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MARSZAŁEK NA MORZU
Dekret powołujący do życia marynarkę brzmiał: 
„Z dniem 28 listopada 1918 r. rozkazuję utwo

rzyć marynarkę polską mianując jednocześnie koman
dora Bogumiła Nowotnego szefem sekcji przy Mini
sterstwie Spraw Wojskowych.

Warszawa, 28 listopada 1918 r.
(—) Józef Piłsudski

W r. 1920 marynarka wzięła udział w walkach 
na lądzie wystawiając pułk piechoty o trzech bata
lionach. Z flotylą rzeczną broniącą przepraw na W.śle 
liczyliśmy razem około 2500 ludzi.

W czerwcu 1921 r. uczestnicy tych walk zebra
liśmy się w Toruniu na pokładzie kanonierki flotyli 
wiślanej, gdzie spotkał nas wielki zaszczyt. Marszałek 
Piłsudski przybył wraz z Gen. Sosnkowskim. by deko
rować nas odznaczeniami bojowymi.

Nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy Marszałek 
stanął przede mną, przypiął mi krzyż VM, spojrzał mi 
w oczy i zasalutował. Nie mogłem się oprzeć głębo
kiemu wzruszeniu.

Ten gest Jego życzliwości zrobił na nas wszystkich 
duże wrażenie. Było to pierwsze spotkanie Marszałka 
z nami marynarzami.

10 lat później w marcu 1931 roku otrzymałem 
rozkaz, że O.R.P. „Wicher’, którego byłem dowódcą, 
ma odejść do dyspozycji Marszałka przebywającego 
na Maderze. Gdy po burzliwej podróży przybyłem 
do Funchalu (stolicy Madery) rankiem dnia wyznaczo
nego mi przez Kier. Mar. Woj. spotkał nas kapitan 
Lepecki z wiadomością, że Marszałek bardzo się nie
pokoi, • że „Wicher” nie przybywa. Musiałem więc 

niezwłocznie zameldować się u Niego. Włożyłem 
mundur nr 1 (epolety, kapelusz stosowany, szabla) 
i motorówką udałem się do przystani. Stamtąd piecho
tą poszedłem do willi zajmowanej przez Marszałka.

W ogrodzie zastałem pułkownika Woyczyńskiego 
i kapitana Lepeckiego. Dowiedziałem się od nich, że 
Marszałek zobaczywszy zdaleka mój strój uroczysty 
udał się do domu, żeby się przebrać, mówiąc że nie 
może w swojej codziennej kurtce przyjąć oficera w 
paradnym mundurze.

Za chwilę zjawił się mundurze marszałkowskim 
i przyjąwszy mój meldunek zaprowadził mnie do nie
wielkiego gustownie umeblowanego saloniku, gdzie 
zajęliśmy miejsca przy małym stoliku. Marszałek za
pytał mnie na wstępie, kiedy będę mógł wyruszyć 
z powrotem do Gdyni. Odpowiedziałem, że wyruszyć 
wypoczynku dla załogi, jeżeli to jest możliwe. Chętnie 
mogę każdej chwili, jednak proszę o jeden dzień 
się na to zgodził. Następnie zameldowałem, że będę 
musiał w czasie podróży wejść do portu, celem 
uzupełnienia paliwa i że Kier. Mar. Woj. sugerowało 
zatrzymanie się w tym celu w Lizbonie lub Antwerpii. 
Marszałek odpowiedział, że nie przyjął zaproszenia 
króla hiszpańskiego Alfonsa XIII, wobec czego chciał- 
by uniknąć portu, gdzie mogłoby go spotkać jakieś 
uroczyste powitanie. Zaproponowałem wtedy 
Cherbourg. Była tam nasza baza załadowcza mate
riału wojennego, która mogła dostarczyć ropę na 
redę bez wchodzenia do właściwego portu. Poza tym 
przybycie „Wichra” dobrze tam znanego (uzbrajał się 
w tamtejszym arsenale) nie wywoła żadnej sensacji. 
Marszałek zgodził się na moją propozycję. Na pytanie 
czy mam w końcowej fazie podróży przejść przez 
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kanał kiloński czy też przez cieśniny duńskie Mar
szałek odpowiedział, że powie mi to dopiero później, 
gdy wejdziemy na morze północne.

Następnego dnia żegnany uroczyście przez wła
dze portugalskie Marszałek Piłsudski zaokrętował się 
na O.R.P. „Wicher”. Podniósłszy proporzec Ministra 
Spraw Wojskowych wyruszyliśmy do Gdyni. Propo
rzec ten został opuszczony gdy oddaliliśmy się do
statecznie od wyspy. Został podniesiony dopiero przed 
wejściem do Gdyni. Podróż odbywał Marszałek 
incognito.

Na okręcie Marszałek szybko zaklimatyzował się. 
Ponieważ byliśmy wszyscy w czasie podróży zajęci 
czynnościami okrętowymi przydzieliłem do Jego oso
by dwóch oficerów którzy zwolnieni od innych obo
wiązków, czuwali na zmianę nad Jego bezpieczeń
stwem i służyli Mu za przewodników. Marszałek 
codziennie — zwykle koło południa — przychodził 
na pomost dowódcy, żeby się zorientować co do na
szej pozycji. Poza tym przy dobrej pogodzie, która 
prawie cały czas nam sprzyjała, przechadzał się po 
pokładzie i zwiedzał poszczególne części okrętu. Mar
szałek interesował się wszystkim co dotyczyło naszej 
służby. Przeglądał nasze książki i mapy starając się 
skorzystać jak najwięcej z pobytu na okręcie. Morze 
znosił bardzo dobrze.

Obserwował bardzo uważnie życie i pracę załogi. 
Widział nasze tzw. alarmy, działoczyny itp. Był 
w świetnym humorze. Widać było, że czuł się wśród 
nas bardzo dobrze.

Bezpośredniość Marszałka i promieniująca od 
Niego życzliwość i pogoda zrobiły na wszystkich 
wielkie wrażenie. Byliśmy pod urokiem Jego osoby. 
Zrozumiałem wtedy to wielkie przywiązanie do Mar
szałka wszystkich, którym dane było służyć pod Jego 
bezpośrednim dowództwem.

Piękna pogoda na oceanie popsuła się gdy zbli
żyliśmy się do brzegów Europy. Zaczęła się tworzyć 
mgła i gdy zbliżyłem się do Cherbourga byłem zmu
szony zażądać radio-namiarów z lądu (radaru wtedy 
jeszcze nie było), by trafić do wejścia tego portu. 
Gdy stanąłem na kotwicy bateria salutacyjna powitała 
Marszałka przepisną ilością strzałów z dział i nieba
wem przybył na O.R.P. „Wicher” admirał francuski, 
prefekt morski Cherbourga, by złożyć wizytę Marszał
kowi. Następnie przybył ambasador Chłapowski wraz 
z attache wojskowym pułkownikiem Błeszyńskim i w 
końcu komandor Czesław Petelenc, szef komisji od
biorczej naszych kontrtorpedowców budowanych we 
Francji.

Na drugi dzień gęsta mgła nie pozwoliła wyjść 
wcześnie z portu. Dopiero koło południa sytuacja 
poprawiła się i gdy widzialność zwiększyła się do 
i mili wyszedłem z portu. Marszałek jak zwykle 
przyszedł na pomost dowódcy i obserwował czynności 
nawigacyjne w czasie mijania wybrzeża angielskiego, 
którego prawie nie widzieliśmy z powodu mgły. 

Schodząc do kabiny po dłuższym pobycie na pomoście 
Marszałek powiedział mi, że mam iść przez kanał 
kiloński.

Gdy wchodziliśmy do śluzy w Holtenau Mar
szałek pozostał w kabinie, jednak w czasie drogi do 
Kilonii kilkakrotnie wychodził na pokład, by obserwo
wać okolice.

W śluzie w Kilonii z motorówki niemieckiej mar. 
woj. wysiadła grupa „cywilnych” panów, którzy z cie
kawością przypatrywali się manewrom „Wichra” i 
obserwowali pomost dowódcy. Marszałka nie widzieli, 
był w swojej kabinie.

O godz. 10 dnia następnego przybyłem do po
krytego śniegiem naszego mola w porcie wojennym 
Gdyni. Marszałek serdecznie się z nami pożegna) 
i przeszedłszy przed frontem całej załogi ustawionej 
na pokładzie opuścił okręt.

Skończył się nasz pięciodniowy „egzamin” przed 
naszym najwyższym przełożonym, odbyty na Oceanie, 
morzu Północnym i Bałtyku. Odnosiłem wrażenie, że 
wynik egzaminu był dodatni.

I tym razem mylnie sądziłem, że nie zobaczę już 
więcej Marszałka.

W czerwcu 1932 r. przybył na O.R.P. „Wicher” 
pułkownik Glabisz i zawiadomił mnie, że dowódca 
floty, admirał Unrung i ja mamy się niezwłocznie 
zame'dować u Marszałka. Następnego dnia przybyliś
my do Warszawy i udaliśmy się do Belwederu, gdzie 
pułk. Beck poinformował nas o czym Marszałek będzie 
nami zmawiał.

Otóż w r. 1932 wygasła umowa między Polską 
i Gdańskiem, na mocy której polskie okręty wojenne 
miały prawo wolnego wejścia i przebywania w Gdań
sku. Polska reprezentowała Wolne Miasto w sprawach 
zagranicznych, więc celem podkreślenia tego faktu 
przy każdej okazji wizyty okrętów zagranicznych w 
Gdańsku, witał gości w tym porcie polski okręt wo
jenny. Było to solą w oku władz Gdańskich, wobec 
czego nie chciały one umowy tej odnowić.

Korzystając więc z zapowiedzianej wizyty w 
Gdańsku dywizjonu angielskich kontrtorpedowców 
Marszałek Piłsudski zdecydował postawić władze tego 
miasta przed „faktem dokonanym” wysyłając pomimo 
wygaśnięcia umowy okręt wojenny, celem powitania 
gości. Okrętem tym miał być O.R.P. „Wicher”.

O wyznaczonej godzinie weszliśmy do gabinetu 
Marszałka. Po przywitaniu wskazał on admirałowi 
Unrugowi i pułkownikowi Beckowi miejsca naprze
ciwko biurka, pułkownik Glabisz zajął miejsce po 
lewej stronie, a mnie kazał usiąść po swojej prawej 
stronie.

Marszałek przeszedł od razu do sedna rzeczy 
określając moje zadanie i sposób jego wykonania. 
Zadanie moje sprowadzało się do wymiany wizyt 
z dowódcą angielskim na wodach gdańskich, przy 
czym instrukcja Jego nakazywała wykonać to i ile 
możliwe na redzie (przed wejściem do portu), celem 
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uniknięcia ewentualnych incydentów w porcie. Jeżeli 
jednak przeprowadzenie formalności powitalnych na 
redzie nie było możliwe, miałem rozkaz Marszałka 
wejścia w tym celu do portu. Na ewentualne incydenty, 
wywołane ze strony Gdańska, kazał mi zareagować 
natychmiast i stanowczo, z użyciem — zależnie od 
okoliczności — wszelkich posiadanych przeze mnie 
środków do broni łącznie. Na tym konferencję 
zakończono.

Bezpośrednio przed przybyciem okrętów angiel
skich dowództwo floty przekazało mi wiadomość ? 
Min. Spr. Zagr., że uzgodniono ze stroną angielską, 
iż wymiana formalności powitalnych ma nastąpić na 
redzie.

Jak to często bywa sprawa potoczyła się inaczej 
niż przewidywano.

