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W bieżącym roku Mecenas Władysław Nadra
towski obchodził swoje 75-cio letnie urodziny. Obcho
dził równocześnie 19-to letnią pracę w Zarządzie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w tym 17 lat 
jako prezes w naszej organizacji.

17 lat prowadzenia organizacji ubogiej w liczbę 
członków i ubogiej finansowo —- ale za to bogatej 
w indywidualności i opinie — jest pracą nie tylko 
wymagającą czasu, taktu, uprzejmości, cierpliwości i 
parlamentarnych manier ale wymagającą także cał
kowitego poświęcenia i całkowitego oddania dla na
szego Stowarzyszenia.

Wiele razy zastanawiałem się co go pociągało 
do tej pracy tak całkowicie absorbującej i tak często 
niewdzięcznej. Przecież nie promocje — których 
nigdy nie miał. Nie wysokie gaże gdyż do swej 
honorowej funkcji jakżeż często dokłada ze swych 
własnych dochodów. Nie zaszczytne pozycje gdyż 
nigdy zaszczytów nie szukał. Więc cóż? Może nie
które fakty z jego życia mogą dać odpowiedź na to 
pytanie.

11-go listopada 1918 r. podczas wyswabadzania 
Warszawy młody student prawa Władysław Nadratow
ski jest członkiem Legii Akademickiej (późniejszego 
36 p.p LA). Podczas rozbrojenia Niemców i zabez
pieczania późniejszych zdobyczy wojennych W. Nad
ratowski na własną prośbę dostaje rozkaz opanowa
nia dwóch portów wojennych na Wiśle (port Czer
niakowski i port Praski). Na czele 20-tu młodych 
studentów zajmuje oba te porty i przez pewien okres 
jest komendantem obu tych obiektów.

Po przekazaniu portu fachowym specjalistom 
wraca na studia i cały wolny czas poświęca wydzia
łowi wodnemu AZS Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1920 zgłasza się ochotniczo do Admirała 
Porębskiego prosząc o przyjęcie do Polskiej Mary
narki Wojennej. Przyjęty — przechodzi kurs rekrucki 
na Helu w ramach 1-go Batalionu Morskiego. Po 
kursie powołany przez kmdr. Witolda Panasiewi
cza (któremu adjutantuje por mar. Stoklasa) do 
Szefostwa Sztabu w Pucku i Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej.

W 1921 r. razem z innymi fitydentami zwolniony 
z P.S.Z. powraca do rezerwy i do dalszych studiów 
a przede wszystkim do pracy w A.Z.S.-sie, spędzając 
wszystkie wolne chwile w sporcie morskim na pol
skim Bałtyku.

Utrzymuje stały kontakt przyjacielski ze swymi 
kolegami z początkowych okresów Marynarki Wo
jennej i bieże udział we wszystkich możliwych impre
zach morskich i żeglarskich i reprezentuje wodny 
sport polski na terenie międzynarodowych.

Podczas wybuchu wojny w 1939 r. zgłasza się 
jako rezerwista do służby czynnej. Niestety z po
wodu przekroczenia wieku nie zostaje przyjęty. Po 
inwazji niemieckiej melduje się znów i chociaż już 
jest aktywny jako porucznik wojsk polskich zgła

sza się do tego samego komandora Stoklasy do 
służby czynnej na polskich ścigaczach. I znów z ża
lem przyjmuje oświadczenie, że wiek jego staje na 
przeszkodzie do służby na tych jednostkach. Nie
długo jednak po tym zostaje przyjęty do Marynarki 
Wojennej jako członek Sądu Morskiego i doradca 
prawny. Tutaj i wiek i doświadczenie prawne i zna
jomość marynarzy pomagają wybitnie do pełnienia 
tej służby. Pełni ją też chlubnie aż do chwili likwidacji 
Polskich Sił Zbrojnych.

Nie wielu z byłych oficerów P.S.Z. umiało zdobyć 
się na wystarczającą siłę woli by z męstwem i 
bez załamania przeżyć tragizm rozwiązania P.S. Z. 
i w nowych zawodach i na obcym terenie budować 
nowe życie cywilne godne dawnej chwalebnej przesz
łości. Jeszcze mniej umiało nie tylko zwycięsko 
porać się ze swym trudnym emigranckim losem 
ale umiało oddać dużą część swego czasu, wysił
ku i pracy dla swych mniej szczęśliwych kolegów. 
Mecenas W Nadratowski przoduje w tej grupie.

Po rozwiązaniu Polskiej Marynarki Wojennej 
oddaje swe siły i doświadczenie Samopomocy 
Marynarki Wojennej (później przemianowanej na 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej.) Dba nie tyl
ko o rzetelną doraźną pomoc dla poszczególnych 
członków Marynarki Wojennej i ich rodzin, ale 
dokłada wielkich starań by dobre imię Polskiej 
Marynarki Wojennej zdobyte w krwawych i boha
terskich bitwach na morzach pozostało tym „Wielkim 
Czynem” dla potomnych tak swoich jak obcych.

W ciągu 20 lat swego istnienia S.M.W. przeżywało 
czasami ciężkie chwile i wiele razy stawało w obliczu 
wyczerpania finansowego. Wydawało się że koniecz
ność zlikwidowania naszej organizacji i co za tym 
idzie konieczność zlikwidowania pomocy koleżeńskiej 
staje się nieunikniona. Mecenas Nadratowski który 
z własnej i nieprzymuszonej woli związał się z Polską 
Marynarką Wojenną na całe życie „na dobre i na 
złe” gdy przyszły czasy złe jak prawdziwy marynarz 
ńie opuścił, tonącej wydawałoby, się placówki.

Jego jest zasługą że udało nam się przeżyć 
ciężki okres i powoli doprowadzić do mniej więcej 
zabezpieczonej teraźniejszości, a co najważniejsze że 
ani przez chwilę akcja charytatywna dla naszych ko
legów nie została przerwana.

Te kilka wydarzeń z jego życia podkreślają że 
pozornie niezrozumiały ale potężny musiał być zew 
morza co obudził czy stworzył w sercu polskiego 
prawnika-ziemianina takie fanatyczne umiłowanie 
Marynarki i ludzi z morzem związanych.

To morskie oddanie jest uznane przez 17-to le
tnie coroczne wybierania go prezesem S.M.W. Ono 
też sprawiło że my marynarze wszystkich stopni jes
teśmy serdecznie wdzięczni za jego ofiarną i dobro
czynną pracę na tym stanowisku i jednomyślnie 
stwierdzamy że Mecenas W. Nadratowski dobrze za
służył się Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej.
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HISTORIA JEDNEGO WNIOSKU
Było to 23 kwietnia 1967 roku. Dzień był po

chmurny choć wiosenny, zresztą, jak to często w 
Anglii bywa. Przypadkowo tego dnia byłem w Lon
dynie, pomimo, że uprzednio ułożone plany wyka
zywały, że musiałbym w tym czasie być poza 
Anglią i huśtać się na ss „France” w drodze powrotnej 
ze „Starego kraju” do Hameryki. Zwłoka z powrotem 
powstała na tle uczuciowo-rodzinnym, poprostu cór
ka nas zatrzymała.

Przypadkowo chyba też, niedługo przedtem, 
przeczytałem w paryskiej “Kulturze” (Nr 1/231-2/232 
-1967) artykuł C. Woyno pod tytułem: “Działalność 
POSK’u” (skrót: Polskiego Ośrodka Społeczno-Kul
turalnego).

Podane w nim fakty każdego chyba musiałyby 
zasmucić. Sprawa stworzenia wspólnym wysiłkiem 
wszystkich polskich organizacji “Domu Polskiego” w 
Londynie, jako ośrodka życia polonijnego, wlekąca się 
od 1946 roku, wciąż jest przedmiotem jedynie dysku
sji, sporów i rozważań.

Oprócz tych smutnych wiadomości z tegoż arty
kułu dowiedziałem się, że jednak są organizacje i 
ludzie, którzy nie dali za wygraną, którzy przebojem, 
narażeni na duże trudności i, powiedzmy łagodnie, 
apatię wielu innych organizacji, do wytkniętego celu 
stworzenia wspomnianego ośrodka dążą. Są nimi 
Polish University Colege Association Limited, jako 
organizacja sukcesyjna po dawnej Radzie Akademic
kich Szkół Technicznych, a późniejszym Polish Uni- 
versity College, gdzie miałem zaszczyt w przeciągu 
kilku lat być wykładowcą, oraz Stowarzyszenie 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Obie te 
organizacje przystąpiły do realizacji celów, będących 
wciąż w sferze dyskusji i polemik.

Projekt stworzenia Polskiego Ośrodka Społecz
no-Kulturalnego był przez Polish University College 
Ass. Ltd. oraz Stowarzyszenie Techników Polskich 
w lutym 1964 r. przedstawiony na Walnym Zjeździe 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, gdzie 
uzyskał aprobatę wszystkich organizacji, biorących 
udział w Zjeździe. Dalsze prace nad sfinalizowaniem 
dotychczasowych poczynań obu tych organizacji 
Zjazd przekazał Komitetowi Koordynacyjnemu, do 
którego weszli również przedstawiciele Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej.

Prace te zakończono w maju tegoż roku i w 
następstwie utworzony został “Polski Ośrodek Spo
łeczno-Kulturalny” — „Polish Social and Cultural 
Association Limited”, który 19 sierpnia był zarejestro
wany jako instytucja o charakterze charytatywnym.

Wkrótce do P.O.S.K., jak w dalszym będę ozna
czał „Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny”, dołączyli 
Instytut Wschodni „Reduta” oraz Stowarzyszenie Sa
perów Polskich.

Do ,dnia dzisiejszego majątek P.O.S.K. wynosi 
około £ 150,000 i wciąż przedstawia wartość majątku, 
niewiele większą od tej, którą wniosły owe dwie zało- 

aycuelskiie organizacje Pctlish Univ. Coli, i Stów. 
Tech. Polskich. Inne organizacje w dalszym ciągu 
tylko „czekają i obserwują”.

Taka w dużym skrócie jest historia powstania 
P.O.S.K. w Londynie, idee którego mnie bardzo inte
resowały. Starałem się poznać również jego cele i 
dowiedzieć się, co przezeń zostało już dokonane. I 
ponownie sięgam do wspomnianego artykułu i szeregu 
Komunikatów Informacyjnych P.O.S.K.. Podają one, 
że „głównym celem jest skupienie społecznego 
mienia polskiego w celu zabezpieczenia zbiorów archi
walnych i muzealnych, działalności Biblioteki Polskiej 
i innych polskich instytucji i organizacji społecznych 
i kulturalnych na terenie Londynu”.

A co przez P.O.S.K. zostało ijuż dokonane? Otóż 
według tychże informacji dotychczasowy bilans osiąg
nięć jest następujący: Biblioteka Polska w Londynie 
od 1953 r. korzysta z bezpłatnego lokalu w domu 
dawniej należącym do Polish Univ. Coli. Ass., a obec
nie stanowiącym własność P.O.S.K.. Gdy Biblioteka 
Polska została zagrożona przez władze angielskie likwi
dacją, losami jej zajął się P.O.S.K. wraz z Radą Biblio
teczną. Jak donosi Komunikat w paryskiej “Kulturze” 
(Nr. 9/239-1967 str. 121), „rokowania Polskiej Rady 
Bibliotecznej i P.O.S.K. z rządem angielskim zostały 
zakończone. Rząd angielski zrzekł się wszelkich pre
tensji do zbiorów bibliotecznych i — podobnie jak w 
stosunku do przekazanej mu w marcu br. Centrali 
Bibliotek Ruchomych — P.O.S.K. stał się z dniem 
1 sierpnia pełnoprawnym właścicielem Biblioteki 
Polskiej w Londynie.” Następnie w jednym ze swoich 
domów P.O.S.K. udzielił bezpłatnego lokalu dla Pol
skiego Ośrodka Młodzieżowego, skupiającego około 
300 członków. Nie są zapomniane także sprawy reali
zacji Domu Polskiego w Londynie, w którym zna
lazłyby pomieszczenie wszystkie organizacje polskie i 
który stałby się ośrodkiem życia całej Polonii.

Oto co wyczytałem i usłyszałem od osób stoją
cych blisko spraw P.O.S.K.

A tu akurat nadarzała się sposobność wzięcia 
udziału w Walnym Zjeździe Stów. Mar. Woj. i moż
liwość uzyskania bliższych informacji o poczynaniach 
naszego Stowarzyszenia w kierunku przystąpienia do 
P.O.S.K., tym bardziej, że w sprawozdaniu rocznym 
Zarządu S.M.W. spostrzegłem krótką wzmiankę, że 
„dwóch członków Stowarzyszenia bierze udział w pra
cach Komitetu Budowy Domu Polskiego, to jest jedne
go wspólnego ośrodka polskiego ...” i że „ustosunko
wanie się SMW do tej iniciatywy jest pozytywne”.

Podczas obrad Walnego Zjazdu z wypowiedzi 
sprawozdawczych członków Zarządu niczego więcej 
się nie dowiedziałem, niż co było w sprawozdaniu 
drukowanym.

Wobec tego pozwoliłem sobie zabrać głos, po
krótce przedstawiając konieczność poczynienia szyb
szych kroków w kierunku faktycznego, a nie symbo
licznego przystąpienia do P.O.S.K. Motywowałem to 
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faktem wykruszania się członków starszego pokolenia 
oraz zanikiem zainteresowań działalnością S.M.W. i 
zupełną obojętnością do spraw Stowarzyszenia, jak 
oodaje Sprawozdanie Zarządu za rok 1966. Starałem 
się wyjaśnić, że przystąpienie do P.O.S.K. bynajmniej 
nie oznacza likwidacji Stowarzyszenia, ani uszczuple
nia jego działalności. Jako przykład wymieniłem 
Stowarzyszenie Techników Polskich, które po przy
stąpieniu do P.O.S.K. przed trzema laty wraz z całym 
swym majątkiem nie umniejszyło swej działalności. 
Podczas swego pobytu w Londynie byłem dwukrotnie 
w Stów. Tech. Pol. na odczytach z przezroczami. 
Tego rodzaju odczyty i rozmaite imprezy towarzyskie 
często są urządane prez Stów. Tech. Polskich w 
lokalu bezpłatnie udzielanym przez P.O.S.K. Wyjaś
niłem również, powołując się na informacje uzyskane 
od osób z P.O.S.K.. że przystępująca do P.O.S.K. 
organizacja na pokrycie swych wydatków otrzymuje, 
na podstawie uprzednio ustalonych warunków i w 
stosunku do wnoszonego majątku, odpowiedni kre
dyt corocznie. Ponadto otrzymuje lokal, możliwości 
korzystania z ogólnej kancelarii oraz sal na większe 
zebrania. Przystępująca organizacja również otrzymuje 
odpowiednią ilość głosów na Walnych Zebraniach 
P.O.S.K., a jej członkowie mogą brać udział w pracach 
Rady i Zarządu na prawach członków P.O.S.K.

Nic więc się nie traci, tłumaczyłem. Stowarzysze
nia S.M.W. pozostaje bez zmian, jedynie odpadają 
kłopoty z administracją domami. Natomiast powstać 
mogą możliwości, których dziś nie mamy, jak uzyski
wanie stypendiów dla naszej młodzieży, a może i inne, 
co było by możliwe, gdyby P.O.S.K. stał się dużą 
polonijną organizacją.

Na zakończenie dyskusji w tej sprawie zgłosiłem 
wniosek o następującej treści:

„W związku z powstałymi nowymi problemami 
polskiej społeczności emigracyjnej i koniecznością 
ześrodkowania Wspólnych wysiłków wszystkich 
polskich organizacji do rozwoju Polskiego Ośrod
ka Społeczno-Kulturalnego, Walny Zjazd Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej pragnie w miarę 
swych możliwości wziąć czynny udział w tym 
dziele.
Dla ustalenia rozmiarów tego udziału Walny 
Zjazd powołuje specjalną Komisję, która, po 
zbadaniu zagadnienia i możliwości Stowarzysze
nia, opracuje konkretny wniosek w tej sprawie. 
Zarząd Stowarzyszenia Mar. Woj. wnioski Ko
misji przedstawi najbliższemu Walnemu Zjazdowi 
Stowarzyszenia celem podjęcia ostatecznej decy
zji”.
Nic nie wskórały moje wyjaśnienia i tłumaczenia. 

Wniosek nie przeszedł. A czy słusznie? Niech każdy, 
kto sobie życzy, sam osądzi. Na, bodajże, 30-40 człon

ków (tej ilości protokół obrad nie podaje) obecnych 
na Zjeździe i reprezentujących 134 głosy (na ogólną 
liczbę 345 członków S.M.W.) tylko, jak mi się wyda
wało, 3-4 głosy padły za wnioskiem (tego też protokół 
nie podaje).

f taka była historia owego wniosku. Wydawało 
mi się wówczas, że na tym się skoóczyła. Wypadło 
inaczej. I znowu przypadek.

Po swoim powrocie do Stanów Zjednoczonych, 
a ściślej do Lafayette, w lipcu tegoż roku, przy roz
pakowywaniu rzeczy sprowadzonych z przechowania 
i porządkowaniu swojej biblioteczki, wśród swoich 
„ex libris” znalazłem komplet „Naszych Sygnałów”. 
Ponieważ mam zamiar przekazać go do jednej z bi
bliotek polskich, zacząłem je porządkować, układając 
wedle lat i numerów. W trakcie tego porządkowania 
rpostrzegłem na przedniej stronie jednego z numerów 
tytuł artykułu: „Ośrodek Polski w Londynie”. Był to 
Nr. 1/56 albo ogólnego zbioru Nr. 96 — Styczeń- 
Czerwiec 1960. Choć była już godzina późna z du
żym zainteresowaniem artykuł ten przeczytałem. Byłem 
zaskoczony treścią artykułu. To, o co mnie chodziło, 
gdy na Zjeździe S.M.W. za przystąpieniem do P.O.S.K. 
przemawiałem, w tym artykule w znakomitej formie 
było ujęte. Ani dodać, ani ująć. Minęło siedem lat 
od daty ukazania się tego artykułu. Nis wiem, jaką 
wówczas była reakcja członków S.M.W. i czy był on 
i jego temat dyskutowane na którymś ze Zjazdów. 
W każdym bądź razie od tego czasu nic w S.M.W. 
nie zmieniło się. Jedynie my sami zestarzeliśmy się 
o te same siedem lat. Sugerowałbym Redakcji „Na
szych Sygnałów” przedrukowanie tego artykułu, natu
ralnie, za zgodą autora. Byłoby to bardzo na czasie.

Chciałbym jeszcze przy tej okazji przytoczyć 
ustęp ze sprawozdania Koła S.M.W. New York 
(str. 13 Sprawozdania Gł. Zarządu S.M.W. za 1966 r.) 
w którym Prezes w imieniu Koła „wyraża pełne 
poparcie w akcji połączenia się wszystkich polskich 
organizacji w Londynie i stworzenia „Domu Pol
skiego”.

Cieszę isię, że nie jestem odosobniony w poglą
dach o zjednoczeniu wszystkich polskich organizacji 
ani- w wypowiedziach obecnych, jak też tych z przed 
siedmiu latach.

Kończąc te swoje wspomnienia, chciałbym wypo
wiedzieć moje głębokie przekonanie, że jeśli pójdzie
my po linii jednoczenia się wszystkich polskich orga
nizacji, którą też wytknął sobie „Polski Ośrodek 
Społeczno-Kulturalny”, nie będzie potrzebne spisywa
nie „testamentów”, bo, choć nas nie będzie, P.O.S.K. 
pozostanie, a w nim nasi następcy. Będzie to również 
odpowiedź na pytanie: „Co dalej. . . .?”

Inż. Piotr Bukraba
Lafayette, Louisiana, St. Zjedn.
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Kmdr. W. R. FRANCKI

Lisi otwarty do adm. Unruga

Wielce Szanowny Panie Admirale,

Jestem jednym z Twoich, Panie Admirale, naj
starszych podkomendnych, a poznałem Ciebie będąc 
w stopniu marynarza w roku 1921 i rozstałem się 
z Tobą jako komandor w roku 1948, w czasie gdy 
przyszło nam wszystkim przystosowywać się do roli 
i życia emigranta. Mogę śmiało rzec, że całkowicie 
wychowany zostałem przez Marynarkę Wojenną 
i egzamin tego wychowania zdawałem podczas ostat
niej wojny, kiedy to nasza Marynarka Wojenna 
współpracowała z Royal Navy. Działania Marynarki 
Wojennej przy boku Royal Navy w okresie prawie 
pięcioletnim dowiodły niezbicie, że tak wyniki wycho
wania morskiego, jak i współpracy z Royal Navy nie 
przyniosły ujmy ani personelowi Mar. Woj., ani też 
sprzętowi polskiemu, z którym weszliśmy do działań. 
Nie będę przytaczał fragmentów, operacji lub szczegó
łów akcji bojowych, w których nasze okręty brały 
udział. To należy do historyków czy kronikarzy. 
Mnie chodzi o podkreślenie, że cały nasz peitsonel, to 
znaczy oficerowie, podoficerowie i marynarze nasi 
w tej pierwszej próbie bojowej Polski na morzu wyka
zali niezwykłą sprawność i wydajność, w żadnym 
wypadku nie ustępując personelowi Royal Navy, a 
czasem go przewyższając. Na dowód tego chciałem 
przytoczyć fragment mego pożegnania, gdy w roku 
1949 żegnałem się z mundurem, i z okazji mego 
wyjazdu do Nowej Zelandii byłem zaproszony na 
obiad pożegnalny przez kilku oficerów Royal Navy. 
Byli to Comodore Simpson, Captain Maurice, Captain 
Robertson. Captain Orr-Owing i Cmdr. Dixon. Zna
lem tych oficerów dobrze z różnych okresów wojny, 
gdy byli bądź to moimi przełożonymi, bądź kolegami 
w tym samym zespole okrętów. Pod koniec przyjęcia 
poprosiłem ich. by mi zupełnie szczerze i otwarcie 
powiedzieli, jaką naprawdę opinię miała Marynarka 
Wojenna wśród oficerów Royal Navy. Nadmieniłem 
przy tym, że nie chodzi mi o wyczyny ani powtarzanie 
tego, co już oficjalnie było pisane lub mówione, lecz 
jak naprawdę wyrażano się o nas w sztabach czy 
mesach oficerskich, ot tak, w codziennych opiniach 
i rozmowach. Prośba moja zaskoczyła ich nieco, ale 
po chwili Commodore Simpson zwrócił się do Captain’a 
dłużej byłeś zaokrętowany w czasie ostatniej wojny 
Orr-Owinga, by ten odpowiedział, mówiąc „Ty naj- 
i znasz przecież Polaków, teraz jesteś w Staff College, 
to ty mów”. Po krótkim zastanowieniu Captain Orr- 
Owing przytoczył trzy fakty, twierdząc że były one 
szeroko komentowane między oficerami Royal Navy 
i często podkreślane w rozmowach oficjalnych i nie 
oficjalnych. „Gdy wasze kontrtorpedowce i dwa okrę
ty podwodne przybyły do UK, to zmieniono wam 
wszystkie . przyrządy nawigacyjne pochodzenia nie
mieckiego. jak również książki sygnałowe, radio i całą 

sieć łączności, innymi słowy, zmieniono wam to 
Wszystko, co jest potrzebne, by okręt mógł działać na 
morzu i być użytecznym do działań w zespole. Na 
drugi dzień wypłynęliście z nowym ekwipunkiem na 
pierwsze wasze zadanie. Nie było najmniejszej omyłki, 
nieporozumienia lub niezrozumienia, czego się prze
cież można było spodziewać. Działaliście tak, jak na
sze własne okręty.”

Drugim faktem szeroko komentowanym, i który 
zaimponował naszej flocie, to wasza obrona przeciw
lotnicza tak czynna, jak i bierna, którą pokazaliście 
w czasie operacji norweskiej i ewakuacji z Francji.

Wasze doświadczenie morskie i wyszkolenie zna
lazło potwierdzenie w odyssei ORP Orzeł, kiedy to 
okręt, pozbawiony zupełnie map i sprzętu nawigacyj
nego, przerwał się z Bałtyku i dołączył do Royal 
Navy. Jest to wyczyn, którym rzadko która z Mary
narek może się poszczycić.”

„Wreszcie inne doświadczenie z wami, to eskorta 
jednego z naszych pancerników przez Pioruna i Gar- 
landa do Stanów Zjednoczonych na kapitalny remont. 
Incydent ten miał miejsce jeszcze przed wejściem USA 
do wojny, gdy były one neutralne. Wasze dwa okręty 
po dwóch czy trzech dniach pctotoju powróciły do 
W. Brytanii. Z waszych prawie 600 marynarzy i po
doficerów, którzy stanowili załogę, nie został nikt 
w Stanach Zjednoczonych i nikt nie zdezerterował. 
Natomiast z naszego pancernika już pierwszego wie
czoru 18 ludzi zdezerterowało. Załoga pancernika 
tego typu wynosiła około 1100 ludzi. A przecież los 
waszego kraju i wasz osobisty w tym czasie był bez 
porównania cięższy i tragiczniejszy od losu W. Brytanii 
Wasze morale, postawa i dyscyplina były na tym po
ziomie, że rzucało się to w oczy porównując te czyn
niki z takowymi w innych marynarkach.

