w artykule a których 
on później spotkał w niewoli w Niemczech. To są 
por. mar. lekarz Skomoroch, ppor. mar. lek. Się- 
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zak Kazimierz i ppor. mar. lek. Hofman Jerzy.
Michał Serafin zasyła moc serdeczności, nosi 

się z zamiarem zapisania na członka dożywotniego, 
dał się namówić . . . 

* * *
Dziękuję kol. Januszewskiemu za jego miły list 

i tą drogą przekazuję go do wiadomości innym człon
kom Służby Zdrowia. Jego serdeczna wzmianka o 
postawie personelu lekarskiego jest tymbardziej miła 
gdyż upłynęło przeszło ćwierć wieku od bitwy na 
Oksywiu.

Sprawę uczczenia pamięci śp. ks. kapelana Mie- 
gonia przekazaliśmy Zarządowi Stowarzyszenia Mar. 
Woj. Odpowiedzi na pytanie kol. Serafina znajdą 
się w artykule „Jeszcze o Oksywiu” w tym numerze 
Naszych Sygnałów”.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Kolegów ma
rynarzy w Argentynie,

oddany B. Markowski 
W. FRANCKI

13 maja 1967
Dość dawno nie pisałem, ale nie zapomniałem 

o Samopomocy. U mnie duża zmiana gdyż porzuci
łem ogrodnictwo i Nową Zelandię a powróciłem do 
starego fachu i przeniosłem się do Australii. Tutaj 
znalazłem dość dobrą posadę, skippera na 2000 ton 
barce samoczynnej w państwowym przedsiębiorstwie 
pogłębiarek. Spokojna praca no i pieniężnie znacznie 
mi lepiej niż w N.Z. Poza tym żona jest z wnukami. 
Póki co, uważamy że zmiana jest znacznie lepsza 
niż sądziliśmy wyjeżdżając. Traktują mnie tu bardzo 
dobrze i wogóle według mego zdania jest tutaj lepsze 
traktowanie cudzoziemca niż w Nowej Zelandii. W 
tym przedsiębiorstwie jest około 20 mastrów fo- 
reign trade. Ja jestem pierwszym obcym między nimi. 
Kiedy mnie przyjmowali to odrazu im powiedziałem 
że nie mam ticketu angielskiego a tylko polski. Dy
rektor odpowiedział — mógł Pan być podczas wojny 
z nami z tymi kwalifikacjami to nie ma powodu by 
Pan nie mógł być z nami podczas pokoju. Ma się 
rozumieć podkreślali, że moje wojenne spędzenie 
czasu jest głównym czynnikiem zaakceptowania mnie. 
Tak że siedzę już tu 5-ty tydzień i nie narzekam.

Ja pracuję w Newcastle 100 mil na południe od 
Sydney i dojeżdżam na weekendy do domu. Cała za
leta tego obecnego pływania polega na tym, że cały' 
interes się zamyka na 48 godzin na sobotę i niedzielę 
a co drugi tydzień 60 godzin więc nie jest źle. Prze
syłam wiele pozdrowień dla Pana i wszystkich w 
Samopomocy.

Jerzy PAWŁOWICZ
Genova 16.5.1967

Przez długie lata zbierałem się do pisania, ale 
na tym się kończyło. Pływając ciągle na tankow
cach wydawało mi się że chyba wszyscy ten rodzaj 
pracy znają — i nic nowego ani ciekawego nie dodam. 
Podczas ostatniego zebrania Samopomocy ruszyło 
jednak sumienie i będę się starał od czasu do czasu 
podzielić się systemem naszego życia i wrażeniami — 

bo choć morze jest szerokie i głębokie to jednak ciągle 
wszystko się zmienia.

Objąłem teraz S/S Mobil Endeavour którego 
nośność (deadwight) jest tylko 54,345 a wyporność 
67,950 ton.

Za dwa dni ruszymy poprzez Kanał Suezki w 
drodze do Kharo Island w zat. Perskiej, gdzie może 
uda mi się spotkać Mietka, który pracuje tam jako 
Pilot.

Od początku obecnego roku nasza Kompania 
wysyła nas na 2-miesięczne urlopy po 6-ciu miesią
cach pływania. Będę mógł częściej odwiedzać Kole
gów w Samopomocy i wogóle w Londynie. Dając nam 
krótsze pływanie — nasilenie pracy bardzo się zwięk
szyło i jeszcze większe są wymagania od czasu 
gdy oczy całego świata zwróciły się na tankowce po 
wypadku „Torrey Canyon”.

Dużo jednak nowych ulepszeń i nowe technicz
ne pomoce tak w prowadzeniu jak i w napędzie — 
pozwolą na spokojniejsze życie.

Już mam dwa Radary i automatyczne taśmy no
tujące nie tylko wszystkie komendy telegrafu ma
szynowego, ale także notujące prawie każde nasze 
posunięcie. Obecni oficerowie pełniący 4-ro godzinne 
wachty — nie mogą narzekać na nudy. Nawigacja 
astronomiczna ciągle sprawdzana jest instrumentalnie 
całym szeregiem aparatów. Ale nowe rzeczy dopro
wadzają do tego że ciągle trzeba się czegoś uczyć.

Szybkość statków naszych zwiększyła się przez 
dodanie „Bulbons Bow” — coś w rodzaju cygara 
wystającego na 14 stóp przed dziób i robimy przy 
dobrych warunkach i pod balastem do 19 1/2 węzłów. 
Cumowanie odbywa się przy pomocy stalowych 
cum operowanych przez automatyczne windy, które 
utrzymują równe napięcie. Nowe statki już ładują 
ropę centralnie i tylko ostateczne zamknięcie zawo
rów przy zbiornikach odbywa się ręcznie. Te wszy
stkie unowocześnienia skróciły nasze postoje w por
tach. Załadowanie 50.000 ton zajmuje przeciętnie 
10 godzin a wyładowanie — od 14 godz. do 18 godz. 
Wynik jednak jest taki, że podczas 6-ciu miesięcy 
pływania prawie nikt nie schodzi ze statku.

Nie wiem jeszcze jakie mi dadzą rejsy — ale gdy 
coś ciekawego przypadnie — to znowu napiszę

Chciałbym aby łączność naszej Samopomocy za
miast ciągłej mowy o planach likwidacji czy stwo
rzenia jednego Ośrodka Polskiego w Londynie polep
szyła się i choćby dla tych którzy nadal pływają — 
pozwoliła na zaciśnięcie węzłów choćby wspólnoty 
dawnych przeżyć. Przyjemnie byłoby żeby podczas 
odwiedzin można było ujrzeć program życia to
warzyskiego Koła Londynu i przeczytać co gdzie, 
kiedy i kto coś organizuje. Może taki program ułoży 
na cały rok, a piszę o tym bo prawie wszystkie Kluby 
do których należę coś takiego robią, pozwoli że wię
cej kolegów będę mógł zobaczyć podc-zas następ
nych urlopów.

Życzę powodzenia w pracy.
Szczerze oddany

Jerzy Pawłowicz-
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E. PŁAWSKI

KANADYJSKIE PRZYGODY
We wrześniu 1948 roku definitywnie i nieod

wołalnie zdjąłem z siebie mundur oficera marynarki 
i przebrałem się w cywilne ciuchy. Ze starego mor
skiego wilka przemieniłem się w lądowego szczura. 
Miałem za sobą 36 lat ekscytujących przeżyć i za
sobnie wypełnioną szkatułę wspomnień.

Dowodziłem okrętami nadwodnemi i podwod
nymi, krótko, ale też służyłem w lotnictwie, zajmo
wałem wysokie stanowiska w dowództwie i insty
tucjach na lądzie, służyłem w dyplomacji, byłem wy
kładowcą, dowódcą szkoły podwodnego pływania 
we Francji, nadzorowałem budowę okrętów .. . By
łem wymagającym posłuchu przełożonym, a stałem się 
posłusznym kaprysowi losu, puchem marnym czyli 
quantite negligeable!

Żołnierz z dziada pradziada przemienił się w 
niewykwalifikowanego cywila. Należałem do elity 
społeczeństwa polskiego, a zostałem wchłonięty przez 
szary tłum anglosaski i stanąłem w ogonku w poszu
kiwaniu nowych, zupełnie mi obcych warunków by
towania.

Różni panowie, tak przyjezdni, jak i na wy- 
jezdnym do Polski Ludowej namawiali mnie do po
wrotu, kusząc admiralskim kapeluszem i przywile
jami. Te przywileje miały sięgać bardzo daleko, po
noć aż do kuchennych drzwi samego towarzysza 
Suchego Kacego, przyczym zapewniano mnie, że jak 
dobrze pójdzie, to już po roku następnym awansik, 
ordery i gwiazdy. Oparłem się jednak pokusie i z 
oferty nie skorzystałem.

Mówi się o ironii losu — istotnie — z jednej 
strony byłem człowiekiem porzuconym na fpastwę 
losu, a jednocześnie miałem przed sobą otworem ca
ły świat. Jego Królewska Mość ofiarował darmowy 
bilet I klasy mnie i mojej rodzinie do wszystkich 
zakątków globu ziemskiego.

Wybrałem Kanadę. Dlaczego? Bo była długa, 
szeroka i „pachnąca żywicą”. Przyjaciel z czasów 
wojny, kanadyjski Wice-Admirał Mainguy, przysłał 
nam „zaproszenie”, a 20 września 1948 r. wysiedliś
my M/S „Nova Scotia” w Halifaxie. Na przystani 
spotkał nas młody komandor, przedstawiciel Flag 
Officera in charge wybrzeża Atlantyckiego i zaopie
kował się nami i naszymi rzeczami. Jechaliśmy po
ciągiem w luksusowej kabinie. W Montreal spotkała 
nas cała Polonia morska z wdową po kontr admirale 
Frankowskim na czele.

W Ottawie witał nas komandor — przedstawiciel 
Szefa Morskiego Sztabu Wice-admirała Mainguy, a 
w Victoria komplementował nas komandor — przed
stawiciel kontr-admirał de Wolfe — Flag Officer 
in charge Pacific Coast. Kanada przyjęła nas tak, 
jakbym był conajmniej kapitanem drużyny piłki 
nożnej! To też rosłem we własnych oczach, jak na

POLSKICH KOMANDORÓW
drożdżach. Rosły w wyobraźni posadki, stanowiska 
i portfelik wypchany dolarami.

Do Duncan — na Wyspie Vancouver — zawieźli 
nas pp. Gray, kuzynostwo admirała Mainguy, ale 
zanim trafiliśmy do domu, oddanego do naszej dys
pozycji na admiralskiej farmie — byliśmy podejmo
wani lampką wina przez pp. Gray i wspaniałym 
obiadem przez pp. Burton — naszych sąsiadów na 
farmie.

Przyszłość wyglądała różowo. Syn został odrazu 
przyjęty do szkoły. Pan Gray dał nam do dyspo
zycji samochód. W Heavitree Farm miałem doskonałe 
polowanie, nadzwyczaj miłych sąsiadów, odbywaliśmy 
wycieczki po wyspie, nawiązaliśmy kontakty i hojnie 
wydawaliśmy oszczędności. Ale posady jak nie było — 
tak nie było!

W ten sposób dożyliśmy do lutego 1949 r. 
Zaczynał mnie ogarniać niepokój. Wreszcie w po
szukiwaniu zarobku, za 65 centów na godzinę wyna
jąłem się do pracy na farmie sąsiada p. Trench’a. 
Zostałem drwalem, ogrodnikiem, pastuchem, mala
rzem, stolarzem, nawoziarzem i Bóg raczy wie
dzieć kim jeszcze. Zaczęła się zaprawa do życia w 
Kanadzie i nauka sztuki oszczędzania.

W marcu przyjechał z Londynu komandor K. 
Namieśniowski z rodziną i również zamieszkał w 
Heavitree Farm. Po parotygodniowym wypoczynku 
poszedł ze mną do „chlebodawcy” p. Trench’a, który 
skwapliwie skorzystał z okazji i wynajął nas do ko
pania dołu pod tysiąc galonowy zbiornik na ropę. 
Płaca — 70 centów za godzinę. Następnego dnia
zabraliśmy się do roboty. Górna warstwa do głębo
kości 2 stóp była to dość miękkia ziemia i praca szła 
jak po maśle, śpiewaliśmy kabaretowe piosenki, dow
cipkowaliśmy i nawet wymawialiśmy sobie nawza
jem, że pracujemy zbyt szybko, czyli nie ekonomicz
nie. Lecz optymizm nasz i niezdrowe myśli urwały 
się raptownie, gdy łopaty oparły się o warstwę twar
dej jak beton białej gliny. Trzeba było chwycić za 
kilofy. Kto nie miał do czynienia ze sprasowaną 
milionami lat białą gliną, ten nie wie co to jest fi
zyczna praca. Waliliśmy kilofami, aż w głowie dud- 
niało. Waliliśmy z taką siłą, że zdawało się, że 
cały kilof zniknie pod ziemią, ale w rzeczywistości 
wyrąbane odłamki można było zbierać łyżeczkami 
do czarnej kawy. Myślałem, że ten dół zanim go zdo
łamy wyrąbać — stanie się naszym grobowcem. Przez 
kilka dni dłubaliśmy tę jamę, aż wreszcie sięgnę
liśmy do głębokości 9 stóp i poszliśmy po wypłatę. 
W następnym tygodniu ja balansowałem na 24 sto
powej drabinie i czyściłem ścieżki i rynny, a biedny 
Konrad na sąsiedniej farmie własnoręcznie zbierał, 
ładował i zwoził z pola kamienie ważące po paręset 
funtów.
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Mieliśmy wreszcie tego wszystkiego dosyć. Po
jechaliśmy do miejscowości zwanej Chemainus (18 mil 
od Heavitree Farm) i wynajęliśmy się do pracy w 
tamtejszym tartaku. W pierwszych miesiącach praco
waliśmy razem. Zbieraliśmy odpadki od drzewa, że
lastwa i resztki jedzenia ze stołów i z pod stołów 
sortowniczych. Oczyszczaliśmy z tłuszczu, opiłków itp. 
maszyny, podłogi i stoły w warsztacie mechanicznym 
i w kuźni. Zamiataliśmy podwórza i wnętrza tartaku. 
Woziliśmy taczkami co się dało tam i z powro
tem. Nie traktowano nas jako robotników, lecz jako 
siłę roboczą, jak dwuch kulisów o końskim zdrowiu, 
końskiej wytrzymałości i końskich nerwach. Potym 
rozdzielono nas, a że do pomocy nikogo mi nie dano, 
więc wykonywałem tą samą pracę sam i to bez żad
nego szemrania, bo przecież nie mogłem stracić 
posady . ..