Dywizjon angielski przybył w nocy poprzedzają
cej dzień wizyty i stanął na redzie na kotwicy, celem 
załadowania ropy z przybyłego poprzednio tankowca. 
Następnego dnia o godz. 8 rano mój oficer komple- 
mentacyjny udał się na okręt dowódcy dywizjonu 
angielskiego. Miał on omówić sprawę wymiany wizyt 
dowódców. Niestety przywiózł mi nieoczekiwaną wia
domość, że wobec przeładowanego programu pobytu 
okrętów w Gdańsku dowódca angielski musi niezwło
cznie wejść do portu i nie może z braku czasu 
wymienić wizyty ze mną.

Znalazłem się w sytuacji, której w rozkazach nie 
przewidziano. Formalnościom z punktu widzenia zwy
czajów międzynarodowych stało się zadość (wymiana 
wizyt dowódców nie zawsze jest wymagana), więc 
właściwie można było uważać zadanie „Wichra” za 
wykonane. Jednak znając właściwy cel mojej misji 
i pamiętając wyraźny rozkaz Marszałka, postanowiłem 
doprowadzić do wymiany wizyt z dcą ang. Posiadając 
przysłany mi przez W. Komisariat R.P. w Gdańsku 
rozkład wizyt Anglika wiedziałem, że w j>ołudnie 
będzie obecny na okręcie po złożeniu swoich wizyt 
na lądzie. Wprowadziłem więc O.R.P. „Wicher” do 

portu przycumowałem okręt w pobliżu Westerplatte 
i w południe — nieawizowany — udałem się w pa
radnym mundurze motorówką na okręt angielski. Bę
dąc młodszym stopniem od dowódcy ang., byłem 
w każdym razie zobowiązany złożyć wizytę pierwszy. 
Przybycie moje było oczywiście zaskoczeniem dla 
Anglików, jednak Komandor dowódca dywizjonu po
traktował moją nieoczekiwaną wizytę jako gest wyso
kiej kurtuazji i z miejsca zapytał mnie, kiedy będzie 
mógł mnie rewizytować. Po ustaleniu godziny rewi
zyty i krótkiej wedle zwyczaju rozmowie na temat 
podróży jego itp. powróciłem na mój okręt. Dokładnie 
o ustalonej godzinie przybyła do trapu okrętu moto
rówka z komandorem angielskim.

Z rozmowy z nim dowiedziałem się, że były 
próby powstrzymania go od tej rewizyty z uwagi na 
„nielegalny” pobyt „Wichra” w Gdańsku. Jednak 
stanął on na stanowisku, że musi rewizytować do
wódcę polskiego. Rygorystyczne przepisy kurtuazji 
obowiązujące na morzu przyszły mi z pomocą. Wy
miana wizyt została dokonana.

Posunięcie Marszałka Piłsudskiego okazało się 
skuteczne. Wkrótce Gdańsk zgodził się na odnowienie 
umowy z Polską co do wolnego wejścia i pobytu w 
porcie Gdańskim polskich okrętów wojennych.

Powracam do rozkazu Piłsudskiego o utworzeniu 
marynarki polskiej. Na rozkaz Jego zgłosiliśmy się, by 
służyć ojczyźnie, która dopiero rozpoczynała życie 
nad wolnym morzem.

Wytrwałą pracą zdołano zorganizować skromną 
ilościowo, lecz jakościowo dobrą marynarkę. Wyka
zała ona w czasie wojny obok zalet fachowych wyso
kie walory moralne. Wyczyny jej stworzyły nam tra
dycję, której nam brakowało. Polska zdobyła sobie 
poczesne miejsce wśród narodów morskich.

Zaiste dekret utworzenia marynarki polskiej pod
pisał Marszałek Piłsudski szczęśliwą ręką.

Tadeusz Podjazd Morgenstern

Przedruk z „Tygodnika Polskiego” z dnia 10 lutego!968.
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Inź. PIOTR BUKRABA

WSPOMNIENIE O ŚP. ADMIRALE CZERNICKIM
Gdy mówiliśmy o historii jakiejś społeczności, 

czy to będzie naród lub państwo, czy też jakaś orga
nizacja lub instytucja, wiemy, że tą historię tworzą 
fakty i wydarzenia powstałe w obrębie danej społecz
ności na przestrzeni pewnego określonego czasu. Te 
fakty i wydarzenia połączone i zestawione ze sobą 
charakteryzują ten okres, nadając mu te lub inne cechy. 
Ta powstają dzieje państw, narodów i mniejszych 
społeczności. Raz one będą jasne, wspaniałe, kiedy 
indziej smutne i szare.

Ale wiemy też, że te fakty i wydarzenia nie 
powstają samoczynnie, lecz są dziełem ludzi, często 
poszczególnych jednostek, które swymi wybitnymi 
zdolnościami, cechami charakteru, swą wolą i pracą, 
a często powodowane ambicją przyczyniły się do 
ich powstania, nadając im ten lub inny kierunek.

Stąd by wynikało, że dla poznania danej 
społeczności jest niezbędnym poznanie tych jednostek 
lub całych grup, które swymi dążeniami i czynami 
dany okres wypełniły i zasłużyły się społeczności.

My w naszej małej społeczności również zasta
nawiamy się nad naszymi dziejami, staramy się 
ująć poszczególne tych dziejów fragmenty, zapisać 
rozmaite fakty i wydarzenia, wszystko to, co zdaniem 
naszym było doniosłym, choć nie powinniśmy pomi
nąć również i tego, co mogło być ujemnym. Wszystkie 
te składowe elementy naszych dziejów kiedyś 
zamkną się w pewnym cyklu wydarzeń, przemian 
i osiągnięć, a całość otrzyma swoją kwalifikację.

Gdy rzucimy okiem wstecz na dzieje naszej Mary
narki Wojennej od zarania jej powstania tj. od 
28 listopada 1918 roku aż po dzień jej przymusowej 
likwidacji na terenie Wielkiej Brytanii, gdy będzie
my wyliczać wszystkie te ważniejsze fakty i wy
darzenia, nie będziemy mogli nie wspominać o 
wszystkich tych, którzy byli ich, że tak się wyrażę, 
głównymi aktorami.

Nie mam zamiaru w tym swoim wspomnieniu 
wyliczać wszystkich budowniczych naszych dziejów. 
Chcę wspomnieć jedynie o jednym z nich, imię któ
rego chwalebnie jest związane z Polską Marynarką 
Wojenną w okresie jej odradzania się i rozwoju.

Jest nim śp. kontradmirał inżynier Xawery 
Czernicki.

Korzystając z parokrotnych wyjazdów do Polski 
w okresie ostatnich lat, starałem się zdobyć tam moż
liwie najwięcej danych dotyczących osoby admirała 
Czernickiego. Niestety w obecnych warunkach nie 
było to sprawą łatwą, bo nie wielu też już pozostało 
z tych, którzy by dawne czasy pamiętali. Podaję więc 
to, co mi się udało uzyskać. A jeśli te materiały 
będą mniej szczegółowe, jakby być powinny, prży- 

czyną tego będzie tylko to, że o tym nie pomyślano 
wcześniej.

Kontradmirał inżynier Xawery Czernicki uro
dził się na Wileńszczyźnie w 1882 roku. Po ukończeniu 
gimnazjum w Wilnie w roku 1901 wstąpił na Wydział 
Budowy Okrętów Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w 
Kronsztadzie (koło Petersburga, a obecnego Lenin
gradu), którą ukończył w 1905 r.

Po odbyciu praktycznego pływania zagranicznego, 
został mianowany podporucznikiem marynarki wo
jennej.

Od 1906 roku do 1910 pełnił służbę jako inżynier 
budowy okrętów w portach i stoczniach morza Bał
tyckiego.

W latach 1911-1914 był głównym inżynierem 
budowy superpancernika o wyporności 23.000 ton 
„Pietropawłosk” (późniejszy po rewolucji „Marat”) 
na stoczni Bałtyckiej w Petersburgu.

W latach 1915-1918 już w stopniu kapitana mary
narki wojennej był głównym inżynierem kadłubowym 
stoczni w Rewlu, gdzie w tym czasie budowano okręty 
dla rosyjskiej floty bałtyckiej, głównie kontrtorpedow- 
ce typu „Nowik” o wyporności 1200 ton i szybkości 
32 węzłów.

Na początku 1919 roku wraca do Polski, zgłasza 
się do organizującej się Polskiej Marynarki Wojennej 
i zostaje przyjęty w stopniu komandora pporucz- 
nika.

Początkowo jest Szefem Służby Technicznej Flo
tylli Wiślanej, a następnie Komendantem Portu 
Wojennego w Modlinie, pozostając na tym stanowi
sku do 1926 roku. W tym czasie awansuje do stopnia 
komandora porucznika.

W 1926 roku komandor Czernicki był wyzna
czony na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Nadzorczej Budowy Okrętów we Francji — kontr
torpedowców „Wichra” i „Burzy” oraz okrętów 
podwodnych „Wilka”, „Rysia” i „Żbika”. W tym 
okresie mianowany był komandorem.

Po zakończeniu budowy tych okrętów w 
sierpniu 1932 roku wraca z Francji do Polski i 
obejmuje w Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Warszawie stanowisko Szefa Służb. Na tym stano
wisku zastaje go wybuch wojny w 1939 roku.

Z wybuchem wojny następuje ewakuacja z 
Warszawy wszystkich władz państwowych. Również 
i Kierownictwo Marynarki Wojennej ewakuowane 
jest na wschód do Pińska. Ewakuacja była przepro
wadzona w dwóch grupach. Jedna z nich z Szefem 
Kierownictwa Mar. Woj., jej Szefem Sztabu i kilku 
oficerami opuściła Warszawę samochodami. Druga 
zaś znacznie liczniejsza, składająca się z personelu 
wszystkich służb Kierownictwa, szeregu oficerów z 
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wydziałów Sztabu oraz kilku oficerów rezerwy mar. 
woj., na czele z admirałem Czernickim ewakuowała 
się z Warszawy w dniu 5-go września koleją.

Po kilkudniowym postoju w Pińsku nastąpiła 
dalsza ewakuacja w kierunku na Brody. Ponownie 
obie grupy opuszczają Pińsk oddzielnie. Pierwsza z 
Szefem Kierownictwa samochodami, druga zaś z 
admirałem Czernickim koleją.

Po przybyciu do Brodów, które stale były bom
bardowane przez lotnictwo niemieckie, okazało się, 
że zarządzona ewakuacja w kierunku południo
wym jest niemożliwa z powodu zniszczonych bom
bardowaniem węzłów kolejowych. Wobec tego admi
rał Czernicki po skomunikowaniu się z Szefem Kie
rownictwa w okolicy Dubna oraz późniejszej nara
dzie z szefami służb zarządził opuszczenie Brodów 
i udanie się koleją w kierunku północnym.