Przytaczając słowa tej rozmowy nie chciałbym 
przesadzać. Mamy w ostatniej wojnie z całą pewnością 
wiele blasków, mamy także swoje cienie. Były one 
wynikiem normalnego przewartościowania personelu 
i sprzętu, co jest zjawiskiem zupełnie normalnym w 
każdych Siłach Zbrojnych. Biorąc jednak pod uwagę 
bolesną klęskę, jaką poniosło nasze państwo i naród, 
obsada naszej Marynarki wyszła z tego kryzysu prawie 
nie naruszona i pełnowartościowa. Jeśli do tego weź- 
miemy porównanie, co się stało z takimi marynarkami, 
jak francuska, holenderska, bez porównania przecież 
silniejszymi, czy grecka lub jugosłowiańska, i jeśli po
nadto zauważymy, że w początkach wojny nikt nam 
przecież nie pomógł, żeśmy zestali jako państwo i na
ród pozostawieni samym sobie przez naszych sojuszni
ków, to możemy śmiało powiedzieć, żeśmy byli unika
tami dyscypliny i poczucia obowiązku. Nigdy nie 
zapomnę uczucia gniewu i bezsiły oraz głębokiej 
goryczy, gdy premier angielski odmówił interwencji 
w sprawie dowódcy Armii Krajowej, gen. Grota, a po 
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tym gdy sprawa uznania praw kombatanckich dla 
powstańców warszawskich ślimaczyła hię tak długo.

Nie będę chyba przesadzał, gdy powiem że nasze 
cienie były jedynie małymi smugami na tle całości 
naszego zachowania się i postawy podczas ostatniej 
wojny. Pewno że nasza postawa nie tylko wynikała 
z poczucia dyscypliny, ale przede wszystkim w dużym 
stopniu miała źródło w tym potężnym przekonaniu, 
które dominowało w całym naszym narodzie przez 
cały czas wojny, że mimo wszystko, musimy bić 
Niemców bez względu na warunki, i bez względu na 
targi polityczne czy gorzkie rozczarowania, których 
doświadczaliśmy ze strony aliantów. Nasza cała posta
wa w ostatniej wojnie, wychowanie i wyszkolenie 
oraz dyscyplina nie ustępowały w niczym kiłom mor
skim o starych tradycjach i wieloletnim doświadczeniu. 
Że tacy byliśmy, że nas tak wychowano i wyszkolono, 
zawdzięczamy przede wszystkim Tobie Panie Admirale. 
Tyś nas wychował i wyszkolił, Tyś nas traktował 
surowo, jednakowo wszystkich, bez względu na Sto
pień i funkcję. Wnikałeś w najdrobniejsze szczegóły 
obsługi okrętów i zawodu marynarza, przestrzegałeś 
bezwzględnej dyscypliny, porządku i zmuszałeś nas 
do wysiłku, pracy nad Sobą i doskonalenia się w 
naszym zawodzie. Nie lubiłeś niczego na pokaz, 
brzydziłeś się każdym przejawem łatwizny lub słabego 
charakteru.

Dziś, z perspektywy lat i doświadczenia na woj
nie, wydaje mi się, że dzięki temu właśnie podejściu 
i ustawicznemu wskazywaniu nam, jakim powinien 
być oficer, podoficer i marynarz polski, wyszliśmy 
z działań wojennych z poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Twój sposób poistępowania z nami, Panie 
Admirale, był właściwą drogą, by okiełzać nasz wybu
jały indywidualizm nadwiślański i zmusić Polaka do 
stałego, solidnego, cierpliwego wysiłku. Ponadto, Twój 
ogromny autorytet i gruntowna znajomość rzemiosła 
marynarza wojennego były decydującym czynnikiem 
w zgraniu w jeden zespół całego personelu Marynarki 
Wojennej. Musimy przy tym pamiętać, że personel 
ten składał się w dużym procencie z ludzi wychowa
nych przez zaborcze marynarki o krańcowych i róż
nych tradycjach, o różnym wyszkoleniu i doświadcze
niu. Narybek czysto polski też nie był łatwy, bo 
przecież my, Polacy, niedużo rozumieliśmy się na 

morzu i nie znaliśmy życia na nim. Nie posiadaliśmy 
także w tej dziedzinie ani tradycji, ani wiedzy.

Chyba się nie mylę, że to, co napisałem, jest 
wyrazem poglądów nas wszystkich, wychowanych przez 
Ciebie, Panie Admirale.

Rzeczpospolita nagrodziła Cię Orderem Polonia 
Restituta za pracę pokojową, a Krzyżem Virtuti Mi- 
litari IV klafcy za tragiczną i pełną poświęcenia walkę 
na wybrzeżu we wrześniu 1939.

Czułem od dawna, że taki list jak ten 
powinien być napisany przez jednego z nas, którzy 
w wolnej Polsce zostali marynarzami i byli z Twojej 
Panie Admirale, szkoły. Może on jest niezdarny, na 
pewno wielu mogłoby go napisać lepiej, ale nie to 
jest ważne, ważne jest to, że wszyscy z nas chyba to 
samo myślą i czują, co ja w tym liście chciałem 
wyrazić. Słowa te może będą kiedyć czytane 
przez następne pokolenia marynarzy, niech więc będą 
dowodem dominującej roli, jaką odegrałeś w kształto
waniu się Marynarki Wojennej i w wychowaniu pierw
szego pokolenia polskich marynarzy. Dziś my — po 25 
latach służby i z perspektywy następnych 20 lat — 
wiemy z pewnością, że szkoła Twoja, Panie Admirale, 
była właściwa. Dlatego Cię szanujemy i jesteśmy Ci 
wdzięczni. Ponadto, niech list ten będzie dla Ciebie 
pociechą, gdy na Twoje starsze lata pozbawiony zo
stałeś możności spojrzenia na długą, cienką linię 
półwyspu helskiego i na falujące się łany zboża pod 
Żninem

Łączę wyrazy głębokiego szacunku Małżonce 
i Panu, Panie Admirale

Kmdr. W.R. Francki

Od Redakcji — Drukujemy ten list nie tylko jako 
osobisty wyraz opinii i uczuć kmdr. Franckiego. 
Pozwalamy sobie przypomnieć że to co porusza kmdr. 
FranCki zostało podkreślone w naszej Historii Mar. 
Woj. w części V jak również w artykule kmdr. Wroń
skiego „5-5 równa się 10” drukowanym w Polsce Wal
czącej w latach wojennych. Jest nam wszystki mnie- 
zmiernie miło i jesteśmy wdzięczni kmdr. Franckiemu 
że pó tylu latach wyraził i przypomniał w swym liście 
to wszystko co my wychowankowie Admirała my- 
ślimy i czujemy.
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E. PŁAWSKI

„KANADYJSKIE PRZYGODY
POLSKICH KOMANDORÓW"

W okresie największego nasilenia pracy przyje
chał do Little Paddocks Ojciec F. Kosakiewicz, pro
boszcz parafii Św. Kazimierza w Vancouver. Miły 
ten opiekun emigrantów był znany ze swej wyjątko
wej dobroci i zdolności w odnajdywaniu pracy za
robkowej dla nowoprzybyłych Polaków. O tych kwa
lifikacjach Ojca Franciszka w owym czasie nic jesz
cze nie wiedziałem, za to Ojciec wiedział po co przy
jechał do nas i najzwyczajniej w świecie wmówił we 
mnie, bym objął kierownictwo polskiej audycji ra
diowej na stacji CHUB w Nanaimo.

Biorąc historycznie, do powstania tej stacji w 
pierwszym rzędzie przyczynił się b. żołnierz 2-go kor
pusu — Wołczok. Bez żadnego rozgłosu Wołczok 
opłacił z własnej kieseni pół godzinną audycję, przy
niósł z sobą kilka płyt gramofonowych i na fa
lach eteru popłynęły tony skocznej polskiej muzyki. 
Dzięki zabiegom Ojca Kosakiewicza dalsze wypadki 
potoczyły się z szybkością błyskawicy, a w rezultacie 
stacja CHUB ofiarowała Polakom bezpłatnie 30 mi
nut czasu tygodniowo do nadawania własnego pro
gramu. Prędzej niż przypuszczałem zostałem kierow
nikiem, szefem planowania, redaktorem i wykonawcą 
programów pierwszej polskiej placówki radiowej w 
Brytyjskiej Kolumbii.

W najbliższą sobotę wziąłem się do przygotowa
nia programu na następny dzień. Przegraliśmy z żoną 
na patefonie wszystkie płyty otrzymane w spadku 
po Wołczoku i stwierdziliśmy, że wybór jest dopraw
dy nędzny. Obliczyliśmy czas nagrywania każdej 
płyty, wsadziliśmy pomiędzy utwory muzyczne parę 
dowcipów i kilka apeli o zgłaszanie płatnych powin- 
szowań i ogłoszeń, oraz o nadsyłanie płyt ipt. Skoń
czyliśmy tę pracę przygotowawczą o 3-ej nad ranem.

Z Little Paddocks do Nanaimo było około 40 
mil drogi. Ze względów oszczędnościowych musia- 
łem jeździć autobusem. Żona odwoziła mnie wczes
nym rankiem samochodem do Duncan na sltaoję 
autobusową. Do Nanaimo przyjeżdżałem przed 10-tą 
a że audycja polska odbywała się dopiero o godz. 
2-ej po poł., więc wałęsałem się bez celu po mieście. 
Program trwał tylko pół godziny, a że rozkład auto
busowy nie mógł być gorzej dostosowany do moich 
potrzeb, więc znowu czekałem parę godzin, aż wresz
cie po 6-ej wieczorem wracałem półtrupem do domu, 
gdzie po szybkobieżnej kolacji i przebraniu się na 
farmera — brałem się do rąbania drzewa lub innego 
zajęcia.

Poczciwy Ojciec Franciszek nie mógł mi zrobić 
gorszej przysługi, a nieostrożność, jaką popełniłem 
dając zgodę na prowadzenie tego słuchowiska w 
bardzo szybkim czasie zaczęła wychodzić mi bokiem. 
Te zdawałoby się niewinne pół godzinki audycji nie 

tylko, że skróciły o kilka godzin mój sobotni odpo
czynek, lecz też zabrały mi 10 godzin niedzielnego 
czasu na dojazdy, przejazdy i bezczynne wyczeki
wanie w Nanaimo. Małżonka również płaciła za to 
zdrowiem, gdyż pozbawiona mojej pomocy fizycznej 
w pracy przypadającej nam w udziale na farmie, 
musiała wyrabiać nie tylko swoją, lecz i moją normę. 
Ale czego się nie robiło dla kochanych rodaków na 
obczyźnie . . .

Z biegiem czasu sytuacja zmieniła się na lepsze, 
gdyż poznałem w Nanaimo szereg gościnnych domów 
polskich. Wprost z autobusu zabierali mnie do siebie, 
gdzie mogłem posiedzieć w cieple i spokoju — tak 
przed, jak i po audycji.

Wkrótce zaczęły napływać z Vancouver, Victorii, 
a nawet z Seattle listy i pieniądze. Płatne ogłoszenia 
zasiliły kasę i dały możność opłacania kosztów moich 
przejazdów. Mogłem wreszcie nawiązać kontakt z 
firmami handlującymi polskimi płytami gramofo
nowymi i zamówić pierwszy transport muzyki kla
sycznej. W ferworze radosnej twórczości nie przewi
działem nawet jakiego wkrótce miałem doznać szoku 
i rozczarowania. Gdy po otrzymaniu zawiadomienia 
pojechałem na pocztę, by odebrać paczkę z płytami, 
cały Little Paddocks zebrał się w salonie przy pate
fonie z niecierpliwością oczekując mego powrotu i 
przyrzeczonego koncertu. Wiozłem tę paczkę jak re
likwie, zawierała bowiem płyty, których na rynku 
już nie można było dostać. Niestety, gdy otworzy
liśmy paczkę znaleźliśmy całą „Halkę” w proszku. 
Oprócz Moniuszki nadeszły również utwory Chopi
na. Nie było co zbierać.

Musieliśmy rozpocząć od nowa. Razem z żoną 
wysłaliśmy szereg listów, telefonowaliśmy i jeździ
liśmy po domach w poszukiwaniu płyt, które mogły
by urozmaicić ten nasz nędzny repertuar. Rezultat 
tych poszukiwań był jednak więcej niż skromny, — 
prawie same polki, piosenki w rodzaju „Jadziem pa
nie Zielonka” i kilka lichych walczyków. Dopiero po 
paru miesiącach nadeszła następna paczka z utwora
mi Chopina i Paderewskiego i tym razem w całości. 
Pierwsza audycja z poważną muzyką wywołała do
datnią reakcję wśród słuchaczy. Odebrałem kilka te
lefonów i listów. Zachęceni powodzeniem zaczęliśmy 
przekładać program muzyczny wzmiankami o życiu 
i pracy Chopina, Paderewskiego, Moniuszki i innych 
kompozytorów i wielkich Polaków. Chcieliśmy przez 
to urozmaicić program, odświeżyć w pamięci roda
ków ich dumę narodową, a braciom Kanadyjczykom 
dać dowód, że osiedliliśmy się w tym kraju nie tylko 
po to, aby drzewo rąbać, lec? w pierwszym rzędzie, 
by podzielić się z nimi wszystkim co 1000 letnia 
kultura polska nam dała dobrego. Te zdrowe nasze 
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myśli i poczynania przysporzyły nam nowe kłopoty 
i dodatkową pracę. Kilka Angielek przejęły się zbyt 
na serio tak muzyką, jak i posłyszanemi komentarzami 
i zwróciły się do mnie z szeregiem zapytań o charak
terze fachowym i historycznym, stawiając mnie do
słownie w kropce! W jednym wypadku zostałem za
pytany, czy mazura należy grać na trzy, czy też 
na cztery tempa. Inna panienka chciała wiedzieć, 
czy to prawda, że „polka” jest bardziej popularna w 
krajach skandynawskich, niż w Polsce? Tylko jedna 
stara panna chciała się koniecznie dowiedzieć ile mam 
lat!

Rzecz jasna, że na pytania fachowe nie miałem 
gotowej odpowiedzi. Zaczęliśmy pisać do bibliotek, 
do muzykalnych znajomych i nawet do samego Artu
ra Rubinsteina. Korespondencja i zabiegi tego rodzaju 
odbiły się jeszcze bardziej na moim week-endowym 
wypoczynku. W rezultacie zdecydowałem się na wy
jazdy do Naneimo własnym samochodem. Najpierw 
żona, a potem syn dołączyli do ekipy komentatorów 
radiowych. Pomoc syna okazała się szczególnie przy
datną, gdy była wymagana dobra angielszczyna. 
Z biegiem czasu i w miarę zdobywania wprawy 
audycja nabierała polotu i wartości kulturalnej.

W owym czasie przyjechał na wyspę Melchior 
Wańkowicz w poszukiwaniu natchnienia i materiału 
dla nowej swej książki o Kanadzie. Przyjęliśmy go 
z sercem, flakami po warszawsku i wygodnym łóż
kiem. Z jednej rzeczy ucieszył się nasz znakomity 
pisarz, że na obiad nie dostał kury. Od tygodnia — 
mówił — jestem w Kanadzie codziennie zapraszany 
przez rodaków na obiady i kolacje i codziennie czę 
stowano mnie kurą. Kto wie, czy teraz, gdy powrócił 
do Polski — nie wspomina ze ślinką smaku kanadyj
skiej kury? Zanim Melchior Wańkowicz opuścił 
wyspę zawieźliśmy go do Nanaimo, gdzie wziął u- 
dział w polskiej audycji i przemówił do rodaków w 
Brytyjskiej Kolumbii.

Krótko po tym ewenemencie do naszego zespołu 
radiowego „in family” dołączyła świeża i wartościowa 
siła. Z własnej i nieprzymuszonej woli zgłosił się do 
nas Konrad Namieśniowski. (Proszę zauważyć, że 
Audycja Polska w Nanaimo była całkowicie opano
wana przez siły morskie: dwuch komandorów, moja 
żona posiadająca stopień żeglarza yachtowego i przy
szły porucznik Marynarki Kanadyjskiej — mój syn 
Jerzy). — Konrad dobrowolnie zrzekł się spokoju 
życia rodzinnego i rozkoszy beztroskiego odpoczyn
ku week-endowego w Heavitree Farm. Nie wypytywa
łem Konrada co go skłoniło do tego kroku, ale kto 
wie, czy nie była to taka specjalnego rodzaju zaz
drość. Może pomyślał sobie, że przeszło 25 lat by
liśmy razem na okrętach w Gdyni, w Sztabie w War
szawie i w misji we Francji. Konrad na ORP 
„Garland” a ja na „Piorunie” byliśmy razem w kon
wojach i różnych perepałkach na Atlantyku i morzu 
Śródziemnym. Razem mieszkaliśmy w Heavitree 
Farm, razem kopaliśmy ten piekielny dół u p. Trech’a 
w Duncan i wreszcie razem zgłosiliśmy się i nadal 
pracujemy w tartaku Mc. Millan’a w Chemainus. Czy 

Konrad mógł pozostawić mnie bez swej cennej 
współpracy na radiostacji Nanaimo, która stała się 
jakby pępkiem polskiej cywilizacji i oświaty nad Pa
cyfikiem?

Konrad objął dział historyczno-literacki. Nie potrze
bował karmić cielaki ani też kopać w ogrodzie, więc 
w porównaniu z nami miał więcej czasu na opraco
wywanie poważnych wykładów. Jednocześnie wzbo
gacał się nasz komplet płyt gramofonowych. Zwięk
szała się też korespondencja ze Słuchaczami, kores
pondencja która dawała niezbite dowody, że półgo
dzinna audycja była zbyt krótka, aby zaspokoić ży
czenia polskich i obcych słuchaczy. Jedni żądali 
więcej polek i muzyki wesołej, inni uskarżali się na 
zbyt krótki czas poświęcony muzyce klasycznej, a 
tymczasem Konrad w swym zapale oświatowca, oraz 
dzięki wrodzonej elokwencji wygłaszał coraz to dłuż
sze lektury i gdyby nie był hamowany, z łatwoś
cią wykorzystałby cały przez nas dysponowany czas. 
Sądząc z otrzymywanych listów — odczty Konrada 
cieszyły się wielkim powodzeniem.

Niestety na przedłużenie naszej audycji do go
dziny nie mogliśmy sobie pozwolić. Wpływy pieniężne 
coprawda wzrosły, do kilkudziesięciu dolarów mie
sięcznie, dając przez to możność pokrycia podróży 
„wesołej czwórki”, jak również pozwalały od czasu 
do czasu na zakup płyt i opłacenie korespondencji. 
Koszta dodatkowych 30 minut tygodniowo wynosiły
by zaledwie 120 dolarów miesięcznie, ale niestety nas 
Polaków w B.C. nie stać było na taki wysiłek. Nie 
wszyscy rodacy zdawali sobie isprawę z celów audycji 
i nie orientowali się w warunkach i wkładzie pracy, 
jakich wymagała ta zdawałoby się prosta w formie 
i treści audycja. Niewielu wiedziało o tym, jakim cię
żarem i poświęceniem się były te jazdy tydzień po 
tygodniu, miesiąc po miesiącu do Nanaimo i pozba
wienie siebie niedzielnego spokoju i własnych przyjem
ności. . .

Tymczasem w Little Paddocks po sześciu mie
siącach nieprawdopodobnego wysiłku wszystkie pra
ce zostały wykonane, a pod warstwą świeżej farby 
pensjonat nabrał blasków i koloru. Zwabieni ogłosze
niami w prasie zjawili się pierwsi letnicy. Moja mał
żonka oczywiście została zmuszona do zrezygnowa
nia z wyjazdów do Nanaimo, gdyż praca w domu i 
obsługa gości wymagały stałej gotowości operacyjnej. 
Panie pracowały od wczesnego ranka do północy. 
Mężczyźni po powrocie z pracy w tartaku' natych
miast brali się do odrabiania wszystkiego na co paniom 
nie wystarczyło sił fizycznych ; najcięższa jednak była 
sobota, kiedy o północy trzeba było brać się do przy
gotowywania niedzielnego słuchowiska. Bywaliśmy 
tak przemęczeni, że żona zasypiała nad maszyną do 
pisania, a ja dyktując program chrapałem po każdym 
drugim Słowie.

I tak przeszło lato. Trzy miesiące najcięższej 
cięższej harówki. Gdy pożegnaliśmy ostatnią parę 
letników i gdy ta pierwsza nasza próba jako właści
cieli pensjonatu należała już do przeszłości, zabra
liśmy się do porządkowania rachunków i podliczenia 
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rezultatów naszych zmagań o tak wymarzoną lepszą 
przyszłość. Rezultaty okazały się więcej niż opłakane. 
Po stronie przychodów, owszem, znalazło się szereg 
punktów świadczących o całkowitym zadowoleniu 
gości z pobytu, a zwłaszcza z gościnności okazywa
nej im przez właścicieli i gospodarzy. No bo skaka
liśmy jak te pajace dookoła nich i prześcigaliśmy 
się w pomysłach i wynalazkach czym by jeszcze im 
dogodzić. Omalże nie codzień zmieniało im się 
pościelową bieliznę. Woziło samochodami na spacer
ki. lub pędziło pięć mil do Duncan po paczkę papie
rosów. Wszystkie rekordy jednak biliśmy pod wzglę
dem obfitości i jakości pożywienia, którym staraliś
my się zaimponować naszym amerykańskim stołowni- 
kom. Menu, czyli jadłospis czytało się jak prawdziwą 
bajkę. Samo pierwsze śniadanie było już jakby z 

..Fantazji” Walt Disney’a. Co się tyczy obiadu i ko
lacji — to było tam wszystko czego europejska dusza 
zapragnie: roastbeaf po angielsku, pilaw po węgier
sku, flaki po warszawsku, beauf Strogonoff po peters- 
bursku, Chateaubriand garni avec sauce a la Madame 
de Pompadour, dania włoskie, szwedzkie, litewskie, 
nie licząc różnych dodatków, zakąsek, ciast i tortów, 
— a przecież nie obchodziło się też bez podwieczor
ków i herbatki przed pójściem do łóżeczka . . .

Zbyt późno stwierdziliśmy cały absurd naszej 
gospodarki. Trzeba było kalkulować sposobem ame
rykańskim i karmić tych koneserów od delikatesów 
ich własnymi przysmakami, czyli hotdog’ami, hambur
gerami i doughnuts’ami.

E. Pławiki
(c.d.n.)
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Nowi Członkowie

Zapisał się na członka S.M.W. kol. J. Wojtkowiak-

Członkostwo dożywotnie
Następujący koledzy wpłacili składkę na członko
stwo dożywotnie:

kol. kol. J. Hedinger Ł. 10.10.0
K. Gidziński Ł. 10.10.0

Odwiedzili S.M.W.

kol.kol. M. Grodyński z Guiana Pł. Ameryka
J. Mazur z USA
R. Tymiński z Bahamas
L. Wolny z Plymouth
Z. Kleczyńska z Durbanu Płd. Afryka
C. Dobersztyn-Yorke z Bath
J. Hedinger z Kanady.

Z karty żałobnej

Dnia 16 października w czasie pobytu na urlopie 
w Polsce zmarł nagle kpt. rez mar. B. Gawęcki. 
Kpt. Gawęcki od lat 20-tu pływał w brytyjskiej ma
rynarce handlowej jako kapitan statku był jednym 
z najstarszych i najbardziej doświadczonych maryna
rzy. Był także wiernym członkiem naszego Stowarzy
szenia powszechnie .łubianym i cenionym.
Cześć Jego pamięci.

KOMISJA OPIEKI i Fundusz GINSBERTA

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna
łów wpłynęły następujące dary:
R. Tymiński £ 1 .-
K. Gidziński £ 1.6.11
Koledzy z Koła S.M.W. Chicago 30 doi.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

KOŁO S.M.W. W CHICAGO

Stosunkowo niedawno z przyjemnością donosi
liśmy o powstaniu naszego Koła SMW w Manchester.