Po paru miesiącach „samodzielnej pracy” i na
braniu wprawy w fachu zamiatacza zostałem przenie
siony do heblami, gdzie stanąłem przy olbrzymim 
stole sortowniczym. Nikomu nie życzę tego przez co 
musiałem przejść w ciągu tych dwu i pół lat pracy 
w Chemainus. Starzy robotnicy wyrażali się o tym 
tartaku jak najgorzej. Ponad czterdziestu nowoprzy
byłych robotników po kilku dniach próby przy 
„moim” stole rzuciło pracę i ze słowami „I am not 
a horse” opuszczało tartak. Ja tego zrobić nie mogłem, 
bo musiałem karmić rodzinę, miałem już 54 lata, by
łym D.P.’sem, a w urzędach kanadyjskich pracy z 
osobami ponad 40-tkę nie chcieli nawet rozmawiać. 
Musiałem więc trwać na posterunku. Gdyby ktoś z 
moich dawnych podwładnych zobaczył mnie w pracy 
w Chemainus nie uwierzyłby własnym oczom. Ujrzał
by człowieka-małpę w nieustannych podskokach ope
rującego wzdłuż około 25 metrowego stołu i to jedno
cześnie na trzech poziomach. Biegałem na wyścigi z po
suwającymi się bez przerwy deskami, wyłapując odpo
wiednie długości i ściągając do odpowiednich klatek — 
układałem je w geometryczne stolsy. Częsta kilka, lub 
kilkanaście desek zjawiały się przede mną nie w poje
dynkę, lecz w przeplatanej wzdłuż i w poprzek ma
sie. Musiałem wskakiwać na stół i ryzykując złama
niem ’ ib urwaniem nogi — rozplatałem łamigłówkę 
w biegu. Czasem nie nadążyłem i trzeba było zat
rzymać stół, a wówczas zjawiał się „foreman” i praw
dziwie bosmańskim językiem sztorcował mnie — rów
nież wzdłuż i wpoprzek, przy czym zawsze zaczy
nał od „you captain”. Nauczyłem się zgrabnym ru
chem podrzucać, ściągać na rolkę i przesunąć do 
klatki przesiąknięte wodą i ważące po sto kilkadzie
siąt funtów dechy, ale często brakło tchu, a oczy 
zasłaniała noc afrykańska. Bez minuty przerwy pra
cowaliśmy od 8-ej do 12-ej i od 1-ej do 5-ej. W cza
sie południowej przerwy, w lecie po połknięciu ka
napki spałem w samochodzie, ale w zimie nie było 
gdzie się schować. Robotnicy zamieszkujący w Cha- 
mainus szli do domów a my przyjezdni zbieraliśmy 
się w jednym miejscu, dostępnym dla robotników i 
posiadającym centralne ogrzewanie, a był to tak zwa
ny „water closet”. Niestety w tym przytulnym miejscu 

brakło wolnych siedzeń dla tych, co przychodzili, by 
w cieple i zaciszu zjeść spokojnie obiadek.

Postrachem w heblarni był foreman — były 
marynarz. Widocznie chciał pomścić „krzywdy”, któ
rych doznał służąc w marynarce kanadyjskiej i orał 
w tego „you captain” z cyniczną zaciętością.

Jeden Pan Bóg wie, jak ja potrafiłem wytrzymać 
tę próbę życiową — że nie straciłem ducha i nie 
skonałem gdzieś pod stołem zawalony deskami.

W lecie tartak zamykano na dwa tygodnie by 
poddać mechanizmy i urządzenia remontom i prze
róbkom. Mogłem wykorzystać okazję i wziąć tygod
niowy urlop. Nie robiłem tego, bo za czas urlopu pła
cili podwójnie. Zameldowałem się u foremana i za
pisałem na ochotnika. Najpierw oczyściłem gnojówkę, 
po tym malowałem spryskiwaczem maszynową halę. 
Piątego dnia usłyszałem znajomy głos — „you cap
tain” mam dla ciebie doskonały „job” — i zaprowa
dził mnie do fabrycznego komina. Komin miał 118 
stóp wysokości, a wewnątrz jego można by było 
wsadzić piętrowy dom mieszkalny. Nie patrząc na 
to, że już był chłodzony od kilku dni, gdy weszliś
my do środka tempeaatura w najchłodniejszych punk
tach wynosiła jeszcze 120 stopni F. W kominie zna
lazł się również Konrad. Pod gorącym popiołem tu 
i ówdzie jeszcze żarzył się ogień. Ułożyliśmy deski 
i zaczęliśmy taczkami wywozić żużel i popiół nazew- 
nątrz. Miałem przedsmak piekła, zresztą kto wie mo
że i w piekle będzie lepiej, a foremanem bardziej 
ludzki diabełek. Woziliśmy ten gorący popiół przez 
kilka dni. Zelówki na moich gumowych butach top
niały. Byłem zmordowany, serce nieustannie waliło 
z szybkością i siłą motoru Diesla, pył zmieszany z 
potem pokrywał całe ciało, a usta pierzchły i pękały 
z gorąca i gorączki. Jednak wytrzymałem. W domu 
nikt nawet nie przypuszczał przez jakie przechodzi
liśmy cięgi. Razem z Konradem nauczyliśmy się 
cierpieć na wesoło. Dowcip trzymał nas na nogach, 
a humor i śmiech broniły przed rezygnacją i zała
maniem. Po remoncie zaczęła się normalna praca.

Pod koniec 1949 r. do spółki z pewną rodziną 
polską nabyliśmy pięknie położoną 38 akrową farmę 
nad jeziorem Somenos. Farma ta „Little Paddocks” 
miała 10 pokojowy dom, otoczony wspomnieniami 
pięknego parku, oraz sadem owocowym, który w 
tej porze roku znajdował się w stanie oblężenia przez 
ptactwo, zwierzęta, gady i owady. Za płotem ota
czającym park ciągnęły się, zarośnięte trawą, papro
cią i jeżyną — niegdyś uprawne pola i łąki, a całość 
ta była otoczona przepysznym starodrzewiem. Mie
liśmy 600 stóp własnego wybrzeża i piękną 
górę „Provost” po drugiej stronie jeziora. Do zabu
dowań gospodarczych należała dwuizbowa chatka, 
dom warsztatowy, dwa żałośnie wyglądające garaże, 
waląca się stodoła i już rozwalone kurniki.

Zdecydowaliśmy się na urządzenie eleganckiego 
pensjonatu i wzięliśmy się do roboty — a pracy tam 
było poddostatkiem nie tylko dla nas — połączonych 
sił morskich i lądowych, lecz dla całego zespołu fa
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chowych stolarzy, malarzy, ślusarzy, ogrodników 
i rolników. Trzeba było oczyścić różne naprawy i 
odmalować cały dom, tak wewnątrz, jak i na zew
nątrz. Musieliśmy wyrąbać i oczyścić ścieżki i drogi 
dojazdowe, naprawiać płoty, garaże, schody, kanały 
i ścieżki, przy czym opieka nad tzw. szambo znaj
dowała się pod wyłącznym moim nadzorem. Okazało 
się, że z męskiego pokolenia tylko „you captain” miał 
nieczuły nos. Na tern jednak nie koniec. Trzeba było 
gromadzić na zimę opał. Zwożenie, wrzucanie do 
piwnicy, rąbanie i układanie po całodziennej pracy 
w Chemaicus było prawdziwym poświęceniem.

Gdy na mnie wypadła kolej dyżurnego palacza — 
w sukurs przychodziła moja Małżonka. Nie wiem 
skąd ten, biorąc na oko, najsłabszy stwór Boski czer
pał tyle sił fizycznych! Po całodziennej pracy przy 
łopacie, grabiach i taczkach w ogrodzie, przepla
tanej praniem i prasowaniem bielizny gotowaniem po
siłków, zmywaniem naczyń i podłogi w kuchni, no-

F. WIZŁA

szeniem wody cielakom, karmieniem kur, psów i 
kotów, wszelkiego rodzaju skrobaniem, odko
pywaniem śniegu w zimie i tysiącem innych 
spraw wszelkiego przeznaczenia i kalibru — że 
miała siły i ochotę do noszenia i układania ciężkich 
kloców drzewa i to w piwnicy, w której nie było 
nawet miejsca na wyprostowanie grzbietu. Kończy
liśmy gdzieś przed północą, a gdy wreszcie mogliśmy 
usiąść we własnym pokoju — brałem się do wyciąga
nia dziesiątków zader zdobytych w tartaku. To co
dzienne zajęcie zabierało mi godzinę i więcej czasu.

I tak pracując po 16-18 godzin na dobę ma
rzyliśmy o nadchodzącym lecie, o bogatych gościach, 
prosperity i o tym, jak po roku lub dwu staniemy 
na nogach, a ja będę mógł porzucić pracę w tartaku. 

Przepraszam za nudne pisanie, lepiej nie potrafię. 
Tylko to piszę co mi serce dyktuje, mając nadzieję, 
że znów się spotkamy wszyscy na następny rok.

(c.d.n.)

OBIAD PODOFICERÓW I MARYNARZY
Rok temu, w 1966 roku odbył się pierwszy kole

żeński obiad podoficerów i marynarzy Marynarki 
Wojennej. W rym roku, w tym samym czasie — nie
jako w pierwszą rocznicę — znowu zebraliśmy się przy 
wspólnym stole w sobotę 22-go kwietnia, w przeddzień 
Walnego Zjazdu SMW. Mamy więc okazję gościć ko
legów z poza Londynu, którzy przyjechali by repre
zentować na Zjeździe koła lokalne. Impreza bardzo 
dobrze się udała, był to bardzo przyjemny wieczór i 
mam nadzieję, że ten doroczny obiad będzie z roku 
na rok popularniejszy.

Obiad był doskonały, a przy lampce wina nasz 
najstarszy przy stole podoficer, kol. Wolny zaczął 
opowiadać o starych morskich czasach. Wspomniał 
wesoły wypadek przypadkowego rybołóstwa, gdy rzu
cając bomby głębinowe ogłuszyli szalenie dużo ryb i 
po wyłowieniu dużej ilości zawieźli do Dartmouth 
chcąc sprzedać na rynku i zarobić trochę grosza. Nie
stety zapomnieli o miejscowych rybakach, którzy od
razu zaprotestowali i . .. skutek był taki, że musieli za
brać ryby z powrotem i za burtę w morze wyrzucić 
„what a waste!” woła kol. Hermaszewski a widząc 
przy hors d’oeuvres sardynki na talerzu, przypomina 
marynarskie bankiety podczas konwojów, a mianowi
cie suchary i sardynki. Posiłek popularny tylko z 
prowiantowym.

Atmosfera była radosna i koleżeńska. Spełniłem 
miły obowiązek jako gospodarz wieczoru, odczytując 
listy od kolegów, a mianowcie od kol. Łassy z Glasgo
wa, który żałował, że nie mógł być obecny w tym 
roku, ale życzył nam pomyślnych wiatrów i od kol. Pie
chowiaka, który z osobistych powodów nie mógł przy
jechać-

Po obiedzie rozpoczęliśmy marynarskim stylem 
wypróżniać kielichy. Koledzy Sztogryn i Wolff oka
zali się bardzo dobrymi i zdolnymi barmanami i na
lewali whisky jak piwo do naszych kieliszków. Języki 
zaczęły się rozwiązywać, aby jeszcze poprawić weso
łą atmosferę kol. Krasowski zaczął nam grać stare ma
rynarskie kawałki na organkach. Szczególnie podobała 
się La Paloma gdy wszyscy obecni dołączyli śpiewa
jąc: „W ten świat płynie okręt prując grzebienie fal. . .” 
Zagrał nam to tak doskonale że wszystkich poprostu 
za morzem złapała tęsknota za serce. Później wystąpił 
kol. Sołtysik, który grał nam na fortepianie — prawie 
jak Chopin. Naprawdę mieliśmy dużo miłej i urozmai
conej muzyki.