Wiadomość o przekroczeniu granic polskich 
przez wojska sowieckie w dniu 17-go września 
zastała admirała Czernickiego i jego grupę w mias
teczku wołyńskim Deraźne. O jakimbądź dalszym po
suwaniu się grupy, wobec grasujących dookoła band 
chłopskich, nie było mowy. Wobec tego grupa za
trzymała się w Deraźnem i zakwaterowała się w bu
dynku miejscowej szkoły powszechnej. Miejscowe 
elementy, wrogie państwowości polskiej, zorgani
zowane w komitety ludowe, zażądały od admirała 
Czernickiego oddania przez grupę broni i rzeko
mo posiadanych skarbów czy też kasy skarbowej. 
Admirał żądaniu oddania broni odmówił, oświadcza
jąc jednocześnie, że żadnych skarbów grupa nie 
posiada. W celu zabezpieczenia się przed ewentu
alnością napadu grasujących band, admirał zarządził 
ustawienie posterunków oficerskich w możliwych 
dojściach do budynku i placu szkolnego. Taki stan 
niepokoju i niepewności trwał do 21 -go września, 
kiedy to do Deraźnego przybyli przedstawiciele so
wieckich władz wojskowych, co wpłynęło na ogólne 
uspokojenie się. Na żądanie sowieckich władz 
wojskowych posiadana przez oficerów broń tego dnia 
została złożona. Następnego dnia władze sowieckie 
zapowiedziały zabranie wszystkich oficerów wraz z 
admirałem Czernickim do Równego w celu przepro
wadzenia tam jakoby tylko pewnych formalności 
rejestracyjnych przed zupełnym ich zwolnieniem. Do 
przewiezienia miały służyć trzy autobusy, które 
znalazły się tu po ewakuacji z zachodu. Po spraw
dzeniu ich stanu zdatności okazało się, że dwa z nich 
nie nadają się do użytku. Wobec tego do uruchomio
nego tylko jednego autobusu załadowało się bodajże 
dziesięciu oficerów i kilka żon oficerskich. Reszta 
oficerów pozostała na miejscu w oczekiwaniu na za- 
pow edziane środki lokomocji, które szczęśliwie 
nigdy nie nadeszły. Admirał Czernicki udał się do 
Równego, jednocześnie z autobusem, samochodem 
należącym do grupy.

Niestety, wbrew oświadczeniom władz sowiec
kich, zamiast zapowiedzianego zwolnienia, dalsze 
drogi admirała Czernickiego i zabranych z nim ofi
cerów ,.z Równego poprowadziły w głąb Rosji do 

obozów jenieckich w Ostaszkowie, Starobielsku i 
Kozielsku, aby w końcu doprowadzić ich w 
większości do Katynia.

Również admirałowi Czernickiemu nie było dane 
powrócić do kraju i swojej żony. Zginął tragicznie 
w Katyniu z morderczych rąk wrogów Polski.

Z admirałem Czernickim miałem zaszczyt spot
kać się na terenie służby w okresie, kiedy był on 
Szefem Służb Kierownictwa Mar. Woj. w Warszawie, 
a pożegnałem go w Deraźnem w chwili kiedy był 
wywożony przez władze sowieckie wraz z innymi 
oficerami mar. woj. do Równego. Jako inspektor 
budowlany Szefostwa Budownictwa Kierownictwa 
Mar. Woj. oraz jako kierownik budowy gmachu 
Kierownictwa, Mar. Woj. w Warszawie przy alei 
Żwirki i Wigury (róg ul. Wawelskiej), miałem spo- 
sowbność poznania admirała Czernickiego jako prze
łożonego, inżyniera i człowieka.

Był on wybitnym fachowcem w dziedzinie bu
dowy okrętów. W dużej mierze jego dziełem była 
budbwa wszystkich nowoczesnych okrętów, jakie 
Flota nasza posiadała w chwili wybuchu wojny w 
1939 roku. Czy jako Przewodniczący Komisji Nad
zorczej podczas budowy pierwszej serji okrętów, czy 
też później, jako Szef Służb, przy budowie dal
szych (kontrtorpedowce „Grom” i „Błyskawica”, 
stawiacz min „Gryf”, łodzie podwodne „Orzeł” i 
„Sęp” i wreszcie minowce „Jaskółka”, „Mewa”, 
„Czajka”, „Rybitwa , „Czapla” i „Żóraw”), wszę
dzie okazywał wielką fachowość i bogate doświad

czenie, po mistrzowsku rozwiązując wszelkie, często 
bardzo skomplikowane problemy budowy.

W dążności do uniezależnienia się od zagranicy 
w dziedzinie budowy okrętów przez stworzenie 
własnego krajowego przemysłu okrętowego, co spo
wodowałoby obniżenie kosztu budowy okrętów, a 
przeto dałoby oszczędności Skarbowi Państwa, 
admirał Czernicki był wielkim promotorem budowy 
stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu. Jak wia
domo pierwsze stadium budowy stoczni z pochylniami 
i budynkiem kadłubowni i traserni były już na 
ukończeniu w chwili wybuchu wojny, a budowa 
dwuch okrętów typu „Grom” miała się 
rozpocząć wkrótce. Większość blach kadłubowych, 
zamówionych w hutach śląskich już była dostarczona 
na Oksywie. Poza tym były zamówione kotły główne 
w fabrykach krajowych, oraz główne turbiny napę
dowe w Anglii w stoczni „J. Samuel White & Co. Ltd.” 
w Cowes na wyspie Wight, gdzie były budowane 
„Grom” i „Błyskawica”.

Niezależnie od tego już uprzednio w latach 
1933-1938 zgodnie z powyższymi tendencjami wybu
dowano w kraju według planów konstrukcyjnych 
własnych, sześć nowych minowców.

Zasięg wiedzy inżynieryjnej admirała Czernic
kiego i jego doświadczenia nie ograniczały się do 
dz;ału budowy okrętów. Przejawiał on również dużą 
znajomość innych zagadnień, związanych z budową 
portowych budowli morskich i lądowych, jak budowa 
nabrzeży, urządzeń portowych oraz specjalnych 
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obiektów i instalacji, mających stworzyć jaknajlepsze 
warunki dla pracy i ćwiczenia się marynarzy i wszyst
kiego co potrzebne dla życia okrętów oraz oddziałów 
i instytucji Marynarki na lądzie.

Jako Szef Służb, miał admirał Czernicki w swej 
pieczy również sprawy zaopatrzenia okrętów w 
broń i amunicję, torpedy, miny oraz w bardzo różno
rodny sprzęt, jak też sprawy rozbudowy lotnictwa 
morskiego.

Dzięki swoim zdolnościom administracyjnym 
znakomicie umiał tak różnorodne zagadnienia i prace 
z nimi związane w podległych sobie służbach koordy
nować. Sam zdolny do pobierania szybkich de
cyzji nie znosił biurokracji i przewlekania spraw.

Jako przełożony, admirał Czernicki był dla 
swoich podwładnych wyrozumiały, w stosunku do 
nich opanowany, zawsze uprzejmy i taktowny. Cie
szył się u nich ogólnym szacunkiem i poważaniem, 
i nie tylko u nich.

W okresie ewakuacyjnym we wrześniu 1939 r. 

pełnym ciężkich przeżyć i niepokoi, admirał Czernicki 
pogodnym swoim usposobieniem, pełnym spokoju i 
opanowania, wszystkich na duchu podtrzymywał.

Dla wszystkich, którzy z nim losy tych przeżyć 
dzielili, napewno dobrze pamiętną pozostała jego 
pociągła twarz ze starannie zawsze utrzymaną 
bródką i wąsikami, z uśmiechem i słowem otuchy 
na ustach i spojrzeniem dobrych oczu.

Gdy. w okolicy Dubna. otrzymał propozycję 
udania się samochodem w kierunku Zaleszczyk, 
propozycji tej nie przyjął, nie porzuci} swoich pod
władnych, z którymi opuścił Warszawę, pozostał z 
n:mi do końca.

Śp. Admirał Xawery Czernicki pozostawił po 
sobie pamięć człowieka prawego, o zasadach pełnych 
rycerskości oraz imię wybitnego inżyniera budowy 
okrętów.

Inż. Piotr Bukraba

Lafayette, Louisiana, St. Zjednoczone
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Sp. kontradmirał inżynier 
XAWERY CZERNICKI
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Dr. B. MARKOWSKI

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
W MANCHESTER

Na pierwszą uroczystość urządzoną przez Koło 
SMW w Manchester Zarząd Gł. S.M.W. wydelegował 
kmdr. F. Pitułko i mnie by nie tylko wzięli udział 
w tej uroczystości, nie tylko by poznali jednych 
i przypomnieli się innym ale aby przede wszystkim 
osob ście nawiązali przyjaźń jaką Zarząd żywi do 
swego najmłodszego Koła.

Wprost z bardzo udanej zabawy w Ognisku, jeszcze 
w „dinner jackefach” pośpieszyliśmy na Euston 
Station, chytrze układając że podczas jazdy do Man
chester dowiemy się dużo szczegółów od kol. T. Le- 
sisza który oczywiście nie tylko zjechał do Londynu 
a nawet przywiózł swą uroczą panią.

Wszystko poszło „podług planu”. Mieliśmy prze
dział dla nas trzech. Panią Wandzię kol. Lesisz tro
skliwie ulokował w sleepingu żeby była wypoczęta na 
rano, (trochę podejrzewałem że nie był bardzo pewny 
czy nasze wspominki z bujnej trochę młodości w 
początkowej służbie M.W. winny być opowiadane 
w jej obecności). Z porządnej jednak rozmowy jak 
zwykle nic nie wyszło gdyż chaotyczne przypominanie 
wspólnych przeżyć czy miłe obgadywanie wspólnych 
przyjaciół dotyczyły dawnych czasów a na nasze 
zapytania jak wygląda i pracuje Koło odpowiedział 
że i tak za parę godzin dojedziemy i sami zobaczymy. 
Dodał do tego że kol. Lewiński niestety nie mógł 
przyjechać do Londynu gdyż był bardzo zajęty ostat 
nimi przygotowań ami do niedzielnej uroczystości.

Dla większości członków Stowarzyszenia kpt.mar. 
T. Lesisz jest znany gdyż jego zapał wesołość i spo
łeczne oddanie zostały już wdzięcznie ocenione a spo
sób jego postępowania od czasu rozwiązania P.Ś.Z. 
niewątpliwie wzbudziło uznanie.

Kol. Lesisz bowiem zaraz po zdjęciu munduru 
zgłosił się na wyższe studia i został przyjęty n a 
wydział architektury w Oxford. Nie tylko dał sobie 
radę ze studiami, ale po ukończeniu szybko awansował 

w swym zawodzie stając się „partnerem” w dużej 
prywatnej firmie architektów. Wszedł dzięki własnemu 
wysiłkowi na bardzo przyzwoite stanowisko w społe
czeństwie angielskim i przy tym nie tylko nie zaparł 
się swego pochodzenia, ałe słowem i czynem swą pol
skość podkreślał.

Kol. Lewiński jako jeden chyba z najmłodszej 
grupy oficerów Mar. Woj. przeszedł niewolę niemiec
ką, dołączył do Marynarki Wojennej, a po jej rozwią
zaniu ukończył wyższe studia techniczne i jest bardzo 
wziętym i bardzo zajętym inżynierem w dużej firmie 
angielskiej. Pomimo tych zajęć z oddaniem poświęca 
swój wolny czas dla pracy społecznej i jako pierwszy 
prezes Koła boryka się dzielnie z pracą i kłopotami 

z jakirni jest jego dobrowolna funkcja związana.

Po przybyciu w mroźny ranek do hotelu w Man
chester mieliśmy tylko niewiele czasu by się przebrać 
i odpocząć gdyż już o godzinie 10-tej kol Lewiński 
zawiózł nas do polskiej sali parafialnej, dużej wygod
nej, ze smakiem umeblowanej (projektu kol. Lesisza) 
W oddzielnym pokoju zataliśmy duży tłum ludzi 
z zainteresowaniem oglądający wystawę Marynarki 
Wojennej, urządzonej specjalnie na Święto MW.

Ściany pokoju oraz stoły pokryte były ekspona
tami P.M.W. Doskonałe schematy. Sylwetki okrętów 
fotografie ludzi i zdarzeń, mundury, wykresy i plany 
przedstawiały organizacje i osiągnięcia w sposób jasny, 
prosty i przekonywujący.

Widziałem b. marynarzy z dumą pokazujących 
gościom wystawę i z dumą wyjaśniających eksponaty. 
Widziałem też wzruszonych ojców objaśniających 
swym dzieciom różne rodzaje okrętów, udział ich w 
bitwach, fotografie swych przełożonych i kolegów.