Obecnie otrzymaliśmy od grupy kolegow zamie
szkałych w Chicago miły list zawiadamiający nas, 
że grupa naszych marynarzy zamieszkujących stale 
w Chicago zebrała się pewnego dnia w domu nasze
go wiernego członka i pełnego energii kolegi K Gi 
dzińskiego i postanowiła nawiązać ściślejszą łącz
ność ze wszystkimi kolegami marynarzami z Chicago 
i okolicy. Na powtórnym koleżeńskim zebraniu w 
domu dr. St. Korzeniowskiego idea założenia Koła 
SMW.Chicago dojrzała ostatecznie i w ten sposób 

powstało 6te z kolei Koło SMW. Następujący Ko - 
ledzy zgłosili swój akces do Koła: F. Cieślak i M. Czub. 
L. Lichodziejewski, B. Liszewski. S. Mania. J. Mazur, 
H. Ruszkowski, V. Sawczyc, K. Siemaszko, E. Wojtas 
i K. Gidziński. Inicjatorzy mają nadzieję że wkrótce 
liczba ta się zwiększy. Odbyło się z kolei już kilka 
zebrań a na ostatnim z nich uchwalono z pierwszych 
już wpływów wysłać sumę 30 doi. na cele Komisji 
Opieki SMW., którą to sumę Zarząd Główny już 
otrzymał, od skarbnika Koła kol. K. Kasperka.

Wyrażając organizatorom nasze uznanie i wdzię
czność życzymy wszystkim Kolegom z Chicago by 
utrzymując nasze tradycje i więź koleżeńską pamiętali 
o celach nas ściśle łączących.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
I. TUMAN1SZWIL1

Dziękuję za serdeczny list i wiadomości o na - 
szym związku. Postaram się słów parę skreślić opi
sując nasze obecne życie. Może będą to widdomoś- 
ci ciekawe dla moich przyjaciół i byłych znajomych. 
Czas tak szybko leci. Widocznie jak przekracza się 
równik życiowy to się zaczyna toczyć z górki na 
dól. Może to też d'atego stale się coś na bok od - 
kłada , z myślą .że się to jutro załatwi, a w między 
czańie jutro przemija, a za jutrem tydzień, za tygod
niem miesiące, za miesiącami lata. Dawno już nie 
pisałem nie spowodu zapomnienie o kolegach, czy 
też naszej organizacji, a poprostu dla tego, że trud
no jest coś ciekawego skreślić w ramach normal
nego listu. A więc postaram się.aby ten list był nie
co inny, może będie nudny dla niektórych, a może 
dla najbliższych przyjaciół o tyle ciekawy, że będzie 
zawiera! wiadomości o naszym życiu. A więc naj
pierw wiadomość o tym, że od zeszłego roku staliśmy 
się babcią i dziadkiem. W lipcu, rok temu przyszedł 
na świat Pawełek, synek Elżbiety naszej, a w końcu 
października żona syna naszego Stefana urodziła na
stępcę tronu Aleksandra — Pawła. Oba wnuki rosną, 
dobrze się rozwijają, są oczywiście wielką radością 
w naszym życiu. Elżbiety mąż jest w lotnictwie, pracuje 
w dziale medycznym i w chwili obecnej wybierają 
się na trzy letni przydział na Alaskę do portowego 
miasta Anchorage. Elżbieta skończyła prawie trzy lata 
temu biologię i technikę medyczną, a wyszła zamąż 
dwa lata temu w kwietniu 1965 roku. Teraz spodziewa 
się drugiego dziecka w październiku. Dzieciątko uro
dzi się przypuszczalnie na Alasce, a więc będziemy 
mieli w rodzinie prawdziwego Eskimosa.

Stefan jest w dalszym ciągu w Marynarce Wo
jennej. 'Skończył pomyślnie Szkołę Specjalistów Na
pędów Atomowych, ale zamiast przydziału na Łodzie 
Podwodne, dostał się na pomocniczy okręt operu- 
rujący z Piechota Morska.Był ostatnio siedem mie 
sięcy na morzu Śródziemnym i dopiero sześć ty
godni temu wrócił do bazy swojej w Norfolk. 
Stefan ożenił się w lutym 1966 roku. W ten 
sposób dzieci nasze wyszły w świat na własne. 
Oczywiście, żona Stefana, Marie, w czasie jak on był 
poza krajem spędzała czas ten u nas na Florydzie. 
Po wylocie dzieci z pod naszego skrzydła, życie opu
stoszało i oboje z żoną jesteśmy w okresie przygo - 
towania się do nowego, innego życia. Zainteresowa 
nia się zmieniają, tempo zmalało, odpowiedzialności 
bezpośrednie odpadły, a nowe, inne zaczynają się 
wyłaniać. W międzyczasie interes, w którym ja pra

cuję, też przeszedł normalną ewolucję. Właściciel pan 
Zbysław M. Roehr sprzedał całe przedsiębiorstwo w 
1961 roku dużej firmie Amerykańskiej — Brunswick 
Corporation. W parę lat później odszedł z firmy na 
emeryturę. Potem następowały rozmaite zmiany orga
nizacyjne, na skutek których musieliśmy opuścić 
nasze ukochane Bethlehem w Connecticut i przenieść 
się na Florydę, do miasteczka DeLand, gdzie się mieś
ci siedziba przedsiębiorstwa Roehr Products. Jestem 
obecnie Naczelnym Dyrektorem odpowiedzialnym 
za techniczną i produkcyjną stronę in teresu .Podle
gają mnie trzy fabryki rozrzucone między Waterbu- 
ry w stanie Connecticut, Norfolk w stanie Nebras- 
ka i DeLand na Florydzie. Jest to wysokie stanowis
ko,z ogromną odpowiedzialnością, ale interesujące, 
i dające mnie ogromną dozę satysfakcji. Dużo mu
szę podróżować, wizytując fabryki, jak również roz-m 
aitych dostawców, i przenieśliśmy się na Florydę trzy 
lata temu. Jest to stan Południowy .półwysep wrzy
nający się w zatokę Meksykańską i Południowy At-,, 
lantyk. Klimat zbliżony do tropikalnego, gorące, par
ne deszczowe lata, śliczna wiosna, zaczynająca się już 
w końcu lutego, ciepłe i słoneczne zimy, deszczowa 
i szturmowa jesień.. Jest to Mecca dla turystów amery
kańskich, jak również przystań emerytów, ale w ostat
nich latach kraj szybko rozwijający się. 'zaczyna się 
uprzemysławiać ze względu na wyjątkowo dobre wa
runki klimatyczne, jak również ze względu na przy
chylny rynek niewykwalifikowanych robotników. 
Zamieszkaliśmy w DeLand, miejscowości położonej 
20 mil na zachód od sławnego miasteczka turysty 
cznego Daytona Beach. gdzie na plażach Dayto- 
na Sir Cambell pobijał rekordy szybkości w latach 
trzydziestych. Mamy ładną i wygodną willę położoną 
w sosnowym lasku, palmy też rosną w pobliżu, a całe 
De Land jest otoczone gajami pomarańczowymi 
cytryn, grapefruitów i mandarynek. Dwa razy w ro
ku odbywają się zbiory owoców,ale najpiękniejszy 
okres jest na wiosnę jak wszystko kwitnie i powie
trze przesiąknięte jest aromatem kwitnących drzew 
owocowych.Pomimo to, że można w golfa i tenisa 
grać okrągły rok, że można kąpać się w oceanie i 
najrozmaitszych źródłach wśródlądowych, życie jest 
nudne i nieciekawe, bo prowincja straszna. Intelek
tualnie kraj nie rozwinięty, ludzie mają tendencję 
do lekkiego życia, leniwego i bez specjalnych bodź
ców do tworzenia zainteresowań innych niż praca i 
łapanie ryb. Rybołóstwo jest wspaniałe, bo Flory
da ma wiele rzek tropikalnych, jak również wielką 
ilość jezior. Ja osobiśie najbardziej lubię wybierać 
się na rybołóstwo morskie, gdzie dużą motorówką 
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wyjeżdżany na cały dzień kilkadziesiąt mil w stronę 
golfstromu.

Mnie osobiście trudno się było przystosować do 
nowego życia, pomimo tego, że praca pochłania pra
wie 70 procent mego czasu. Żona moja natomiast, 
przystosowała się stosunkowo łatwo, pokochała Flo
rydę i wcale nie tęskni za życiem w Nowej Anglii. 
Samo życie w Ameryce przechodzi obecnie ogromne 
zmiany. Trudno jest to ująć w jedno słowo, bo za 
wie’.e czynników składa się na te zmiany i przejawy. 
Kraj rozwija się z ogromną szybkością. Ludzie są 
w stałym ruchu. Pokolenia całe zmieniają miejsca 
zamieszkania. Podróże lotnicze stały się częścią skła
dową naszego życia przemysłowego, tak jak samolot 
stał się częścią składową życia indywidualnego czło
wieka. Lotniska są zapełnione, zatłoczone podróżują
cymi, jak również ruchem samolotowym. Z lotniska 
O Hara w Chicago 50,000 ludzi odlatuje dziennie. 
Samoloty na większych lotniskach, w New Yorku, 
Atlancie, Chicago, Los Angeles i t.d. wznoszą się 
i ładują w odstępach jedno minutowych. Samoloty 
odrzutowe w większości wypadków zapełnione są, 
przyczym się siedzi jak sardynki w puszkach, po trzy 
osoby na jednej stronie, sześć osób w rzędzie. Nie 
ma miejsca nawet na położenie rąk na poręczach, 
czy to śniadania, czy też lanche, czy też obiady są 
Posiłki, które są nieodzownym dodatkiem podróży, 
podawane w niesłychanym pośpiechu, bo nakarmienie 
200 podróżników w przeciągu powiedzmy dwuch go
dzin nie jest łatwym do przeprowadzenia zadaniem. 
Poza tym jedzenie jest nie smaczne i zupełnie nie 
potrzebne. Natomiast same przeloty są szybkie i spraw
ne, dobrze zorganizowane. Czasami są oóźnienia ze 
względu na złą pogodę, ale w większości wypadków 
przeloty są wykonywane na szas. Ruch samochodowy 
na super autostradach też ogromny. Setki, tysiące 
samochodów przecinają kraj we wszystkich kierunkach, 
codzienną i conocną pieśnią moteli i hoteli położo
nych w pobliżu tych autostrad. Przeszło 40,000 osób 
ginie rocznie w wypadkach samochodowych. 10,000 
wojskowych zginęło w Vietnamie w ostatnich trzech 
latach wojny.

Pomimo dobrobytu, wewnętrzne problemy kraju 
są niemalże taką samą beznadziejnością w rozwiąza
niu jak wojna w Vietnamie. Nie ma nadzieji na roz
wiązanie spraw rasowych, tak również jak zorganizo
wanie spokojnego życia w miastach takich jak New 
York, czy też Chicago. Brutalne rozruchy w gettach 
murzyńskich i rozwój przestępstwa najrozmaitszego, 
nazwijmy to bandyctwem, jest plagą z którą bezna
dziejnie walczy administracja tych przerośniętych 
miast. W sprawie murzyńskiej nie ma rozwiązania, 
bo murzyni są inni i fizycznie i mentalnie różnią się 
krańcowo od białego człowieka. Problem rasowy więc 
tak długo będzie egzystował, jak długo murzyni będą 
czarnymi, a biali białymi, pomimo rozmaitych akcji 
i rozporządzeń rządu federalnego.

Młodzież obecna nie ma żadnych ideowych 
przesłanek. Ameryka to jest dla nich krajem zamie
szkania, a nie ojczyzną w naszym pojęciu. Całkowi
ty brak wpajania poczucia narodowego odczuwa się 

we wszystkich prawie że uniwersytetach. Większość 
profesorów skłania się do liberalizmu,często bardzo 
zbliżonego do skrajnej lewicy. Nic więc dziwnego, 
że młodzież buntuje się przeciwko prawu, przeciw
ko wojnie rządom obecnego reżymu. Dziwny to ob
jaw i jestem pewien, że dla większości przyjezd - 
nych do Stanów Zjednoczonych niezrozumiały. Ja 
dawno doszedłem do wniosku, że wielkość tego kra
ju polega na całkowitej wewnętrznej anarchii. Brak 
zorganizowanych myśli wytycznych na przyszłość 
czy to w adminisstracji kraju, czy też w polityce 
zagranicznej, czy też w szkolnictwie. Decyzje nad 
przyszłością pozostawione są poszczególnym osobom 
na rozmaitych szczeblach. Osoby te zmieniają się 
tak często jak są wybory, czasami co dwa lata, cza
sami co cztery. Każdy co dostaje się do okresowego 
panowania stara się interesy kierować w swoją stro
nę, nie myśląc zupełnie o przyszłości, bo przyszłość 
nie będzie do niego należała, a będzie troską kogoś 
innego. Ten wewnętrzny bałagan trzyma się jakoś 
kupy i w obliczu nacisków zewnętrznych w postaci 
wojen, czy też innych kataklizmów, jak powódź, 
huragan, czy też trzęsienie ziemi. Inicjatywy podjęte są 
przez energicznych ludzi, których jest wielu. Podziwiam 
do dnia dzisiejszego życiowość i dynamizm warstwy 
przodującej jak również robotnika amerykańskiego. 
Chęć do pracy nadzwyczajna, chęć polepszenia swo
jej pracy ,udoskonalenia i wykończenia w pośpiechu 
aby przynieść i sobie i przedsiębiorstwu lepsze zarob
ki,jest w dalszym ciągu główną myślą i motywacją 
większości pracujących ludzi. Gorączka pieniądza to 
bardzo zaraźliwa choroba. Nowoprzyjezdni szybko 
się zarażają. Robót jest wiele i tak zwane bezrobo
cie jest papierową statystyką. ’nie ma potrzeby pozo
stawania bez pracy. Jeżeli są bezrobotni to w więk
szości wypadków na skutek braku inicjatywy lub 
chęci do pracy. Co przyszłość przyniesie, trudno snuć 
na ten temat przypuszczenia, bo jednocześnie w cza
sie naszych podróży,które staramy się odbywać raz 
do roku stykamy się z innym życiem. Europa dyszy 
własnym tempem, południowa Ameryka innym i 
Afryka innym.

Ostatni raz byliśmy w Anglii w roku 1963 w dro
dze- do Francji i Włoch. Ale krótki to był pobyt, tak 
krótki, że nie mieliśmy czasu wstąpić do Samopomocy 
spotkać się z kolegami. Może za rok lub dwa uda 
się nam wpaść znowu do Anglii, chociaż w chwi
li obecnej wygląda na ito,że urlopy nasze będziemy 
spędzali na Alasce, bo oczywiście chcielibyśmy od 
czasu do czasu zobaczyć się z naszą córką i Jej ro
dziną. W tym roku wybieramy się do Hiszpanii i 
Portugalii. Kończąc przesyłam dla wszystkich serdecz
ne pozdrowienia.
P.S. Odwiedziliśmy Tchórznickich na Grand Bahama 
w styczniu 1966roku. Widzieliśmy się ze wszystki
mi, ale bardzo krótko. Dobrze się urządzili i jakoś 
chwalą swoje życie. Jaś Tchórznicki młodo wygląda 
dużo pracuje.

łączę wyrazy szacznku i ściskam dłoń

Jerzy Tumaniszwili
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J. PAWŁOWICZ
S/S Mobil Endeavour

Nasze podróże dookoła Afryki zupełnie nader
wały komunikację listowną. List Pana Komandora 
otrzymałem w Cape Town dokąd zaszliśmy w drodze 
z Zatoki Perskiej do Europy. Bardzo ucieszyłem się 
nawiązaniem łączności, którą postaram się utrzymać. 
Prawda że lepiej pisać listy późno — a nie zrywać 
zupełnie wymiany wrażeń i przeżyć. Kilka razy sta
rałem się napisać szybko list na maszynie. Jednak nie 
mając polskich trzcionek taki wychodził galimatjas że 
bezpieczniej i czytelniej wyjdą moje listy napisane 
odręcznie. Zmiany rozkazów i nieznajomość końco
wych portów tak załadowania jak i wyładowania po
zwala jedynie na przesyłanie „expresami” poczty lotni
czej. Natomiast wszystkie pisma, książki i gazety będą 
czekały na nas gdy powrócimy do któregoś z por
tów w Anglii, Francji czy Holandii. Mówi się o zjed
noczonej Europie — a jak dotychczas nawet poczta 
we Włoszech podlega takiemu opóźnieniu biurokra
tycznemu — że raczej wolimy zaczekać kilka mie
sięcy dłużej a nie stracić drogocenną dla nas pocztę 
przez głupotę czy lenistwo któregoś z urzędników.

Zakończyliśmy ogólny remont w Genoa 18-go 
maja. Nie chcąc tracić więcej drogiego czasu na do
kończenie reperacji przekaźnika odchylenia steru — 
wyszedłem w morze po próbach, mając jednak na
dzieję że sami damy sobie radę z reperacją. Okazało 
się że któryś z robotników portowych przebił kabel 
i uziemił jeden z drutów. Taka sytuacja nie była po
ważna bo statek był pozbawiony gazu. Coł jednak 
trzeba było zrobić przed dojściem do portu załado
wania. Przez Kanał Suezki też nie moglibyśmy przejść 
nie będąc pewni jak sternicy reagowali na komendy 
sterowe.

Po wymianie kilku telegramów radiowych — otrzy
małem polecenie zajścia do Palermo gdzie stanęli
śmy na kotwicy a zespół elektrykarzy w niecałe 3 
godziny — „wyłowili” zapasowy kabel i podłączyli 
właściwe instrumenty. Około północy 20-go maja 
podnosząc kotwicę, poszliśmy w kierunku Cieś
niny Messyńskiej i Kanału Suezkiego. Już wychodząc 
z Genoa zbierające się chmury nad Bliskim Wschodem 
utrzymywały nas w czujności i wolne godziny spędza
łem na zmianę z oficerem radzikiem, przy aparacie 
słuchając każdego dziennika radiowego. Lokalne wia
domości otrzymane jeszcze w Genoa nie przewidy
wały żadnych ruchów przed końcem maja ale trudno 
było w to uwierzyć. Do Port Said weszliśmy rano 
22-go maja i prawie bez zatrzymania dołączono nas 
do konwoju idącego na południe. Trzymałem „fin- 
gers crossed” modląc się w duchu żeby w spokoju 
przedostać się do Morza Czerwonego. Wszędzie był 
nadzwyczajny ruch. Nawet nie mogłem otrzymać 
świeżych jarzyn na które liczyłem nie mogąc otrzy
mać świeżej wysuszonej cebuli dla załogi — a musia
łem się liczyć z długim rejsem przed nami. Jak okiem 
sięgnąć po obu stronach Kanału widzieliśmy bądź to 
ciągniki, lub pociągi załadowane uzbrojeniem a nad 
głowami ćwiczyły odrzutowce, atmosfera była nad 

wyraz przeładowana i nasycona. Nawet piloci odpo
wiadali szczerze że długo taka sytuacja nie potrwa i 
coś dalszego z niej wyniknie.

Odetchnąłem gdy pilot oświadczył że już z Port 
Tewfik to jest od wyjśia z samego Kanału, nie będę 
musiał brać Pilota Suezkiego i mogę sam iść dalej 
mijając Newport Rock i stojącą na tej skale latarnię. 
Zyskałem przez to na czasie bo mogliśmy już powoli 
zwiększać obroty śruby i po niecałej godzinie robi
liśmy i 8ś węzłów, szybko wychodząc z Zatoki Suezkiej 
i mijając wolniejsze od nas statki. W niecały tydzień 
później, po zmianie rozkazów zaszedłem do Ras 
Tanura w Południowej Arabii zamiast do Kharo Island 
w Persii. W Ras Tannura wzięliśmy tylko paliwo. Po
stój trwał 6 godzin. Na „wszelki wypadek” zdecydowa
łem z pierwszym of. mechanikiem żeby załadować o 
200 ton ropy więcej niż zwykle co dało nam zasięg 
10.000 mil z zapasem, pomimo tego że mieliśmy tylko 
się zaopatrzyć na podróż do Durbanu i z powrotem. 
Po ładunek poszliśmy 180 mil dalej do Uinen Said 
na półwyspie Quatar a po załadowaniu 493 tysiąca 
ton już i-go czerwca wieczorem ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Wychodząc z Ras Tannura warunki atmosfe
ryczne pozwoliły mi na wymianę pozdrowień z Miet
kiem Woźniakiem przez krótkofalówkę. On właśnie 
objął poranną wachtę jako Pilot w Kharg Island. 
Wziąłem pod uwagę że on był na służbie a także to 
że używałem międzynarodową częstotliwość — więc 
na pozdrowieniach zakończył się nasz kontakt na
wiązany prawie po 17 latach.

Byliśmy na szerokości Sohatry gdy doszły do 
nas pierwsze wiadomości o wybuchu wojny na Blis
kim Wschodzie. Tegoż samego dnia dostałem zawia
domienie o zmianie rejsu i rozkazie wyładowania

Przejście równika miało być atradycyjnie obcho
dzone szczególnie dla żony 2-go Mechanika która 
robiła pierwszy rejs. Niestety od samego rana napot
kaliśmy na dosyć wysoką falę która zaczęła kołysać, 
a poza tym wyskoczyła robota w maszynie i wszyscy 
off. mechanicy musieli zejść w kombinezonach do 
pracy. Dziewięciodniowa podróż pomiędzy Socotrą 
a Cape Town minęła bardzo szybko, bo zamiast nu
dów słuchaliśmy każdego komunikatu radiowego, a 
rozwijające się dyskusje dodawały barwy przy mo
notonii życia okrętowego. W przeddzień dojścia do 
Cape Town uzyskałem łączność radio-telefoniczną z 
naszym agentem który zawiadomił mnie że musi się 
spodziewać conajmniej 3 dniowego opóźnienia otrzy
mania uzupełnienia paliwa. Gdy go zawiadomiłem że 
ja przychodzę z ładunkiem i nie potrzebuję paliwa — 
wyszło na jaw że mamy iść dalej do Europy. Zakot
wiczyliśmy w Cape Town na redzie w oczekiwaniu 
na potwierdzenie zmiany rozkazów. Zamiast odpo
czynku wykorzystaliśmy czas na odstawienie i repe
rację kotła, radarów i otrzymanie świeżych jarzyn 
i prowiantów. Nadeszły rozkazy i po postoju kilku
nastogodzinnym na kotwicy ruszyliśmy dalej z roz
kazami wyładowania w Neapolu. Tak się zakoń
czyła pierwsza “Awantura”. Resztę napiszę później 
łącząc serdeczne pozdrowienia.
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Zbyt wiele spraw zajmowało nas po zakotwicze
niu na redzie Cape Town związanych nie tylko z 
reperacjami, ale głównie przygotowaniem się do dłu
giej podróży — że nie mogłem pozwolić na wyjście 
załogi na ląd. Liczyłem się z tym że o każdej godzinie 
nadejść może potwierdzenie na piśmie rozkazów 
i wtedy będziemy musieli podnieść kotwicę 
i ruszyć choćby na jednym kotle — drugi został od
stawiony celem uszczelnienia rurek w „superheater”.

Nie liczyłem na miejscowe zwyczaje i nieprzy
zwyczajenie „postu” do trzykrotnego zwiększenia się 
ruchu zachodzących obecnie statków.

Prowianty i inne zaopatrzenia dostarczone zosta
ły ledwo przed południem motorówką na której dobił 
również Agent z rozkazami podróży, a co za tym 
szło — wszystko trzeba było załadować na pokład 
w jak najkrótszym czasie i . . . wyruszyć dalej. Czeka
jąc jednak przez cały poranek, mogliśmy napawać 
się pięknem lądu i miasta oraz portu usianego u 
podnóża Góry Stołowej. Zrobiliśmy wiele zdjęć — 
ale wyniki znane będą dopiero gdy wrócimy do Anglii 
— o ile filmy się nie zepsują do tego czasu od gorąca 
i wilgoci.

Wyszliśmy z portu żegnani przez Agenta który 
dostarczył nam komunikat meteorologiczny, „silne 
wiatry i sztormowa pogoda”. Nawet bez komunikatu 
odczuwało się zmianę pogody a „końskie ogony” na 
niebie, zwiastowały silne wiatry. Pomimo tych ostrze
żeń — morze, tylko lekko pofałdowane zmiennymi 
witrami, przy długiej fali idącej z Atlan
tyku i zmienne zachmurzenia — towarzyszyły 
nam prawie do równika. Robiąc doprawdy więcej 
obrotów śruby, po włączeniu drugiego kotła po po
łudniu, w dniu wyjścia z Cape Town, doszliśmy do 
Dakaru 24-go czerwca, mijając w połowie Cape Verte, 
gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy zwiększony ruch 
statków przeważnie idących na południe. Ląd i miasto 
były ledwo widoczne poprzez lekką mgłę że zdała od 
lądu dostrzegaliśmy statki w odległości ponad 10 mil 
— szliśmy całą naprzód. 25-go czerwca pogoda 
zmieniła się dramatycznie i już aż do samego podejś
cia do Cieśniny Gibraltarskiej szliśmy pod wiatr 
nabierając solidnie wodę na pokład a odpryski fali 
rozbijanej dziobem prawie okryły cały statek solą. 
Dodać muszę, że dochodząc do Dakaru otrzymaliś
my rozkaz zwiększenia obrotów do maksymalnej szyb
kości dodającej nam o jeden węzeł więcej ale ściśle 
obserwując zasoby paliwa, musiałem zaczekać aż do 
dojścia do Giblartaru gdzie łatwiej mi było ocenić 
nasz maksymalny zasięg. Też w tym czasie naszym 
portem przeznaczenia zostało wymienione miasteczko 
portowe Mersin w Turcji.