Bardzo przyjemnie było zobaczyć nową twarz w 
naszym gronie. Stary kolega z Pioruna Stefek Dem- 
bowiak przyjechał z Birkenhead. Pogadaliśmy i wspo
minaliśmy dawne czasy. Nie widziałem go od 24 lat 
i „pieron” z Pioruna nic się nie zmienił, ciągle młody 
i przystojny i nawet jednego siwego włoska nie po
siada. Kol. Lichwa jak zwykle w pierwszorzędnej kon
dycji. Kol. Laucher po wypiciu kilku kieliszków wda- 
je się w bardzo żywą dyskusję z kol. Siemińskim, któ
ry niestety za rzadko do nas przychodzi. Kol. Bed
narz to stary weteran naszych zebrań i imprez, to jest, 
poprostu jak burta okrętu, konieczność dla naszej or
ganizacji. Kol. Strocyn to stary wyga, ciągle pływa i 
widać mu to służy, bo z roku na rok młodszy się wy
daje. Bardzo ucieszył mnie swą obecnością i widzę go 
w ożywionej dyskusji z kol. Wolnym, Szefuniem, 
jak go nazywał. Wszystkim asystuje kol. Brzózka cho
dząc od jednego do drugiego z kieliszkiem w ręku.

Zdaję sobie sprawę że się powtarzam, ale wie
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czór dobrze się udał, jest przyjemnie, wesoło i hucznie. 
Jedyny żal to fakt, że więcej kolegów nie było z nami. 
Mam jednak nadzieję i przekonanie, że w następnym 
roku będzie nas conajmniej dwa razy tyle, bo prosi
łem osobiście wszystkich obecnych żeby, tak mó
wiąc po marynarsku złapali „za mordę” (przepraszam 
za to wyrażenie, ale dosadnie trzeba się wyrazić) i 
przyprowadzili każdy conajmniej jednego kolegę, by w 
ten sposób przełamać apatię i nie pozwolić naszym 
zejmanom wynaradawiać się w angielskich barach, gdy 

jest okazja polskości zażyć przy wspólnym stole. Co 
do wymówek, że nie mieli czasu, lub że pracują, za 
ciężko, to to nie są argumenty do przyjęcia, bo raz 
do roku i to podkreślam raz do roku każdy może so
bie na to pozwolić i to nawet będzie dla niego 
„tonic’iem”. Anglicy to nazywają „form of escape”, 
psychiczna konieczność dla wszystkich a . . . dobrze 
zjeść i dobrze wypić w dobrym towarzystwie nawet 
najbardziej zapracowanemu dobrze zrobi.

NAWE
Redakcja Naszych Sygnałów nie jest w stanie 

ani potwierdzić ani zaprzeczyć prawdziwości niżej 
podanych faktów.

1. Dla bosmana mata Wiśniaka który nie zdą
żył na ostatni autobus z Gdyni na Oksywie piesza 
podróż z przytulnej knajpki na Placu Kaszubskim do 
ORP Burza przycumowanej w porcie wojennym oka
zała się koszmarem nie do zniesienia. Nie dość że od
ległość Gdynia Oksywie wydawała się conajmniej 
10 razy większa, ale droga którą oglądał rano i która 
była równa jak stół teraz co chwila podnosiła się do 
góry tak nagle że w kilku miejscach tylko na czwo
rakach mógł osiągnąć ogromnie pomocny do „następ
nego skoku” słup telegraficzny. Nic więc dziwnego, 
że gdy usłyszał za sobą warkot samochodu i zo
baczył światła postanowił za wszelką cenę postarać 
się o podwiezienie do portu. Umieściwszy się na 
środku szosy (dla utrzymania lepszego balansu na 
obu kolanach) i podniósłszy obie ręce czekał na zat
rzymanie zbliżającego się wehikułu.

Z radością stwierdził, że auto się zatrzymuje i 
jeszcze z większą radością zobaczył, że wychodzi z nie
go nie oficer służbowy ale jakiś wysoki osobnik cy
wilny. Wiedząc z doświadczenia że żaden cywil nie 
odmówi marynarzowi pomocy w takiej potrzebie za
wołał — „Panie proszę podwieźć mnie do portu, ale 
szybko żeby mnie patrol nie nakrył. To właściwie 
znaczy że muszę być tam szybko w ważnej sprawie o- 
krętowej” i zerwawszy się z klęczek, trochę chwiejnym 
ale zdecydowanym krokiem zaczął sterować do ot
wartych drzwi samochodu. „Wszakżeż niechaj bos
man zajmie miejsce po drugiej stronie kierownicy” — 
odpowiedział wysoki cywil uprzejmie otwierając drzwi 
po drugiej stronie auta. „Już się robi panie cywi
lu” — dziarsko mówi bosman i z niejakim trudem 
wybiera drogę poprzez auto. Wreszcie z pomocą 
uprzejmego cywila, ulokowawszy wygodnie na przed
nim siedzeniu zabiera się do snu nie omieszkawszy 
ostrzec kierowcę, żeby j echał ostrożnie bo droga 
jest bardzo nierówna a liczba słupów jest podwójna. 
W ciągu kilku minut zanim jeszcze mógł porządnie 
zachrapać auto zatrzymało się przed oświetloną bra
mą d-twa Floty gdzie stojący wartownik sprężyście 
sprezentował broń. Ogromnie pochlebiony i dumny

SOŁO!
bosman mat spojrzał na cywilnego pana ciekaw 
wrażenia i nagle ... wszystkie opary alkoholowe, sen 
i zlmęczenie uleciały w jednej sekundzie. Cywilny 
wysoki pan okazał się samym d-cą Floty. Wytrzeź
wiony poznaniem Admirała (słynącego z surowości w 
tępieniu pijaństwa i nieprzepisowego munduru) 
przerażony podoficer wyskoczył z auta jak sprężyna 
i zanim Admirał zdążył coś powiedzieć wykrzyknął 
— Panie Admirale bosman mat Wiśniak z ORP Bu
rza melduje swoje odejście i zniknął w ciemnościach.

Po kilku minutach na ORP Burza gdzie właśnie 
odbywała się zdrowa popijawa z okazji odejścia czy 
przyjścia nowego z.d.o. rozległ się ostry dzwonek te
lefonu — „Oficer służbowy OPR Burza” — odpo
wiedział młody porucznik Marynarki, który ze zro
zumiałą przykrością opuścił wesołe towarzystwo w 
mesie gdzie, bez przykrości wychilił kilka dobrych 
kielichów.

„Tu dowódca Floty — proszę mi powiedzieć czy 
Wiśniak u Was jest” pada pytanie w znanym wszystkim 
trochę zachodnio-polskim dialekcie. „Nie wiem Panie 
Admirale, zaraz sprawdzę” — „Panie Admirale melduję 
posłusznie że cały zapas wiśniaku został wykończony 
ale mamy doskonałą śliwowicę którą mogę gorąco 
polecić gdyż osobiście ją próbowałem.

„Żadne dokumenty w aktach Floty nie podają 
dalszego ciągu historii.

2. ) Polska Marynarka Wojenna cieszyła się na
prawdę wielką popularnością. Mundur Marynarki i 
stopnie były coraz więcej znane chociaż co prawda 
zdarzały się wyjątki a oto jeden z nich.

Na dworcu w Toruniu młody oficer Marynarki 
oczekuje na pociąg do Gdyni skąd ma za kilka dni 
udać się po raz pierwszy jako dowdca okrętu na 
zagraniczną wizytę. Jest podniecony, szczęśliwy i 
dumny ze swojej dotychczasowej służby uwieńczonej 
tym sukcesem.

Nagle czuje że ktoś bezceremonialnie pociąga 
go za rękaw i „pełna wdzięków” damulka woła — 
„Proszę pana o której jest pociąg do Byd
goszczy”. „Nie wiem proszę pani” — odpowiada jak 
najbardziej uprzejmie choć trochę urażony młody 
kapitan. „Może pani spyta jakiegoś urzędnika kole
jowego”. — „A pan to kto” — zapytuje dama” oglą
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dając wymownie jego nowy mundur. Ja jestem 
oficerem Marynarki. „Także coś” — wzruszając ra
mionami dama oddala się do swego towarzystwa, 
które teraz wyraźnie okazuje swoje niezadowolenie 
i wcale głośno krytykuje, wysoką rzekomo gażę 
urzędników którzy bezczelnie wymigują się od swo
ich obowiązków.

3) Mundurów rzeczywiście mieliśmy kilka ro
dzajów. I kiedy jeszcze doszła do nich granatowa 
peleryna spięta złotym łańcuchem nie bardzo było 
wiadomo kiedy i dlaczego winno się ją nosić.

Pewnego dnia po nałożeniu jej przechodziłem 
z Saskiej Kępy w Warszawie do Mostu Poniatow
skiego gdy dwóch młodych wyrostków w wieku ląt 
10 do 13-tu zostało zaintrygowanych moim mundu
rem. Po obejrzeniu mnie z przodu i z tyłu masze
rowali 2 kroki za mną wymieniając swoje zdania 
w głośnej gwarze nadwiślańskiej. „Może to policjant”, 
„ale nie ma długich butów”. „A może to ksiądz,—cho

ciaż nie wygląda”, „Chyba że to jest ksiądz ewange
licki. Masz rację musi to być ksiądz ewangelicki”.

Przyznam się, że peleryna przestała mi się po
dobać.

4) Dwóch oficerów Marynarki starych wilków 
morskich przydzielonych do Polskiej Marynarki 
Wojennej po długim okresie służby w Marynarce 
rosyjskiej opowiada o wspaniałym przyjęciu w jakich 
brali udział na polskim statku handlowym w Gdyni. 
Jeden ze słuchaczy także b. oficer Marynarki Rosyj
skiej zapytuje na jakim statku było to przyjęcie. 
Okazało się że obaj zapomnieli. Przyjaciel 
zaczyna wymieniać polskie statki „Dar Pomo
rza?”, „Sobieski?”, „Batory”? nie, wreszcie jeden z nich 
z radością wykrzykuje — „A już wiem to ten bun- 
towszczyk,” Acha „Kościuszko” — zgaduje natych
miast przyjaciel. /

Zbierał B. M.
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Mieczysław C. MILES-WASILEWSKI

RENDEZYOUS NA EXETERZE
(Część VII)

W ciemną noc 25 czerwca 1941 spokojna powierz
chnia wody w Kanale Mozambickim przekreślona gru
bymi śladami torowymi wskazała przejście wyjątkowo 
dużej grupy statków pasażerskich.

Był to konwój WS8b zmierzający pełną szybkoś
cią na północ. H.M.S. „Exeter” na czele transportow
ców szedł starym szlakiem Vasco da Gamy między A- 
fryką i Madagaskarem, a za nim, jak cienie elizejskie, 
sunęły w głębokim zmroku z prawie niewidocznymi 
kominami i masztami swego czasu luksusowe statki 
pasażerskie: M/V „Dutchess of Richmond”, holender
ski „Christian Huygens”, S/S Abosso „Martand”, 
„Almanzora” i „Orduna”. Te dwa ostatnie statki były 
wciąż karcone przez komandora Arbuthnota za nie
ostrożne pokazywanie świateł . ..

Gdzieś tutaj, przy ujściu pamiętnej dla autora 
Limpopo, 15 listopada 1939 rozegrał się dramat bry
tyjskiego tankowca B.T. „Africa Shell”.

Mimo bohaterskiego oporu przez swego kapi
tana Patryka Dove, statek poszedł na dno na wodach 
terytorialnych portugalskich, między Inhabana i Yilla 
de Joao o Belo, ofiara korsarza dobrze znanemu 
Exeterowi pancernika Grafa von Spee.

Po przejściu po raz drugi zwrotnika koziorożca 
Krzyż Południa był tylko bardzo krótko widziany po 
zachodzie, a lepiej znane równikowe konstelacje to
warzyszyły ponownie nowoczesnym argonautom.

Trzy tygodnie temu padła Kreta i zdrajca lord 
.,Ho-Ho” wysługujący się radiu niemieckiemu, a inspi
rowany przez aparat propagandowy Goebellsa, nie 
stracił okazji aby zatrąbić w dumno-prusackie surmy, 
że nie ma takiej wyspy, która wcześniej czy później 
nie zostanie zdobyta przez niepokonany przez nikogo 
Wehrmacht”.

Zdobycie Krety (o której tak niedawno żartował 
„dzielny kot” Żurek) i tam zainstalowanych brytyj
skich strategicznych lotnisk osłaniających wschodnią 
połać Morza Śródziemnego, pozwala teraz Goerin- 
gowi bezkarne bombardowanie wycofujących się 
poza Halfayę resztek rozbitej 4-tej brygady zmotory
zowanej generała Gatehouse’a, który ścigany przez 
Rommla, po fiasku operacji „Topór wojenny” stawia 
desperacki opór aby zagrodzić Niemcom drogę do 
Egiptu. B.B.C. podało „uspakajające” wiadomości z 
kwatery głównej generała Wavella w Kairze, że po
zycje w Sollum, Halfaii i Bir Sheferzen są solidnie 
utrzymywane przez wojska 7-ej brygady ..

Według wiadomości otrzymywanych drogą radio
wą na Exeterze, Aleksandria i Port Said są często ata
kowane z powietrza i że lotnictwo nieprzyjacielskie 
dobiera się nawet z wysokiego pułapu do statków 
idących przez kanał Suezki, a nawet na Morzu Czer
wonym nie ma już spokoju.