Nawet ja odkryłem świetnie zachowaną fotografię 
z pobytu ORP Iskra w 1937 r. /!/ w Havrze. gdzie 
prawie że się rozpoznałem wśród grona oficerów 
z kmdr. Hulewiczem, na czele. Widać było jeszcze 
wtedy wysmukłe figury kapitana Szalewicza, por. 
Kasperskiego, por. Kona, i zmarłego już niestety 
por. Sadowskiego. Wśród podchorążych zawsze uś- 
m echnięta twarz pchor. T. Lesisza i młodzieńczą bez 
brody twarz kol. Kutka. Na jednej ze ścian widać 
wszystkie prawie mundury Marynarki Wojennej z wła
snym galowym mundurem kpt. Lesisza.

Wystawa nie tylko dawała dużo danych o pol
skiej Marynarce Wojennej od jej powstania, ale przed
stawiała także serdeczne więzy koleżeńskie utrzymy
wane przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej.

Szereg „Naszych Sygnałów” artystycznie rozło 
żonych, fotografie i listy mówiły dobitnie o mary
narskiej więzi koleżeńskiej utrzymywanej dotychczas, 
o pochlebnej ocenie b. przełożonych i kolegów za ich 
czyny podczas wojny i nawiązywały do głównego 
nunktu pragramu dziesiejszej uroczystości to jest od
danie hołdu Kolegom poległym w obronie polskiego 
Wybrzeża, na Oksywiu Westerplatte i Helu i na da
lekich lądach poza ojczyzną.

Wystawa została zaprojektowana przez kol. Le
sisza a wykonali ją ... . tutaj przytoczę dosłownie moją 
rozmowę z kol. Lewińskim „widzę że Panowie wło
żyli n e tylko dużo myśli w projekt wystawy, ale 
i ogromną pracę w zebraniu, i rozmieszczeniu mate
riałów” na to kol. Lewiński odpowiada „Duszą całego 
projektu, planów i ich wykonania był wyłącznie kol. 
Lesisz. Moja pomoc była naprawdę minimalna i og
raniczyła się właściwie do jednej mojej wizyty podczas 
przygotowywania wystawy”. Myślę że to jedno zdanie 
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określa wystarczająco do jakiego kalibru ludzi należy 
nasz prezes Koła Manchester.

Wprost z wystawy zabierają nas nasi przemili gos
podarze do kościoła by nas przedstawić ks. prałatowi 
Basowi proboszczowi polskiej parafii. Wchodzimy do 
zakrystii przez kościół rzucając tylkp okiem na piękne 
urządzenia w ślicznie nawiązanymi do polskiej his
torii motywami. Kmdr. Pitułko z zachwytem gratu
luje ks. prałatowi posiadania tak pięknego przybytku 
a ten odpowiada „Kościół wybudowany wg. planów 
inż. Lesisza” i dodaje „on także zaprojektował kilka
naście innych kościołów”.

Muszę przyznać że z rozczuleniem i dumą słu
chałem o osiągnięciach kpt. mar. T. Lesisza który pod 
moim lekarskim okiem zaczynał swoją karierę mor
ską.

Przed uroczystą mszą św. w wypełnionym koś
ciele odbyła się krótka ceremonia poświęcenia sre
brnej urny zawierającej ziemię z Westerplatte i Oksy
wia. Umieszczona między siedmioma innymi urnami, 
oddającymi hołd poległym w bohaterskich bitwach 
podczas drugiej wojny światowej, będzie mówiła dla 
obecnego i przyszłego pokolenia dla naszych dzieci 
i dla historyków że dla obrony polskiego Wybrzeża 
i dla prawa polskiego dostępu do morza walczył i gi
nął wraz z polskim żołnierzem polski marynarz.

Mszę św. celebrowaną uroczyście przez ks. pra
łata upiększył występ polskiego chóru zawierający 
także w swym repertuarze pieśni kościelno-morskie.

Po Mszy św. mieliśmy tyle czasu by raz jeszcze 
rzucić okiem na wystawę. Niestety była ona zapełniona 
tak bardzo zwiedzającymi, że wycofaliśmy się pod 
opiekę naszych czarujących gospodyń. Pani Wanda 
Lesisz której urodę i suknię podziwialiśmy poprzed
niej nocy na balu w Ognisku w Londynie, pani dr 
Lewińskiej żony inż. Lewińskiego która nie tylko 
umie pogodzić rolę wziętego lekarza z obowiązkami 
żony i matki ale umie znaleźć czas na nasze mary 
narskie i społeczne okazje oraz pani Bratkowska która 
znów dla odmiany poświęciła czas urlopu „pływa
jącego męża” by oderwać cały dzień na uro
czystość w marynarskiej rodzinie.

Przy pięknie nakrytych stołach zasiadło 56 osób. 
Oprócz gospodarzy z Koła Manchester byli przedta- 
wiciele duchowieństwa, Stowarzyszeń Kombatanckich 
i szkolnictwa.

Na stołach świeczniki, bandery okrętów, kwiaty. 
Do obiadu z powagą i zapałem podają do stołu 
uczniowie i uczennice polskiej szkoły sobotniej (liczącej 
450 uczni). Kierowniczka szkoły siedząca po mojej 
prawej stronie z dumą informuje swoje spostrzeżenia, 
że dzieci polskie urodzone w Anglii coraz to więcej 
podkreślają swoją polskość i bardzo często w przeci
wieństwie do rodziców zaznaczają swe polskie pocho
dzenie. Dzieci rzeczywiście pełno i na wystawie i w 
kościele.

W skupionej początkowo atmosferze p. Wandzia 
Lesisz zwraca mi z wesołym zaambarasowaniem swo' 
ją uwagę że nie może dostać do drugiego dania mię

snego czerwonego wina. Z uciechą obserwujemy fakt 
że młodzież zdecydowała napełnić kiel.szki panów 
czerwonym winem a kieliszki pań białym. To jedyne 
„poważne” nieporozumienie zostało natychmiast dys
kretnie wyjaśnione ku uldze obu stron.

Ten fakt i oczywiście zwiększona konsumpcja 
wina szybko wytwarza odpowiednią atmosferę i roz
wiązuje języki. Co chwila podchodzą dawni koledzy 
do kmdr. Pitułko i do mnie przypominając chwile 
spędzone razem prawie przed ćwierć wiekiem.

Przy deserze jednak wracamy do poważniejszego 
tonu gdyż kol. inż. Lewiński w pięknym przemówieniu 
wita serdecznie wszystkich gości dziękując za przyby
cie i wyjaśnia że umieszczenie ziemi z Oksywia i 
Westerplatte jest hołdem nie tylko dla poległych na 
wybrzeżu ale dla wszystkich poległych marynarzy. 
Tą uroczystością Koło Manchester pragnie rozpocząć 
swą społeczną działalność. Prezes prosi o poparcie 
i innych organizacji i .... wybaczenie niedociągnięć 
gdyż cała uroczystość jest pierwszym występem pu
blicznym Koła a to przemówienie jest jego pierwszą 
mową publiczną.

Serdeczne oklaski nagrodziły przemówienie i trwa 
ły aż do przemówienia kmdr. Pitułko który w imieniu 
Zarządu i całego SMW podziękował za zaproszenie 
i serdeczne gratulując prezesowi Lewińskiemu i Kołu 
Manchester wyraził uznanie za ogrom włożonej pracy 
podkreślającej tradycje i więzy koleżeńskie Mar. Woj.

Toast zaproponowany na cześć gospodarzy zo
stał przyjęty przez powstanie i ogólną aklamację.

Następne wystąpienie było przemówienie przed
stawiciela kombatanckich organizacji zawierające sło
wa hołdu dla poległych marynarzy i wyrazy uznania 
dla Marynarki Wojennej i Koła Manchester.

Teraz, według programu miała być moja kolej 
bym jako uczestnik bitwy na Oksywiu coś przypo
mniał obecnym tak marynarzom jak i gościom o wa
lkach na Wybrzeżu. Wyciągnąłem kartkę papieru na 
której miałem przygotowane szereg punktów ułatwia
jących przemówienie i po zwykłym rozpoczęciu „Pa
nie Prezesie, Panie i Panowie . .zerknąłem na ka
rtkę by ... . z przerażeniem odkryć że przez po
myłkę wziąłem zupełnie inną kartkę zawierającą moje 
notatki medyczne. Pozostała więc improwizacja i dość 
nieskładne opowiadanie o niektórych wydarzeniach 
i ludziach biorących udział w tych bitwach. Sytuację 
pogarszał fakt, że sam byłem głęboko wzruszony 
hołdem walczącym w bitwie w której tak wielu moich 
najbliższych oddało swe życie.

Wyrozumiali jednak goście, i przemili gospodarze 
polepszyli moje samopoczucie przez miłe słowa i okla
ski.

Na tym skończona została część oficjalna i dłu
ższą chwilę spędziliśmy na rozmowie z dawno nie
widzianymi kolegami. Między innymi podszedł do 
mnie jakiś zażywny pan i uścisnąwszy mi rękę po
wiedział mi, że jego córka chce koniecznie ze mną 
mówić. Chociaż twarz wydała mi się znajoma nie 
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mogłem sobie pierwszej chwili przypomnieć nazwiska 
tym bardziej, że córka przerwała naszą konwersację 
twierdząc, że ją przecież muszę pamiętać gdyż w 
szpitalu na Oksywiu jeszcze przed wojną „składałem 
jej złamaną rękę” była wtedy jeszcze dzieckiem. Wre
szcie dowiedziałem się nazwisko i przypomniałem so
bie łatwo kpt. Dorulę artylerzystę z Oksywia. Miło 
go było zobaczyć w jego dobrym zdrowiu i córkę 
która jednak podrosła od czasów przedwojennych.

Szereg innych kolegów chciało by też z nami 
dłużej pogadać ale niestety czas upływał i nasze prze
miłe gospodynie uknuły spisek aby jeszcze przed odej
ściem pociągu zobaczyć ich dom i rodziny. Niestety 
nie mogliśmy odwiedzić wszystkich gdyż było za mało 
czasu. Panie wybrały więc dom pp. Lesiszów gdzie 
prawie kuligiem (śnieg pokrywał jeszcze przedmieścia 
Manchesteru), wpadliśmy z pp. Lewińskimi i Bratko
wskimi do gościnnych Lesiszów by poznać ich dwie 
przemiłe córeczki mówiące pięknie po polsku,(brawo 
Pani Wandziu!). Sprowokowaliśmy p. dr Lewińską do 
opowiedzenia kilku najświeższych kawałów (pani dok

tór chociaż urocza i „uczona” okazuje się wesołym 
i dowcipnym kompanem wywołującym wybuchy śmie
chu swoim opowiadaniem). Śliczna p. Bratkowska 
śmieje się serdecznie i wyraźnie nam wybacza wyrwa
nie męża z domu.

Wypicie ostatniej cup of tea zakropionej przez 
niektórych czymś silniejszym i po ogołoceniu pp. Le
siszów z ciastek i zakąsek opuszczamy z żalem prze
miłych gospodarzy.

Opuszczamy z żalem ale i z radosnym prześ
wiadczeniem, że Koło Manchester pod kierunkiem 
kol. Lewińskiego i Lesisza rozpoczęło swe społeczne 
życie podług najlepszych wzorów Mar. Woj. i wspól
nie ze swymi oddanymi naszej sprawie uroczymi 
Małżonkami starają się utrzymać naszą więź mary
narską w najbardziej przyjemnej i serdecznej atmo
sferze.

Wraz z naszymi podziękowaniami ślemy im 
serdeczne życzenia Szczęść Boże na ich nowej lą
dowej drodze.