Robiąc jak najściślejsze sprawdziany i „zaciska
jąc pasa”, czyli odstawiając z ruchu całą nie-ekono- 
miczną maszynerię, ruszyliśmy poprzez cieśninę ro
biąc 18 węzłów mijając skałę Gibraltaru o 10 rano, 
28-go cterwca, czyli w cztery dni po obejściu Cape 
Verte. Ale takie „rozciąganie” paliwa z normalnego 
zasięgu 10.000 — do osiągnięcia przeszło 12.000 mil 

i to z dostateczną rezerwą pozwalającą na czekanie 
na redzie — trochę nas wybijało ze spokojnego życia.

Przechodząc koło Malty i obserwując wspaniały 
zachód słońca 30-go czerwca dostałem nagłą zmianę 
kursu i po przejściu cieśniny Meksykańskiej zakot
wiczyliśmy 1-go lipca rano na redzie w Neapolu. 
Tak się zakończył nasz rejs powrotny do Europy. 
21.9.1967.

Po prostu zawieruszył mi się ostatni list w teczce 
i nie wysłałem z Cape Town, choć miałem najszczer
sze chęci. Od tego czasu zrobiliśmy wiele mil, mając 
bardzo urozmaicone podróże i ciągle żyjąc pod „zna
kiem zapytania” — nigdy nie wiemy jak ułożą się 
nasze rejsy i gdzie ładujemy i dokąd nas wyszlą.

Po wyładowaniu w Neapolu 3-go lipca zaszliśmy 
do Gibraltaru po paliwo. Po drodze spotkaliśmy 
jeden z naszych statków , „samewhere” in the Meddit- 
erranean” z 40.000 paliwa stojący w dryfie w ocze
kiwaniu na dalsze rozkazy. Gdyśmy koło niego prze
chodzili — zawołali do nas przez megafon „sprze- 
dajemy ropę, sprzedajemy ropę” — Więc z tym bra 
kiem paliwa po zamknięciu Kanału nie było tak 
źle jak to pisały gazety. W Gibraltarze moi oficero
wie nie rozbili „Casino” ale przynajmniej po szam 
pańskiej kolacji wrócili na -statek z grubszą gotówką 
w kieszeni — więc humory były wspaniałe wychodząc 
z portu 6-go lipca. Prawie do samego Cape of Good 
Hope — szliśmy pod wiatry i fale lub nawet przez 
1 dzień we mgle. Ale pomimo sztormów zapowie
dzianych dla Cwpe Town — aż do Sohorty szliśmy 
po morzu jak tafla lustrzana. Rejs był trochę mę
czący bo gdzie mogłem, wykorzystałem „Counter 
Currents” ale to zmuszało do nawigowania o 1 1/4 
mili od brzegu Afrykańskiego aż do szerokości Dur- 
banu. Po tym, po minięciu wysp Comero-s znowu 
podszedłem do lądu i złapaliśmy fantastyczny miej
scowy prąd robią przez jeden dzień przeszło 22 węzły.

Załadowaliśmy statek w Ras Tamura w Saudi 
Arabia z podpisywaniem wielkich ceregieli — że nie 
wyładują w następujących krajach — Anglii, Zach. 
Niemczech i USA — ale to były wszystkie „obost
rzenia”. jedyną różnicę zauważyłem nie mogąc prze
kroczyć bramy wiodącej z mola — na ląd. Nawet 
kapitanowie byli posądzani że może zechcą wysadzić 
rurociągi w powietrze?!

Pierwsze rozkazy podały port przeznaczenia w 
Nowej Ze'andii. Ostatecznie wyładowaliśmy statek w 
Cape Town i Durbanie. Te dwa porty Południowo- 
Afrykańskie — zupełnie nie były zorganizowane na 
jakikolwiek kryzys Środkowego Wschodu. Statki mu
szą czekać w kolejkach bo pilotów brak i tak są 
przemęczeni że już narzekają — pracując mniejszą 
ilość godzin od innych portów. Po prostu im się 
nie chce wierzyć że raptem muszą wprowadzać i wy
prowadzać statki w nocy — czego nigdy dawniej 
nie robili.

Po ładunek wróciliśmy znowu do Ras Tannury 
mając tym razem definiwne przeznacznie — Japonia. 
Uciekłem przed 3-ma Typhoonami i oprócz tropikal
nych deszczów i fali z burty i kołyszącej dosyć nie
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przyjemnie — podróż minęła bez przygód. Mieliśmy 
urozmaicenie bo aż 5 statków naszej firmy operują
cych na Oceanie Indyjskim — zostało naraz prze
rzuconych do zaopatrzenia Japonii i wytworzyły się 
zawody. Prawie przez całą podróż byliśmy w łączności 
R/telefonicznej i dni minęły na pogawędkach — 
gdy nie było innych statków dookoła.

W Yokohamie leje jak z cebra — to pewnie 
wpływ ostatniego huraganu „Sarah” ale bez silnych 
wiatrów. Pomimo długiej podróży — cała załoga 
zrobiła zakupy, wypompowała się z forsy i spokojnie 
siedzi na statku. Huragany i zagęszczenie w portach 
powoduje że wyładowujemy „parcels” to jest po 
kilka zbiorników w różnych końcówkach i wracamy 

na redę. Po raz pierwszy żyjemy w porcie „po ludzku” 
bez rwetesu i pośpiechu.

Wiadomość że kraje Arabskie już się „przepro
siły” bo zabrakło im pieniędzy — z ładowaniem dla 
Anglii dla Niemiec Zachodnich i USA — więc może 
i nasz następny rejs położy nasze kursy w kie
runku Europy — jeżeli nie Anglii. Już mam dosyć 
tych dalekich podróży. Brak części zapasowych daje 
się we znaki. Wszystko drogie i nawet owoce i warzy
wa inaczej tutaj smakują. Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej! Chyba za 6 lub 8 tygodni wrócę na 
urlop i opowiem resztę.

J. Pawłowicz

E. PŁAWSKI

Już dawno minął miesiąc od naszego powrotu 
z wypadu na Wschód. Tyle było wzruszeń, takiej do
znaliśmy wszędzie gościnności i serdeczności, że nie 
wiem czy będę w stanie ułożyć to wszystko w jako- 
tako trzymającą się całość opowiadania.

Opuściliśmy Vancouver 1-go września wieczorem. 
Lało! Nad ranem zbliżaliśmy się do Gór Skalistych. 
Wciąż lało! Dwa aparaty fotograficzne i jeden kinowy 
leżały bezużyteczne w walizce. — 24 wagonowy (pul- 
many) pociąg powoli i ze wzgrzytem wciągał się krę
tą drogą ostro pod górę, aż wreszcie zapadł się 
w ciemność 5-cio milowego tunelu (najdłuższego w 
Imperium Brytyjskim). W tym tunelu pociąg robi peł
ne okrążenie spiralą. Po wynurzeniu okazaliśmy 
się o paręiset metrów wyżej i prawie że dokładnie 
ponad bramą wjazdową. Byliśmy ponad chmurami. 
Świeciło słońce, które już nie opuściło nas przez cały 
czas trwania urlopu.

Jechaliśmy w kabinie z „wygodami”. Tuż za na
mi mieliśmy wagon restauracyjny, doskonały pod 
względem obsługi, jedzenia i picia, oraz wagon-salon 
z oszkloną kopułą w której spędzaliśmy czas wolny 
od spania i konsumowania posiłków.

Było na co patrzeć. Piękno Gór Skalistych, poto
ków, wodospadów, mieniących się w kolorach je
zior i groźnych lodowców podniecało do takiego 
stopnia, że nie wiedzieliśmy, w którą stronę obrócić 
głowę, na czem utkwić wzrok i co fotografować. 
W Górach Skalistych widzieliśmy artystyczną potęgę 
naszego Stwórcy.

Po opuszczeniu gór pociąg wyprostował swój 
kurs i zwiększył szybkość. Pędziliśmy po płaszczyź
nie, jak okiem sięgnąć pokrytej uprawnemi polami. 
Porozrzucane kępki drzew, pod cieniem których cho
wały się zabudowania farmerów, oraz tu i owdzie 
w zbożodajnej prowincji Alberta. Przejechaliśmy 
przez Calgary, słynące ze swych „Calgary stampede” 
(„rodeo”). Wieczorem byliśmy już w prowincji Saska- 
tchewan. Przespaliśmy ten nudny, płaski krajobraz, 
by w dniu następnym po przekroczeniu Manitoby i 
krótkim postoju w Winnipeg — znaleźć się w krainie 
tysiąca jezior prowincji Ontario. Setkami mil jecha

liśmy pomiędzy wodami, i skałami, na których rosły 
jakby skarłowaciałe sosny. Znikoma ilość dróg i rzad
ko napotykane osiedla świadczyły o nieużyteczności, 
może chwilowej, tych ogromnych obszarów. W nocy 
pociąg pędził wzdłuż jeziora Superior. Po 70 godzi
nach interesującej i wygodnej podróży, przebywszy 
3.000 mil — dojechaliśmy do Montrealu. Na dworcu 
spotkała nas rodzina pp. W. Nowaczyńskich w komp
lecie, czyli: papa, mama, babcia i pięcioro małych 
pociech. P. Wojciech Nowaczyński, syn podpułkow
nika W.P., kuzyna mojej żony — jest doktorem che
mii, pracuje w tzw. Research i należy do grupy uczo
nych, przeprowadzających badania nad chorobą nad
ciśnienia krwi, wywołanej w jakiejś tajemniczej kom
binacji z nadnerczem. Mają w tym celu zbudowane 
kilkupiętrowe laboratorium. Jest to chyba jedyna na 
świecie instytucja posiadająca nieograniczony budżet. 
Zwiedziliśmy tę świątynię nauki jaknajdokładniej i 
aczkolwiek osobiście nie wiem nawet jaki jest skład 
chemiczny Coca-Coli — zaimponowała mi ilość i 
bogactwo przyrządów, maszynerii oraz ultra-nowo- 
czesność ogólnego wyposażenia. — Dr Nowaczyński 
oprowadzał nas po całym gmachu, z lubością objaś
niając funkcje i cel każdego niemal skomplikowanego 
aparatu. Wyszliśmy pod silnym wrażeniem i z uzna
niem dla ogromu prac tej grupy uczonych.

Zwiedziliśmy oczywiście „Expo”. Imponujące!
Nie kwapiliśmy się zwiedzić pawilon SSR, więc 

objechaliśmy go dokoła. Otoczony był tłumem ludzi, 
których jeszcze wabi widok kozackiej czapki i smak 
rosyjskiego barszczu z hreczaną kaszą. Kanadyjski 
hot-dog miało się bez kolejki i za 1/10 ceny.

Jednym z głównych ewenementów w Montrealu 
było spotkanie się nasze z dwojgiem starych przyja
ciół z Warszawy, — braćmi Januszem i Wacławem 
Sikorskimi. Starszy z nich Janusz i jego Małżonka 
przylecieli aż ze Stockholmu by się spotkać z nami 
w połowie drogi. Nie widzieliśmy się od 30 lat, to też 
było co oblewać. Zrobiliśmy również wycieczkę sa
mochodem do Lakę Placid., N.Y. gdzie przebywała 
siostra mojej żony — Irena. Było to też w swoim 
rodzaju przeżycie, gdyż nie widzieliśmy się przeszło 
11 lat.
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Po pięciu dniach wesołych gawęd, obżarstwa, pi
cia i późnego kładzenia się spać, wyruszyliśmy do 
Ottawy. Na dworcu spotkali nas Państwo S. Rowiń
scy (kpt. Ż.W. i por. mar.), oraz kol. Leopold Ka- 
werniński.

Państwo Rowińscy z miejsca zabrali nas samo
chodem na objazd miasta i okolic. Zwiedziliśmy 
t.zw. „Quartier Chic” w którym mieszczą się rezy
dencje Gubernatora Kanady, Premierą, Ambasa
dorów i innych dygnitarzy. Zobaczyliśmy całą na
szą Kanadyjską Stolicę i stwierdziliśmy z zadowo
leniem, że jest ładna i czysta.

Wieczorem pp. Namieśniowscy podejmowali 
nas i kol. Kawernińskiego kolacją w hotelu Chateau 
Laurier. Z tym hotelem mam związane wspomnie
nia z r. 1941, gdy po przyprowadzeniu przez ORP 
Piorun i Garland konwoju do Halifaxu zrobiłem 
wypad do Ottawy — tu się zatrzymałem. Garlan- 
dem wówczas dowodził kdr. Namieśniowski.

Jak to zwykle bywa, dopiero po powrocie do 
domów przypomnieliśmy sobie wiele tematów, 
których z powodu krótkości czasu nie zdołaliśmy 
poruszyć podczas obiadu. — Ale i tak miło było 
spotkać starego kolegę i stwierdzić, że jest w 
świetnej formie, pełen humoru i szarmancji. Stwier
dziliśmy również z radością, że w zdrowiu Pani 
Inki nastąpiła znaczna poprawa.

Zatrzymaliśmy się w gościnnym domu pp. 
Kawernińskich. Podczas naszego pobytu Pani Ka- 
wernińska była w odwiedzinach w Polsce więc 
ciężar i kłopoty związane z naszym pobytem spadły 
wyłącznie na barki kol. Kawernińskiego, z czego 
wywiązał się wspaniale. Następnego dnia kol. Leo
pold obwiózł nas w dalsze okolice Ottawy, a wie
czorem urządził nam świetne przyjęcie. Wobec nie
obecności Małżonki gospodarz domu£ wystąpił 
róównież w charakterze Monsieur le Chef de la 
cuisine. — Wiadomo, że sztuki kulinarnej nie mógł 
się nauccyć |w Podchorążówce, ani też na ORP 
Iskra. Skąd więc ten talent? Skąd to mistrzostwo 
w wydobyciu z zamrożonego na kość pstrąga ta
kiej finezji smaku? A ten befsztyk, a te sałatki, a 
ta doskonała babka, którą sam upiekł! ... W wy
padku rozbioru Kanady Kawerniński nie zginie.

Wśród zaproszonych gości był p. Drymer. 
Ostatnio widzieliśmy się w roku 1925, gdy na ORP 
Gen Haller przybyłem z oficjalną wizytą do Talli
na, a kpt. Drymer był wówczas Wojskowym Attache 
w Estonii.

Po kolacji przeszliśmy do zamieszkujących w 
sąsiedztwie pp. Dobrodzickich, gdzie w atmosferze 
wspomnień spędziliśmy resztę wieczoru.

Nazajutrz po południu byliśmy już w Toron
to. W poczekalni na dworcu oczekiwali naszego 
przyjazdu przedstawiciele duchowieństwa, rodziny, 
marynarki i prasy. A więc: był tam Ojciec Marian 
Mróz, Oblat, mój serdeczny przyjaciel, który przez 
10 lat z przerażeniem wysłuchiwał moich spowie
dzi w parafii św. Kazimierza w Vancouver, a obec
nie nie wiadomo za jakie grzechy odbywa pokutę 

w Toronto. Z rodziny była p. Marysia Nowa- 
czyńska, stryjeczna siostra żony, były żołnierz A.K., 
obecnie pracuje w Polskiej Kasie Pożyczkowej, ale 
czynna jest bez mała we wszystkich organizacjach 
polskich w Toronto. Po 30 latach niewidzenia się 
było oczywiście dużo radości. Trzecią osobą był 
kdr. Hulka-Hulewicz. Padliśmy sobie w objęcia i 
przywitaliśmy się tradycyjnym — „mutuzuliszcze”! 
Rok 1967 jest półsetną rocznicą naszej wielkiej 
przyjaźni. Co się tyczy prasy, to zauważyliśmy w 
odległości kilkunastu kroków szczupłą postać z 
aparatem fotograficznym przy oku. która w mło
dzieńczych podskokach, lawirując pomiędzy prze
chodniami starała się uchwycić moment powitania 
naszej grupy. Wreszcie błysnęła żarówka, a z za 
aparatu ukazało się uśmiechnięte oblicze koman
dora Witolda Zajączkowskiego.

A więc stało się!
Nareszcie spotkaliśmy się w Kanadzie!
Gdy zajechaliśmy pod dom pp. Hulewiczów 

wybiegła na nasze spotkanie pani Żolcia i rzuciła 
się- w nasze objęcia.

Mimo woli myśli moje cofnęły się daleko 
wsteci, do lat dwudziestych gdy młodziutka pani 
Żolcia ze swym pierwszym mężem ś.p. Komando
rem Jerzym Łątkiewiczem mieszkali w Gdyni. Były 
to pierwsze lata budowy tego wielkiego portu. W 
1926 r. znaleźliśmy się razem w Cherbourg’u, gdzie 
kdr. Łątkiewicz pełnił obowiązki Komendanta Ba
zy Polskiej, a ja byłem stażystą na francuskich 
okrętach podwodnych. Potem znowu była Gdynia. 
W roku 1939 spotykałem p. Żolcię na dworcu w 
Londynie, gdy po ucieczce z Polski przyjechała 
by się połączyć z mężem Hulką, który wówczas 
dowodził ORP. Gromem. W roku 1940 zostałem 
Szefem Sztabu KM W i zamieszkałem u pp. Hule
wiczów w North Harrow. Pani Żolcia, znana ze 
swej gościnności działała jak ten magnes nie tylko 
ha marynarzy, lecz i na lotników, a nawet cywili. 
Nie było dnia by do domu pp. Hulewiczów nie 
schodziło się towarzystwo na brydża lub pogadusz- 
ki, — ale zawsze na smaczną wieczerzę. Przeży
liśmy też z p. Żółcią niejden nalot Luftwaffe i 
latających bomb . . .

Gdy wchodziliśmy do domu na progu spot
kał nas 7-mio letni Jurek Łątkiewicz — wnuk 
p. Żolci. Stał na baczność i salutował. Na głowie 
miał czapkę ze wstążką ,,Marynarka Wojenna”. 
Wbrew regulaminowi morskiemu ucałowałem ser
decznie malutkiego wachtowego. Jurek jest jednym 
z dwuch przedstawicieli czwartego pokolenia Łąt- 
kiewiczów których znałem osobiście. Opatrzność, 
kierując naszemi losami trzymała nas przez 65 lat 
blisko siebie. W 1902 r. w Mandżurii Generał Broni 
Łątkiewicz był reprezentantem Cara przy Fudutu- 
nie w Kirinie, a mój ojciec dowodził pułkiem w 
Łoszagou. Generał i jego rodzina kilkakrotnie 
zatrzymywali się w domu moich rodziców w pod
różach do Europy. W 1903 r. poznaliśmy w Port 
Artur por. mar. J. Łątkiewicza, syna GeneralaNastę 
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pnie służyliśmy razem z nim w Marynarce 
pilskiej.

Bohdan Łątkiewicz, syn Jerzego i p. Żolci — 
pływał ze mną na ORP Dragon. Hulka wówczas 
był moim zastępcą. W Toronto znaleźliśmy się 
wszyscy razem plus milutka pani Basia, żona Boh
dana i ich drugi również bardzo rezolutny Rysio.

Tymczasem, zanim skończyła się wymiana po
całunków i komplementów usłyszeliśmy zapowiedź, 
że musimy się spieszyć. Okazało się, że plan nasze
go pobytu został już ułożony i że my wogóle nie 
mamy nic do gadania. Byliśmy na łasce konspiracji. 
I rzeczywiście! Żonie mojej nie wolno było nawet 
udać się do fryzjera — bo nie było czasu.

Tego samego wieczoru odbyło się przyjęcie u 
pp. Hulewiczów. Obecnych — 18 osób. Z marynar
ki, oprócz wymienionych uprzednio — byli pp. 
Durscy. Panią Izę widziałem ostatnio w Anglii 
krótko po jej okropnym w skutkach wypadku sa
mochodowym. Znaliśmy się jednak od tak daw
nych czasów, że nie chcąc ujawnić mojego wieku 
lepiej będzie że przemilczę. Stwierdziłem natomiast, 
że p. Iza nie straciła swego dawnego uroku, dow
cipu i elegancji. — Jeśli chodzi o Karola, to należy 
przypuszczać, że za 20 lat również będzie wyglą
dał tak, jak 20 lat temu.

W drugim dniu pobytu kdr Zajączkowski 
zabrał nas na wycieczkę po mieście. Zwiedziliśmy 
między innemi Ratusz i ulicę hipisów. Ratusz nam 
rzeczywiście zaimponowali swoją wyjątkową archi
tekturą. Jeśli chodzi o hipisów — to niech się To
ronto schowa. Żadne miasto w Kanadzie nie pobije 
Vancouveru ani ilością, ani też gatunkiem tych 
pasożytów kompromitujących swym wyglądem na
wet małpoludów i naszych jaskiniowców w B.C. tak 
zwanych ,,Sa>squatch’ów”.

Po zwiedzeniu miasta kdr. Zajączkowski za
prosił nas do restauracji na „smórgasbrod”. Byli tam 
również: Pani Zajączkowska, ich córka p. Curtis 
oraz pp. Hulewiczowie.

Wieczorem zostaliśmy zawiezieni do siedziby 
S.P.K. — niby to na lampkę wina. Przy wejściu 
przywitał nas kol. Barankiewicz — przezacny Pre- 
zise Zarządu Głównego. Gdy weszliśmy do 
salonu ujrzeliśmy zgotowaną nam przez organi
zatorów niespodziankę. W środku pokoju stała 
grupa kolegów i przyjaciół z Marynarki Wojennej. 
Był to wielki i wzruszający moment dla nas obojga. 
Oprócz pp. Zajączkowskich i Hulewiczów byli tam 
koledzy: Brodzki, Harajewicz, Milisiewicz, Miodoń
ski, L. Lichodziejewski, Gliński i Wróbel. Niemniej 
przyjemne i czułe było spotkanie z p. Jasią Mili
siewicz, która przez wszystkie lata wojny była 'se
kretarką naszego Attache w Londynie kdr. T. Sto- 
klasy. — Poznałem ją jeszcze jako 17-letnią (wy
glądała na 15) czarującą i tak bardzo dzielną pa
nienkę, a teraz ponoć wkrótce ma zostać babcią. . . 
O! Boże! Była tam również miła i zasłużona redak
torka Głosu Polskiego w Toronto — Pani Maria 
Brodzka. jak również znana nam od dziecka nee 

p. Żukowska. Nie zabrakło oczywiście wśród obec
nych sympatyka Marynarki Ojca Mroza, ani też 
niestrudzonej Marysi Nowaczyńskiej.

Byliśmy też zaskoczeni obecnością b. Prezesa 
Zarządu Głównego SPK kol. Sadowskiego z Mał
żonką, wszystkich członków Zarządu Głównego, 
Redaktora kwartalnika SPK — p. Doktora Kry- 
chowskiego i szeregu innych zasłużonych działa
czy społecznych.

Obecność tych Pań i Kolegów dala dowód 
wielkiego poczucia koleżeństwa, jakie cechuje SPK 
w Kanadzie.

Kolega Barankiewicz w kilku słowach przy
witał nas i kolegów z marynarki, a kdr. Zajączkow- 

ki, który widocznie zauważył, że kol. Pławski 
absolutnie nie nadawał się do żadnych przemówień 
— podziękował gospodarzom za zorganizowanie 
przyjęcia.

Nigdy nie zakończyłbym tego listu, gdybym 
zaczął opisywać wrażenia i przeżycia z tego wie- 
czowu. Wszyscy koledzy i Panie wyglądają świet
nie. Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że mogliśmy 
wśród Nich spędzić te niezapomniane chwile, a w 
pierwszym rzędzie należy się pp. Brodzkim podzię
ka jako organizatorom tego spotkania.

W trzecim dniu odwiedziliśmy redakcję „Głosu 
Polskiego” oraz byliśmy w mu.jeum. Z przyjem
nością stwierdziliśmy, że wiele eksponatów starej 
zbroi średniowiecznej pochodziło ze zbiorów ksią
żąt Radziwiłłów.

Czwartego dnia Bohdan ł.ątkiewicz (syn pani 
Żolci), zawiózł nas wszystkich wpierw do posiad
łości wiejskiej pp. Hulewiczów — uroczego „Zaci
sza” potem na farmę b. st. bosmana Paligi (100 mil 
od Toronto). Z kol. Paligą służyliśmy razem jeszcze 
w zaraniu istnienia marynarki. W czasie wojny 
pływaliśmy razem na ORP Piorun i ORP Dragon. 
Gdy zajechaliśmy pod przytulnie wyglądającą sie
dzibę farmera Paligi, przywitała nas jego zacna 
Małżonka. Po chwili zjawił się pan dziedzic, a 
gdy stanęliśmy jeden przed drugim chwyciliśmy 
się w objęcia. Myślałem, że wyzionę ducha, ale 
warto, było zaryzykować i pęknięciem paru żeber 
zadokumentować radosne nasze spotkanie. Nic też 
dziwnego, że wycisnęliśmy sobie nawzajem niejed
ną łezkę. Kol Paliga narzeka coprawda na serce, 
ale nie widać, by przeszkadzało to mu w ciężkiej 
pracy na doskonale utrzymanej farmie. Przy pysz
nej i dobrze zakropionej kolacji spędziliśmy parę 
godzin czasu i po niemniej krzepkim pożegnaniu 
— ruszyliśmy w powrotną drogę.