Podczas krótkiego postoju w Natalu mesa pod
chorążych zaprosiła na „gin-party” jedynego na 
okręcie przedstawiciela lotnictwa morskiego, podpo
rucznika Broadwooda. Ten młodociany i sympatyczny 
pilot przysiadł się do polskiej czwórki, której więk
szość w odróżnieniu od angielskich midshipmanów- 
była w jego wieku i wzdrygając się przed jałowcówką 
„a lot of limę and water please” opowiadał nam o 
swym stażu na Ark Royalu. Nasze grzecznościowe 
zainteresowanie spodobało mu się i po drugim kie
liszku zaproponował nam lot patrolowy „bardzo dla 
podchorążych instrukcyjny” na swoim samolocie roz
poznawczym typ u,,Walrus”. Ta ponętna z pozoru 
propozycja nie była przyjęta z wielkim entuzjazmem, 
gdyż każdy na okręcie wiedział, że stary dwupłato
wiec Walrus trzyma się w całości na sznurkach z wo
jennej produkcji szpagatu i na podwiązkach „wronek” 
z Portsmouth, a gdyby nie te elastyczne i intymne 
powiązania rozleciał by się na kawałki już na kata- 
pulcie.

Broadwood musiał powtarzać to zaproszenie rów
nież i w mesie starszych oficerów, gdyż nazajutrz ku 
ogólnemu zdziwieniu Gordon z oficerem meteorolo
gicznym (por. Jewell R.N.V.R.) odlecieli z „Szerokim 
Drzewem” (tak przetłumaczyliśmy na „indiańsko-pol- 
ski” naszego pilockiego kompana obdarzając go tym 
staro-słowiańskim epitetem po piątym już chyba kie
liszku) jako pasażerowie na taki właśnie „joy-ride”.

Było to wydarzenie w historii okrętu bez prece
densu, gdy dowódca krążownika brał osobiście udział 
w patrolu powietrznym, podczas gdy okręt był po 
samą szyję zaangażowany w osłonie ważnego kon
woju.

Walrus, po wyrzucie z katakulty, wspiął się 
wysoko, zataczając duże koło nad majestatyczną 
grupą WS8B, poczem zniknął na kursie zachodnim 
w kierunku czarnego lądu. Komandor Cooper, który 
zastępował dowódcę na pomoście, dowcipkował, że 
Broadwood i pasażerowie polecieli podziwiać jezioro 
Nyassa, które było na lewym trawersie okrętu.

Po długiej nieobecności, Walrus wrócił symulu
jąc atak torpedowy na Exetera (nie miał zresztą 
torped) a przelatując nisko nad pomostem bojowym 
krążownika Gordon, „Meteor” i trzeci nieznany nam 
pasażer machali rękami na co cała obsada pomostu 
odpowiedziała zataczając w powietrzu elipsy białe- 
mi korkowymi hełmami, wsadzając je szybko na gło
wy, gdyż żar słońca w zenicie nie przebaczał „de
kadenckim europejczykom” zbyt długiej ekspozycji.

Następnego ranka, Walrus odleciał z nową par
tią 3-ech pasażerów i tym razem otrzymał polece
nie wykonania szeregu ćwiczebnych ataków bombo
wych na Exetera dla pożytku nudzącej się artylerii 
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przeciwlotniczej, której sprawność mogła być wkrót
ce poddana realnej próbie na Morzu Czerwonym.

Broadwood wzniósł swego „konia morskiego” na 
parę tysięcy stóp; nigdy jeszcze nie widzieliśmy 
tego wodnopłatowca na takiej wysokości. Na bez
chmurnym, tropikalnym niebie oba skrzydła i dno 
łodzi świeciły biało-srebrnym odbitym światłem 
przypominając żywo niemieckie bombowce widziane 
w lecie 1940 roku na południu Anglii.

Walrus rozpoczął lot nurkowy na Exetera z bra
wurą typową dla młodego aero-naval angielskiego. 
Gordon, od wczesnego ranka na pomoście bojowym 
po zarządzeniu ćwiczebnego alarmu przeciwlotni
czego. obserwował przez lornetkę zbliżający się wod- 
nopłatowiec. Działa średniego kalibru i broń maszy
nowa w wysokiej elewacji wykonywały ślepe, bez 
pocisków, działoczyny.

Autor, który w tym alarmie miał przydział 
przy lewo-burtowej centralce torpedowej śledził z 
podziwem wraz z resztą obsady pomostu halucynu- 
jącą szybkość z jaką zbliżał się nasz „cel”. Tuż 
nad pomostem, gdy brakowało zaledwie kilkaset met
rów do powierzchni wody pilot wyrównał lot. Był 
już tak nisko, że widać było jego zbyteczne na oceanie 
„samochodowe” koła z oponami, przymocowane do 
obu burt łodzi w której mieściła się kabina.

W tym momencie staliśmy się świadkami tragicz
nej katastrofy. Niewątpliwie pod wpływem nadmier
nego obciążenia inercyjnego skrzydła wodnopłatowca 
oderwały się od kadłuba i po chwili bezładne części 
wpadły do wody po prawej burcie krążownika.

Zanim samolot uderzył w powierzchnię morza 
Gordon zdążył jeszcze wykrzyknąć: „No! Good God, 
No!”. Reszta obsady pomostu obserwowała wypadek 
w głuchym milczeniu widząc dużą plamę oliwy, w 
której pływały drobne odłamki dumnego jeszcze parę 
chwil temu naszego samolotu.

Dowódca polecił Cooperowi wysłanie motorówki 
i manewrował okrętem, aby się zbliżyć na małej szyb
kości do wraku.

Niestety z pomostu nie widać było żadnego zna
ku życia wśród zacierających się już na niebieskiej 
powierzchni śladów po Walrusie. Po długich poszu
kiwaniach, sternik motorówki wyłowił bosakiem część 
tułowia Broadwooda, utrzymywanego blisko powierz
chni dzięki meawestce.

Po powrocie motorówki zwłoki pilota położono 
na rufie i przykryto angielską banderą wojenną. Sek
cja ratunkowa, której Richardson polecił to zadanie 
miała miny ludzi, którzy choć na krótko zetknęli się 
z martwym ciałem: mieszanina strachu, obrzydzenia, 
zakłopotania i żalu.

Pogrzeb morski odbył się na drugi dzień. Była 
to krótka i pełna godności ceremonia. Na śródokrę
ciu, tuż za aparatem torpedowym opuszczono reling. 
Na małej platformie, nie większej od nadstępki bar- 
kasowej szóstki ustawiono trumnę skleconą pośpiesz
nie przez cieślę okrętowego. Na rozkaz Richardsona 
cała załoga, tam gdzie stała na różnych pokładach, 
spardekach i pomostach, zdjęła nakrycia głowy. Biała 

bandera z wąskim krzyżem św. Jerzego była dostoj
nym całunem w tej ostatniej posłudze.

Kapelan okrętowy zmówił zwięzłą modlitwę. Ofi
cer wachtowy z obnażoną szablą dał znak wachcie 
honorowej, która z karabinami na prawym ramie
niu odpaliła 3 kolejne salwy dla uczczenia pamięci 
każdego z poległych.

Poczem, tak jak podczas manewru spuszczania 
łodzi w ruchu (okręt szedł normalną szybkością utrzy
mując swoją pozycję w konwoju) dwóch marynarzy 
zluzowało zaimprowizowane zatyczki i trumna, nie- 
popychana, zsunęła się powoli po desce wpadając do 
wody równolegle do burty i znikła na zawsze w głę
biach Oceanu Indyjskiego.

Gordon stał na rufie z oczyma zgubionymi w 
dalekim horyzoncie. Musiał w tej chwili przeżywać 
gorzki żal, gdyż zadaniem dowódcy jest wszystko prze
widzieć, wszystkiemu zapobiec . . .

Po powrocie do gunrumu czytaliśmy cicho długie 
rozdziały K.R.A.I-u, — regulaminu służby okręto
wej — wszelkie słowa komentarzy wydały się zbyt 
banalne wobec majestatu śmierci.

30 czerwca okręt przeszedł ponownie równik, 
tym razem dochodząc do niego od południa. Do logu 
okrętowego autor dublujący rolę oficera wachtowego 
wpisał z pewną dumą:

„Wachta 8-12. Kurs na żyro 030. Szybkość 
18 węzłów. W kompanii z konwojem, jak 
uprzednio. Szerokość geograficzna = 0; 
długość 49.05 E.

M.W. podchorąży mar.woj.polskiej”.

Tekst ten oczywiście skrócony symbolami Royal 
Navy i skreślony w języku Shakespeara.

Pewnej nocy w pierwszym tygodniu lipca, gdy 
konwój szedł już kursem płn. wschodnim w kierunku 
Arabistanu, z hamaków podwieszonych solidnie na 
hakach przynitowanych do pokładnicy, na pomieszcze
niu podchorążych słychać było przyciszoną rozmowę 
w dziwnym dla krążownika narzeczu:

„Ci Zulusi umieją lepiej zdzierać jak „nasi” z Na
lewek” . . . dziesięć szylingów za przewiezienie rikszą 
z portu do Athlone Gardens.. . „Przynajmniej auto
busy są bezpłatne ... ale tylko dla umundurowanych 
aliantów! Zwariowałeś? Wszyscy strażacy i kominia
rze z Durbahu kupili sobie czapki z daszkami i jeżdżą 
oddawna na gapę . .

Na Marinę Paradę widziałem Coopera wsiadają
cego do taksówki z jakąś grubą holenderską blondyną 
... to chyba nie on, podobno to zawzięty mysogi- 
nista! Do końca miesiąca zostało mi 10 penów..

Te fragmenty rozmowy były pisane w pozycji 
leżącej w hamaku i „na żywca”. Nie było wątpliwości, 
że krótki pobyt w Natalu wstrząsnął psychiką pod
chorążych, nie mniej niż czysto wojenne emocje w 
ostatnich dwóch miesiącach. Istotnie po tak długim 
pobycie na oceanie zdała od normalnego życia naszej 
20 wiecznej cywilizacji, pierwsze godziny na barwnym,
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tętniącym życiem lądzie były przeżyciem zupełnie in
nego rodzaju.

Czuliśmy się zaambarasowani zainteresowaniem 
jakim obdarzała nas ludność tutejsza obu płci, jakby 
wypisane było na naszych czołach: „prosto z morza”. 
W autobusie idącym od portu do centrum miasta i 
przeznaczonym „tylko dla europejczyków” gdy Wań- 
kowski wyjął portmonetkę, jakaś leciwa durbanianka 
poleciła mu szybko schować pieniądze.

Konduktor też zdaleka wymachiwał odmownie 
ręką, jakby się odganiał od złego ducha. Ktoś się 
zapytał o nasze pochodzenie. Na słowo „Polska” po
kazały się dookoła uprzejme uśmiechy.

„Wy przynajmniej walczyliście!”

Wzmogło to raczej nasze zakłopotanie, gdyż na
sza ćwiczebna szermierka na bagnety na Grandę 
Jetee Casablanki we wrześniu 1939 żadnego Niemca 
na drugi świat nie wysłała. Ta niezasłużona admiracja 
była zatruta świadomością, że na mogiłach tych praw
dziwych bohaterów, co polegli w kraju za Wolność 
jest wciąż niebezpiecznie kłaść kwiaty. Dzielnica hand
lowa Durhanu o eleganckich sklepach i przedwojen
nym wyborze towarów, skusiła nas do zakupów. Jasiek 
Wańkowski, z którym autor dzielił pierwsze wyjście 
na ląd. był szczęśliwym posiadaczem przenośnego gra
mofonu. Oczywiście nieliczne i grane „wkoło Wojtek” 
płyty od miesiąca marca były już mocno wytarte, a 
igły zupełnie nieostre.

Po „naradzie wojennej” udaliśmy się do dużego 
sklepu muzycznego na którego witrynach przykle
jony był duży afisz z fotografią Niedzielskiego, a 
famous Polish pianist . . .

Skromne pensje podchorążych urosły w naszych 
portfelach wobec niemożliwości wydatków na peł
nym morzu (poza kontem alkoholowym i niedrogą 
mesą) i czuliśmy w sobie potęgę Krezusów.

Za plecami autora szperającego zawzięcie w nie
zliczonych klasycznych seriach płyt ze znanymi tytu
łami utworów Griega, Ravela, Czajkowskiego i Chopi
na odezwał się miękki głos dziewczęcy:

„Can I help you?”
Kiedy Cerwantes zobaczył po raz pierwszy an

daluzyjskie bóstwo, które dało mu materiał do opisu 
Dulcyneji, przed zamoczeniem pióra w atramencie, 
powinien dla wzbogacenia doświadczenia literackie
go wziąć pierwszy statek do Durbanu i napewno ulep
szył by jeszcze lirykę słów opisujących urodę bogdanki 
pogromcy wiatraków.

Sprzedająca płyty natalska Venus miała nietylko 
„włosy ze złotych nici, oczy jak słońca, usta koralowe, 
brwi jak łuki tęczy, perliste zęby i alabastrową szyję” 
ale i smukłą idealnie proporcjonalną figurę otoczoną 
delikatnym zapachem dobrych perfum, które w pros
tym celowniku i odległości pół metra na kursie unie
możliwiło obserwatorowi upewnienia się czy nie ma 
do czynienia z nieziemskim zjawiskiem, a zamroczone 
soczewki oczu nie mogły zwiększyć ostrości tego 
niespodziewanego mirażu.