B. Markowski
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Wyjątki z listu Admirała Unruga

Nic nie wiedziałem że kmdr. Francki po tylu 
latach przerwy wrócił znów na morze. Zazdroszczę 
mu zajęcia jakie ma jako kapitan promu. Zawsze się 
cieszę kiedy się dowiaduję o Kolegach z naszej 
Marynarki, którzy znaleźli pracę w zawodzie mor
skim. Uważam zawsze zawód marynarzy za szlache
tny i niebanalny, wszystko jedno na jakim statku 
i gdzie na świecie pływa.

Dziękuję za wiadomości ze Stowarzyszenia. Sądzę, 
że program jaki macie na myśli jest słuszny. Innego 
właściwie nie ma. Instytucja nasza spełniła i jeszcze 
jakiś czas spełniać może swoje zadanie, dzięki Wam 
wszystkim którzyście z poświęceniem i umiejętnością 
prowadzili ją przez tyle lat.

U mnie właściwie wszystko po staremu. Mam 
obecnie przeszło 84 lata, coraz trudniej mi się zdobyć 
na wysiłek pisania, który zresztą nigdy nie był dla 
mnie zajęciem pociągającym. Nasze życie toczy się 
w codziennej rutynie. Ja jestem zdrowy i zawsze tak 
jak dawniej na nogach. Fizycznie czuję się dobrze 
tylko pamięć trochę gorzej funkcjonuje zwłaszcza 
pamięć do nazwisk i szczegółów z przeszłości. Zona 
moja cierpi na dolegliwości nerwowe i choć się leczy 
to niestety bez skutku jak dotąd. W przeciwieństwie 
jednak do mnie jest bardzo ruchliwa i o dużej ży
wotności umysłowej. Mamy czworo wnucząt a nasz 
syn ma bardzo dobre i na swój wiek wysokie sta
nowisko inżyniera w amerykańskiej firmie w Paryżu. 
Od pewnego czasu już nie prowadzę samochodu dla 
naszego ośrodka jak to do niedawna było. Towa
rzystwo ubezpieczeniowe widocznie uważa że dzta 
dów 80-cio letnich nie należy puszczać do kierownicy. 
Byłem tym wyraźnie urażony, że tak postawili sprawę 
bo przecież nigdy nie miałem żadnego wypadku, no 
ale trudno, nic im nie poradzę. Jak się Panu i Kolegom 
powodzi w Londynie po tych kłopotach finansowych 
jakie ostatnio przeżywa W. Brytania. Wiem jednak że 
większość naszych Kolegów nadal jest w Londynie 
czy Anglii i jakoś sobie tam życie ułożyli. Kończąc 
zasyłam Panu i wszystkim Kolegom od nas obojga 
dużo serdecznych życzeń i najleprze pozdrowienia.

Wasz szczerze oddany

„ J. Unrug

Tadeusz Nowicki
Santa Monica 

15 grudnia 1967

W pierwszym rzędzie przepraszam, że tak długo 
milczałem ale w ostatnim roku byłem bardzo zapra
cowany i naprawdę zapomniałem o świecie. Kiedyś 
pisałem że zabrałem się z powrotem do nauki i rze
czywiście pracowałem solidnie i w ostatnim miesiącu 
uzyskałem dyplom „Master of Science in Engineering” 
na Uniwersytecie Kalifornii. Zabrało mi to trzy lata 
pracy wieczorowej ale skończyłem wszystko i do tego 
jeszcze z bardzo wysokim wynikiem tak, że zapro
ponowali mi robienie doktoratu. Na to jednak nie 
będę się porywał bo szkoda mi następnych przynaj
mniej 5-ciu lat. Przypuszczalnie poza normalną pra
cą będę starał się dostać na jakiś uniwersytet jako 
specjalny wykładowca „part time”.

Poza tym życie społeczne w dalszym ciągu nie 
daje mi spokoju i dlatego nikt nie może zrozumieć 
jakim cudem ja jeszcze potrafiłem skończyć dodatko
we studia. W dalszym ciągu jestem kierownikiem 
szkoły polskiej w której w każdą sobotę mamy około 
90 dzieci i pięciu nauczycieli, organizuję kolonie letnie 
dla dzieci, od sześciu lat jestem odpowiedzialny za 
bale sylwestrowe na których jest zawsze ponad 550 
osób. Poza tym ostatnio próbujemy doprowadzić do 
budowy domu polskiego i ja zostałem wrobiony na 
sekretarza dyrekcji „Ośrodka Polskiego”. Marynarzy 
jest tu mało ale muszę zaznaczyć, że prezesem Oś
rodka jest kapitan K. Wnorowski. Budowanie tego 
ośrodka idzie nam wolno ale robimy postępy i są 
nadzieje, że damy radę.

Danka wyrosła nam na pannę i jest już w ósmej 
klasie. Ela trzyma się dobrze i dotychczas jakoś znosi 
te moje społeczne zajęcia. Ojciec przeszedł dwie ope
racje ale wrócił do sił i nadal bawi się w ogrodnika. 
Jednym słowem dajemy sobie radę i jedynie ciągle 
brak nam forsy na wyjazd do Europy. Oczywiście, 
kiedyś to nastąpi i na pewno Panu Komandorowi, 
zacnemu prezesowi Nadratowskiemu, pani Halinie 
i całej miłej i pracującej gromadzie zakłócimy jeszcze 
spokój. Największy problem jest ze mną bo ja chciał- 
bym wyjazd taki połączyć z odwiedzeniem Polski a na 
to potrzeba więcej czasu.

Z protokółów widzę, że Stowarzyszenie daje sobie 
wspaniale radę za co całemu zarządowi należą się 
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gratulacje. Dziwi mnie tylko, że polonia londyńska 
nie zdobyła się dotychczas na reprezentacyjny ośro
dek. Kończąc zasyłam serdeczne pozdrowienia wszys
tkim członkom naszego Stowarzyszenia.

Tadeusz Nowicki

LIST OTWARTY

Buenos Aires, 5.2.1969 
Do Zarządu S.M.W. i
Redakcji „Naszych Sygnaów” 
Londyn.

„My Polscy Marynarze” osiedleni w Argentynie, 
z okazji naszego Święta przesyłamy wszystkim Drogim 
Kolegom, rozproszonym po świecie, wyrazy szcze
rej solidarności i stałej, serdecznej pamięci.

Tych parę słów skierowujemy na ręce Kolegów, 
którzy bez przerwy toczą zaciekłe boje — z nami — o 
każdą składkę, czy artykuł — Zarządu S.M.W. i 
Redakcji „Naszych Sygnałów” aby okazać, że ich 
codzienne trudy są przez nas wszystkich szanowane i 
należycie oceniane.

Ale Pismo Św. powiada: „Po owocach ich 
poznacie ich”. Aby poprzeć słowa konkretami z 
inicjatywy najzacniejszego z kolegów, kdr. Januszew
skiego, naszego marynarskiego Wodza na tutejszym 
terenie, cztery zbłąkane owce proszą o przyjęcie 
do owczarni, zgłaszając swój akces dożywotni. Są to 
koledzy Kiciński, Szczerbik, Stasiński, Serafin, którzy 
w dniu dzisiejszym wysłali na ręce p. kdr. Busiakiewi- 
cza £42.- „1 zaprawdę powiadam wam, większa radość 
będzie w Zakonie (S.M.W.) z jednego nawróconego 
(a co mówić o czterech), niż ze stu sprawiedliwych”.

Kończąc ściskamy najserdeczniej zacne dłonie 
Całej Braci Marynarskiej.

W. Januszewski Z. Kiciński D. Szczerbik
K. Stasiński M. Serafin

P.S. W. w. pismo zostało „skomponowane i odegrane” 
przez kol. M.J. Serafina pod natchnieniem i batutą 
Z.K. Ja jestem tylko „słuchającym słuchaczem”.

Pickering, Ontario
29.1.68.

Zacząłem pisać list do Samopomocy już przed 
Bożem Narodzeniem — Oczywiście nie skończyłem, 
gdzieś się zawieruszył. A szkoda bo raczej był wesoły, 
w przedświątecznym nastroju, podobny do tego „Z 
nocy nad Paryżem” z 1952 r. gdy do Pakistanu pod 
mocnym gazem leciałem.

Dopiero gdy dostałem Sygnały list ten się mi 
przypomniał no i oczywiście że muszę składki zapła
cić. Załączam więc przekaz na następne dwa lata, 
a które to sami zgadnijcie bo się mi to jakoś poplątało 
z datami. Sygnały jak zwykle czytałem z zainteresowa
niem.

' Wreszcie po półtorarocznej z kawałkiem przerwie 

musiałem zacząć pracować. A dobrze było. Wiosną, 
latem czy jesienią w ogródku pracowałem tu i tam 
coś sklepałem. Nikt nie gonił nikt nie krytykował. 
Piękne jest życie emeryta. Niestety, żona zaczęła na
rzekać a i mnie na piwo zaczęło pieniędzy brakować, 
więc musiałem pójść do pracy.

Uczę w tak zwanym „College of Art and Applied 
Technology (czy też odwrotnie). Jest to taka szkoła 
dla niedoszłych akademików czyli młodzieńców, któ
rzy albo nie chcą lub nie mogą pójść na uniwersytet. 
Coś w rodzaju Wavelberga. W szkole wykładają dużo 
różnych przedmiotów i jednym z nich jest kształcenie 
młodzieży na mechaników okrętowych. Więc też dla
tego głównym moim przedmiotem jest inżynieria 
okrętowa. Kurs ten ma cztery lata. Poza tym są kursy 
sezonowe. Podczas zimy (teraz) ponieważ jeziora są 
zamarznięte i statki zabezpieczone w portach cała ma
sa różnych typów przychodzi na 10-cio tygodniowe 
kursy po których mogą zdawać egzaminy w Mini
sterstwie Komunikacji, na czwartych, trzecich mecha
ników czy też oficerów nawigacyjnych. Jest w tym 
roku około 150 luda i pracujemy nadgodzinami (za 
opłatą). Ja podczas nadgodzin wykładam matematykę 
używając szumnej nazwy — a raczej rachunków. 
Większość i z tym dużo ma trudności. Lecz się wcale 
nie martwię bo większość dostaje zapomogę z Mi
nisterstwa Pracy. Czyli cały rok zarabiają i podczas 
zimy dorabiają nauką na piwo. Jest wśród nich paru 
rodaków a niektórzy z nich Jaguarami dojeżdżają. 
Stałych studentów na wydziale morskim jest przyzwo
ita cyfra (istnieje też wydział mawigacyjny) i moje 
klasy, dwie, mają od 5-ciu do 10-ciu uczniów. Oprócz 
obecnego sezonu miałem 15 -— 18 godzin wykładów 
tygodniowo — resztę poświęcam na przygotowanie 
do lekcji. Około 3 miesięcy wakacji rocznie a że 
przyznali mnie wszystkie inżynierskie certifikaty i do
świadczenie marynarskie węc pobieram niezłą stawkę 
roczną. Może nawet więcej niż w marynarce, o wiele 
więcej niż w stoczni. Poza tym są kursy dla techników 
plastyków, dentystycznych, hotelarskich. Różne kur
sy jak krojenie mięsa, obsługa pieców do ogrzewania 
domów, lodziarek, kuchen i czego ktoś zapragnie. 
Jest takich szkół 19-cie w Ontario i pani Brodzka 
została wybrana do ich prezydium. Moja szkoła na
zywa się George Brown College i jest w samym 
śródmieściu Toronto.