Piątego dnia pp. Brodzcy zabrali nas hyżym 
Mustangiem do pp. Jasłowtskich pod Hamilton. Pan 
Feliks Jasełkin bialusieńki jak ten papier spotkał 
nas na terenie swojej farmy. Obok niego stała rów
nież dobrze znana w marynarce postać kol. Ra- 
benrijy, Też siwy, ale mniej kompromitujące. Na 
progu domu ukazały się dwie uśmiechnięte Panie. 
Witaliśmy się jakby znajomość nasza istniała od 
lat.
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Po chwili — następna niespodzianka! Wraz z 
córecziką przyjechała — były marynarz Pomocni
czej Morskiej Służby Kobiet — Pani Siemaszko. 
B. marynarz Siemaszko podeszła do b. inspek
tora Wyszkolenia Marynarki i zapytała: „czy wol
no mi Pana pocałować?”

— Oczywiście — tak!
Widocznie 22 lata temu wyglądałem zbyt 

groźnie . . .
Z kol. Jasłowskim łączy mnie służba na okrę

tach podwodnych i to w czasach początkowych, 
w czasach gdy wszyscy byliśmy jeszcze niemowlę
tami w tym mokrym fachu.

Z kol. Rabendą nigdy nie pływałem, ale razem 
pracowaliśmy ku tej samej chwale — na lądzie.

Niestety, czas naglił. W gościnnym domu pp. 
Jasłowskich mieliśmy prawo zabawić tak długo 
ile na to pozwalał program. Następnym punktem 
na agendzie była kolacja u Kuzynki, ale i tu zaled
wie kończyłem pierwszą filiżankę kawy — już był 
czas na wyjazd na występ zespołu Lopka Kru
kowskiego. Byliśmy już „coś-niecoś” zmęczeni dwo
ma tygodniami szczelnie wypełnionymi szaleńst
wami i późnym kładzeniem się spać, ale Lopek 
ubawił nas do łez i postawił na nogi.

W ostatnim dniu pobytu w Toronto kol. 
Prezes Barankiewicz zabrał nas łącznie z kuzynką 
na wycieczkę do wodospadu Niagara. Zrobił nam 
tym dużą przyjemność i dzięki temu wzbogaciłem 
moją kolekcję zdjęć.

Wieczorem byliśmy podejmowani herbatką 
przez pp. Curtis, na której byli również obecni 
jej rodzice pp. Zajączkowscy, oraz pp. Hulewiczo
wie z synem Bohdanem. Na tym miłym wieczorku 
wśródó najdawniejszej przyjaciół z marynarki i 
ich rodzin zakończyliśmy nasz pod każdym wzglę
dem rozkoszny urlop. Nazajutrz odprowadzili nas 
na lotnisko pp. Hulewiczowie i Ojciec Mróz, żeg
nali nas jakbyśmy wszyscy byli członkami 
jednej rodziny. 1 tak właściwie jest i tak być po

winno. Dobrzy przyjaciele zastępują nam na emi
gracji tych wszystkich, których pozbawiły nas 
dzieje wypadków.

Odrzutowiec Air Canada wzniósł się na wy
sokość 30 tysięcy stóp j prawie że bezszelestnie 
pędził na Zachód. Pogoda — idealna. Widoczność 
również. Szybkość dokładnie 600 mil.

51 lat temu, przez krótki czas — byłem pilotem 
;w lotnictwie Marynarki Rosyjskiej. Maksymalna 
szybkość mego wodno-samolotu wynosiła 80 kim. 
czyli 50 mil. Lot Toronto-Vancouver trwałby nie 
cztery i pół, lecz 48 godzin, nie licząc przystanków, 
szybkość mego wodno-samolotu wynosiła 80 kim., 
Trudno pomyśleć, że ten niesamowity postęp jest 
dziełem jednego pokolenia.

Do Vancouver przylecieliśmy o pół godziny 
przed czasem.

Jednocześnie, lecz na innym lotnisku lądował 
na swoim wodno-bombowcu Jerzy — syn nasz. W 
domu nastąpiło radosne spotkanie.

Po wywołaniu filmów i przezroczy w najbliż
szą sobotę pojechaliśmy z całym foto-bagażem do 
pp. Białowskich do Seattle. Dwa wieczory z 
rzędu spędziliśmy z Michałami i pp. Pacewiczami, 
którzy niedawno przenieśli się ostatecznie z Mont
realu nad Pacyfik. Skorzystaliśmy z zaproszenia i 
zwiedziliśmy Kapitanat, czy też Urząd Portowy 
w Seattle, który nareszcie znalazł się pod polskim 
kierownictwem.

Michał Białowski jest obecnie na jakiejś kon
ferencji na Hawajach i oczywiście nie było mowy, 
by pani Janka pozostawiła go na pastwę Hula- 
Hula girls!

Teraz odbijam stracony czas l to nie tylko 
w biurze, lecz też w ogrodzie. Pracy zawsze jest 
pełno. Jedynie w niedzielę chodzimy z synem na 
bilard. Oczywiście tata przeważnie dostaje w skórę.

Na tym kończę.

E. Pławski
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MIECZYSŁAW C. MILES WASILEWSKI

RENDEZ=VOUS NA EXETERZE
Dokończenie

12 sierpnia 1941 Exeter miał zdała za rufą, wil
gotny, smagany ulewnym deszczem niesionym na 
skrzydłach monsumu. Dekkan.

Piotr ubierał się na wachtę niby w transie hipno
tycznym, który nie wiedzieliśmy czy należy
przypisać jakimś nowym ćwiczeniom jogi, czy też
był to okultystyczny urok jaki na niego rzuciły brą
zowe oczka Sabity. Nie był jedynym którego gnębiła 
myśl o obiecującej, ale niedoszłej ,,tea party”, a tego 
rodzaju rozczarowania palą gardła ludzi morza gorzej 
niż piołun. Kurs był ponownie wykreślony na Aden, 
a Juliusz Słowacki musiałby przerobić śwój wiersz 
o Testamencie, gdyby był z nami zaokrętowany, idąc 
dużą szybkością na zachód do .. . Arabii.

Jasiek Wańkowski dzielił się za nami swemi 
wrażeniami z lądu, gdzie jako przykładny chrześcija
nin spędził dużo czasu na odnalezienie katolickiego 
kościoła ; znalazł w końcu całą . . . katedrę w której 
podczas większych uroczystości odprawia mszę bis
kup Bombaju.

Podobno gdzieś w głębi kraju jest polski kościół 
imienia Andrzeja Boboli, a w Bombaju istnieje zor 
ganizowana Polonia pod egidą konsula Banasińskie- 
go; od małżonki tego ostatniego dowiedział się, że 
w przyszłym tygodniu będą polskie tańce w Taj 
Mahal Hotelu. Jasiek pro forma poszedł tam obej
rzeć parkiet.

Michał słuchał z zrezygnacją naszych dość chao
tycznych raportów z suchego, azjatyckiego lądu, za
strzegając sobie, że na następną wizytę w tym mieście 
jest jego kolejka-zapałki, czy nie — a losowanie kto 
ma zostać na okręcie odbędzie się między „tymi co 
się włóczyli z gwiazdami filmowymi i „robili” lwów 
salonowych w Taj Mahalu” . . .

Exeter nie doszedł do Adenu. Po trzy dniowej 
paradzie wzdłuż Hadramautu okręt znów został 
wezwany przez admiralicję z Bombaju i pod wieczór 
18 sierpnia pokazał się przed dziobem Malabar Point, 
dominujący nad ruchliwym portem. Następnego ran
ka, już przy molo, ordynans Gordona zjawił się w 
gunrumie, meldując że cały polski kontyngent jest 
proszony do kabiny dowódcy. Podczas drogi, wspi
nając się po licznych schodniach, ochraniając głowy 
przy wąskich włazach czy to przechodząc wzdłuż 
burty, opierając się o malowane minią wręgi i wdy
chając zbawcze świeże powietrze dochodzące z otwar
tych na rozcież iluminatorów dociekaliśmy jakie to 
wspólne przewinienie zasłużyło nam na ten zasz
czyt ; albo maskarada w hinduskih portkach na balu 
w Adenie, albo muzyka na pokładzie rufowym do 
późnej nocy z patefonu Wańkowskiego, wreszcie coś 
wspólnego z miernymi wynikami na egzaminach z na
wigacji, spóźnianiem się na wachtę dymem z kuchni 
oficerskiej na pokładzie na śródokręciu, uszkodzenie 
matorówki w Scapa ...

Gdy dowódca otworzył nam osobiście szeroko 
drzwi uprzejmy uśmiech nie pasujący do jego asce
tycznej twarzy rozwiał natychmiast wszelkie obawy, 
że chodzi tu o jakieś wymówki. Gordon trzymał 
w ręku morską depeszę z Londynu, z podpisem KMW 
żądającą naszego powrotu na wody brytyjskie.

„It looks that we are going to say good bye to 
you chaps” powiedział wesoło polecając nam spocząć 
i patrząc z żalem na zegar elektryczny wiszący nad 
jego biurkiem, gdyż było za wcześnie aby mógł kazać 
ordynansowi otwarcie butelki ginu.

Dobre wychowanie nie pozwalało nam okazać 
żadnej radości na te nowe perspektywy, których nie 
wyłączając Gordona nam napewno zazdrościła cała 
załoga. Chmurna wyspa Albionu, bombardowana 
przez Luftwaffe, z racjonowaną żywnością, pozba
wiona jakiegokolwiek rodzaju luksusów wydawała się 
mimo wszystko jakimś idealnym zakątkiem ziemi. 
Tam zima jest zimą, lato jest latem, tubylcy mają 
tak dobre serca że zabałamucili nawet zwierzęta: 
koty przyjaźnią się z psami, na widok konia szaleją 
z zachwytu wszystkie stare panny; do portów tejże 
wyspy zachodzą polskie okręty wojenne wracając z 
patroli, czy konwojów.

Chociaż nie było jeszcze konkretnej możliwości 
przeokrętowania nas na jakiś korab idący do U.K. — 
dowódca polecił trzymać nam nasze manatki w po
gotowiu. Nie pozostało nam nic innego, jak zaprosić 
szanownego Szkota i resztę starszych oficerów do na
szej mesy na pożegnalną party.

Gdy słońce było w zenicie — w myśl tradycji 
Royal Naćy bar może być otwarty — przez otwarte 
drzwi gunrumu ku zdumieniu naszych dzielących to 
pomieszczenie, a mających „skondensowane mleko 
pod nosem” angielskich midshipmanów, zaczęli przy
bywać nasi goście.

Przyszedł nie tylko Gordon, który prawie nigdy 
nogi w mesie młodszych oficerów nie postawił, ale 
i Richardson, Drakę, Cooper, Potter, Chubb, Jewell. 
nie licząc podporuczników Hutchisona i Broghama. 
którzy już poganiali stewarda HorsefalPa aby pole
rował szklanki oraz wielu innych których nazwisk 
nawet nie znaliśmy. Małe pomieszczenie szybko za
mieniło się, w kabuzę palaczy opium szaro-niebieską 
od dymu papierosów w której majaczyły się tylko sto
jące postacie trzymające w jednym ręku szklanice 
wypełnione whisky, ginem, sherry, portem czy też 
koncentratami soków cytrynowych, pomarańczowych 
i owoców nieznanych w Polsce, a mających podobno 
rozbudzać miłosne pożądania.

Autor potrącił pierwszy kieliszek z lekarzem 
okrętowym, który niedawno był awansowany na ko
mandora podporucznika; jako katolik miał on do 
Polaków pewną sympatię chociaż i jemu nasi piecho- 
cińcy zakwaterowani w Kircaldy odbili narzeczoną 
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i gdy w izbie chorych brał nasze próbki krwi, twier
dził że nareszcie dopiął do swego i trochę choćby 
krwi polskiej w odwecie utoczył!

Wiem nawet jak się nazywa ten Don Juan z wa
szej brygady: „Podporucznik Lipiński”. Był to nie
wątpliwie jakiś nasz Lipiński w stopniu porucznika 
armii polskiej, jeden z tych specjalistów „romansu- 
trąby powietrznej” w której na zatracenie Angielek 
i Szkotek wirowały z zawrotną szybkością komple
menty, westchnienia, miłosne zaklęcia pieczętowane 
kurtuazyjnym całowaniem rąk, obietnice, podarki, 
kwiaty, czekoladki, romantyczne sytuacje i pieczczoty 
których całej gamy nie znał chyba sam Casanowa.

Podporucznik Hutchison, miły drągal o kręcą
cych się jasnych włosach i dziecinnej twarzy słucha
jąc jednym uchem naszej rozmowy zniknął na chwilę 
z mesy wracając z fotografią wiszącą nad jego koją ; 
wyglądał z niej roześmiany podlotek o pensjonarskiej 
urodzie z dołkami w policzkach a le Shirley Tempie, 
w ostatnim liście z Londynu pisała, że jak tylko wstą
piła do A.T.S. została przydzielona do transportu 
polskiego sztabu w Rubensie; „pułkownicy są bardzo, 
bardzo sympatyczni”, ale od tego czasu nie było żad
nych nowych listów!”

The rascal, the rascal, the rascal . . . cedził powoli 
sam do siebie lekarz okrętowy, myśląc napewno o 
tym Lipińskim. W tych warunkach jedynym wyjściem 
z styuacji było napełnianie „z czubem” kieliszków 
naszych gości, rzucając na wiatr ostrzeganie Coopera, 
że podchorążowie nie powinni nadużywać swoich 
kont alkoholowych; ten ostatni dominujący nad in
nymi pośrodku mesy — pomimo krzywych kowboj
skich koian — pochłaniał Johnny Walker whisky jak 
pompa pożarowa i tak się rozczulił naszą hojnością, 
że obiecał nam „w drodze wyjątku” wyjście na ląd 
do Bombaju dla całej czwórki, jako że to ostatni raz. 
Odpad! więc problem losowania zapałek. Wreszcie 
rozpoczął się exodus wardrumu. Gorące ściskanie rąk 
na pożegnanie połączone z przesadnymi jak się nam 
wydawało podziękowaniami za napitki (które de 
facto kosztowały śmieszne sumy nie podlegając żad
nemu cłu) i życzeniami powodzenia na nowych przy
działach ; ci co mieli rodziny na południu Anglii prze
kazywali nam pozdrowienia dla . . . matek, starszych 
ciotek czy dziadków, począwszy od Plymouth czy 
Londynie a skończywszy na Birminghamie, Man
chesterze czy Sheffieldzie unikając, hien attendu. 
przezornie, podania adresów gdzie mieszkają ich jesz
cze do wzięcia młodsze siostry, żony czy narzeczone

Na lądzie, w Bombaju zastały nas brytyjskie flagi 
opuszczone do połowy masztów na rządowych bu
dynkach i nagłówki dzienników naklejone na kioskach 
w czarnym obramowaniu podające szczegóły żałoby 
i pogrzebu ich wielkiego pisarza Rabindranatha 
Tagore. Ten mistyk, poeta, nowelista i mąż stanu 
był znany w Polsce ze swej książki „Głodne Kamienie” 
przetłumaczonej z angielskiego. Tagore, orędownik 
straconych z góry spraw walczył piórem o rozwikła
nie najtrudniejszych problemów nie tylko indyjskich 
ale ogólno ludzkich: równouprawnienie kobiet, oba

lenie systemu kastowego i wszelkiego rodzaju rasizmu, 
wolność słowa, równość społeczna, sprawiedliwy po
dział dóbr, zbliżenie „Wschodu” z „Zachodem”, 
współpracę całej ludzkości wyzbytej z nacionalizmu 
i pożądania władzy i bogactwa aby „wyzwolić czło
wieka z ciemnej władzy żywiołów . . Wpływ du
chowy Tagorego mógł się równać prawie z promie
niowaniem Ghandiego, nic więc dziwnego, że żałoba 
w Kraju Nirwany była głęboka,

Michał mający moralne prawo do dyktowania 
jak należy spędzić czas na mieście (wszystkie bary 
i dancingi były od czasu pogrzebu wciąż zamknięte) 
twierdził że powinniśmy zakosztować orientalnej 
kuchni: zupy z jaskółczych gniazd, indyjskiego ryżu 
zaprawionego pieprzem wanym „curry”, sałatek ko
rzeni bambusowych, przysmaków z ogonów rekinów, 
jadalnych mrówek, tysiącletnich jaj na twardo goto
wanych podczas dynastii Han czy Wang Mang, a 
importowanych z cząstki Chin bronionych wciąż 
przed Japończykami przez walecznego Chang Kai- 
czeka. Nic więc dziwnego że dorożka z której 
widniały 4 białe korkowe hełmy munduru wyjścio
wego marynarki wojennej kierowała się tym razem 
nieomylnie wprost do Green’s Restaurant. Na tarasie 
ocienionym drzewami mangi pijąc dużą filiżankę 
mocnej czarnej kawy, aby rozcieńczyć palące gardło 
pieprzne indyjskie potrawy (nie było Gusard jaskół
czych czy mrówek) autor starał się sobie przypom
nieć główną opowieść ze zbioru „Głodnych Kamieni” 
Tagorego odbywającą się w istniejącym dziś jeszcze 
pałacu Mahmeda Szaha w Hajderabadzie, gdzie spę
dzał niesamowite noce bohater noweli uczulony po
borca podatkowy plantacji bawełny, Sridziut.

Tam, podczas jego snu, każdej nocy przychodzi
ła do niego ta sama arabska niewolnica ubrana tylko 
w przezroczysty welon prowadząc go do swej uwię
zionej przez Padyszacha perskiej księżniczki; obyd
woje musieli się skradać przez uśpione komnaty pa
łacu aby przestąpić przez nogi zagradzającemu drogę, 
śpiącego z dobytym mieczem na kolanach murzyń
skiego eunucha, stąpać lekko po kobiercach pokry
wających marmurową posadzkę, wchłaniając zapachy 
jaśminu i henny, słuchając dźwięków gitary i plusku 
licznych fontann ogrodowych, aby w końcu po przej
ściu progu sypialni mdleć z wrażenia na widok 
eterycznego dziewczęcia czekającego na niego siedząc 
po turecku na łożu miłości, osłonionego przejrzystym 
woalem. A tytuł „Głodne Kamienie?” Tylko taki 
mistyk jak Tagore mógł połączyć transcendentalność 
mąk serca, które na wzór elektryczności statycznej 
skondensowały się w kamieniach na podwórku pała
cowym i niby „głodne potwory” chciały pożerać 
każdego żywego człowieka i chociaż były tylko bez
władną materią, miały wpływ na jego psychikę na
rzucając mu podczas nocy sny, prowadzące do 
pomieszania zmysłów.

19 sierpnia H.M.S. „Exeter” był ponownie na 
morzu eskortując M/V „Athlone Castłe” pod Cey- 
lon. Transportowiec był wypełniony rannymi w Cy- 
renajce Australijczykami wracających z ulgą po cię
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gach otrzymanych w pustynnym kurzu i pod 
palącym słońcem od coraz bardziej agresywnego 
Afrika Korps, do Brisbane, Sidney czy Melbournu 
na zasłużony wypoczynek i konwalescencję.

Przychodzący na zmianę konwojową H.M.S. 
MAURITIUS wyszedł prawie wpół drogi na nasze 
spotkanie, co wydawało się raczej zbyteczne (nie
cny podstęp w opinii podporucznika pilota Brougha- 
ma, mający na celu zapobieżenie wyjścia na ląd dla 
załogi Exetera w Colombo czy Trincomalee, w obawie 
że ci „piraci z Devonu" wysuszą wszystkie piwo 
w portowych barach). Exeter zawrócił z rezygnacją 
na północ nie wiedząc która z trzech konkurujących 
na Oceanie Indyjskim admiralicji uzurpuje sobie 
władzę nad krążownikiem.

O naszym powrocie do Wielkiej Brytanii prze
stano wogóle mówić. W końcu Aden zaśpiewał na 
naszej antenie radiowej, że mamy się tam skierować 
szybkością ekonomiczna na zadania konwojowe. 
Exeter przeszedł przez kanał 9-cio stopniowy, na 
południe od Lakediwów i idąc przez znane Morze 
Omariskie doszedł prawie na widok dzikich skał 
Hadramautu, gdy admiralicja w Colombo poleciła mu 
zawrócić w stronę Ceylonu, gdyż na Maldiwach Ka- 
talina R.A.F.’u jest w kontakcie z podejrzanym tan
kowcem. Krążownik podkręcił obroty zwiększając 
szybkość do 25 węzłów i nawiązał kontakt radiowy 
z „Marysią” (spolszczenie H.M.S. Maurytius) z 
„Czesią” (HMS „Ceres”) i „Esmeraldą” (HMS Eme- 
rald”) które porzuciwszy różne misje szły również 
na kursach zbliżenia do Maldiwów. Obecność nie
mieckich okrętów-pułapek była na tych wodach no
toryczna.

Cztery miesiące temu w kwietniu 1941 „Pingwin” 
zatopił na północ od Seszeli 3 brytyjskie statki, po
czerń 7-go maja tankowiec „British Emperor”; ten 
ostatni zdążył jednak wysłać sygnał, że jest pod og
niem nieprzyjaciela. H.M.S. „Corwall’ (Komandor 
Manwaring), który wyszedł z Mombasy na południe 
skierował się natychmiast na Seszele, gdzie przy 
pomocy swego rozpoznawczego samolotu typu „Wal- 
rus” odnalazł rankiem 9 maja podejrzany statek. 
Pingwin próbował się maskować jako norweski S/S 
Tamerlane, ale gdy wciąż nieufny „Cornwall” pod
szedł zupełnie blisko, nieprzyjaciel otworzył zdra
dziecko szybki, celny ogień z 150-tek. Jedna salwa 
trafiła w maszynę sterową brytyjskiego krążownika 
powodując czasową awarię steru. Ale był to ostatni 
sukces Niemca. Komandor Manwaring obrócił ma
szynami swój okręt tak aby wszystkie działa mogły 
swobodnie strzelać do korsarza i po 10 minutach 
celnego ognia salwami płonący statek pułapka eksplo
dował. Pingwin miał na sumieniu 28 statków alianckich 
o łącznym tonażu 136,551 ton!

W zaledwie 5 tygodni po tej akcji 26 czerwca 
1941 niemiecki „raider” zatapia 2 statki — Jugosło
wiański i Brytyjski na południe od Ceylonu. Te ostat
nie straty poniesione niespełna dwa miesiące temu 
są wciąż ^jeszcze nie pomszczone. Według informacji 
admiralicji conajmniej sześć uzbrojonych statków 

nieprzyjacielskich (działa i torpedy) operuje na Płd. 
Atlantyku i Oceanie Indyjskim.

Przez następne dwa dni 4 krążowniki zbliżały 
się wciąż do Maldiwów; H.M.S. Mauritius najbar
dziej nowoczesny z nas (12 dział 150 M/M. 10 torped) 
był już w zasięgu widoczności archipelagu, gdy inny 
samolot RAFu rozpoznał w końcu, że korsarz to. .. 
niewinny aliancki tankowiec, który nie wiedząc co 
się święci, stał nieporuszenie od trzech dni tam na 
kotwicy.

Posypały się drwinki i przekleństwa pod adresem 
R.A.F.’u, a najbardziej „gardłował” podporucznik 
Hutchison jak gdyby musiał z własnej kieszeni płacić 
za zmarnowaną ropę, „której może nam właśnie 
zabraknąć w momencie gdy się pokaże prawdziwy 
nieprzyjaciel”.

21 sierpnia Exeter znowu zmierzał na północny 
wschód, z kursem wykreślonym na Aden, ale po 
ostatnich wydarzeniach nikt już nie mógł twierdzić 
z pewnością, jaki będzie faktycznie nasz port prze
znaczenia. Był to początek naszego sillage densFOcean 
Indien . . . Krążownik szedł z szybkością ekonomicz
ną, aby skompensować duży użytek ropy podczas 
manewrów „Floty Południa”. Wydawało się nam, że 
upływają całe miseiące gdy wkoło nas jest tylko mor
skie pustkowie, bez ptaków czy ryb, palące słońce 
na bezchmurnym, błękitnym niebie za dnia, miliony 
■skrzących się gwiazd podczas ciepłych, bezwietrznych 
nocy; monotonne wachty wprowadziły nas w ten 
morski apatyczny automatyzm, który gnębił nas chy
ba bardziej niż tajfun opisywany przez Józefa Kon
rada, gdzie załoga przy pompach płonącego w kałach 
statku miała wrażenie być za życia skazana na pobyt 
w piekle dla marynarzy.