„Yes, indeed ... er. . en . . . anything by Chopin, 
please”. Kiedy z Wańkowskim opuściliśmy sklep mu
zyczny, w naszych kieszeniach nie szeleściały już żad
ne funty, ale dzwoniły tylko miedziane peniaki. Nato
miast w obu rękach nieśliśmy z ostrożnością ciężkie 
pakunki różnorodnych kolekcji płyt gramofonowych, 
jako że i Jasiek nie mógł się oprzeć wdziękom egzo
tycznych natalek. Po ponownie bezpłatnym transpor
cie, do doku, weszliśmy dumnie na pokład Exetera 
dołączając do naszego „James fighting ships” tonnażu 
kilka kilogramów „skondensowanej muzyki”.

W dodatku do pokaźnego zbioru szopenowskich 
etud i nokturnów, obciążała niesione paczki komp
letna wersja szeherezady Rimskiego-Korsakowa, jako 
przyjazny gest w kierunku naszych nowych — od 
22-go czerwca — aliantów.

W istocie o ile można było wierzyć durbańskiej 
prasie, Hitler napadł zdradziecko na swego dotych
czasowego sojusznika Rosję Sowiecką i walki toczą 
się znów na terenie historycznej Polski!

W dziesięć dni później, gdy Exeter z konwojem był 
już w Zatoce Adeńskiej, radio z Kairu podawało, że 
niemieckie zmotoryzowane kolumny są już u wrót 
Smoleńska i sieją zniszczenie na Ukrainie.

Tuż przed wejściem krążownika do Adenu, kon
wój WS8B kierujący się z Bab el Mandeb, żegnał 
się po morsku, to jest flagami sygnałowymi ze swoim 
wiernym owczarkiem reprezentującego w najbardziej 
krytycznych momentach całą Royal Navy . . .

Komandor Arbuthnot będący teraz pod opieką 
skrzydeł R.A.F.’u mógł po raz pierwszy istotnie odet
chnąć mając już pewność, że ta długa podróż zakoń
czy się szczęśliwie, a w dowód wdzięczności w dodat
ku do niezliczonych rzutów barwnych sygnałów na 
falach, błyskał z pomostu George’a niezmordowany 
Aldis przekazujący różne tradycyjne kurtuazyjne eulo- 
gie zakończone sakramentalnym życzeniem pomyśl
nych wiatrów.

4 lipca 1941 Exeter stanął przy molo w Adenie. 
Podczas gdy okręt pobierał ropę z podmorskiej cys
terny, której wąż pomysłowo przymocowany do 
boji został przyciągnięty na pokład przez holownik 
(głos komandora ppor. Coopera dolatywał z dziobu 
przez iluminatory) Białowski z autorem przebierali 
się w wyjściowe tropiki z zamiarem oglądnięcia po
bliskich wykopalisk odkrytych w 1835 roku przez 
brytyjskiego porucznika Playfair’a, co do których po
chodzenia do dziś dnia są tylko domysły.

Baseny i wodociągi były podobno zbudowane 
3000 lat temu przez królową Sabę, znaną ze Starego 
Testamentu jako jedną z 300 żon Salomona. Po wyj
ściu z dockyardu, czując na plecach podejrzliwe spoj
rzenia celników, którym kiwnęliśmy tylko ramionami, 
że nie mamy niczego do zadeklarowania, skierowa
liśmy się do centrum miasta szukając transportu.

Wulkaniczne, o piaskowym kolorze skały, suche, 
drgające w słońcu powietrze, brak zieleni, brunatne 
domy administracji tworzyły krajobraz o aspekcie 
dantejskim. Istotnie jeżeli istnieje piekło na ziemi, to 
właśnie stąd można do niego łatwo dojechać taksówką.



18 NASZE SYGNAŁY

Tymże pojazdem z arabskim szoferem „przewodni
kiem” (ten samozwańczy haroński tytuł podniósł na 
naszą niekorzyść kurs taksówki o rupię wyżej) przy
byliśmy na opisane w locji miejsce.

Baseny na wodę deszczową były pokaźnych wy
miarów, ale woda w nich wyschła na pieprz parę ty
sięcy lat temu. Przy kamienistej studni stał młody, 
ubrany na biało arab w turbanie na głowie, patrząc 
na nas wyczekująco. Gdy podeszliśmy bliżej, poka
zał nam uprzednio przygotowany duży kamień, któ
ry wpuścił bez słowa do studni. Szofer-przewodnik — 
raczej Hassan Ali niż Haron — stanął też za naszymi 
plecami. Po dłuższej ciszy kamień uderzył o dno. 
„Trzysta stóp” — powiedział z chrapiącym w gardle 
angielskim.

,Kto zbudował tę studnię?” — pokazał nam białe 
zęby i kiwał głową, że nie rozumie naszego angiel
skiego. „Król Salomon” wyręczył go nasz przewod
nik. „A może jedna z jego żon?” — próbowaliśmy 
się powołać na autorytet naszej morskiej księgi mądro
ści. Arabowie robili rękami gesty, że to niesmaczny 
żart. Kobieta w pojęciu arabskim jest tylko zdolna 
do gotowania posiłków czy do rodzenia dzieci dla ich 
panów i władców, jakże więc mogła projektować 
jakieś budowle? Dawno była królowa Saba, bardzo 
dawno . . . Rzekomo nie mówiący po angielsku arab 
wyciągnął rękę „bakczysz sirs?”.

Trudno mu było odmówić pół rupii, wrzucił ka
mień do studni . . . niezaprzeczalnie.

Od wykopalisk szofer wiózł nas „starym szla
kiem angielskich turystów” do oazy Sheikh Othman. 
Serpentyna nowoczesnej drogi prześlizgiwała się mię
dzy jarami skalnymi, odkrywając od czasu do czasu 
niebieskie wody Bab el Mandebu. Po minięciu lot
niska zapełnionego Blenheimami i Gladiatorami które 
były w pełnym alarmie (bitwa powietrzna nad Cyre- 
najką była jeszcze w toku) szofer zatrzymał się przed 
koszarami pułku kawalerii . .. wielbłądziej (słowo „ka
waleria” nie pasuje z racji etymologicznej do tego ro
dzaju broni, ale gdyby te garbate czworonogi zostały 
wcielone do polskich sił zbrojnych, jeździli by na 
nich napewno nasi kawalerzyści z braku innych spec
jalistów w manewrowaniu tymi stękającymi z wściek
łości „okrętami pustyni”).

Wyszliśmy rozprostować nogi. Na nasz widok 
hinduski wartownik przy bramie sprezentował broń 
trzaskając karabinem tak energicznie jakby go uczył 
conajmniej bosman Graban! Odsalutowaliśmy z na
maszczeniem.

Takiej dyscypliny nie widzieliśmy oddawna. Na 
placu ćwiczeń koszarowych stały liczne i wiecznie w 
złym humorze dromadery osiodłane, z karabinami 
przymocowanymi równolegle do kulbaków. Kilku 
rosłych o hardym spojrzeniu brodziastych wojowni
ków z Camel Corps w jasno zielonych turbanach krę
ciło się koło wartowni. Ci to napewno będą „ruthless” 
z nieprzyjacielem, o ile się do niego wogóle dostaną, 
bo narazie „but jest na innej nodze” jak mówią nasi 
ciężko wypróbowani przez ostatnie wydarzenia w Gre
cji i Afryce Północnej, alianci.

Michał zauważył już uprzednio, że cały ruch dro
gowy jest kierowany przez hinduskich policjantów, 
którzy pilnują arabskich żołnierzy i szczególnie nacjo
nalistycznych cywilów. To mistrzowskie posunięcie 
brytyjskiej polityki kolonialnej nie uszło uwagi bystre
go obserwatora z Kobrynia, choć tubylcom ten stan 
rzeczy musi wydawać się zupełnie normalny.

Oaza w Sheikh Othman przekroczyła nasze naj
śmielsze nadzieje. Był to gęsty gaj palmowy ofiaru
jący zbawczy cień. Jak okiem sięgnąć błyszczały wo
dotryski, sadzawki, strumyki. . . Słodka woda ten naj
większy skarb w tej okolicy była wszędzie widoczna 
w hojnej rozrzutności. Wśród drzew ptaki o jaskrawo 
barwnych piórach szybowały majestatycznie nie odla
tując na palmy na nasz widok. Ogromne motyle o 
bajkowych deseniach na skrzydłach przesiadywały w 
pobliżu bez żadnej obawy na egzotycznych kwiatach. 
Porównanie z rajem rzucało się w oczy. Gdzieś tutaj 
— według Mahometa — żyli szczęśliwie Adam i Ewa, 
dopóki niecny, a zazdrosny wąż (który przypełzał na
pewno spod wulkanicznych skał piętrzących się dziś 
jeszcze nad Bab el Mandebem) nie zepsuł im tej sie
lanki. To piękno natury musiało dawać od zarania 
dziejów natchnienie prorokom, tu odbywały się alianse 
między Stwórcą i człowiekiem, stąd wychodziły we 
wszystkich kierunkach kompasu wciąż udoskonalone 
koncepcje religijne. Przewodnik ocknął nas z tych 
metafizycznych rozważań:

„8 rupii na liczniku”'

W mig byliśmy z powrotem w taksówce. Dokąd 
teraz? „Do Złotego Mohuru!” — brzmiała jednogłoś
na odpowiedź. W tej słynnej dla miejscowej „arysto
kracji” pływalni czekał na nas Jasiek. Basen był na
pełniony słoną wodą, mającą „własny dostęp do mo
rza”, odgrodzony przezornie metalową siecią, po
dobno aby nie dopuścić do jego wnętrza wyjątkowo 
natrętnych i niełatwo ustraszonych rekinów. „Hassan” 
zatrzymał na chwilę taksówkę w dzielnicy handlowej, 
gdzie można było nabyć różne ręcznie wykonane 
ciekawostki przez cechowników z Hadramatu i pro
wadził na nasz koszt (licznik wciąż chodził) zawzięty 
flirt z jakąś zakwefioną pięknością w skórzanych san
dałach w takim chropowatym języku, że nawet taki 
zawzięty entuzjasta studiów fonetycznych jak profe
sor Higgins, porzucił by te badania i zabrał by się 
do kopania ogrodów. Opuszczając na chwilę nasz po
jazd weszliśmy do najbliższego kramu z pamiątkami. 
Najciekawszym dziwolągiem nie był żaden ręczny 
wyrób, ale zasuszona syrena morska, której ludzka 
twarz nie miała w sobie niczego z urody królewny z 
bajki Andersena. Przez chwilę autor rozważał z Bia- 
łowskim czy istotnie nie kupić tego gada — wyglą
dał raczej na ohydną rybę wymiaru dużego śledzia — 
i podrzucić go pokryjomu Wańkowskiemu do hama
ka. Sklepikarz — Arab nie mógł zrozumieć naszego 
polskiego (a tym bardziej prawdziwych powodów 
wybuchów radosnego śmiechu wątpliwych klientów, 
gdy delektowaliśmy się wyobrażeniem jaką minę zrobi 
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Jasiek znajdując podwieszoną na stroplinkach taką 
towarzyszkę marzeń) i patrzył na nas podejrzliwie 
podnosząc cenę do 5 rupii, co nas odrazu ochłodziło 
w tych niekoleżeńskich zamiarach.

W Złotym Mohurze odkryliśmy bez trudności 
Wańkowskiego, który opalony na bronz, odróżniał 
się od biało-skórnych anglosasów. Jasiek demonstrując 
z dumą bicepsy wyrobione na Iskrze nurkował co 
chwila, z niskiej zresztą trampoliny interesując nie- 
tylko podziwiających go kelnerów hinduskich, ale 
również czyhające nazewnątrz rekiny, przepływa
jące całą długość ochronnej sieci crawlem, którego 
nauczył się w „piscine municipale” w Casablance.

Po powrocie z Exetera w trójkę, zastaliśmy w gun- 
rumie Surzyna, sączącego przez słomkę „gin tonie” 
(przypadła jemu krótka zapałka w losowaniu, gdyż 
według zarządzenia z.d.o. „Cowboja-polakożercy” — 
przynajmniej jeden polski podchorąży musi służbowo 
zostać na okręcie na postojach krążownika w portach 
zagranicznych).

Piotr miał już dla nas niewesołe wiadomości: 
okręt jest w 2 godzinnym pogotowiu i jutro będzie 
odkotwiczenie. Nie przeszkadzało to jednak wy
brać się—bez zaproszenia—tej że nocy na bal Czer
wonego Krzyża gdzie po kupieniu w kramie hindus
kim długich białych spodni (w szortach nikogo nie 
wpuszczano) próbowaliśmy z małym szczęściem por
wać do tańca nieliczne waafki, wrensy, faany czy 
ats’ki. ale w proporcji conajmniej 50 tancerzy na 
jedną tancerkę. Tylko szampionowie stumetrówki czy 
trójskoku mieli szanse sukcesu stawienia się na czas 
przed wybranką, gdy brzmiały pierwsze dźwięki 
orkiestry tanecznej.

Na domiar złego Gordon z Richardsonem i szta
bem lokalnej admiralicji siedzieli przy honorowym 
stole i chcąc nie chcąc musieli zaobserwować nasze 
nieprzepisowe białe rurki spodni, której raczej na 
spacer nad Gangesem, niż na strój galowy oficerski 
się nadawały.

Nazajutrz, już na morzu, Richardson nie odsalu- 
towal polskim midshipmanom na rufowym pokładzie, 
co było symptomem złego humoru i niełaski.