Ponieważ żona też uczy, chociaż bliżej domu, 
i zaczyna w godzinę później, nie mogliśmy się z 
autem pogodzić. Raczej moje auto „Pod żoną ubili” 
tak że nawet asekuracja za naprawę nie chciała za
płacić i dali tylko równowartość starego auta (cho
ciaż było w doskonałym stanie — dopóty dopóki 
żona nie nauczyła się szoferować) za które to pie
niądze kupiłem jej starego Volkswagena. Oddałem jej 
to auto zupełnie (za pewną spłatą miesięczną) i nie 
mam nic z nim wspólnego. Dlatego ja muszę sam 
w mieście mieszkać i tylko na week endy do domu 
jeżdżę. Drogo to mnie trochę kosztuje a poza tym 
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szczep rozpuszcza się bez ojca jak cygański bicz więc 
zamówiłem sobie auto (po zezwoleniu managera ban
ku) i jak się tylko pogoda poprawi i zimowe kursy 
się skończą, będę też dojeżdżał. Poza tym też jest 
głupio czasem jak naprzykład gdy poszliśmy na świą
teczną zabawę mojej szkoły. Żona ze wschodu a ja 
z zachodu miasta. Przyjechałem trochę wcześniej 
i każdy się pyta „A gdzie żona?” Cóż miałem odpo
wiedzieć „Nie wiem bo z nią nie żyję — tylko pod
czas week-endów”.

Równocześnie z wykładami staram się zrobić 
kurs na nauczyciela bo ja i dużo takich jak ja, 
trzymają, bo nie mają wykwalifikowanych nauczycieli 
w tych dziedzinach.

Zdrowie nieźle dopisuje. Grzbiet się podobno 
zupełnie zrósł i wygląda (na X-ray) mocniej. Ja już 
prawie przez dwa lata nawet grypy nie miałem. 
Fizycznie żadnego handicapu nie ma i czasem dosyć 
ciężko pracuję.

Walczę wciąż z t.zw. Pension Commision o przy

znanie mi pensji inwalidzkiej bo tak robotę sparta
czyli że o mało nie umarłem. Jednak wciąż uparcie 
trzymają się litery prawa że nie mogę im udowodnić 
że tę chorobę złapałem służąc w marynarce kanadyj
skiej. A jak to można udowodnić — proszę mi 
powiedzieć.

Czy Pan kmdr. Pławski przysłał Wam zdjęcie 
z przyjęcia z Toronto? Jeżeli tak to na pewno Pan 
zauważył 3-ch młodych chłopaków?!

Jeżeli nic w tym świecie pod względem politycz
nym czy też ekonomicznym się nie zmieni to wybie
ramy się z żoną i rodziną odwiedzić Anglię (a ja 
może Polskę) za rok lub dwa. A wtedy znów sobie 
zapijemy jak żona będzie swoją rodzinę odwiedzała.

W Toronto mieszkam u Polaków i w polskiej 
dzielnicy. Można by było parę ładnych stron o tym 
napisać lecz niestety spać się już chce. Trzeba rano 
(poniedziałek) wcześnie wstać.

E. Miodoński
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E. PŁAWSKI

..KANADYJSKIE PRZYGODY
POLSKICH KOMANDORÓW"

KONIEC PENSJONATU I FINAŁ AUDYCJI (c.d.)

Placówka nad Pacyfikiem

Płakać się chciało patrząc na takiego yankesa, 
czy też rodaka-Kanadyjczyka. gdy przysuwał do sie
bie talerz z najbardziej wyszukanymi daniami i nie 
próbując smaku, — ba, nawet bez spojrzenia czy to 
gęś, czy ryba, brał się do zaprawiania potrawy solą, 
pieprzem, oregano, papryką i wogóle czym się dało. 
Po dokładnym zasypaniu zawartości talerza ostroś- 
ciami sproszkowanymi, zalewał wszystko na pół cala 
grubości pomidorowym sosem, na to chlusnął parę 
łyżek majonezu i zakrapiał ekstraktami przeróżnych 
specyfików.

Gdy właściwe danie wraz z sałatkami, kartofel
kami, kalafiorem i borówkami już całkowicie znikało 
z oczu, smakosz chwytał za sztućce i zaczynał 
wszystko ciąć na drobne kawałki i dokładnie mieszać 
w jednolitą brunatną mazię. Po spreparowaniu tego 
pokarmu sposobem a la americaine, dorzucał jeszcze 
na wszelki wypadek szczyptę soli i zabierał się do 
jedzenia.

Owoc kilku godzin pracy, ogromny wkład znajo
mości sztuki kulinarnej, najlepszy surowiec i znako
mite wypracowanie smaku tak mięsa, jak i przypraw — 
te rzeczy nie imponują Yankesowi, a tymbardziej moim 
przybranym rodakom. Trociny zasypane i zalane przy
prawami od Woolwortha będą miały identyczny 
wygląd i smak. Nie dziw, że od wczesnej młodości 
cierpią na zawrzodzone i przeżarte wnętrzności.
Ale to ich sprawa ; — tymczasem nasza spółka, chcąc 
dogodzić gościom i stołownikom wylądowała nie na 
Przylądku Dobrej Nadziei, lecz na beznadziejnym 
pustkowiu z setkami dolarów długu w sklepach spo
żywczych i zerem we wspólnej kasie. Wyszliśmy 
na businee’ie jak ten Zabłocki na mydle.

Nadeszła jesień. W sadzie owocowały drzewa. 
Ruszyliśmy do Duncan w poszukiwaniu rynków 
zbytu. Mieliśmy przepyszne jabłka, gruszki i śliwki. 
Żądaliśmy za nie śmiesznie niską cenę. Już nie wcho
dziły w rachubę godziny i dnie spędzone na drabinach, 
jak też noce poświęcone segregacji i pakowaniu. 
Kupcy — przeważnie Chińczycy dawali cenę, która 
nawet nie pokrywała kosztów przewozu. Inaczej mó
wiąc handel owocami spalił na panewce. Niebawem 
też przekonaliśmy się, że nie tylko w naszym sadzie 
gniły pod drzewami tysiące funtów owoców, ale działo 
się to wszędzie po całej wyspie.

W międzyczasie nasze finanse wyglądały coraz 
gorzej. Musiałem sprzedać moją angielską asekurację 
na życie i oczywiście straciłem na tym interesie równe 
20%, a to co pozostało zmniejszyło się o dalsze 

40% przy przekazaniu gotówki z Anglii do Kanady 
w/g nowej wartości funta. Wszelkiego rodzaju trud
ności i komplikacje rosły i mnożyły się, a ja z prze
rażeniem myślałem o tym, że resztę życia będę musiał 
spędzić w tartaku.

Zapisałem się do związku International Wood- 
workers of America i przyczepiłem do czapki meta
lową odznakę z literami I.W.A.

Poszedłem raz na meeting robotniczy, a gdy 
przekonałem się, że tutejsze Union’y są intratnym 
interesem tylko dla członków zarządu Związku, a w 
żadnym wypadku dla bezczelnie wyzyskiwanych przez 
Uniony robotników, powiedziałem sobie basta i już 
na żadne meetingi więcej nie chodziłem.

Pewnego dnia podczas roboty podchodzi do mnie 
Joe — mój opiekun z Unji i mówi, że jutro będziemy 
głosowali za strajkiem i że ja muszę przyjść na meeting. 
Miałem za sobą 45 lat życia w dyscyplinie woj
skowej. Słowo strajk było zawsze dla mnie czymś 
odpychającym. Z zasady nie zgadzałem się z uży
ciem przymusu tak przez pracodawców, jak i pracow
ników. Były to rzeczy dla mnie obce. Bez namysłu 
oświadczyłem, że na meeting nie przyjdę i że jestem 
przeciwny wszelkim strajkom. Unionista spojrzał na 
mnie jak na wariata i raz jeszcze powtórzył pytanie, 
dodając czy aby dobrze rozumiem język angielski. 
Upewniłem go, że rozumiem i że jestem zadowolony 
z otrzymywanej płacy, a żeby go upewnić, iż nie 
jestem wariatem i że wiem co mówię, dodałem wyjaś
niająco, że będąc niewykwalifikowanym robotni
kiem i bez żadnej ciążącej na mnie odpowiedzial
ności — otrzymuję płacę bez mała w wysokości, jaką 
mi płacono w czasie wojny jako dowódcy krążownika, 
a byłem wówczas odpowiedzialny nie za całość głupiej 
deski, lecz . .. lecz Joe nie dał mi dokończyć zdania, 
machnął ręką i odszedł.

Do strajku nie doszło, gdyż pracodawca dobro
wolnie podniósł nam stawkę o 14 centów, czyli do 
$9.75 dziennie za 8 godzin pracy, a odpowiadało to 
£ 3-10-0 dziennie pobieranych przez dowódcę pol
skiego krążownika w czasie wojny i to za 24 godzinny 
dzień pracy.

I tak minęła zima, która w latach 1950-51 była 
wyjątkowo obfita w opady śnieżne, przez co przy
sparzała nam sporo pracy dodatkowej w postaci oczysz
czania dróg i zrzucania śniegu z dachów domów i 
stodoły. Lato 1951 również minęło w monotonii życia 
codziennego.

Na prowadzenie pensjonatu nie było pieniędzy 
ani sił. Praca w ogrodzie i dookoła domu stawała si 
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coraz bardziej bez wkładania w to serca. Jazdy do 
Nanaimo były jedyną naszą godziwą rozrywką.

We wrześniu 1951 r. musiałem poddać się operacji. 
Zabieg owszem udał się znakomicie; woreczek żół
ciowy poleciał z hałasem i pluskiem do metalowej 
puszki dla odpadków, a po ośmiu dniach zdjęto mi 
szwy. Po stwierdzeniu, że wszystko jest O.K. i że mój 
brzuch wygląda jak now,y lekarze zgodnie orzekli, 
że jutro mogę jechać do domu. Gdy w dniu 
następnym o godz. 9-ej rano małżonka zjawiła się w 
szpitalu celem odebrania rekonwalescenta — znalazła 
go leżącego na łożu boleści w kolorze blado-zielonym 
a otoczonego przez cały sztab lekarzy oraz zespół 
pielęgniarek z matroną na czele. Przy łóżku na stojaku 
smętnie wisiała do góry dnem butla połączona plasty
kową rurką z igłą wbitą w moje żywe ciało. Przy 
ustach miałem worek z tlenem. A wszystkiemu winne 
było kichnięcie. Nie umiem kichać przez tłumik. 
Gdy kicham to czynię to jak mi Pan Bóg nakazał, 
czyli siarczyście i jakby z bicza palnął. Około go
dziny 3-ej nad ranem zaswędziało mi w nosie i trrach! 
Po chwili poczułem na boku ciepłą wilgoć, — nie 
było wątpliwości, że najzwyczajniej w świecie pękłem. 
Kilkadziesiąt minut później już leżałem na operacyj
nym stole, a dwu lekarzy uzbrojonych w igły i nici 
bezceremonialnie kłuli, ściągali i wiązali supełki tak, 
jakbym był świeżo zafaszerowanym prosiakiem. Przez 
dwa i pół miesiąca przeleżałem w szpitalu, żyjąc 
w stałej obawie, że rana nigdy się nie zagói. Dostałem 
w tym okresie czasu ponad 150 zastrzyków, codzien
nie połykałem różnokolorowe pastylki, a gdy wreszcie 
23-go grudnia powróciłem do domu nie byłem jeszcze 
całkowicie wodoszczelny, a na domiar złego— na
waliło mi serce. Bez zarobku w tartaku musieliśmy 
żyć z asekuracji dla bezrobotnych, która oczywiście 
była śmiesznie skromna i pokrywała jedynie cząstkę 
naszych potrzeb codziennych. Poczciwy admirał Main- 
guy kilkakrotnie dopomógł nam zasiłkiem ze swej ad
miralskiej szkatuły. Musiałem też sprzedać moją wspa
niałą angielską dubeltówkę — oczywiście za 20% jej 
rzeczywistej wartości. Następnie poszedł 16 mm. 
aparat kinowy i ubranie, które otrzymałem od 
Jego Królewskiej Mości gdy opuszczałem Marynarkę 
i P.K.P.R. Nie obeszło się też bez tego że żona mu- 
siała chodzić do pracy w charakterze służby 
domowej.