Przerwy międżywachlowe spędzaliśmy na pol
skiej konwersacji, która musiała irytować naszych 
angielskich współlokatorów gunrumu; nie tylko że 
jej nie rozumieli, ale zazdrościli entuzjazmu z jakim 
my wymienialiśmy, jakieś napewno nieprzyzwoite 
anegdoty, gdy im zabrakło tematów do rozmowy w 
parę dni po wyjściu z Plymouth.

Piotr ujawnił się nie tylko epickim narratorem 
setek przygód nad Skawą w Makowie, ale również 
jako mistrz szachowy dając nam wszystkim bez wy
jątku „schuster-mata” w najlepszym wypadku po 
10-ciu ruchach. Michał miał niespodziewanie duży 
materiał wciąż nowych wspomnień ze sztubackich 
czasów w Kobryniu, a Jasio o harcerskich wyczynach 
w Siedlcach; autor też szperał w pamięci dramaty
zując różne wyidealizowane patyną czasu przygody 
z Warszawy, Lublina. Wołynia, Wileńszczyzny czy 
Poznańszczyny . . .

W miarę naszych opowiadań zdaliśmy sobie 
sprawę, że mimo ostatnich podróży po egzotycznych i 
oszałamiających urodą zakątkach świata jest nam 
jeszcze bardziej niż kiedykolwiek drogim pewien od
legły skrawek Europy zawarty między 14 a 24-tym 
stopniem długości geograficznej wschodniej, a 50-ym 
i piędziesiątym czwartym z minutami równoleżnikami 
północnymi... przez którego żyzne pola i lasy płynie 
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stara rzeka Wisła, co „wstęgą opasała Kraków” i 
śpiewając o urodzie Warszawy pod Gdańskiem wpad- 
ła do morza.

26 sierpnia Exeter doszedł do Adenu. Nie było 
wyjścia na ląd dla załogi, a półdniowy postój był 
tylko dla pobrania ropy, zużytej podczas pogoni pod 
Maldiwy. Jasiek wyskoczył jednak na chwilę do mias
ta po zakupy (Cooper po ostatniej party nawrócił 
się do Polaków dał mu, jedynemu z całego okrętu, 
pozwolenie i to bez żadnych zastrzeżeń) i wrócił na 
czas obładowany jedwabiami, satynami i crepdeszi- 
nami dla pewnej piękności w Plymouth (nie wiedział 
wtedy, że w kilka lat później zostanie ona panią 
Wańkowską).

Po pobraniu ropy okręt stanął na redzie, na 
kotwicy, gdzie pozostał aż do świtu, w pełnym pogo
towiu do drogi.

Nie biorąc udziału w wachcie kotwicznej polska 
czwórka wypełniła hamaki, odsypiając zaległości snu 
po wachtach bojowych z ostatniego fałszywego alar
mu o korsarzu. Autor skorzystał z ciszy i nigdy nie 
gasnącej w morzu czy w porcie ciemno-niebieskiej 
lampki palącej się o 60 centymetrów od jego głowy 
na nocnym pomieszczeniu podchorążych, aby skreś
lić parę linii z ostatnich wydarzeń.

W półmroku widoczne były różne pozy śpiących 
w hamakach towarzyszy krążowniczej doli i niedoli. 
Piotr musiał śnić o czemś bardzo przyjemnym, bo 
mimo ciemności, widać było na jego licach błogi 
uśmiech, a kosmate ramię obejmowało czule wyp
chaną kapokiem poduszkę. Jasio i Michał mieli sny 
raczej niespokojne, zmarszczone brwi i nagłe ruchy 
wskazywały, że przeżywali jakieś heroje z drugiej 
wojny światowej. Gdyby tylko można było przysta
wić im do głów jakiś czarodziejski kryształ i zoba
czyć w nim o czym oni śnią. Michał musiał przeżywać 
jakieś zmagania na lądzie, jako że w Kadrze Floty 
na Oksywiu miał doskonałe stopnie z szermierki na 
bagnety i lubował się w nocnych ćwiczeniach desan
towych, podczas których pod batutą naszego ideal
nie opanowanego i sympatycznego oficera kursowego 
Kazimierza Hessa i młodych poruczników Fary i 
Hubickiego, pędziliśmy z bagnetem na broni w po
zycji do ataku, aż po siwe fale Bałtyku wykrzykując 
co chwila zachrypłe „hurra!” pod adresem imagino- 
wanego najeźdźcy, głosami torturowanych kotów.

Michał więc brał teraz niewątpliwie udział w ja
kimś kontrataku generała Kleberga z pod Kobry- 
nia do Warszawy, gdzie na rozległych mazurskich 
polach, przy akompaniamencie huku tysiąca dział, 
szatańskiego chichotu szrapneli ignorując gwizd roju 
kul z niemieckich karabinów maszynowych, pędził z 
gromkim „hurra!” na ustach, siejąc skry z oczu i 
torując sobie drogę bagnetem tnącym jak żyletka 
zasieki z drutów kolczastych, aby się dobrać do rzu
cającego broń i uciekającego na jego widok w nieła
dzie nieprzyjaciela.

Jasiek, który marzył po powrocie do Anglii o 
przydziale na polskie ścigacze. mógł widzieć we śnie 
wojnę na morzu w niemniej fantastycznej scenerii. 

Nieskończone od horyzontu do horyzontu eskadry 
okrętów w szykach torowych na kontrakursach ozdo
bione galami banderowemi szukające spotkania ż 
decydującego dystansu i ziejące do siebie strugi ognia 
z błyskających nieustannie gniewnych dział, widoczne 
gołym okiem w powietrzu pociski szybujące nieubła
ganie do celów, niezliczone peryskopy zdradzieckich 
U-boatów zdążających do pozycji strzału i on — Ja
siek — na pomoście ścigacza prawą ręką nastawił 
już na przekaźniku telegrafu maszynowego „całą na
przód” i z rozwianym od pędu powietrza włosem 
kieruje na 50-ciu węzłach dziób na okręt flagowy 
wroga, czując w sobie krew Janów z Kolna, Kmici
ców czy Wołodyjowskich, zaciska szczęki w koncent
racji wyliczenia nieomylnego odchylenia dla swoich 
torped, które przechylą los bitwy na naszą stronę . . .

A Piotr? Jemu raczej nie Mars, ale Venus spiskują
ca z Morfeuszem i zgodnie z teorią Freuda nasuwała 
inne sugestywne kompensacje, dla rozczarowanej w 
Bombaju podświadomości.

Tak jak w bajce z 1001-ej nocy, ale w nowo
czesnej wersji, wśród dyskretnych dźwięków muzyki 
z Szeherezady Rymskiego Korsakowa. otulona tylko 
przejrzystym welonem dziewczyna arabska prowadzi
ła go przez zawiłe krużganki pałacu Mahmuda 
Sacha do złocistej komnaty, w której Sabita Devi 
czekała niecierpliwie z dwoma filiżankami herbaty 
o miniaturowych wymiarach i monogramach G.R. 
(Greens Restaurant) stojącymi na hadramauckim 
stoliku inkrustowanym kością słonioną. Eunuch nie 
obudził się ze snu (z fizjognomii przypominał bar
dzo Kikuju usługującego gubernatorowej w Momba- 
sie) i nie było więc mrożącego krew w żyłach szczęku 
nagiego miecza po kamiennej posadzce. Piotr niósł 
pod pachą na dowód tożsamości fotografię gwiazdy 
z dedykacją i wręczył ją młodemu szoferowi hindus
kiemu, który otworzył drzwi do świątyni miłości. . . 
Co się działo dalej, nie wida było w czarodziejskim 
krysztale, ale jako e Tagore nie skończył swojej 
opowieci o głodnych kamieniach autor jest, ipso 
facto, również jest zmuszony pozostawić to do nie
winnej . . .imaginacji czytelnika.

27 sierpnia Exeter był już na morzu eskortując 
transportowiec „Mauretania” wypełniony rekonwa 
lescentami 7-ej brygady, którzy wyszli ze szpitali 
wojskowych po wyleczeniu guzów jakie im. nabił 
Rommel w Cyrenajce. Generał Wavell został zastąpio
ny przez Auchinlecka, tego samego co w zeszłym 
roku tak dzielnie spiisał się pod Narwikiem, gdzie 
wsławiła się po wszelkie czasy nasza Karpacka Bry
gada. Brytyjskie wojska w Północnej Afryce zostały 
ukonstytuowane jako 8-ma armia, do której był dołą
czony między innemi duży polski kontyngent. Nowe 
dowódctwo planuje wykorzystując rezerwy, które 
przywiózł dookoła Kapsztadu nasz i inne konwoje 
z Wielkiej Brytanii.

Konwojowanie dużego statku nie przedstawia 
żadnych trudności co do trzymania pozycji, prze
ciwnie, pozwala dalmierzystom prowadzić precyzyj
ne ćwiczenia pomiarowe, a od czasu do czasu dla 
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uciechy dla zabandażowanych wojaków strzelania 
przeciwlotnicze do baloników z biura meteorologicz
nego przyciągającego zawsze dużo ciekawskich na 
pokłady spacerowe tego sławnego przed wojną z luk
susu statku transatlantyckiego.

28 sierpnia B.B.C. podało szczegóły o brytyjskiej 
interwencji w Persji, gdzie „nasz” komodor z Georgi- 
ca senor Arbuthnot przeprowadził błyskawiczną ak
cję militarną, zmuszając Szaha do aliansu z Wielką 
Brytanią. Jako, że było to po Iraku drugie szybko 
osiągnięte zwycięstwo na Bliskim Wschodzie złośli
wiec „sub” Hutchison miał własną wersję dla pożytku 
gunrumu, jak się ,,de facto” odbyła ta operacja. Pod
czas nocy dwóch wąsiastych pułkowników z garni
zonu w Poona wtargnęło do ogrodu pałacowego 
gdzie po zadławieniu wartownika tak strasznie wy
grażali rozbitą butelką whisky przez okno sypialni 
trzęsącemu się w łóżku Szahowi, że kryjący się na 
terasie lojalny minister Mahomet Ali odważył się 
pokazać swój rogalowy nos ponad krzewy pełznących 
róż i błagał o zaprzestanie tych okrutnych igraszek. 
Pułkownicy indagowali Mahometa, czy w barze pa
łacowym jest whisky, a gdy ten im obiecał, że jest 
tam Vat 69 a gogo, zgodzili się wspaniałomyślnie na 
zaprzestanie akcji i ogłoszono obopólne zawieszenie 
broni.

O ile Arbuthnot został zwycięzcą, to jego były 
komodonski statek Georgie miał smutny koniec w 
Suezie, gdzie dobrały się do niego operujące z Krety 
bombowce Gliegerkorps, posyłając go na dno na 
płytkiej wodzie.

Pierwszego września byliśmy już w Mozambiku, 
była to druga rocznica niemieckiego napadu na Pol
skę. Czyżby to prawda, że zaledwie dwa lata temu 
byliśmy na morzu między Mogadorem i Safi, na 
pokładzie O.R.P. „ISKRA” wracając pośpiesznie z 
niedoszłego rejsu na Wyspy Kanaryjskie?

Od czasu opuszczenia przez Exetera Bombaju log 
okrętowy zarejestrował już 6.500 mil morskich; był 
to nowy rekord krążownika, który przecież i tak 
nie miał opinii „gnuśnienia w porcie”.

W słoneczne popołudnie 5 września 1941 okręt 
cumował isię do Petrol Wharf w Durbanie. Nikt nie 
wspominał o wyokrętowaniu polskich podchorążych 
i nie było wykluczone, że pójdziemy znowu do Indii 
czy Arabistanu na krążowniku, z którego losem już 
zrośliśmy zupełnie.

Wolne burty miały pozwolenia pozostawania nie
co dłużej na lądzie i nie straciliśmy okazji, aby się 
udać do znanego sklepu muzycznego w celu .. . ku
pienia biletów na recital Chopina w wykonaniu Nie
dzielskiego. Po wzruszającym i na wysokim poziomie 
koncercie (pianista był specjalistą od etud) udaliśmy 
się za kulisy, aby powinszować rodakowi. Artysta 
przyjął nas uprzejmie i przedstawił swojej żonie, stu
procentowej paryżance, która chociaż nie miała „kru
czych włosów i powłóczystego spojrzenia” była wcie
leniem tej wyrafinowanej kobiecości, którą fran
cuska stolica wychodowała na zgubę męskiego rodu, 
a której kształty, ruchy i głos nakłobiły by chyba 

anioła Gabriela do zapomnienia o 7-mym przykaza
niu. Nasze szczere superlatywy na temat jego wirtuo
zowskich talentów musiały mu przypaść do gustu, 
gdyż zaprosił nas na obiad do swego hotelu. Naza
jutrz — w tym samym Marina Hotelu gdzie kontem
plowaliśmy w zeszłym miesiącu brak sensu zachowa
nia tajemnicy wojskowej przez mieszkańców portu — 
siedzieliśmy przy bankietowym stole zastawionym 
homarami, ostrygami, ocmiornicami i innymi luksu
sami prosto z morza, które łaskotały przyjemnie pod
niebienia w koncercie musujących win z Kapsztadu, 
z rosnącym przekonaniem że wojna na morzu ma 
swoje przyjemne strony, o których nie wspominał 
Bogdan Pawłowicz w swoich artykułach w „Polsce 
Walczącej”.

Po obiedzie, w ogrodzie botanicznym, gdzie za
miast białych bzów kwitły liliowe żakarandy i rolę 
pawi spełniały małpy, które hasające na zupełnej 
wolności wyrywały niezbyt uprzejmie z delikatnych 
rączek pani Niedzielskiej obrane dla nich skrawki 
pomarańcz. Małżonek-pianista nie zupełnie dowierzał 
naszym czystym intencjom bycia szarmanckim z jego 
młodą połowicą i prowadząc samochód na zwiedza
nie Durbanu, obserwował wciąż w lusterku kierowcy 
co się działo na tylnim siedzeniu, gdzie pachnąca 
Molyneux paryżanka miała po obu Stronach polskiego 
podchorążego marynarki. W pewnym momencie 
omal nie zderzył się z jakąś rikszą ciągniętą dziarsko 
przez udekorowanego rogami i piórami Zulusa i to. . . 
bez żadnej naszej winy, nous vous jurons!

Następnego dnia zwiedziliśmy z Jasiem cukrow
nię w Mount Edgecombe, jako że nasz Bedeker-locja 
wspominała o plantacjach trzciny cukrowej. Niespo
dziewanie przydały się na nasze zaprawy „końskiej 
marynarki” w Yelvertonie, na sławnych tam ,,taxi- 
horses”. Dyrektor cukrowni nie tylko zatrzymał nas 
na obiad, ale po kawie zaproponował objazd plan
tacji konno, gdyż droga prowadziła przez dżunglę, 
gdzie samochód by się nie przecisnął. J tak, niespo
dziewanie, znaleźliśmy się na końskim grzbiecie 
przedzierając się przez tropikalny las afrykański 
(luźne spodnie galowego munduru nie bardzo zastę
powały jodhpursy!) tropiąc złorzeczące nam małpy 
rezus, które Mr. Pottinger (tak się nam przedstawił) 
strzela na sam ich widok, jako że te długoogonowe 
rabusie mają „słodki ząb” i niszczą plantacje gorzej 
niż susza.

12 września otrzymaliśmy rozkaz przeokrętowa- 
nia się na świeżo przybyły do portu, a idący do Glas- 
gowa M/V „Cameronia”, służącego jako transporto
wiec. Exeter odchodził tegoż wieczora z konwojem 
na północ w kierunku Mozambiku. Z Maydon Wharf 
w porcie widać było odchodzący krążownik mi
gający światłem do odległego na redzie, a nieznanego 
nam komodora. Jasiek miał w walizce puszkę masła, 
którą Cooper przekazywał swojej staruszce matce 
w Anglii; każdy z nas miał w notesie zapisane różne 
pozdrowienia i polecenia do wykonania w Wielkiej 
Brytanii, a widząc malejący na horyzoncie okręt nie 
mogliśmy nie odczuć pewnego żalu świadomi, że 
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nie tylko kończy się nasz interesujący staż podchorą- 
żacki ale i przynależność do tego bojowego okrętu. 
Nie mogliśmy wtedy jeszcze wiedzieć, że widzimy 
ten historyczny krążownik po raz ostatni.

M/V „Cameronia” opuściła nazajutrz port i po 
długiej podróży przez Atlantyk, bez żadnych ceremo
nii na równiku, zakotwiczyła w Greenock 5 paździer
nika.

Wraz z nami przybył do Szkocji jeden dziwny 
pasażer w niemieckim mundurze marynarki; z prze
sadnym sensem „fair play” dzielił on wszystkie przy
wileje repatriowanych brytyjczyków. Był to oficer ze 
statku-pułapki Pingwina, którego HMS „Córnwall” 
wysłał na dno 4 miesiące temu. Niemiec grał z pasa
żerami w „deck-tennisa” i przychodził do palarni na 
„sylabizjącą pszczołę” bez żadnej widocznej eskorty. 
Mimo swego stopnia Oberłeutnanta-zur-See salutował 
nam pierwszy na pokładzie nie mogąc dociec na
szych polskich stopni. Żartowaliśmy między sobą, że 
Komandor Richardson nie przetrawiłby takiego przy
jaznego traktowania Niemca i napewno by mu nie 
odsalutowywał; tą samą linię postępowania powzię
liśmy więc na jego pamiątkę.

Z Glasgow przybyliśmy do Plymouth, gdzie cze
kały na nas mundury podporucznikowskie (nomina
cja odbyła się jak małżeństwo morganatyczne zaocz
nie) zaległe oficerskie pensje i nadzieja na urlop 
na stałym lądzie. Kontakt z barakami koszarowymi 
miał na nas efekt zimnego prysznica. Administracja 
Mar. Woj. nie podarowała nam nawet szczotek 
,,sztormowych” do butów, które „fasowaliśmy” jesz
cze przed wojną w Toruniu. Podpisywaliśmy setki 
kwitów, licząc marynarskie sorty: kombinezony, koł
nierze, pantofle gimnastyczne, wieszaki do worka, 
nóż marynarski, rozporki hamakowe (brakujące, a 
zagubione gdzieś chyba w kali No. 2 na Wilii).

Po trzech dniach zmagań z intendenturą byliśmy 
wreszcie wolni do obiecanego po promocji urlopu, 
ale . . . Stacja Zborna Plymouth nie miała w tym mo
mencie nikogo na pełnienie obowiązków oficera 
dyżurnego, pożarowego, kursowego, oddziałowego, 
komisyjnego (były jakieś bójki i kryminalne docho
dzenia!) i zakotwiczone tam na stałe władze próbo
wały nas zeemanów ze słoną wodą w żyłach (!) zago
nić do tych funkcji. Po tygodniu parania się z tymi 
wątpliwymi „honorami” wyskoczyliśmy każdy w in
nym kierunku na urlop. Był to jednak źle wybrany 
moment na marzenia o wywczasach, gdyż w dwa dni 
później długie ramię Kierownictwa Marynarki w 
Londynie odszukało autora w Szkocji i 25 paździer
nika 1941 meldował się on w Belfaście wyekwipo
wany w 2 piżamy i . . . jedną szczotkę do zębów w 
teczce, na H.M.S. „Hartland” przeznaczony do eskor
towania konwoju do Afryki.

Okręt przechodził remont po długiej kampanii 
i nie był gotowy do drogi, ale jego siostrzany ex- 
amerykański patrolowiec celny, przerobiony na okręt 
wojenny H.M.S. „WALNEY” był dla odmiany w peł
nej gotowości i jako że Michał (tam przydzielony) 
nie dał się tak łatwo odszukać na urlopie, autor 

został „zaproszony” na zastępstwo na ten rejs.
W pierwszych dniach listopada „Walney” był na 

pełnym Atlantyku z konwojem kierującym się do 
Bathurst w Gambii.

Załoga i oficerowie była bardzo młoda, miesza
na i bez morskiej zaprawy, gdyż po ostatnich stratach 
eskorterów na Atlantyku, admiralicja wysyłała tele
graficzne „press-gangi” do wszystkich baraków i de- 
pot lądowych wyłuskując oficerów którzy jeszcze 
stali na nogach i byli zdolni do samodzielnego peł
nienia wachty na pomoście.

Dopiero na tej po amatorsku uzbrojonej balii 
można było ocenić jakim komfortowym rodzajem 
okrętu jest ciężki krążownik, którego solidne burty 
opuściliśmy niedawno z tak lekkim sercem.

„Walney” kołysał się na bocznej fali jak wahadło 
gdańskiego zegara, rył jak dzik czy nosorożec, obcią
żony nadmiernie świeżo wstawionymi działami dzio
bowymi szedł nieodmiennie „świnią”, zsuwał się bez
radnie z grzbietów północno-atlantyckiego średniego 
sztormu (komunikat meteorologiczny przez radio 
wspominał zaledwie o „moderate gale”). Oficerowie 
nie spali w hamakach, ale w kojach w których nie 
tylko było trudno utrzymać równowagę, ale czasami 
nawet pozostać w pozycji leżącej, gdy na dużym prze
chyle miało się wrażenie, że „cały świat się wali” 
i nawet rezolutne zaparcie otwartymi kolanami obu 
wspierających materac desek, nie dawało gwarancji, 
że nie będzie jakiegoś zdradzieckiego podrzutu i 
katapultowania kandydata na sen na pokład kabiny.

Po rozmaitych próbach zapewnienia bezpieczne
go snu, osznurowanie koi pasem ratunkowym dało 
dość zadawalniającą stabilizację, chociaż sen był ra
czej iluzoryczny i gdy w końcu zaciążyły jak oło
wiem powieki, sygnalista podwachtowy stuka do 
drzwi meldując z odcieniem Schadenfreude w głosie: 
.Time to go on the bridge, sir!”

Dowódca okrętu, kapitan Meyrick, na drzewie 
genealogicznym miał przodków z całej linii krwawych 
piratów z Devonu, co osmalali brodę królom hisz
pańskim i skakali jak szympansy po wantach galeo
nów .wypełnionych złotem Azteków, które zamiast 
do Kadyksu szło do kufrów jego brytyjskiej mości

Obok funkcji oficera wachtowego i Il-ego arty- 
lerzysty (8 ciężkich karabinów maszynowych) autor 
otrzymał tytuł „oficera abordażowego”. Meyrick wy
jaśniał głaszcząc jedną ręką przywiezioną z ostatniego 
konwoju do Gambii dziko patrzącą małpę, co on 
oczekuje od swego nowego „tylko na jeden rejs” 
herszta pryzowców.

„Jeżeli bomby głębinowe Walney’a zmuszą U- 
boata do wyjścia na powierzchnię, artyleria eskortera 
otworzy do niego ogień z wszystkich 8-miu ciężkich 
karabinów maszynowych, aż do zupełnego odebrania 
chęci do dalszego oporu nieprzyjacielowi.

Podczas gdy Walney będzie manewrował, aby 
wziąć okręt podwodny na hol, oficer pryzowy ma 
skierować szóstkę wiosłową do U-boata, penetrować 
do jego wnętrza, uniemożliwić ewentualną próbę sa-
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botażu przez samozatopienie („o ile potrzeba strzelać 
ile wlezie z otrzymanego specjalnie w tym celu w 
uposażeniu oficera pryzowego amerykańskiego kolta 
bębenkowego”). Do misji tegoż oficera należy zawład
nięcie tajnymi papierami marynarki niemieckiej, obser
wacja by lina holownicza nie wplątała się w śruby 
Walney’a, komunikacja świetlna z własnym okrętem, 
pogróżki, po niemiecku do mechaników (o ile są przy 
życiu) żeby nie ruszali zaworów zanurzeniowych 
w celu ucieczki.”

W istocie obok pokaźnego pistoletu, który mu- 
siał jeszcze pamiętać pogoń na dziki Zachód, oficer 
abordażowy otrzymał podręcznik niemiecki z pieczę
ciami „Tajne!” na każdym rogu, wydanego w Lon
dynie przez bogatych w imaginację lordów admira
licji, z gotowymi na tę okazję zdaniami w tonie: 
„Hauptventil in Ruhestellung lassen oder ich 
tóte Sie!” Nienasycony Meyrick miał w dodatku po
krzepiające morale oficera pryzowego uzupełnienia 
— w tym momencie skrobał za uchem małpiszona, 
który zamykał oczy z rozkoszy „Jeżeli U-boat będzie 
mimo wszystko próbował oporu czy okaże chęć do 
ucieczki, zastępca dowódcy (Porucznik Blake R.N. — 
rudy brodacz, najwyżej 23-letni, słuchający z widocz
ną satysfakcją tyrady dowódcy i pasujący doskonale 
do swej roli) otworzy ogień z 3 calówki, a ja prze
rzucę miotaczem Thornycrofta płytko nastawioną 
bombę między szóstką, a U-boatem, to napewno tam 
posieje panikę!”