Po wyjściu z Adenu 6 lipca H.M.S. „Exeter” 
skierował się znów na południe i po pięciu dniach 
podróży szybkością ekonomiczną wszedł o świcie 
II lipca do Mombasy. Ponowne przejście równika 
nie było już nawet komentowane, a raczej absorbo
wał wszystkich przenikliwie zimny wiatr, który wy
pad! na krążownik zza cyplu Gardafui podnosząc w 
bardzo krótkim czasie na spokojnym Oceanie Indyj
skim szumiące szmaragdowe fale przypominające 
jesienny Bałtyk.

Mombasa-port wywozowy Kenii — ten sam do 
którego przybyli sienkiewiczowscy bohaterowie z 
„Pustyni i Puszczy” Staś Tarkowski i Nelly Rawlinson 
— przywitał nas zielenią, niepokojącymi zapachami 
tropikalnych kwiatów i cieniem palm daktylowych.

„Kowboj” z nowymi paskami komandora-porucz- 
nika na epoletach przybył do gunrumu wyznaczając 
dwu „ochotników” na obiad w rezydencji guberna

tora. Angielscy midshipmani czując co się święci ukryli 
się przezornie pod stołem mesowym i tegoż popołud
nia Wańkowski z autorem, którzy nieopatrznie dys
kutowali możliwości wyprawy do dżungli stojąc 
plecami do drzwi wejściowych — zajechali przysłanym 
na okręt bentley’em do białego pałacyku o smukłych 
marmurowych kolumnach ozdabiających główne wej
ście. Gubernator z małżonką nie pokazali po sobie 
żadnego zdziwienia, gdy witając nas na terasie nie 
mogli nie zauważyć młodego wieku tych „oficerów re
prezentujących Exetera”, nie mówiąc już o naszym 
nie zupełnie oksfordzkim akcencie. Przeciwnie, gdy 
się dowiedzieli że jesteśmy Polkami prześcigali się 
wzajemnie w uprzejmościach i honorach. Chociaż po
za nami było na obiedzie paru „pongosów” i lotników 
z australijskiego RAF’u gubernatorowa posadziła nas 
po swej prawej i lewej ręce, a pierwszy toast był dla 
„naszych polskich aliantów”. Dostojna małżonka 
nakładała osobiście smakołyki i przystawki na porce
lanowe „old England” talerze, podczas gdy ogromny 
wzrostem i czarny jak noc grudniowa Kikuju trzymał 
przy nas srebrną tacę na której — o ironio losu! — 
był cienko pokrajany spam i corn beef, ten sam na 
który już nie mogliśmy patrzeć na Exeterze. Rozmowa 
towarzyska toczyła się na tematy nie mające nic wspól
nego z wojną co było oczywiście po tym co się stało 
z nieszczęsną ofenzywą „Topór wojenny” generała 
Wavella w Cyrenajce w . . . dobrym tonie.

Gubernator opowiadał nam o różnych safari w 
stronę Kilimandżaro, której śnieżny szczyt o 5890 met
rach. robi z alpejskiego Mont Blanc karzełka. U pod
nóża tej góry są rezerwaty zwierzęce największe w 
Afryce i pomimo oficjalnej ochrony kłusownicy mu
rzyńscy zabijają tam setki antylop, lwów i żyraf.

„Lions are very sweet” dorzuciła gubernatorowa, 
są zupełnie oswojone, podchodzą do samochodów po
kazując fotografom małe lwiątka, które bawią się zu
pełnie jak koty — „its a shame to kill them”.

Po powrocie na okręt zaobserwowaliśmy duże 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w gunrumie oznaj
miające, że wyjście na ląd ogranicza się tylko do 
portu Kilindini i Miasta Mombasa (po murzyńsku 
Mvita), a że wszelkie wycieczki w głąb lądu są zaka
zane. Nazajutrz gwizdki i trąbki zarządzały już zamy
kanie drzwi wodoszczelnych i krążownik wypełniony 
ropą i słodką wodą wyszedł w morze z rozczarowaną 
załogą, bo nawet ci co dotarli do miejscowych barów 
znaleźli tam tylko kwaśne, australijskie piwo.

13-tego lipca okręt był już znowu na morzu z 
obiecującym kursem na południe. Wyjście z portu w 
feralną datę nie podobało się zabobonnej załodze, 
szczególnie gdy 15 lipca Exeter przyłapał sygnał radio
wy wzywający ratunku przez jakiś SS „Mahaut”, 
który podawał swoją pozycję między wyspą Mafią i 
Dar es Salaamem. Mahaut był podobno ścigany przez 
nieznany statek, który mógł być zakamuflażowanym 
krążownikiem pułapką. Exeter zawrócił natychmiast 
na północ i zwiększył szybkość do 20 węzłów. Gordon 
zarządził nawet ćwiczebny alarm bojowy, bębniły po 
pokładach buty biegnących na przydziały obsad dział 
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i aparatów torpedowych, brzęczały różne dzwonki 
komunikacyjna jak za „dobrych czasów Bismarka”. 
Potter obliczył pozycję Mohauta odległą o 400 mil; 
dowódca podał przez głośnik dla wiadomości całej za
łogi powód zwrotu na kontrakurs i dyskutował z na
wigatorem czas przybycia na miejsce dramatu o 
świcie, w żadnym wypadku nie chcąc się wplątać w 
nocną akcję.

Ci którzy liczyli że okręt — po zwycięstwie nad 
korsarzem — zawróci do Zanzibaru i będą zaproszeni 
na kolację do sułtana urozmaiconą tańcem bachantek 
z jego haremu, wykonywali z pewnym entuzjazmem 
ślepe działoczyny. Nowy sygnał z S/S Mohauta wy
jaśnił jednak inaczej sprawę: Korsarz okazał się in
nym . . . przyjaznym brytyjskim frachtowcem idącym 
do Dar es Salaamu. Exeter zawrócił ponownie na 
kurs 210, zmniejszając szybkość do ekonomicznych 
14 węzłów . . .

18 lipca krążownik wszedł do Durbanu i gdy 
podawano rzutki na molo orkiestra morskich strzel 
ców grała bardzo marsjalne marsze jakgdybyśmy 
istotnie odnieśli nad kimś zwycięstwo.

W mieście (znowu z Wańkowskim) po zakupie 
nowych płyt gramofonowych w znanym już sklepie 
muzycznym — Czajkowski i Ravel tym razem — gdzie 
wisiała wciąż fotografia Niedzielskiego, ale nie było 
już cerwantowskiego bóstwa, spędziliśmy czas na te
rasie Marina Hotelu, skąd cieszył oczy widok na błę
kitną zatokę i ruch różnokolorowych luksusowych 
pojazdów przesuwających się w nieskończonym łań
cuchu Chryslerów, Buicków, Bentlejów i Rolls 
Royców wzdłuż zatłoczonego spacerowiczami Marinę 
Paradę. Najbardziej reprezentacyjne samochody były 
z Johannesburga i Kimberley gdzie podobno złoto 
i diamenty „walają się na ulicach” ; to niezaprzeczalne 
bogactwo „białych” pozwoliło im uzurpować mit wyż
szości nad „czarnymi” — choć nie zgadzał by się z 
nim nasz wileński wieszcz, który „rozszerzanie granic 
i praw uzależniał od ulepszania serc i charakterów”, 
a w apartheidzie nie ma miejsca na te dwa przymioty.

Belgijski „maitre d’hotel”, który poganiał obsłu
gujących stoły Zulusów przebranych na kelnerów, 
wdał się z nami w konwersację, w której nam wyjaśnił, 
że ten duży ruch w mieście jest pożegnalną gorącz
ką dużego kontyngentu wojsk południowo-afrykań- 
skich, które odchodzą wkrótce do Adenu eskortowane 
przez brytyjski pancernik. Te „oficjalne tajemnice” 
były dla nas niemiłą rewelacją, gdyż ten „pancernik” 
to napewno był jedyny w Durbanie okręt wojenny 
H.M.S. „Exeter”, a eskortowanie konwoju o którym 
wiedziało całe miasto nie miało dobrej augury. Gdyby 
to było na północy, niemieckie U-boaty strzelały by 
do nas torpedy już chyba w porcie. Nie mniej jednak 
wyjście na morze 23 lipca 1941 odbyło się bez żadnego 
incydentu i 7 transportowców wypełnionych ochotni
kami do „walki tylko na terenie Afryki” a mających 
w papierach wystarczające dowody, że są . . białymi 
europejczykami, szło potulnie za rufą Exetera.

Były to M/V Dilwara (Komodor). S/S „Elisabeth- 
ville”, „City of Canterbury”, „Dunera”, „Lllandaff 

Castle” i „Nova Scotia” — wszystkie sześć powiewa
jące z masztów „czerwoną szmatą do kurzu” jak to 
określają nasi alianci swoją banderę handlową i je
den „cudzoziemiec” pokaźny, dwukominowy M/V” 
Nieuw Holland”.

Był to pośpieszny konwój. W Kanale Mozam
bickim krążownik przeprowadzał intensywne ostre 
strzelania artylerii przeciwlotniczej dla uciechy dur- 
bańskich wojaków. Porucznik Jewell R.N.V.R. wy
puszczał z biura meteorologicznego okrągłe baloniki 
przeznaczone normalnie do sądowania atmosfery i 
określania kierunków wiatru; najpierw pom-pomy, a 
później 100 milmetrówki ziały ogniem do tych kru
chych celów. Gordon zasmakowawszy roli wojennego 
jeźdźca apokalipsy — nie chciał zapewnie pokojo
wych nastrojów w jakich była załoga na Atlantyku 
podczas pierwszego przejścia równika — i trzymając 
okręt w wachtach bojowych robił popisowe manewry 
dla przypodobania się już i tak pełnemu admiracji 
komodorowi na Dilwarze.

Nie tylko załoga pokładowa ale nawet motorzyści 
i palacze mieli pełne ręce roboty, gdyż wciąż dźwięczał 
telegraf maszynowy dyktujący zmienne szybkości, to 
dla stawiania zasłony dymowej chroniącej konwój 
przed fikcyjnym korsarzem „zbliżającym się spod 
Zanzibaru” (nauka Mahauta nie poszła w las), to do 
robienia różnych taktycznych zygzaków aby postawić 
nieprzyjaciela po oświetlonej, po słonecznej stronie 
horyzontu, strzelając z głównej artylerii w pusty ho
ryzont na wschodzie (co prawda tylko po dwa pociski 
z każdej z naszych 8-calówek).

Nawet dla autora przyszedł „historyczny” mo
ment gdy Gordon który nie zapomniał o ostatnich 
sukcesach U-boatów (a może też słyszał podobne nie
dyskrecje na lądzie jak my w Marina Hotelu) polecił 1 
mu wezwać przez centralkę torpedową obsadę bomb 
głębinowych na rufie, nastawić na ostro jedną „i tyl
ko jedną” bombę i wydać rozkaz do rzucenia jej na 
imaginacyjny podwodny cel. Wszystko poszło spraw
nie i po chwili wytrysła wysoka fontanna wody blisko 
za naszą rufą, co na pewno nie zachwyciło naszego 
oficera mechanika komandora A.H. Drake’a.

5 sierpnia po przejściu po raz czwarty równika, 
znaleźliśmy się znów w Adenie. Konwój wojsk Po
łudniowo Afrykańskich — niemolestowany przez ni
kogo za wyjątkiem delfinów — poszedł na Morze 
Czerwone. Gdzie były U-boaty? Czyżby zaimpono
wały im istotnie rokamboleskie popisy Extera pomię
dzy Assomption i Mogadishu?

Postój w kolonii był bardzo krótki, nie było wyj
ścia na ląd i po pobraniu ropy okręt wyszedł naza
jutrz z portu uzbrojony w nowy samolot typu Walrus, 
który wstawiono pośpiesznie na oddawna pustą, smut
ną katapultę. Nowy pilot, podporucznik Brougham, 
blondynek o niebieskich oczach, jeszcze młodszy od 
Broadwooda został przydzielony do gunrumu. W od
różnieniu od swego tragicznie straconego, a niezna
nemu mu poprzednika nie odmawiał on ani ginu ani 
whisky ani „żadnej rzeczy która z baru jest”, a o 
Polakach z którymi miał konkakty kieliszkowe na 
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całym Bliskim Wschodzie miał standardową opinię 
„że piją jak gąbki” i zacierał ręce widząc w książce 
mesowej że nasze konta alkoholowe, mają poważne 
i niewykorzystane kredyty.

Exeter szedł dużą szybkością na wschód, mając 
przez długi czas po lewej burcie żółte piaski Hadra- 
mautu, poczem dźwięczne w nazwie brytyjskiej wyspy 
Kuria Muria. Droga na wschód poprzez Morze Omań- 
skie mogła prowadzić tylko do Indii. Od 8-go sierpnia 
nie widać już było żadnego lądu i nawigacja odby
wała się tylko z ciał niebieskich i chociaż na nocnym 
gwiaździstym niebie nie brakło objektów łatwo od
szukanych w atlasie astronomicznym, mglisty hory
zont i kołysanie się okrętu w objęciach 
nowego dla nas wiatru: monsumu, nie pomagało w 
braniu precyzyjnej wysokości gwiazd nad horyzon
tem. Wykłady szkolne dla podchorążych zajmowały 
czas wolny, międzywachtowy urozmaicony egzamina
mi z teorii artyleryjskiej, locji, oceanografii, broni 
podwodnej, astronomii, wiedzy okrętowej, sygnalizacji, 
regulaminów . . .