Dzisiaj gdy wspominam ten niesamowity, a 
pod wieloma względami okrutny, początkowy okres 
naszego życia w Kanadzie, — jestem wdzięczny 
Opatrzności, że należy on już do lat przeszłych.

Czy to wszystko było potrzebne dla młodych 
Kanadyjczyków w naszym wieku? Wygląda że tak!

Większość znakomitych tutejszych autochtonów 
przeszła przez pracę w tartaku, lub lesie i dlatego 
obecnie czuję się, jakbym był „Kanadyjcem” z dziada- 
pradziada.

Gdy opuszczaliśmy Anglię wiedziałem, że jadę 
do kraju w którym nikogo nie będzie obchodziła 
moja przeszłość, mój zawód, znajomość służby na 
morzu i doświadczenia wojenne. Nie mogłem też 
zaimponować nikomu ilością posiadanej gotówki.

Jechałem w nieznane i byłem przygotowany na 
najgorsze.

Niepokoiłem się jedynie o przyszłość syna, gdyż 
nie miałem żadnego pojęcia o kanadyjskim szkolnict
wie i związanych z tym kosztach.

Już po paru tygodniach przekonaliśmy się na
ocznie, jak znacznie różni się Kanada od tego do czego 
byliśmy przyzwyczajeni w Polsce. Nie było oczywiście 
mowy o służbie domowej. Nie było też wskazane 
wzywanie w razie potrzeby stolarza, ślusarza, czy 
też elektrykarza. Nauczyłem się unikać tych panów 
zrzeszonych w związkach zawodowych gdy zapłaci
łem ślusarzowi za 40 minut pracy i 7 stóp miedzianej 
rury całodziennym moim zarobkiem w tartaku. 
Dzięki tej nauczce dziś potrafię wykonać bez mała 
każdą pracę. Wraz z żoną odnowiliśmy od stóp do 
głów dwa stare domy, nie licząc Little Paddocks 
pod Duncan, gdzie pracowaliśmy razem ze wspólni
kami. Twierdzę, że jestem dziś najlepszym stola
rzem wśród komandorów. Mało tego! Nauczyłem się 
ogrodnictwa. Uprawiałem ze zmiennym szczęściem, 
bo w stałej wojnie ze szkodnikami — tak buraki, jak 
pomidory i wspaniałe karczochy. Nie miałem do czy
nienia z ogrodownictwem na pokładzie okrętu, pomi
mo to w Kanadzie szybko nauczyłem się rozróżniać 
chwast od chryzantemy. Moja dzielna małżonka nie 
tylko nie ustępowała mi, lecz pod wieloma względami 
należy się jej palma pierwszeństwa głównie w dzie
dzinie malarstwa pokojowego. Przez 10 lat tak w 
Victorii, jak i w Vancouver wynajmowaliśmy pokoje, 
co przynosiło nam dobry zysk, ale też nakładało na 
nas ogromną ilość dodatkowej pracy i obowiąz
ków. Przeważająca ilość lokatorów byli to ludzie 
bardzo mili i przyjacielscy, to też spora ich liczba 
mieszkała u nas latami. Moim obowiązkiem było 
doglądanie trocinowego pieca do ogrzewania. Nosi
łem z garażu dziesiątki wiader z trocinami dziennie, 
a co noc o 4-ej nad ranem musiałem wyłazić z ciep
łego łóżka i w mróz, czy deszcz, czy w śnieżycę — 
odbywać parę podróży przez ogród do garażu po 
nowy zapas trocin. W dzień, gdy byłem w biurze 
ciężkie te funkcje spełniała żona. Rok po roku spła
caliśmy długi za dom, meble, samochody. Pomaga
liśmy swoim w Kraju, to też obrastanie w piórka 
odbywało się b. powoli. Pieniędzy wciąż było „dużo” 
za mało. Sąsiadem naszym w Victorii był żołnierz 2-go 
Korpusu — K. Poniedzielnik. Porządny, dzielny i 
dobry z krwi i kości ten przybysz z pod Kamienia 
Koszyrskiego, pracował w dzień w tartaku, a w nocy 
budował domy. Patrząc przez okno na nas jak się 
męczymy przy naszej chałupie — często przychodził 
w sukurs, czasem z radą, a częściej z własnnymi 
rękoma i narzędziami. Nigdy nie brał ode mnie 
zapłaty, uważając, że od takiego biedaka niema co 
brać. Mało tego, Poniedzielnik gdy mógł dawał mi 
możność zarobienia paru dolarów. Zabierał mnie 
po nocach ze sobą do pracy przy nowych domach. 
Malowałem pokoje. W sobotę jeździłem z nim do 
jakiegoś byłego majora włoskiego i pracowałem 
jako ogrodnik. Rzecz jasna robiłem to w tajemnicy 
przed mymi przełożonymi w biurze.
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Całe szczęście, że mam wyrozumiałego syna, 
który widząc ciężkie borykanie się z życiem swoich 
rodziców — zdobywał pieniądze na swoje wydatki 
pracą u rzeźnika w soboty, lub też przy gaszeniu po
żarów leśnych.

Przeszliśmy w Kanadzie przez ciężką szkołę, 
lecz nauczyliśmy się dawać sobie radę. Przez całe 
życie byłem na stanowiskach dowódczych, w tartaku 
początkowo znalazłem się jako zamiatacz na samym 
marnym dole. Mimo to ta moja pierwsza funkcja dała 
mi środki do skromnego, lecz sytego życia i moż
ność spłacania rat za dom, samochód, meble itp. 
Miałem w tartaku poprawne stosunki z robotnikami, 
a towarzyskie z dyrektorami. Na stopie wojennej by
łem z „formen'ami” i przedstawicielami Unii.

Gdy opuszczałem tartak przy pożegnaniu mój 
„forman” przyznał się, że oczekiwał mego załamania 
się nerwowego i fizycznego już w pierwszych tygod
niach pracy. Mówił: „nie mogłem pojąć że taki biało- 
kołnierzykowiec potrafi dostosować się i wykonywać 
bez szemrania wszelką pracę, jaką jemu powierzałem. 
Dowodzić okrętem to było łatwo dla was — ciągnął 
dalej — ale że daliście sobie radę tak dobrze przez 
2 lata na stole sortowniczym tego pojąć nie mogłem”.

Podczas mojej choroby żona i Konrad w dalszym 
ciągu prowadzili audycję, a gdy wreszcie gdzieś w 
lutym wybrałem się z nimi do Nanaimo i starym 
zwyczajem odwiedziłem kilka domów polskich, do
wiedziałem się, że na tle polskiej audycji powstały 
pewne rozbieżności i zgrzyty wśród tamtejszej 
Polonii. Zaistniały dwie nawzajem zwalczające się 
grupy a każda rościła przeróżne pretensje i każda 
chciała podporządkować swoim wpływom tak audycję, 
jak też tych co tą audycję stworzyli i przez dwa lata 
prowadzili.

Objąłem polski program na prośbę ks. Kosa- 
kiewicza z Vancouver — do niego więc napisałem 
odpowiedni list. W ciągu dwuletniego okresu poświę
ciliśmy polskim audycjom setki godzin czasu i pracy, 

toteż zmiana atmosfery w Nanaimo bardzo nas 
wszystkich dotknęła.

Minęło jeszcze kilka tygodni. Począłem sobie 
coraz jaśniej zdawać sprawę, że do pracy w tartaku 
powrócić nie mogę.

W poszukiwaniu zajęcia udałem się do Urzędu 
Pracy w Victorii, ale jak to już wspomniałem wyżej 
byłem za stary, by ubiegać się o pracę umysłową. 
Na szczęście poznałem w tym biurze dwuch urzędni
ków, którzy byli oficerami rezerwy w Marynarce 
Kanadyjskiej.

W trzy tygodnie później rząd Federalny podpi
sał ze mną umowę i stałem się tłomaczem na prawach 
urzędnika kontraktowego.

W tym czasie udało nam się szczęśliwie sprzedać 
nasz udział w Little Paddocks.

W Nanaimo pożegnaliśmy polskie rodziny i 
podziękowaliśmy pp. Tarnawskim za współpracę a 
przedewszystkiem Bill Dobsonowi, który przez cały 
czas pomagał nam z ramienia stacji CHUB w nada
waniu polskiego programu. Żegnając się powiedział 
po polsku: „Dziękuję bardzo i do widzenia Państwu”.

Bill Dobson jest obecnie jednym z czołowych 
reporterów TV i Radio w Kanadzie.

Gdy przenieśliśmy się do Victorii audycję polską 
prowadził przez krótki czas Konrad, a następnie po 
jego wyjeździe — p. Majchrzak z Nanaimo.

Kilka miesięcy później polski program w Nanaimo 
przestał istnieć. Było to ze szkodą dla naszego 
społeczeństwa, gdyż dobrze zorganizowane słucho
wisko mogłoby dać duże korzyści, a w pierwszym 
rzędzie pod względem edukacyjnym dla naszej mło
dzieży.

Oboje z żoną jesteśmy przekonani że audycja 
polska nad Pacyfikiem spełniła zadanie, przenikając 
do polskich domów rodzimą pieśnią, muzyką i mową, 
ożywiała umysły i serca stęsknione za Krajem 
Ojczystym.

E. Pławski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

OBIAD OFICERÓW MAR. WOJ.

Dnia 18 listopada 1967 r. w Ognisku Polskim 
odbyt się doroczny 15-sty z kolei obiad oficerów 
Mar. Woj.

Na obiad przybyło przeszło 40 kolegów, przy 
czym jako gości honorowych poproszono gen. W. 
Andersa, gen. St. Kopańskiego oraz ppłk. Z. Nadra- 
towskiego i p. J. Konopkę. Zgodnie z tradycją każdy 
uczestnik był „udekorowany” czerwonym goździkiem. 
Obiad przeszedł w miłym i uroczystym nastroju, 
przeplatany wspomnieniami lat przedwojennych i przy
gód wojennych.

Zebraniu temu przewodniczył najstarszy stopniem 
oficer Mar. Woj. adm. T. Podjazd-Morgenstern. Or
ganizacja obiadu spoczywała W wprawnych rękach 
kmdr. B. Jabłońskiego.

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

Z okazji Święta Mar. Woj. w dniu 10 lutego 
odprawione zostało w kościele św. Andrzeja Boboli 
nabożeństwo żałobne za dusze poległych i zmarłych 
oficerów podoficerów i marynarzy Mar. Woj.

Tego samego dnia o godz. 14-tej w Westminster 
Cathedral w kaplicy św. Jerzego złożono wieńce pod 
tablicą pamiątkową ufundowaną kilka lat temu przez 
Stowarzyszenie Mar. Woj. Admirał T. Podjazd-Mor
genstern w asyście por. mar. A. Ponikiewskiego oraz 
st. bsm. T. Hermaszewskiego złożyli wieniec w imieniu 
Admirała J. Unruga, a prezes SMW, W. Nadratowski 
oraz kmdr. B. Wroński drugi wieniec ku czci zmarłego 
gen. Hallera. Między sporą liczbą członków SMW 
i gości obecny był także syn gen. J. Hallera — p. 
Eryk Haller.

Tego samego dnia wieczorem w salach Ogniska 
Polskiego odbył się dinner-dance dla członków Sto
warzyszenia i ich rodzin oraz zaproszonych gości. 
Obecnych ponad 90 osób. Osobne „sprawozdanie” 
kol. Budzyńskiego na ten temat w niniejszym numerze 
„Naszych Sygnałów”.