Dowódca Walneya nie zapomniał o ewentual
ności gdy rzucona ponad głowami wioślarzy obsada 
pryzowej bomba wpadnie właśnie do szóstki, albo 
tak blisko, że zatopi ten barkas: „W tym wypadku 
oficer bryzowy i jego obsada mają nadąć pasy ratun
kowe, bez zapalania ratunkowych światełek(! i resztę 
drogi do nieprzyjaciela odbyć wpław.

Na szczęście dla obu stron walczących, H.M.S. 
„WALNEY” nie musiał kontrataokwać żadnych U- 
boatów, ale autorowi było jasnem. że trzeba będzie 
niecodziennych wyczynów, aby udowodnić, że świe
żo naszyty podporucznikowski pasek ze złotym kół
kiem. nie jest „cudzym piórkiem”.

Walney doszedł do Gambii 25 listopada. Był to 
ślimaczo powolny konwój, złożony z 20 statków 
wypełnionych prowizjami i amunicją dla Auchinlecka, 
który rozpoczął 18-tego ofenzywę w Północnej Afryce 
zwaną sjowem kodowym „Krzyżowiec” (Crutsader) 
która tak jak ..Topór Wojenny” skończyła się fiaskiem 
i wypleniła ponownie cenne rezerwy, obwożone z 
takim wysiłkiem dookoła Kapsztadu.

Na morzu Śródziemnym tonie 18 listopdada 
Ark Royal od torpedy U-boata w akcji zaopatrzenia 
Malty. Z tego dzielnego lotniskowca jeszcze nie tak 
dawno temu zajadłe swordfishe „Force H” uszko
dziły decydująco Bismarka. Po zatrzymaniu „Krzy
żowca” Rommel kontratakował natychmiast, ale i on 
ma trudności w zaopatrzeniu. Admirał Cunningham 
w Aleksandrii opanował wschodni basen Morza 
Śródziemnego, a tamże bazowana flotylla brytyjs
kich okrętów podwodnych siała „święty terror” 

wśród statków zaopatrzeniowych włoskich i niemiec
kich.

I tak po dużych nadziejach, a potem obawach, 
B.B.C. podało w ostatecznym komunikacie że na 
Północno-Afrykańskim teatrze wojennym jest znowu 
Status quo.

Na froncie rosyjskim Niemcy idą na Tułę i Ka
linin. ale zaczynają napotykać na poważny opór, a 
nawet była mowa o kontrofenzywie Timoszenki.

2 grudnia 1941 Walney opuścił Gambię z kon 
wojem kierującym się do Wielkiej Brytanii. W pięć 
dni później, gdy grupa była na Średnim Atlantyku, 
przyszła przez! radio elektryzująca (wiadomość, że 
armada powietrzna Nipponu atakuje zdradziecko flo
tę Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbour na wys
pach Hawajskich.

Tegoż dnia uzyskaliśmy nowego alianta i .... 
nowego nieprzyjaciela, jako że Tokio znajdowało się 
na drugim końcu osi Rzym-Berlin.

H.M.S. „WALNEY” wszedł do Belfastu 29 grud
nia 1941, gdzie czekał już niecierpliwie Michał na 
objęcie obowiązków oficera wachtowego i . .. aborda
żowego. Autor przeszedł na „Hartlanda”, który 
dowodzony przez kapitana Billota R.N.R. zrówno
ważonego i doświadczonego ex oficera marynarki 
handlowej, nie miał w programie żadnych rokambo- 
leskich projektów o abordażach. Okręt tym razem 
dokończył wszelkich remontów i „drżał w gotowości” 
aby iść na morze. Nie był zresztą rozczarowany, 
gdyż w parę dni później H.M.S. „HARTLAND” ko
łysał się z nowym „SL” konwojem, jeszcze powolniej
szym niż ten co prowadził ostatnio Walney.

W drodze powrotnej, w piątek 13(1) lutego B.B.C. 
podało że Singapur jest oblężony przez Japończyków, 
15 lutego 1942, wysługujące się Niemcom Radio Vichy, 
które było bliżej naszej burty niż Londyn, (któryś 
z radzików umiał po francusku) podało pompatycznie 
pesymistyczne wiadomości, że obrońcy fortecy ha
niebnie skapitulowali i że. . .„Empire Britanniąue 
croule!”

Podczas obiadu w wardrumie była nieprzyjemna 
cisza; cały wysiłek zaopatrzenia strategicznego Blis
kiego Wschodu wydaje się o wątpliwej wartości, gdy 
nagle przewraca się cały... Daleki Wschód!”

I tak pierwsze miesiące roku 1942 Hartland i 
Walney spędzili jako „Bathurst Ferry” konwojując 
bez żadnej interwencji U-boatów powolne S.L.-e, bio- 
rąc prowizje w irlandzkiej Londonderry, gdy pierw
szego marca na morzu z kursem wykreślonym na 
Bathurst podwachty eskorterów słuchające dziennika 
radiowego zapoznały się z dramatycznymi szczegóła
mi bitwy na Morzu Jawskim i o stracie H.M.S. 
„EXETERA”. Dopiero w kwietniu tegoż roku, po 
odejściu z Hartlanda na kurs torpedowy w Portmouth, 
autor miał możność odtworzenia wypadków na teat
rze wojennym Dalekiego Wschodu, szperając po szpal
tach nieaktualnej, zakurzonej od 7-miu tygodni prasy 
w mesie oficerów Centrum Wyszkolenia Broni Pod
wodnej zbierając raczej pobieżne wzmianki o tej klęs
ce i próbując odgadnąć resztę.
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* * *
Nazajutrz po ataku na Pearl Harbour, 8 grudnia 

1942 Japończycy wylądowali w Kota-Bahru i Kuan- 
tan na półwyspie Malajskim, ten ostatni zaledwie o 
300 kilometrów od Singapuru.

Przewieziony drogą morską korpus pancerny 
generała Yamashity szedł teraz szybko na południe 
wzdłuż linii kolejowej Bangkok-Singapur.

Wieczorem 8 grudnia H.M.S. „PRINCE OF 
WALES” i „REPULSE” w (ten pierwszy co niedawno 
wyszedł z doku nieskończony, aby stawiać czoło 
Bismarkowi w Cieśninie Duńskiej) w towarzystwie 
3 kontrtorpedowców (!) pod ogólnym dowódctwem 
admirała Toma Phillipsa opuściła pośpiesznie Singa
pur idąc na odsiecz garnizonowi indyjskiemu bronią
cego jeszcze terenu lotniska w Kuantan (Miasto już 
wpadło w ręce japońskie).

Admirał Phillips liczył wykorzystać moment za
skoczenia, ale gdy obserwacja pancernika meldowała 
że krąży dokoła grupy obserwujący samolot rozpoz
nawczy nieprzyjaciela (skierowany przez japoński 
okręt podwodny, którego sygnały radiowe odbierał 
również plot Phillipsa) zdecydował natychmiastowy 
powrót do bazy. Rankiem 10 grudnia w drodze po
wrotnej do Singapuru, na trawersie archipelagu Anam- 
bas pancerniki zostały zaatakowane przez fale japoń
skich samolotów torpedowych operujących z bazy 
lotniczej pod Saigonem.

Chociaż radar grupy brytyjskiej zauważył na czas 
zbliżającą się eskadrę nieprzyjacielską i artylerja 
przeciwlotnicza pancerników i kontrtorpedowców 
otworzyła ciężką zaporę ogniową, determinacja pi
lotów japońskich przeważyła. W tym samym czasie, 
gdy cztery samoloty wpadły w płomieniach w morze 
trafiony wielokrotnie „Prince of Wales” przechyla 
się na burtę i tonie na widoku strzelającego z wszyst
kich dzuał Repułsa. Eskortujące okręty podjęły trud
ne zadanie ratowania rozbitków strzelając wciąż do 
nieprzyjaciela. Do torpedowców powietrznych Nippo- 
nu dołączyły się teraz bombowce Mitsubiszi i Re- 
pulse był otoczony gejzerami wybuchających na po
wierzchni bomb i smugami zbliżających się torped. 
W godzinę później trafiony 5-cioma torpedami i jedną 
ciężką bombą, H.M.S. „REPULSE” dzieli los swego 
bohaterskiego towarzysza. Grupa Phillipsa przestała 
istnieć w 70 minut od rozpoczęcia ataku, ze stratą 
dla Japończyków zaledwie 4 samolotów!

Strata Kuantan i licznych samolotów RAF’u, 
które tam wpadły w ręce nieprzyjaciela miała natych
miastowe i poważne konsekwencje: posuwanie się 
armii japońskiej w stronę Singapuru, nie opóźniane 
poważnie przez osłabione lotnictwo brytyjskie, było 
bardzo szybkie. W niespełna 7 tygodni zostały zneutra
lizowane wszystkie forty obronne w prowincjach 
Peraku, Malacca i Johore. RAF wydał wtedy osta
teczną rozpaczliwą bitwę powietrzną rzucając wszyst
kie zdolne do walki samoloty na jej szalę. Było to 
jednak napróżno i po ogromnych stratach brytyjskih 
uniemożliwiło to później skuteczną obronę Indonezji. 
9 lutego 1942 kolumny pancerne Yamaszity zdobyły 

lotnisko Tangha i zbiorniki wody niezbędnych do 
oporu na dłuższy okres. 15 lutego forteca Singapur 
kapitulowała, a 80 tysięcy żołnierzy brytyjskich prze
szło do japońskiej niewoli. Twierdza brytyjska będąca 
kluczem obrony całego Dalekiego Wschodu po wpad 
nięciu w ręce nieprzyjaciela otworzyła drogę do na
stępnej fazy inwazyjnej mającej za zadanie zdoby
cie Indii Holenderskich. Wykonanie tej nowej i am
bitnej operacji trwało również zaledwie 7 tygodni!

Centrum obrony holenderskiej była wyspa Jawa. 
W bazie morskiej Surabaja zgromadziły się całe siły 
morskie alianckie pod dowódctwem holenderskiego 
admirała Karola Doormana zaokrętowanego na krą
żowniku de Ruyter. Na papierze było to zgrupowa
nie okrętów o poważnej sile ogniowej. Dwa krążow
niki holenderskie „De Ruyter” i „Java”, krążownik 
amerykański U.S.S. „Houston”, dwa krążowniki bry
tyjskie HMS „EXETER” (angielski) i HMAS „Perth” 
(australijski) i 9 kontrtorpedowców (3 angielskie. 4 
amerykańskie i 2 holenderskie).

Ale siły powietrzne i morskie Nipponu w pełnej 
ekspansji były w przytłaczającej przewadze. Z dwu 
kierunków nadchodziły na morze Jawskie potężne 
grupy okrętów. Z północy doświadczony w boju ad
mirał Ozawa prowadził eskadrę składającą się z 7 
krążowników, (w tym 3 ciężkie) lotniskowca lekkiego 
Ryuzio i 13 kontrtorpedowców.

Z morza Banda szła „lanca uderzeniowa” japońska 
eskadra ciężkich lotniskowców admirała Nagumy, 
sławnego ze zniszczenia floty amerykańskiej w Pearl 
Harbour. Grupa Nagumy zawierała 5 lotniskowców 
„Czerwony Zamek” (AKAGI), „Niebieski Smok” 
(Hiryu) „Latający Smok” (Soryu) .Szczęśliwy Bocian” 
(Zuikaku), „Latający Bocian” (Shokaku).

Jedenaście pancerników admirała Yamamoto by
ło w i godzinnym pogotowiu na Morzu Japońskim, 
gotowe do odparcia jakiejkolwiek poważnej inter
wencji floty amerykańskiej czy brytyjskiej.

Lotniskowce Nagumy mogły wysłać w każdej 
chwili 400 samolotów torpedowych w osłonie setki 
myśliwców „zero”. W dodatku armia japońska zain- 
stalowanoła pośpiesznie nowe lotniska dla swych bom
bowców Mitsubiszi, które dowiodły niedawno, że są 
zdolne do stawiania czoła nawet nowoczesnym pancer
nikom. (21 eskadra japońska bazowana w Kendari 
na Celebesie, świeżo zdobytym doskonałym punkcie 
strategicznym, miała do swej dyspozycji 63 bombowce, 
48 samolotów myśliwskich typu „zero” i 18 wodno- 
płatowców rozpoznawczych).

22-ga i 23-cia eskadry japońskie o podobnych 
siłach były skoncentrowane między Takaranem i Ke- 
mą na wschodnim wybrzeżu Borneo teroryzowały 
przesmyk Makassaru i Morze Flores.

Współpraca między armią, lotnictwem i mary
narką japońską była w tej fazie wojny przykładowa, 
chociaż większość pracy wykonywała marynarka 
wojenna Nipponu, która umożliwiła ten błyskawiczny 
podbój obszernej połaci Pacyfiku, od Zatoki Siamskiej 
aż . . . pod Australię.
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Inna sprawa była u aliantów. Na krążowniku 
holenderskim De Ruyter oficer łącznikowy, Amery
kanin wypożyczony z USS Houston miał za zadanie 
przekazywania rozkazów admirała Doormana do 
grup angielskich, amerykańskich oraz lotnictwa na 
Jawie, które było podporządkowane generałowi Matt- 
by. Koordynacja między broniami szwankowała od 
samego początku.

26 lutego 1942 admirał holenderski Helfrich odpo
wiedzialny za całość obrony Jawy, polecił admirało
wi Doormanowi odeprzeć zbliżające się siły inwazyjne 
japońskie i „zniszczyć całkowicie przeciwnika”.

Na pomoście Exetera czytano ten sygnał z „wi
sielczym humorem”. Jak dotychczas odparto zwy
cięsko ataki powietrzne na redę Soerabai przez dwu 
motorowe bombowce Mitsabiszi z 21 i 22 eskadry, 
ale zapas amunicji był niewielki i przyszłość nie wyglą
dała różowo.

Dopiero tej nocy z 26-go na 27 lutego Doorman 
wyprowadził swoją konglomeracyjną grupę na patrol 
w nadziei wykorzystania elementu zaskoczenia na 
zapowiadany konwój inwazyjny i nie będąc molesto
wany przez lotnictwo nieprzyjacielskie. Admirał ho
lenderski wezwał bazę lotniczą w Soerabai żądając 
osłony myśliwców alianckich, ale nie otrzymał żad
nej odpowiedzi. Rankiem 27 lutego grupa Doormana 
nie natrafiwszy na przeciwnika zawróciła w stronę 
Jawy posyłając naprzód kontrtorpedowce na uzupeł
nienie zapasu ropy.

Tuż przed wejściem do portu nowy sygnał Hel- 
fricha, polecił Doormanowi zaatakowanie dużego 
konwoju japońskiego zaobserwowanego na zachód od 
wyspy Bawean. Bez słowa protestu dowódca grupy 
alianckiej zawrócił na północ podnosząc na De Ruy- 
terze małą galę banderową.

Z punktu obserwacyjnego na Madoera widać 
było idącą na pełnej szybkości grupę obronną ozdo
bioną na gaflachw bandery wojenne holenderskie, 
'ylyjskie. amerykański*  i australijską. O godzinie 

4-tej popołudniu zauważono maszty okrętów wojen
nych japońskich osłaniających konwój inwazyjny. W 
parę minut później bitwa się rozpoczęła. Był to po
jedynek klasyczny artylerii „starej szkoły”.

Krążowniki alianckie i japońskie wymieniały 
salwy z dalekiego celownika, biorąc poprawki na 
odległość i kierunek z dalmierzy, podczas gdy kontr- 
torpodowce przeprowadzały również z dużej odleg
łości ataki torpedowe. O godzinie 16.30 czołowy okręt 
japoński został trafiony i widać było duży pożar na 
jego dziobie. Jak dotychczas losy bitwy „Exeter” były 
wciąż w balansie, z lekką nawet przewagą dla alian
tów po uszkodzeniu dużego przeciwnika. O godz. 
17.08 „Exeter” został trafiony ciężkim pociskiem w 
kocioł i w chmurze ulatniającej się pary, zwalniając 
drastycznie szybkość położył ster na lewo wychodząc 
z szyku. Okręty trzymające pozycję na Exetera imi
towały jego manewr. Prawie że w tym samym momen
cie kontrtorpedowiec holenderski Kortenaer został 
trafiony torpedą i szybko zatonął. Admirał Doorman 
zarządził kurs odwrotny na południowy-wschód prze

rywając chwilowo kontakt z nieprzyjacielem. Okręty 
japońskie stawiały zasłonę dymową osłaniając własny 
uszkodzony okręt i dalej za nim zatrzymany na krót
ko i wykonujący duże koło konwój inwazyjny.

Tej sytuacji nie mogła tolerować marynarka bry
tyjska i H.M.S. „ELEKTRA” choć był tylko kontrtor- 
pedowcem wszedł odważnie w zasłonę dymową na 
własną rękę w nadziei posłania na dno przynajmniej 
jednego transportowca inwazyjnego. Ale eskorta ja
pońska czuwała. Trzy nieprzyjacielskie kontrtorpedow
ce związały natychmiast „Elektrę” w gwałtownym 
pojedynku artyleryjskim i po krótkiej walce zatopiły

Tymczasem maszyniści Exetera, pod kierownict
wem 1-szego oficera mechanika Drake’a pracowali 
bez wytchnienia aby uruchomić z powrotem swój 
okręt. Obserwowany wciąż przez krążące na wysokim 
pułapie samoloty nieprzyjacielskie, które doskonale 
wyszkolona obsada dział przeciwpancernych krążow
nika trzymała wciąż w „honorowym dla ich szla
chetnych przodków dystansie „HMS Exeter ryzyko
wał wciąż torpedę od podwodnej floty Mikada. 
Wreszcie spocony oficer mechanik stawił się przed 
komandorem O.L. Gordonem, meldując że okręt jest 
zdolny do ruchu na dwu kotłach.

Dowódca zarządził natychmiast szybkość 16 
węzłów i kurs na Soerabaję. Dorrman otrzymawszy 
o tym sygnał przydzielił mu swój ostatni holenderski 
kontrtorpedowiec w osłonie.

W czasie, gdy „Exeter” miał znowu na widoku 
malowniczą zatokę Soerabai, admirał Kareł Door
man prowadził swoją ostatnią walkę w osłonie Jawy. 
Po atopieniu Elektry grupa aliancka zawróciła po
nownie w kierunku nieprzyjaciela i idąc równolegle 
do eskorty japońskiej każdy z czterech krążowników 
szukał napróżno jakiejś luki w szyku nieprzyjaciela, 
aby się dobrać do transportowców wojskowych. 
Okręty alianckie nie miały żadnej osłony własnego 
lotnictwa myśliwskiego, ani nawet kontrtorpedowców, 
które po wyrzuceniu wszystkich torped, wróciły wślad 
za Exeterem do Soerabai.

Pomny dumnej tradycji bitwy pod Shoovelt- 
Bankiem holenderski admirał wzywając do siebie 
„Jawę” wszedł na ślepo w zasłonę dymową, gdzie 
natychmiast związały go w walce 2 krążowniki japoń
skie. „De Ruyter” i „Jawa” trafione wkrótce torpe
dami toną prawie jednocześnie z bardzo dużą stratą 
w załogach, flagowy krążownik pociągający na dno 
ciało walecznego admirała.

U.S.S. „Houston” i H.M.A.S. „Perth” uniknąw
szy zagłady skierowały się do Batawii (dzisiejszej 
Dżakarty) na uzupełnienie zapasu ropy i pośpieszną 
reperację licznych awarii dział i mechanizmów. Na
tychmiast po przybyciu do portu, 28 lutego oba krą
żowniki otrzymały rozkaz przejścia na Ocean Indyj
ski.

Jedynym praktycznym dla ich wyporności prze
smykiem, była cieśnina Sundy pomiędzy Jawą i Su
matrą. O godzinie 10.45 w odległości 3 mil od wyspy 
Babi, „Perth” i „Houston” zaobserwowały zgrupowa
nie statków japońskich lądujących wojskowy desant 
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w zatoce Bantenm położonej na północno-zachodnim 
cyplu Jawy. Cieśnina Sundy i bezpieczne wody Ocea
nu Indyjskiego były już prawie w ich zasięgu, ale 
nie tracąc ani chwili H.M.A.S. „Perth” skierował się 
w stronę plaży inwazyjnej, USS „Houston” naśladu
jąc jego ruchy.

W bardzo krótkim czasie alianci uzyskali nakry
cie i 4-ry statki japońskie płonące od dziobu do rufy 
tonęły na widoku bezsilnych strzelców morskich Mi- 
kada. Po wyładowaniu wielu salw na teren inwazyjny, 
tuż po zmroku grupa aliancka zawróciła ponownie 
w stronę cieśniny Sunda, na szybkości 28 węzłów. 
Na przejście niespostrzeżone nie było już jednak żad
nej nadziei.

O godzinie 23.06 na wysokości przylądku Św. 
Mikołaja, obserwacja na pomoście ..Perth” zauważy
ła kontrtorpedowiec nieprzyjacielski na kursie.

Krążowniki alianckie otworzyły natychmiast o- 
gień indywidualny obserwując dalsze kontrtorpedowce 
i 3 krążowniki japońskie zbliżające się do nich w for
macji ataku. Po krótkim, ale gwałtownym pojedynku 
artyleryjsko-torpedowym „Houston” i „Perth” ulegają 
liczebnej przewadze i trafione wielokrotnie dalekoza- 
siężnymi torpedami japońskimi toną przy wejściu do 
cieśniny Sunda, pociągając na dno ciała swych do
wódców, którzy kierując akcją opuszczenia okrętów 
przez załogi zostali na pomostach aż do końca i po
legli wydając rozkazy do ostatniej chwili.

Tymczasem H.M.S. „Exeter” otrzymując ten 
sam sygnał co grupa amerykańsko-australijska wy
szedł z Soerabai w kierunku cieśniny Sundy. Prze
darcie się niespostrzeżenie na Ocean Indyjski było 
teraz niemożliwe, ale Komandor Gordon nie miał 
innego wyjścia, jak odważnego stawienia czoła swemu 
przeznaczeniu w myśl najpiękniejszej tradycji starej 
marynarki wojennej. Mimo, że wszyscy na okręcie 
byli świadkami co ich czeka, żaden członek załogi 
nie wahał się gdzie leży ich obowiązek. Soerabaja była 
bombardowana od świtu do zmroku przez samo
loty lądowe i aeronavale. Krążownik angielski uszko
dzony poprzedniego dnia w bitwie w pobliżu wyspy 
Bawean mógł iść tylko szybkością 15 węzłów; para 
ze zniszczonego kotła wciąż się ulatniała z prowizo
rycznie zasklepionych rurociągów.

Dwa kontrtorpedowce wyszły z nimi razem w 
osłonie: brytyjski H.M.S. „ENCOUNTER” amerykań
ski U.S.S. „POPE” oba bez torped i z poważnie 
zmniejszonym zapasem amunicji przeciwlotniczej.

W nocy z 28-go lutego na 1-go marca 1942 ostat
nia na terenie indonezyjskim operacyjna grupa mor
ska aliantów szła kursem zachodnim, mając wyspę 
Jawę w dużej odległości po lewej burcie.

Nad rankiem 1 marca ukazał się nad nami pierw
szy rozpoznawczy samolot japoński. Radiostacja Exe- 
tera przyłapała wkrótce krótkie meldunki morsem, 
wzywające inne sępy na ucztę.

Od 7-ej rano rozpoczęły się niezliczone ataki 
bombowców 2 motorowych typu Mitsubiszi. Ale i 
tym razem doskonale wyszkolony zespół artylerzys- 
tów angielskiego krążownika zmuszał pilotów japoń

skich do chybiania celu i różańce bomb padały dość 
daleko od okrętu, gdyż bombowce szybko nabrały 
respektu dla morderczego krzyżowego ognia Exetera. 
Działonowi, którzy jeszcze nie tak dawno temu tre
nowali się na balonikach z biura meteorologicznego 
nie przypuszczali, że będą mieli wkrótce prawdziwe 
cele, okrągłe czerwone koła malowane na skrzydłach 
bombowców Nipponu.

Gdy jednak szef sygnalistów, obserwujący z po
mostu bojowego horyzont przed dziobem rozpoznał 
na kursie własnej grupy zbliżające się 4-ry ciężkie 
japońskie krążowniki klasy Mogami w eskorcie 11-tu 
ikontrtbrpedowców, wspyscy na okręcie zrozumieli, 
żc zbliża się koniec.