10 sierpnia w południe byliśmy wciąż gdzieś na 
Morzu Omańskim ale już z pewnością w pobliżu 
brzegów półwyspu dekańskiego. Okręt szedł szyb
kością 22 węzłów, kursem 100. Na pomoście bojo
wym gdzie stała zwykle wachta Potter cicho rozma
wiał z dowódcą, sygnaliści wachtowi wodzili w 
swych sektorach, pro forma, lornetkami po parującym 
horyzoncie. Nagle na brezent okrywający zapasowy 
kompas magnetyczny wylądował duży owad, rozpoz
nany natychmiast jako szarańcza. Ten ogromny „ko
nik polny” przybył jakby znikąd i spowodował pewne 
zamieszanie na pomoście.

„Jaka jest odległość do lądu?” zapytał niespokoj
nie Gordon. Potter podszedł powoli do mapy leżącej 
na stole nawigacyjnym w schronie na tyle pomostu 
i manipulując cyrklami po chwili odczytał: „350 mil” 
Opanowany z natury Szkot Gordon żachnął się na 
to. „A jak daleko mogą latać takie owady?” Nikt, 
nie wyłączając Pottera nie mógł dać odpowiedzi na 
takie pytanie.
Dowódca musiał napewno szamotać się sam z sobą, 
czy nie wydać rozkazu zmniejszenia szybkości; ten 
ostatni rozkaz byłby oczywiście wotum nieufności 
dla Pottera. Na centralce torpedowej autora wylądo
wała druga szarańcza. Gordon zacisnął zęby i odwró
ciwszy się w stronę dziobu obserwował długo przez 
lornetkę niewyraźny horyzont, ale żadnego rozkazu 
nie wydał. W takich momentach wszyscy czują samot
ność i rozterkę dowódcy okrętu.

11 -go sierpnia Exeter stanął przy molo w Bom
baju, nawigacja była bezbłędna, a szarańcze zostały 
uznane jako wybitnie dalekosiężne owady!

Kiedy po odboju wachty polska czwórka szyko
wała się do losowania zapałek — krótka zapałka ozna
czała służbę na okręcie — w grze była może jedyna 
w życiu okazja zobaczenia Indii. Pierwszy ciągnął 
Piotr Surzyn i drżącymi palcami wylosował długą 
pałkę. Drugi z kolei był Michał — pociągnął i skrzy
wił się: głowa fosforowa miała tylko tułów, brakło 

jej nóg. Automatycznie Wańkowski i autor mieli 
kraj obejmujący szóstą część ludzkości u swych stóp 
na ca. 6 . . . godzin.

Indie... kraina wiedzy tajemniczej, odsłoni 
wkrótce swe oblicze .. . śpiewał Piotruś goląc się w 
łazience. Locja na temat Bombaju była powściągliwa. 
Nazwa miasta wywodzi się od bogini Mumba, czczo
nej przez starożytnych braminów. Pretensje angiel
skie do niego wyłoniły się w Mahratta wojnie (1782) 
kiedy to nasi energiczni w tym okresie alianci usu
nęli i z portu, manu militari, nie tylko ówczesnych 
portugalskich władców z ich królową Katarzyną Bra- 
zanzą, ale i pretendujących do samorządu braminów, 
którzy uciekli do Delhi. O Ghandim księga morska 
oczywiście nie wspominała, a przecież on to cała du
sza Indii. Mahatma to więziony przez władze bry
tyjskie, to na prowizorycznej wolności, głosi bardzo 
originalną drogę do niepodległości swego kraju po
lecając swym ziomkom bierny opór „radżowi” brytyj
skiemu. Szanuje go nawet wice-król wysoki (tylko 
wzrostem o ile trzeba wierzyć amerykańskim dzien
nikarzom) Lord Linlithgow. Ghandi czytając o ucisku 
Polski pod okupacją wyrażał publiczne potępienie 
hitlerowskich metod, przemawiając do swojej „Con- 
gress Party” użył słowa „polska satyagraha” co w ich 
języku oznacza „cierpienie bez wytchnienia”.

Nadzieja zobaczenia Ghandiego była oczywiście 
znikoma, gdyż mieszka on o setki kilometrów na pół
noc w wiosce zwanej Sevagram i to w dość nowo
czesnych warunkach, gdyż jego „aszram” posiada 
prywatną linię telefoniczną do komitetu central
nego Partii Kongresowej. Gdy przyjmuje kogoś na 
audiencji odbywa się to w absolutnym sam na sam, 
osłaniany nazewnątrz aszramu przez osobistą gwardię 
wiernych naśladowców którzy go czczą jakgdyby był 
starożytnym bogiem.

Wyzwolenie Indii wydaje się jednak jeszcze nie 
na jutro. Na bramie wejściowej do Delhi administra
cja brytyjska odpowiedziała na ambicje wyzwoleńcze 
sławnym napisem: „Wolność nie spływa sama na kraj. 
Jego mieszkańcy powinni się do niej podnieść jak 
do zasłużonego błogosławieństwa”. Jak dotychczas 
pół miliona Hindusów walczy już u boku sił bry
tyjskich, co niewątpliwie zaważy o przyszłości ich 
kraju.

Piotr oglądał się z satysfakcją w lustrze podzi
wiając własne gładko wygolone oblicze. „A ja idę 
obejrzeć tutejszych jogów”. Zaimponowało to auto
rowi, który niesłusznie podejrzewał Surzyna, że on 
tylko interesuje się popijaniem cinzana ... „Pójdziemy 
razem, if it pleases you!” Piotr przystał po koleżeń
sku.

Nazewnątrz strefy wolnocłowej stały rzędy do
rożek. Przez chwilę zastanawialiśmy się czy godzi 
się z mundurem taki podejrzany pojazd, ale na widok 
jakiegoś „pongosa” z wieloma gwiazdkami na epole
tach, który bez żadnej żenady wsiadł w taką karetę, 
zdecydowaliśmy się odrazu.

Nowy problem był jak wytłumaczyć dorożkarzo
wi, że zamiast do Taj Mahal Hotelu czy do restaura
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cji Greensa, gdzie koncentruje się życie kolonii euro
pejskiej ma nas zawieźć w dzielnicę gdzie są starego 
stylu świątynie na których progach siedzą półnadzy 
chudzielcy ze skupioną miną i myślami w nirwanie?

O jogach dorożkarz nigdy nie słyszał. „Tu mu
szą być jogowie” — upieraliśmy się. Jakiś hindus w 
okularach słuchający naszych wywodów zbliżył się 
do protestującego woźnicy i coś mu szepnął w niezna
nym języku. Dorożkarz uśmiechnął się, spojrzał na 
nas dziwnie i trzasnął batem na chudą szkapę.

Jechaliśmy najpierw przez biedne dzielnice por
towe o zakurzonych ulicach bez chodników, bied
nych domach prawie bez okien nie różnych od ob
drapanych budynków widzianych w Afryce Północ
nej, Mombasie, czy arabskiej dzielnicy Adenu. Nieco 
dalej, w stronę centrum zaczęły się pokazywać drze
wa, potem całe parki, a w nich dzielnice ogrodowe 
w których mieszkali zamożni hindusi i europejczycy 
pracujący w brytyjskiej administracji.

Dorożkarz zatrzymał się, nieproszony, przy wyso
kiej budowli przypominającej Łuk *Tryumfalny.

„Gateway to India!! — powiedział pojednawczo.
„We said yogi!” odpowiedzieliśmy prawie jedno

cześnie, nie interesując się tą Bramą Wejściową do 
tego wielkiego kontynentu, aby przez słabość nie oka
zać się turystami nabieranymi na standartowe ob
wożenie po lokalnych „cudach świata”.

Dorożka znów ruszyła tym razem przecinając 
hałaśliwe centrum, gdzie konne pojazdy i samochody 
unikały agresywnych czerwono malowanych 'tramwa
jów wypełnionych wyłącznie tubylcami. Przez okna 
tych zatłoczonych wagonów widać było obfite brody 
mężczyzn w brązowych turbanach i ciemno zielonych 
tunikach, odróżniających się od pstró-kolorowych 
strojów kobiecych zwanych sari, które przypominały 
kraciaste prześcieradła przerzucone przez lewe ramię, 
ale trzymające się solidnie na właścicielkach bez żad
nych widocznych szpilek czy agrafek, niewątpliwie 
pod magią tutejszej „siły woli”.

Dorożka wyszła znów z zabudowanej części mia
sta i stanęła przed dwupiętrową ruderą, wyglądającą 
na zaniedbany szpital. Na bramie był napis „Przy
tułek dla obłąkanych jogów”. W kilku oknach na 
parterze widać było paru brodatych, nagich do pasa 
starców o mętnych oczach. Hinduski woźnica pat
rzył na nas ironicznie przez ramię. Daliśmy za wygra
ną. Very well, Greens restaurant, please. Dorożkarz 
ruszył żwawo, tym razem był pewny zadowolić swych 
klientów. Piotruś popadł w melancholiczną dumę. 
Dlaczego interesowali go ci asceci? „Wiesz przynaj
mniej co to jest joga?” — padło w jego kierunku 
prowokacyjne pytanie. „Pewno, że wiem” — „Joga jest 
bramińską techniką uzyskania atrybutów nadludzkich 
i mistycznej władzy nad materią przez transcen
dentalne skupienie duchowe osiągnięte przez świado
mą identyfikację duszy ludzkiej z głęboką Duszą 
Wszechświata” — wydeklamował jednym tchem Su- 
rzyn. Autor z zachwytu wcisnął się w twarde oparcie 
siedzenia dorożki, aby pod wrażeniem tej definicji 

nie ulecieć do tejże nirwany. Piotr młodość spędzał 
chyba nie u Jezuitów, ale u Trapistów. Po zapłaceniu 
słonemi rupiami naszego dorożkarza, zamiast do res
tauracji ruszyliśmy na piechotę poprzez ruchliwe 
dzielnice centrum tego milionowego miasta, mijając 
ratusz z greckimi kolumnami (szkoda że Aleksander 
Wielki nie mógł tego zobaczyć) i parę imponujących 
pomników apoteozujących raczej europejczyków. 
Rzucały się w oczy bogate sklepy chwalące różnoko
lorowe tkaniny zacząwszy od skromnego perkalu, 
kończąc na przejrzystym jedwabiu. Na kursie poka
zał się pokaźny budynek z napisem: „Maharashtra 
Museum” ■— weszliśmy do środka. W centralnym 
hallu były eksponowane różne maszyny tkackie, a na 
ścianach wisiały fotografie wielkości kilku metrów 
kwadratowych reprezentujące różne sceny z plantacji 
bawełny pokazujące uśmiechniętych „zadowolonych z 
życia „hindusów zbierających białe kłębki fibry. W in
nej sali była wstrząsająca niespodzianka. Wśród 
wizerunków antycznych bożków, malowane na tkani
nach swastyki! Czyżby aż tutaj dostała się piąta ko
lumna hitlerowska inspirowana przez zaprzedałego na
cjonalistę Sabbasa Chandra-Bosego? Ale swastyki mu
zealne reprezentowały tylko 4000-letni kult mistyczny 
Arjów, przypuszczalnie wielbiących słońce i Świato
wida, który patrzył na cztery strony świata — samo 
słowo oznacza w sanskrycie „życie szczęśliwe”, a 
więc nie męczarnie co narodowo-socjalisityczni ra
busie zadają dziś prawie całej Europie.

Przed wyjściem z muzeum wypytywaliśmy się 
odźwiernego, co w Bombaju można zobaczyć typowo 
hinduskiego „na przykład rytualne tańce” precyzował 
Piotr, nie dając nigdy za wygraną. Młody hindus był 
wyraźnie zakłopotany naszymi zainteresowaniami,— 1 
które widocznie zupełnie nie pasowały do tego prze
mysłowego miasta ; wreszcie nabazgrał coś na świstku 
papieru „pokażcie to szoferowi wolnej taksówki, on 
was zawiezie na coś, czego na pewno nie będzie
cie żałowali .. Taksówek nigdzie nie było, podróż | 
w nieznane odbyła się znów dorożką, ale z innym i 
woźnicą. Stanęliśmy przy dość nowoczesnym budyn
ku, ale w dzielnicy hinduskiej. „It’s here!” — krzyk-1 
nął dorożkarz odjeżdżając natychmiast i nie dając 
reszty z 10-rupiówki. Przy bramie wejściowej była 
kasa biletowa. Paru hindusów kupiło bilety i weszło 
do środka. Zanim kupiliśmy bilety wahaliśmy się 
przez chwilę przed wnętrzem które było zupełnie 
ciemne, nie wiedząc co nas czeka wewnątrz. Bombaj- 
ska kasjerka ze szpecącą czerwoną oznaką kastową 
między oczami, nie ukrywała swego zdziwienia na 
nasz widok, ale bilety sprzedała. Po wejściu, gdy oczy 
oswoiły się nieco z ciemnością zdaliśmy sobie sprawę 
z tego qui pro quo: było to zwyczajne kino, chociaż 
mówione w języku tubylców. Aktorzy nosili jedwabne 
kaftany, zamiast papierosów pociągali dym z nargilów, 
kobiety poruszały się z wdziękiem i bez pośpiechu 
ubrane w sari, ale grające role w sposób nowoczesny 
używając wszystkich zachodnio-europejskich udosko
naleń technicznych, nie wyłączając samochodów, te
lefonu, czy radia.
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O wiele ciekawsza była nasza pozycja, gdyż sie
dzieliśmy otoczeni zupełnie nie-europejską publicz
nością obu płci ubraną raczej podobnie do aktorów 
na ekranie. Mimo ciemności widać było mieszaninę 
jedwabnych białych tunik mężczyzn, kolorowych szara
warów, luksusowych sandałów na nagich stopach — 
musieli to być muzułmanie, gdyż byli otoczeni ha
remami kobiet, niektóre z nich (niańki?) trzymające 
małe dzieci na kolanach, ale wszystkie ubrane w pur- 
puruwo-złote sari z których wyłaniały się smukłe 
brązowe ręce ozdobione dzwoniącymi bransoletami 
aż do łokci; woń olejku różanego unosiła się w po
wietrzu, co było przyjemniejsze do wdychania niż 
dym Playersów czy Capstanu w Odeonach czy Gau- 
montach, an odległej, za siedmioma morzami, mglis
tej wyspy, gdzie jest nasz „port d’attache”.

Przesiedzieliśmy tak przez prawie godzinę jak 
na niemieckim kazaniu w całkiem wygodnych fote
lach (były to najdroższe miejsca), gdy do Piotra po
deszła jakaś matrona i czystym angielskim zapropo
nowała tłumaczenie tego co się dzieje na ekranie. 
Może widziała z tyłu nasze wzruszanie ramionami. 
Piotr po rycersku posadził ją pomiędzy nami, ale 
żałowaliśmy tego od razu, gdyż ku zgorszeniu po
bliskich widzów mieliśmy tego rodzaju głośne komen
tarze: „O — ona teraz idzie do telefonu” — ten hin
dus, to jej mąż” — „Oni tylko udają że się całują” itp.

Szeptaliśmy po polsku czy nie odkotwiczyć z tej 
„niedobrej redy”, gdy nagle matrona dodała: a ta 
najładniejsza aktorka to moja córka i. . . jest ze mną 
w kinie. W chwilę później przyciągnęła nas do pry
watnej loży, przedstawiając Sabicie Devi sławnej 
gwieździe filmowej jak Indie długie i szerokie.

Miss Sabita, stuprocentowa angielka z Sheffieldu, 
ubrana była w jedwabne sari nie z tego świata, 
czarna kropeczka między oczyma oznaczała najwyż
szą kastę — melodyjnym głosem wyrażała zupełnie 
szczerze brzmiące zadowolenie z zapoznania „polskich 
wilków morskich”, którzy przyszli specjalnie aby 
oglądać jej film. Widząc, że my nie rozumiemy ani 
słowa w hindi, zaproponowała nam skorzystanie z 
jej eleganckiego samochodu, polecając szoferowi ob
wieść nas po wszystkich ciekawostkach Bombaju, ofia

rując każdemu z nas piękną fotografię z własnoręcz
ną dedykacją i zapraszając nas do siebie nazajutrz 
na herbatę. Wyszliśmy z kina oszołomieni tym nie
oczekiwanym uśmiechem losu; Sabita wręczyła pli- 
kę rupii młodemu szoferowi, aby nie żałował na nas 
benzyny machała z gracją wiotką rączką na pożeg
nanie. Zajechaliśmy najpierw na Malabaa Point. Był 
to najwyższy pagórek miasta, z którego niby z la
tarni morskiej można było zobaczyć imponującą pa
noramę tego ogromnego portu oraz zatokę, która nie 
była wcale błękitna jak na kartkach pocztowych, ale 
żółta i spieniona, gdyż monsum jest ojcem chrzest
nym pory deszczowej.

Po opuszczeniu samochodu idąc w stronę punktu 
obserwacyjnego Piotr i autor kołysali się w biodrach 
— dla pożytku szofera — po marynarska (oficero
wie marynarki są w tym sensie też „marynarzami”, 
a to kołysanie instynktownie ma chyba wyobrażać 
kompensacje ruchu na niespodziewanie stałym lądzie, 
dla tych co przywykli poruszać się na wciąż zmienno- 
pochyłym pokładzie).

Gdy byliśmy w dużej odległości od naszego luk
susowego pojazdu z błękitnego nieba lunął deszcz. 
Zanim dobiegliśmy do samochodu (bez kołysania) 
byliśmy przemoczeni do ostatniej nitki naszych tro
pików. Takiej ulewy bez żadnej ostrzegawczej chmu
ry nie widzieliśmy ani w pojemności ani w nagłości 
zjawiska. Okrętowe biuro meteorologiczne nas na- 
próżno ostrzegało: Statystyka opadów: Londyn, w 
listopadzie, maximum 6 centymetrów, Bombay w sierp
niu 62 centymetry, a lipiec podobno jeszcze gorszy. 
Deszcz ustał nagle tak jak przyszedł.

Po paru nowych przystankach przy pomnikach 
i świątyniach, szofer wyjechał na odległy plac, na 
którym piętrzył się monumentalny Łuk Tryumfalny. 
„Gateway to India” powiedzieliśmy szybko chórem, 
aby się nie dać tym razem uprzedzić. Szofer uśmiechnął 
się i zapytał czy mamy jeszcze jakieś życzenia. „To 
Greens Restaurant, please” brzmiała ponownie jedno
głośna odpowiedź z dźwiękiem ostatecznej porażki 
w głosie; czas wolny do powrotu na okręt ograniczał 
się już tylko do jednej godziny.

(Dokończenie nastąpi)

NA WALNYM

Jadąc na Mszę św., którą rozpoczęliśmy tegoro
czny Walny Zjazd, do polskiego kościoła pod wez
waniem św. Andrzeja Boboli, starałem się przypom
nieć czy jest jakiś święty, patron marynarzy. Bo dzień 
był poświęcony św. Jerzemu — 23 kwietnia, prawie 
że święto narodowe w Anglii. Ale katolik ze mnie 
nietęgi, patrona marynarzy sobie nie przypomniałem, 
a w kościele . . . nie wypadało pytać. Po Mszy św. 
witamy się z kmdr. Bukrabą, dr. Markowskim, ko
legami Traszko, Gulukiem i Hermaszewskim, a pre
zes Nadratowski i wice prezes Budzyński zabierają 
się ze mną do samochodu, by pojechać na Zjazd.

ZJEŹDZIE

Po drodze zatrzymujemy się na „morning coffee” 
by naczczo nie obradować i zajeżdżamy pod Dom 
Stowarzyszenia Lotników w tym samym czasie co 
Bronek Sztogryn. Bronek i w hall’u spotkany Florian 
Wizła robią mi serdeczne wymówki, że na wczoraj
szym wspólnym obiedzie nie byłem, bo — twierdzą 
z uporem — trzy „starszo-marynarskie” lata na Pio
runie dają mi pełne kwalifikacje. Niestety nie mogłem 
być, bo miałem wieczór nieodwołalnie zajęty, ale z 
ciekawością słucham, jak to się odbyło. Z radością 
usłyszałem, że specjalnie na obiad przyjechał z 
Liverpool kol. Dembowiak, chiefem podczas wojny 
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zwany. Nie udało mi się z nim zobaczyć, bo musiał 
wrócić z powrotem i nie został w Londynie na nie
dzielę. Na obiedzie było ich tylko szesnastu. Panowie! 
— Kupą walcie w przyszłym roku bo i towarzystwo 
dobre i wikt doskonały. Lekko czerwone oczy mych 
przedmówców są dowodem, że wypitki też nie bra
kowało. Brakowało natomiast Bolka Łassy, który w 
tym roku z Glasgow na Zjazd nie przyjechał, tylko 
miłym listem wytłumaczył swą nieobecność i obec
nym na Zjeździe życzył pomyślnych obrad. A obec
nym na obiedzie w sobotę życzył smacznego i Na 
Zdrowie! Głosy reprezentujące Koło Glasgow zostały 
przydzielone kmdr. Pitułko, który jako były Glas- 
gowczyk reprezentował Koło w prezydium Zjazdu, 
i mnie — chyba dlatego, że „Scotch” nad wszystko 
przedkładam, a więc do reprezentowania szkockiego 
Koła jako tako się nadaję.

Kol. Hermaszewski weryfikuje nas przy wejściu 
na salę obrad, gdzie już czekają kmdr. Reyman, kol. 
Wolff, i kol. Żuraw z Brighton. Za chwilę wchodzi 
Edek Liber (wybrany ku swemu przerażeniu, a 
radości obecnych sekretarzem Zjazdu) z Andrzejem 
Ponikiewiczem witamy z Plymouth kol. Preisnera i 
Wolnego, który reprezentuje Koło w Prezydium 
Zjazdu. Do prezydium dołącza się zaproszony przez 
przewodniczącego Zjazdu kmdr. Wrońskiego, kol. inż. 
Lewiński reprezentujący nasze najmłodsze Koło Man
chester. Z Brighton jak co roku na zjeździe jest 
kol. Wieczorkiewicz. Wśród tych rannych ptaszków 
co już od 10-ej rano na niezbyt wygodnych krzesłach 
sprawie Stowarzyszenia z wielkim służyli poświęce
niem chciałbym zanotować kolegów Bilińskiego, Ol
szewskiego, Pawłowicza, i kmdr. Jabłońskiego.

Prezes mec. Nadratowski otrzymuje zasłużoną 
owację po swym sprawozdaniu na temat domu w 
Brighton i kontaktów utrzymywanych z władzami 
brytyjskimi, radiem i prasą polską i angielską. A kol. 
sekretarz kmdr. Busiakiewicz w swych wyjaśnieniach 
do tegorocznego sprawozdania podkreśla raczej nie
spodziewany a miły fakt zwiększenia się liczby człon
ków, przyznając że zasługę przypisać należy w pierw- 
sym rzędzie kolegom — założycielom koła Man
chester.

Prezes i Sekretarz wraz z Skarbnikiem ustępu
jącego Zarządu kpt. F. Bielem udzielają wyjaśnień i 
komentują rozesłane przed zjazdem sprawozdanie. 
Podczas porannych obrad (kmdr. Bukraba był spiritus 
movens dyskusji na temat Polskiego Ośrodka Spo
łeczno Kulturalnego) dołączają kol. Brzózka i wyt
worny jak zawsze kol. Hrynkiewicz-Moczulski, któ
ry jeszcze i w tym roku odmówił z nieudawanym ża

lem kandydowania do Zarządu. Ale obiecał swą 
współpracę za rok lub dwa, gdy tylko osobiste zobo
wiązania na to mu pozwolą. W przerwie obiadowej 
bowiem wraz z Józkiem Bilińskim, Stachem Olszew
skim i Andrzejem Ponikiewskim szukamy ochotni
ków do Zarządu. Nieprawda jest, że ochotników już 
nie ma, choć nie wszyscy zgłaszają się na ochotnika. 
Czasem trzeba użyć nieco perswazji, czasem kie
liszkiem wódki zwiększyć wewnętrzne opory, a cza
sem kieliszkiem wódki pocieszyć się po nieudałym 
ataku.

Do lunch’u zasiadamy z Olkiem Wilczyńskim, 
który właśnie bawi w Londynie i obgadujemy ser
decznie wspólnych londyńskich i gdyńskich znajo 
mych, a po kawie i ciastku spotykamy się z połud
niową grupą stowarzyszenia, to nie ci co przybyli ze 
słonecznego południa, tylko ci co w południe do 
zjazdu dołączyli. Kostek Zubkowski z Piotrem Su- 
rzynem, Zbyszek Plezia i „Mułek” Pawłowicz starają 
się odpracować stracone godziny porannych obrad 
i służą nam radą, towarzystwem i „drinkiem” w goś
cinnym barze Lotników. Tamże kolega Kaczmarek z 
nabytym na Błyskawicy wdziękiem i uporem godnym 
lepszej sprawy podaje whisky w moim kierunku i 
oto publicznie muszę go przeprosić że nie wytrzy
małem, a raczej, że wstrzymałem jedną i wypiłem 
choć dla lepszego gardła była przeznaczona.

Na obrady popołudniowe wracamy zwiększonym 
gronem, bo dołączył do nas komandor Wacięga i 
koledzy Bednarz, Krasowski, Wiszowaty i Żukowski. 
Tadek Budzyński imieniem komisji programowej re
feruje program prac dla nowego zarządu. W dys
kusji uderza troska o zwiększenie żywotności Stowa
rzyszenia, gdzie przykład dało nam koło Manchester 
i o udzielenie jak najpełniejszego poparcia inicjatywie 
POSK w Londynie, o co na tym zjeździe walczy kmdr. 
Bukraba. Na wniosek kmdr. Jabłońskiego o utrwale
nie w formie książkowej wspomnień i dokumentów 
z lat przedwojennych i z czasów wojny i kol. Wiszo- 
watego o zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia 
(w wypadku likwidacji) na polskie cele emigracyjne, 
Zjazd daje zlecenie nowemu Zarządowi, by powołał 
specjalne w tym celu Komisje.

Kończymy Zjazd utartym już zwyczajem. Zjazd 
dziękuje Przewodniczącemu za doskonałe prowadze
nie zebrania. Przewodniczący dziękuje obecnym za 
rzetelny wkład w prace zjazdu. A ja . . . dziękuję za 
świetne ciastko i filiżankę herbaty bo oczywiście 
wziąłem rzetelny udzieł w herbatce towarzyskiej jaką 
nas Zarząd podejmował.

W. Krzyżanowski
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