„Exeter” otworzył pierwszy ogień do prowa
dzącego nieprzyjacielską grupę krążownika. Był to 
„Mikuna” okręt flagowy marynarki „Boskiego Impe
ratora Hirohito”, osiem dział 203, milimetrów, 12-cie 
torped. H.M.S. „ENCOUNTER” i USS „POPE” wy
sunęły się przed Exetera stawiając zasłonę dymową, 
aby osłonić uszkodzony własny krążownik nie dba
jąc o własne bezpieczeństwo. Załoga Exetera pamię
tała pewnie niedawne manewry na Oceanie Indyjskim 
gdy dla uciechy komodora na „Dilwarze” krążownik 
stawiał ekran z dymu, aby schować w nim konwój 
zmierzający na północ, przed „strong enemy unit”. 
Tym razem role się odwróciły i nie była to żadna 
gra morska. Z pomostu Exetera wydawała się, że 
druga salwa była dobra w celowniku i kierunku.

Oficer artylerii zarządził ogień ciągły. Ale na 
każdą salwę z 6 pocisków 8-mio calówek Exetera, 
przylatywały w odwecie od nieprzyjaciela 32 pociski 
przeciwpancerne ciężkiego kalibru. Podobnie jak pod
czas bitwy z Grafem von Spee w pobliżu wód La 
Platy, okręt angielski był celem głównym przeciwnika. 
Tym razem jednak koncentrowały na nim ogień 
cztery doskonale strzelające okręty. Dwa z nich 
ciężkie krążowniki „Nashi” i „Haguro” brały udział 
3 dni temu w zniszczeniu De Reutera i Jawy i ich 
załogi były pełne egzaltacji po ostatnich sukcesach.

O godzinie 11.20 Exeter wstrząsnął się otrzymu
jąc pierwsże trafienie. Nowy wytrysk pary i śruby 
przestały się obracać. Okręt przechylił się na zwro
cie, tracąc szybkość w ostatniej próbie rozregulowa
nia ognia przeciwnika. Prawie że jednocześnie zamilk
ły działa „A” i „y” — tylko zajadłe działo „B” strze
lało ogniem samodzielnym odgryzając się samotnie 
całej rozpętanej potędze Nipponu. H.M.S. „Encount- 
er” trafiony również wielokrotnie 8-mio calowymi 
pociskami przechyla się na prawą burtę i tonie po
woli z rozbitymi działami w różnych elewacjach, ale 
U.S.S. „Pope”, 4-ro kominowy „wyrodek morza” 
sprzedawał drogo swe życie prowadząc energiczny 
pojedynek artyleryjski z przytłaczającą go liczebnie 
flotyllą K.T. japońskich i znęcającymi się nad nim 
od rana bombowcami nieprzyjacielskimi. O godzinie 
11.40 ostatnie działa Exetera zamilkły, okręt palił się. 
maszyny od dawna były już unieruchomione.

Tuż przed południem wszystko było skończone. 
Bohaterski „Pope” z gwiaździstą banderą Stanów 
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Zjednoczonych woiąż 'powiewającą wyzywająco do 
nieprzyjaciela, a płonący jak żagiew od pożarów 
wznieconych przez trafne bomby rzucone przez nie
zliczone Mitsubiszi, znika pod powierchnią ciemno
zielonej wody cieśniny Sunda, a do milczącego Exete- 
ra zbliża się nieubłagana „coup de grace” torpeda.

Zanim uderzyła o burtę, dowódca zarządził opu
szczenie okrętu. Angielski krążownik rozdarty na 
śródokręciu tonie szybko, wśród geizerów pary, gdy 
rozgrzane do czerwoności stalowe płyty poszycia 
stykały się z morzem. Załoga opuszcza okręt w poś
piechu. ale bez paniki, pomagając sobie wzajemnie, 
wpychając rannych na tratwy, dzieląc się po brater
sku kołami ratunkowemi ; tu i ówdzie padają nawet 
grubiańskie żarty na temat co mogą zrobić z ich 
męskością rekiny. Okręt był pokonany, ale nie duch 
załogi. Ci co polegli w maszynowni, centrali artyle
ryjskiej i wieżach dział unikną gehenny budowy to
rów kolejowych poprzez dżunglę z Bangkoku do 
Rangunu, ale nie zobaczą już więcej zielonych pa
górków Devonu.

Japończycy podeszli teraz nie śpiesząc się na 
wysokość wraków i przyjęli na pokłady swych zwy
cięskich okrętów 50 oficerów i 750 marynarzy, któ
rzy uniknąwszy śmierci przeszli wkrótce do bezlitos
nej niewoli w obozach pracy nieprzyjaciela.

Gdy 1 marca 1942 słońce stanęło w zenicie nic 
już nie mogło powstrzymać bezkarnej inwazji wyspy 
Jawy przez upojonych tyloma zwycięstwami i krzy
czących „banzai!” hordami azjatyckich wojowników.

W tydzień później, 8-go marca, Jawa kapitulo
wała. W Batarii i Soerebai powiewały już tylko flagi 
Wschodzącego Słońca.

* * *
W połowie sierpnia 1942 kurs torpedowy w 

Roedean, Brighton — w bardzo skróconej wersji — 
dobiegł do końca. Wskazówki zegara wojennego mie
rzącego czas historii świata przesuwały się szybko, 
ale szanse zwycięstwa dla obu stron walczących wi- 
siały wciąż w zawieszeniu.

Na froncie rosyjskim gwałtowne ofenzywy i 
kontrofenzywy w sektorze centralnym i południowym, 
ale Leningrad, Moskwa i Stalingrad wydają się co
raz bardziej nieosiągalne dla swego czasu „irresis- 
tible Wehrmacht”. Na Pacyfiku Amerykanie przejęli 
inicjatywę i „wings over the Navy” pozwalającą 
na umiarkowany optymizm, po czarnej passie dni 
Pearl Harbour, Singapuru i Jawy. Na morzu Kora
lowym amerykański admirał Spruance niszczy całą 
„lancę uderzeniową” japońskich lotniskowców, admi
rał Nagumo ginie w tej walce; Grupa Admirała 
Phillipsa, Hoston, Perth, De Ruyter, Jawa, H.M.S. 
„EXETER”, USS Pope, Encounter i tyle innych 
straconych okrętów zostały już pomszczone.

Bitwa o Atlantyk trwała i wciąż rosła w nasile
niu. Tutaj zdecydują się losy wojny i Europy, a z 
nią reszty świata. Tą bitwę alianci musieli jeszcze 
wygrać.

Od czasów Bismarka Kriegsmarine nie wysyłała 
na oceany dużych okrętów powierzchniowych w oba

wie nowych klęsk i ich wpływu na morale zaplecza, 
zresztą Doenitz obiecał Hitlerowi wygrać wojnę wy
łącznie U-boatami. Nie wiele brakowało, aby się 
spełniły te pogróżki. Nowe dyrektywy dla Kriegs
marine zawierały atakowanie w pierwszym rzędzie 
nie samych statków ale eskorterów w celu wyelimi
nowania i zdemoralizowania osłony konwojów. Doe- 
nitz wiedział, że wobec wciąż rosnącej liczby U-boa- 
tów gotowych do kampanii na Atlantyku, samotne 
statki nie miałyby żadnej szansy odbycia skutecznie 
długiej podróży od brzegów amerykańskich do Wiel
kiej Brytanii. Byłby to koniec Anglii, ostatniego punktu 
obrony w Europie, a odciążone na zachodzie siły 
niemieckie, mogłyby jeszcze odwrócić sytuację na 
froncie rosyjskim.

Na H.M.S. „Culver” ginie w tym czasie ppor. 
W. Piotrowski, torpeda U-boata celowana w eskor- 
tera dosięgła ten łatwy cel. „Culver” był siostrzanym 
okrętem Hartlanda i Walney’a, budowanych dla u- 
żytku celników, a nie do wojny na oceanie.

W tym czasie rocznik oficerski 1939-41 otrzy
mywał przydziały na polskich okrętach w Wielkiej 
Brytanii. Z Exeterowskiej czwórki Michał Białowski 
znalazł się wkrótce na O.R.P. „BŁYSKAWICA”. Ja
siek Wańkowski na „Garlandzie”, Piotr Surzyn po
dzielił losy O.R.P. „ŚLĄZAK” — wszystkie trzy 
okręty „szukały guza” na Morzu Śródziemnym.

20 sierpnia, na urodziny autora, otrzymał on 
telegram polecający stawienie się u Komandora Ło- 
midze w K.M.W. w Londynie. Szef personalny Kie
rownictwa Marynarki Wojennej dobrze maskował 
wątpliwości jakie musiał przeżywać powieżając pod
porucznikom z jeszcze nie pokrytym patyną złotymi 
paskami etaty bojowe na okrętach wymagające w nor
malnych czasach o wiele większego autorytetu i 
doświadczenia.

Ale wojna to nie są „normalne czasy” i zdumiony 
autor usłyszał wyrok swego losu w śpiewanym, gru
zińskim głosie: „a ja dla pana porucznika przewidzia
łem funkcję oficera torpedowego na „Burzy”.

„Tak jest panie Komandorze!” było to powie
dziane z nadrabianą pewnością w głosie, jakgdyby 
to było polecenie najbardziej naturalne w świecie, 
w obawie aby personalny się nie rozmyślił . . .

Po paru minutach rozmowy i serdecznym uścis
ku dłoni nowy oficer torpedowy polskiego okrętu 
znalazł się na chodniku Wimpole Street stąpając po 
nim niby po rajskim obłoku, nie wierząc własnemu 
szczęściu. W niespełna cztery lata od wstąpienia do 
Marynarki Wojennej były kandydat na podchorążego 
otrzymywał teraz odpowiedzialność za cały resort 
broni kontrtorpedowca. W tym oszołomieniu prze
ważył natychmiast ton wyzwania i krystalizowała się 
wola wykazania się na wysokości zadania i obrócenia 
broni podwodnej O.R.P. „BURZA” w instrument 
o maksymalnej efektywności.

21 sierpnia 1942 autor meldował się (z czapką 
pod pachą) w kabinie dowódcy komandora Pitułki 
na objęcie funkcji. Okręt był w II-giej rezerwie, bez 
załogi, bez bandery, w rękach robotników dockyardu.
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nie dożył wyjścia okrętu z dockyardu, potem śnieżyce 
wiosennego Scapa Flow, dziki urok gór Islandii, pełna 
emocji samotna osłona konwoju WS8 B z którego 
wyjściem zsynchronizował się podejrzanie Bismark i 
Prinz Eugen, aby się później mierzyć z Norfolkiem, 
Hoodem, Prince of Wales, Ark Royalem, Rodeyem, 
Jerzym V-tym i .. .polskim Piorunem!

A później, jak film kolorowy, przypomniały się 
skąpane w płomiennym słońcu złoto-piaszczyste 
robinsonowskie plaże Sierra Leone, metafizyczna at
mosfera cienistej oazy pod Adenem, wilgotny po 
monsumie Dekkan, Morze Omańskie, które jak pus
tynia było przfewiąknięte arabsko-indyjsjko-perskim 
erotyzmem, bajkowa reda Durbanu , . .

Za plecami odezwał się trzeźwy głos bosmana 
Zajdla: „Panie poruczniku, kiedy będziemy brali tor
pedy? A dzień dobry, panie bosmanie,” Za dwa ty
godnie, lub wcześniej, gdy staniemy przy molo”.

14 września 1942 „Burza” wyszła z doku, aby 
rozpocząć ćwiczenia przygotowujące ją do kampanii 
na Północnym Atlantyku. O Exeterze nie było czasu 
myśleć, praca eskortowa to była inna wojna i inne 
przeżycia. Od czasu do czasu przychodziły jednak 
listy od pani Beckett, wdowy po pierwszym Dowód
cy Exetera i od jej małej córeczki Rowan. Gdy 15-go 
listopada w całej Anglii biły dziększynne dzwony po 
zwycięstwie 8 armii nad Afrika Korps w Egipcie 
O.R.D. „BURZA” była już dawno na oceanie z pierw
szym konwojem Westward-ho! A dla tych co studiują 
historie wojen morskich i polski przyczynek w zma
ganiach ostatniej wojny, ta garść luźnych wspomnień 
nie ma żadnych innych pretensji,, jak przekonanie, 
że droga do wolności Kraju prowadziła również 
przez . . . Randez-Vous na Exeterze.

Mieczysław Wasilewski

PREZESA
Witamy p. mec. W. Nadratowskiego bardzo ser

decznie. Szanujemy Go wszyscy za Jego bardzo 
ofiarną pracę dla naszego Stowarzyszenia i lubimy 
serdecznie za koleżeńskie i przyjacielskie ustosunko
wanie się do nas. Przecież wszyscy obecni współpra
cowali a wielu w dalszym ciągu z Nim współpracuje 
w pracach zarządu. Składają Mu więc życzenia obecni 
koledzy jak: kmdr. F. Pitułko, A. Wacięga, M. Hryn- 
kiewicz-Moczulski, R. Dulla, S. Olszewski, T. Her
maszewski, S. Wolff i B. Sztogryn. Osobno chciałbym 
wspomnieć, że naturalnie był z nami kmdr. J. Bu
siakiewicz wraz z Jubilatem najwytrwalszy w pracy 
zarządu, długoletni sekretarz.

Tymczasem i korek z pierwszej butelki wystrzelił 
i parę słów w przyjemnie nieoficjalnym przemówieniu 
skierował do mec. Wł. Nadratowskiego kmdr. Ja
błoński. Przypomina że to nie tylko urodziny ale 
i imieniny mamy okazję obchodzić i że niejeden z nas 
wołałby imieniny obchodzić. Bo urodziny coroczne 
niejednemu niepotrzebnymi zmarszczkami się zapisa- 
Niema tego problemu Pan Mecenas. Od lat wy
gląda tak samo, zawsze pełen życia i energii (mam

spawających pośpiesznie ostatnie szwy i zaszywając 
izolacje pokładowych rurociągów do miotaczy bomb 
głębinowych.

Był to dla autora po 6-ciu miesiącach trzeci z 
kolei dowódca, ale po raz pierwszy mógł z nim roz
mawiać w ... języku polskim. A ci co znają koman
dora Pitułkę wiedzą jak potrafi on budzić respekt, 
zaufanie a nawet entuzjazm od pierwszej chwili kon
taktu.
O.R.P. „BURZA” była w przededniu rozpoczę
cia swej transatlantyckiej kampanii największej w 
zasięgu, wysiłku i sukcesach. W kilka dni później 
podczas inspekcji mechanizmów broni podwodnej 
autor znalazł się na pomoście bojowym. Wsporne 
pale po obu burtach okrętu, trzymały go solidnie na 
równej stępce. Suchy dok był głęboki i widok ogra
niczał się do czarno malowanych polerów, podnóża 
żurawi, masztów okrętów w sąsiednich dokach odby
wających podobnie jak Burza pośpieszną „operację 
chirurgiczną” po ranach jakie im zadał nieprzyjaciel 
czy burzliwy ocean.

Na lewym skrzydle pomostu bojowego, przy 
centralce torpedowej z polskim celownikiem obli
czającym elementy trójkąta strzału, nagły skurcz ser
ca przypomniał podobny przyrząd ale na dużo więk
szym pomoście krążownika spoczywającego teraz 
na dnie cieśniny Sunda w pobliżu wulkanu Perbuatan 
na tragicznie zniszczonej w zeszłym wieku wyspy 
Krakotoa . . . Jego już chyba nikt nie podniesie z 
tych głębin, gdzie przez rozbite iluminatory zaglądają 
ciekawie do wnętrza tropikalne, o fantastycznych 
kształtach i kolorach ryby, a dumne niegdyś 8-mio 
calówki rozgryza rdza.

Wróciła w pamięci wizyta w domku dowódcy 
okrętu w Devonporcie u komandora Becketta, który

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
JUBILEUSZ

W sobotę 1-go lipca po południu nasz salon- 
kancelaria jeszcze bardziej przyjemne niż zazwyczaj 
i bardziej uroczyste robił wrażenie. Panie w cocktailo
wych sukniach żwawo się krzątają przygotowując 
śliczne i bardzo wytworne przekąski. Panowie w kra
watach Stowarzyszenia niecierpliwie czekają aż pier
wszy korek z pierwszej butelki szampana wyskoczy. 
Czekamy Jubilata. Członkowie Zarządu Głównego 
i niektórzy z byłych członków Zarządu zebrali się, 
by złożyć życzenia Swemu wiecznie młodemu Preze
sowi w siedemdziesiąte piąte urodziny. Z prawdziwą 
przyjemnością wspominam ten skromny a bardzo 
zasłużony obchód jubileuszowy. Panie Julia Mackus 
i pani Halina Wójcik skończyły przygotowania uwień
czone wspaniałymi wynikami. Łosoś i kawior aż 
uśmiechają się smacznie z talerzy. Kmdr. Bruno Ja
błoński baterię szampana ma pod ręką. Pani Myszka 
Jabłońska układa pisma na stole — by jak najładniej 
było. I nim kmdr. B. Wroński zdążył nam opowie
dzieć, co mu się przytrafiło (zabawnego oczywiście) 
w drodze na dzisiejszą „Cocktail party” przyszedł 
p. Prezes-Jubilat.
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podejrzenie że to lata w A.Z.S.’ie tak tak Go uodpor
niły) i bez obaw może czoła corocznym urodzinom 
stawić. Z kolei kmdr Wroński wtspomina lata współ
pracy z mec. Nadratowskim, lata tym ciekawsze i tym 
milej wspomina, że i o różnicę zdań nie było trudno. 
Dziękując za życzenia pan Prezes, jak zwykle bardzo 
skromny, gdy o Jego zasługi dla Stowarzyszenia cho
dzi, podkreśla, że według niego nawet dzisiejsze ze
branie to jeszcze jeden przejaw przywiązania do na
szego Stowarzyszenia i do utrzymywanych przez 
niego tradycji Marynarki Wojennej. Niewątpliwie 
p. Mecenas ma rację. Ale Marynarce to nie aszkodzi 
jeśli zanotuje, że nie należy pominąć serdecznego 
uczucia jakie żywimy do Jego osoby.

Jednym z najmilszych aspektów wspólnych spot
kań jest umiejętność wspólnej rozmowy bez względu 
na ilość obecnych. Być może, że pomaga nam w tym 
fakt, że nasze Stowarzyszenie nie jest zbyt liczne. 
Ale w każdym razie jakoś to nam się udaje. Kmdr. 

Wroński i kmdr. dr. B. Markowski celują w tym 
sporcie i dziś też oni właśnie rozpoczynają anegdoty. 
Kmdr. Wroński wspomina kawały sygnałowe — w 
„ogórkowym sezonie” gdy nic się nie działo, zdarzało 
się że ktoś wymyślił sygnał np. że marszałek Rydz 
Śmigły zmienia nazwisko na Grzybowski, lub że nowy 
podatek ma być wprowadzony obciążający kawale
rów. Naturalnie można sobie wyobrazić strapienie 
i zabiegi nieżonatych z brązu) kmdr
Busiakiewicz wspomina trzechstrzałowe „sixshooters”, 
tym opowiadaniem ilustruje tezę, że trudno jest cza
sami ludzi przekonać o postępie techniki. Kmdr. Ja
błoński wspomina jak Brodowski kontrtorpedowca 
Kaszuba z łodzi wiosłowej salutował. Ale prostotą 
anegdoty zaimponował kmdr. Wroński wspominając, 
że na pytanie (a działo się to w Szkocji) „Dla
czego tu stoją samochody?” gen. Kukieł zadowolił 
się odpowiedzią: „Bo szoferzy wyłączyli silniki”.

Wiesław Krzvżonawski

MARYNARKA WOJENNA POWSTAŁA 
W ROCZNICĘ BITWY POD OLIWĄ

Dekret o utworzeniu Marynarki Wojennej Naczel
nik Państwa ogłosił 28 listopada 1918 r„ by w ten 
sposób upamiętnić zwycięstwo naszej floty nad 
szwedzką, z 28 listopada 1627 r„ czyli dokładnie 340 
lat temu.

Te dwie rocznice święci dzisiaj Stów. Marynarki 
Wojennej, składając hołd tym wszystkim, którzy o 
wolność na morzu dla Polski walczyli i oddali życie.

Wieniec, spleciony z liści laurowych, z szarfami 
o barwach narodowych, wyciętymi w kształcie bande
ry wojennej, będzie złożony dziś w kaplicy św. 
Jerzego w Katedrze Westminsterskiej, gdzie znajduje 
się tablica pamiątkowa poległych żołnierzy, maryna
rzy i lotników.

Współczesny historyk, tak bitwę pod Oliwą opisał:
„Nadszedł dzień 28 listopada 1627. Zimowa i dla

tego niezwyczajna to była na bitwę morską pora. 
Flota polska składała się z 400-tonowych: „Św. 
Jerzego” i „Króla Dawida”, 200 — 300-tonowych 
„Wodnika”, „Biegnącego Jelenia”, „Panny Wodnej” 
i „Arki Noego” oraz mniejszych, przerobionych z 
handlowych okrętów: „Syreny”, „Białego Psa” i „Del
fina”. Ogółem flota polska liczyła 1500 ludzi załogi, 
w tym 500 piechoty morskiej i 200 dział, przeważnie 
9-funtowych. Naczelne dowództwo sprawował admi
rał Arndt Dickmann na okręcie „Św. Jerzy”. Flota 

szwedzka była nieco mniejsza; liczyła 6 jednostek, 
w tym dwa większe od największego polskiego okrętu 
„Św. Jerzy”, a cztery mu równe. Załogi liczyły razem 
1200 ludzi, w tym 400 ludzi piechoty morskiej, oraz 
180 dział na ogół większych i lepszych niż polskie. 
Siły obustronne, były zatem, jeśli się weźmie pod 
uwagę wszystkie współczynniki, wyrównane” ...

„Polacy otwarli ogień działowy i rozpoczęła się 
dwugodzinna bitwa, która po heroicznej walce zakoń
czyła się walnym polskim zwycięstwem. Polegli obaj 
admirałowie Dickman i Stjernskjold. Szwedzi stracili 
dwa okręty, w tym jeden największy okręt admiralski 
dostał się w ręce polskie. Straty w ludziach wyniosły 
u Szwedów: 350 zabitych i rannych oraz 66 jeńców. 
Polacy mieli zaledwie 25 zabitych i rannych. Załoga 
Gdańska została uwolniona od nieprzyjaciela, który 
pośpiesznie schronił się do warownej Piławy.

Nie tylko wszakże wartość militarna bitwy oliw- 
skiej, ale jej walory moralne czynią z niej tak ważną 
w naszej przeszłości kartę. Dzięki bitwie oliwskiej, 
nasza marynarka XVII wieku, a także i nowsza, ma 
w swych dziejach piękną kartę chwały. — Bitwa 
oliwska wstrząsnęła samopoczuciem Polaka XVII 
wieku i wstrząsa naszymi uczuciami, budzi echa do
brych tradycji morskich, ożywia nasz zapał do morza 
i jego spraw”.
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Święta Bożego Narodzenia w Polsce to święta rodziny, święta miłości, 
i święta nadziei.

Dla wszystkich z naszej marynarskiej rodziny są niestety przez 
ostatnie 28 lat spędzane poza ojczyzną. Dla jakżeż wielu święta te będą 
obchodzone w tym roku bez swoich najbliższych i najdroższych. Dla 
niektórych samotnych święta te będą tylko bolesnym wspomnieniem 
dawnych dobrych dni.

Dla tych, najbardziej przez zły los dotkniętych, opuszczonych star- “ 
szych i chorych chcemy w pierwszym rzędzie przesłać nasze serdeczne 
myśli i najlepsze życzenia nadziei. Do naszych braterskich uczuć chcemy 
dodać jakżeż pocieszające słowa naszego polskiego wieszcza „komu zsyła 
Bóg katusze obietnice temu da je’’. Do tych słów dołączamy naszą głęboką 
wiarę, że ich ufność w opiekę Tej co na Jasnej Górze i w Ostrej świeci 
Bramie będzie wynagrodzona.

Dla Kolegów pływających, spędzających święta na morzach przesy
łamy koleżeńskie pozdrowienia i życzenia pomyślnych wiatrów.

Dla naszych byłych dowódców płyną od nas życzenia z zapewnie
niem, że każdy ich dobry przykład dzielność i opieka nie zostały zapom
niane.

Dla całego personelu Mar. Woj. przesyłamy wraz z serdecznymi 
życzeniami wyrazy stałej pamięci o ich wybitnym wkładzie do chwały 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Dla żon i matek, które utraciły swych mężów czy synów płyną nasze 
życzenia wraz z wyrazami pamięci i oddania.

Dla wszystkich rodzin marynarskich przesyłamy życzenia Wesołych 
Świąt i wyrazy nadziei, że młode pokolenie przyniesie tak jak ich ojcowie 
dalszą chwałę dla imienia polskiego.

Dla wszystkich naszych przyjaciół serdeczne życzenia i gorące po
dziękowania za ich życzliwość dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Dla wszystkich członków Stowarzyszenia Marynarki Wojennej naj
serdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, dobrobytu i dal
szego pożytecznego rozwoju naszej organizacji.
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