Na apel świąteczny wpłynęły następujące dary A. Cieszkowska 3. 0. 0
A. Trzyna 1. 0. 0

£. R. Jedyński 1.1.0
A. Wacięga 2. 0. 0

A. Jaraczewski 3. 3. 0 F. Balicki 5. 0. 0
J. Busiakiewiczowie 2. 0. 0 F. Kaczmarek 1. 0. 0
F. Pitułkowie 2. 0. 0 J. Kiłaczycka 2. 0. 0
K. Namieśniowski 4. 0. 0 Dr S. Dzik-Jurasz 1. 0. 0
R. Tymiński 5. 4. 4 Z. Pleśniak 1. 0. 0
T. Farbisz 27.10. 7 F. Atlasiński 2. 0. 0
K. Hess 8. 2. 6 B. Biskupscy 2. 0. 0
Z. Tatarka 1. 0. 0 P. Jankowski 10. 0. 0
H. Kamiński 2. 2. 0 A. Sitko 2. 0. 8
H. Chwalibóg 10. 0 Koło SM WGlasgow 10. 0. 0
H. Gryko 1. 0. 0 J. Kolendo 1. 0. 0
J. Wańkowski 3. 0. 0 B. Lassa 1. 0. 0
Z. Janowski 1. 0. 0 S. Makoś 1. 0. 0
T. Hermaszewski 1. 0. 0 A. Grochowscy 15. 0
S. Dzienisiewicz 2. 0. 0 J. Klamt 1. 0. 0
Z. Mossakowski 2. 0. 0 P. Bukraba 3. 0. 0
K. Łowczynowski 1. 0. 0 Z. Kiciński 49.18. 0
Dr J. Hofman 3. 3. 0 S. Lewiński 2. 0. 0
J. Starzycki 2. 0. 0 J. Anczykowski 2. 0. 0
J. Bednarz 1. 0. 0 L. Ziembicki 1. 0. 0
R. Dulla 5. 5. 0 A. Rosiek 1. 0. 0
B. Karczewski 1. 0. 0 E. Nowak 10.10. 0
J. Woj tyra 1. 0. 0 M. Wasilewski 3. 0. 0
A. Gulak 1. 0. 0 A. Reyman 1. 0. 0
Mrs. M. Mentryka 2. 0. 0 C. Przybyliński 8. 1. 8
W. Lasek 1. 0. 0 C. Wnorowski 1.19, 9
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S. PJhorecki 4. 1. 1 K. Grocholski 1. 0. 0
J. Milisiewicz 3. 0. 0 A. Browarski 3. 3. 0
A. Cwalina 3.16. 1 W. Fara 4. 1. 1
E. Pławski 15. 7 C. Yorke 1. 0. 0
Zarząd Gł. Ligi Morskiej 24.13. 1 T. Nowicki 2. 0. 0
B. Jabłoński 2. 0. 0 J. Giertych 10. 0
J. Wojciechowski 1. 0. 0 W. Jasionowski 2.10. 0
R. Katarzyński 1. 0. 0 J. Lubelfeld 4. 0. 0
F. Kleczewski-Kay 1. 0. 0 J. P. 5. 0. 0
J. Tchórznicki 5. 0. 0 K. Malawski 5. 0. 0
K. Domański 10. 0 Koło SMW New York 83. 1.11
L. Lichodziejewski 4. 1. 1 K. Brożek 10. 4. 0
W. Zajączkowski 3. 0. 0 A. Kwaśnica 1.10. 0
P. Cieślak 1. 4.11 W. Pstruszeński 1. 3. 4
J. Krasowski 1.10. 0 J. Huppert 4. 1. 1
M. Moczulski 1. 0. 0 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Członkostwo dożywotnie

Następujący koledzy 
kostwo dożywotnie:
kol.kol. Z. Kiciński 

M. Serafin 
K. Stasiński 
D. Szczerbik

wpłacił składkę na człon-

(Argentyna) £. 10.10.0
” ” 10.10.0

” 10.10.0
” ” 10.10.0

Odwiedzili SMW
kol. inż. M. Hłasko z Francji

Obiad podoficerów i marynarzy 
Mar. Woj.

Komitet Organizacyjny wspólnego obiadu podo
ficerów i marynarzy, uprzejmie zawiadamia Kolegów 
że tegoroczny obiad odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 
o godz. 7.30 wieczorem w sali Stowarzyszenia Lotni
ków, 14 Collingham Gardens, S.W. 5.

Prosimy o zgłaszanie swego udziału jak najwcześ
niej do kancelarii SMW (14 Collingham Gdns., S.W. 5 
tel 370-2659) koszta obiadu 17/6 od osoby.

Udział w obiedzie mogą wziąć wszyscy podofi
cerowie i marynarze bez względu na to czy są człon- 
kam SMW czy nie. Prosimy wszystkich Kolegów 
o rozpowszechnianie wiadomości o tym obiedzie 
i ściągnięcie jak największej liczby b. podoficerów 
i marynarzy.
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T.l. BUDZYŃSKI

TANGO MARYNARSKIE

Tegoroczny, uświęcony wieloletnią tradycją, obiad 
połączony z tańcami dla członków S.M.W. i ich miłych 
gości, wypełnił sale Ogniska Polskiego po brzegi.

Stoły lśniące białością obrusów, subtelnie i z du
żym wdziękiem udekorowane kwiatami, jarzyły się 
srebrem sztućców, a szkło kieliczków odbijało kolo
rowymi światłami kinkietów. Sala wyglądała powab
nie i swymi otwartymi drzwiami zapraszała do wnętrza.

Przygotowanie do podniesienia kotwicy zostało 
wyznaczone na godzinę siódmą, a samo odkotwicze- 
nie na ósmą wieczór.

Wskazówki zegara powoli minęły godzinę siódmą. 
Barwny korowód uczestników dzisiejszego święta pro
wadzi kmdr. T. Mindak w towarzystwie swojej córki 
i zięcia, serdecznie witany przez głównego organiza
tora wieczoru niezastąpionego kmdr. B. Jabłońskiego, 
tegorocznego wiceprezesa S.M.W. Każdemu z gości 
przypinamy biało-czerwoną kokardkę, bardzo moder
nistycznie potraktowana bandera, dla zewnętrznego 
udokumentowania że należymy do tej samej braci 
marynarskiej.

Salonik, gdzie się zbieramy zaczyna się zapełniać. 
Moje reporterskie oko, nie tak doskonałe jak wielo
letniego sprawozdawcy Wiesia Krzyżanowskiego — 
dziś nieobecnego, wyłapuje kmdr. F. Pitułko z żoną 
w towarzystwie państwa kmdr. A. Wacięgó i p. Ady 
Biskupskiej, Halinę i Jurka Pawłowicza z synem i jego 
narzeczoną, kol. Brzózka dołącza do pp. Wizłów i 
Wiszowatych, doktorostwo B. Markowscy wesoło ga
wędzą z majorem Mackusem. Państwo Jedyńscy z 
córką i synem, aż się poprostu nie chce wierzyć, że 
te dwa pokolenia goszczą dzisiaj kpt. ż.w. Kije- 
wskiego — dowódcę baterii obronie Wybrzeża 
1939 roku.

Atmosfera pogody i beztroski zaczyna chwytać 
w swe kleszcze wszystkich obecnych. Czujemy się 
naprawdę dobrze.

Dźwięki smętnego tanga „La Comparsita” płynące 
z dołu przypominają że jest już czas na wzmocnienie 
nadwątlonych sił dobrym obiadem przygotowanym 
przez Ognisko według wskazówek naszego gospoda
rza kmdr. Jabłońskiego znawcy i konesera w tej dzie
dzinie.

Sala zaroiła się barwnymi i rzeczywiście pięknymi 
toaletami pań oraz „black-ties” panów. Stare melodie 
płynące z estrady przywołują wspomnienia lat ubieg
łych wypełnione nazwiskami kolegów dawno niewi
dzianych ale wciąż drogich naszym sercom.

Sąsiedni stolik okupują komandorostwo B. Wroń
scy w towarzystwie młodzieży. Twarze ich są pełne 
Uśmiechu i szczęścia bowiem jest to pierwsze „night- 

out” ich najmłodszej latorośli Zosi — czarującego 
siedemnastolatka.

Krótką przerwę orkiestry, dla nabrania od
dechu, kdr. Jabłoński wypełnia przez powoła
nie „jury” do wybrania jednej pani i jednego 
pana, którzy przy określeniu ich osobowości 
i aparycji zewnętrznej zasługują na największą ilość 
przymiotników z przedrostkiem „naj” — a więc naj
przyjemniejszy, najelegantszy, najuprzejmiejszy i t.d. 
Jury panów w składzie prezes Nadratowski, kmdr. 
Bronek Danielewicz, kol. Guluk i Zbyszek Plezia mia
ło wybrać „Panią” i wręczyć jej jako nagrodę butelkę 
szampana a Jury pań w składzie pp. Danielewiczowa. 
Wizła, Jedyńska i Tizzard — „Pana” — nagradzając 
go butelką wspaniałego porta.

Obie nagrody zostały przyznane w tempie bły
skawicznym państwu Jabłońskim. Długo niemilknące 
oklaski obecnych zadokumentowały trafność decyzji 
Jury.

I znowu z estrady popłynęły czarowne melodie 
a parkiet wypełnił się parami, chcącymi oddać hołd 
muzie tańca. Trudno nie zauważyć wśród tańczących 
pełnej wdzięku Wandy i Tadeusza Lesiszów z dalekie
go Manchesteru, Toty i Kostka Zubkowskich zawsze 
wiernych wszystkim imprezom organizowanym przez 
ŚMW. Senior Guluk nie daje się prześcignąć w za
wodach tanecznych swym dwóm synom. Kmdr, dr 
Limonienko jak zwykle bardzo dystyngowany daje 
się ponieść nastrojowi tańcząc zapamiętale. Kol. Lim
bach — nasz stary przyjaciel jeszcze z czasów gdyń
skich. znany nurek i rekordzista udowadnia jeszcze 
jak świetnie opanował sztukę tańca.

Pani Myszka Jabłońska wspaniałomyślnie oddaje 
butelkę szampana — swoją nagrodę, na licytację. 
Butelka dostaje się ręce p. E. Chudzyńskiego z 
radia Free Europę, który rzuconym funtem przechylił 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zebrane £.11.4.6 
przekazuję p. Halinie Wójcik i p. Julii Mackus dla 
naszych chorych i potrzebujących.

Zostawiając Marysię w towarzystwie Wisi i Jurka 
Hobotów robię błyskawiczny skok w teren ; dla za
sięgnięcia języka. Państwo Wasilewscy i Kaczmarkowie 
krótko stwierdzają że wieczór naprawdę udany. W 
oczach Andrzeja Ponikieskiego i jego małżonki łatwo 
odczytać że takich imprez winno być więcej, co sło 
wami podkreśla żona kmdr. Pitułko. Płk. Nadratow
ski i państwo Cybulscy z Dziennika Polskiego — za
chwyceni.

Bardzo powoli i z dużą niechęcią opuszczamy 
gościnne progi Ogniska z nadzieją ponownego i rych
łego spotkania się w tak miłej i beztroskiej atmosferze.
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Od lewej siedzą: B. komandorzy — Ludwik Licho- 
dziejewski, Witold Zajączkowski, Eugeniusz Plaw-

ski, Aleksander Hulewicz.

Stoją: kmdr. Jerzy Milisiewicz, por. Harajewicz, kpt. 
E. Miodoński i porucznicy: Oskar Gliński, Stanisław 
Brodzki i kpt. Jerzy Wróbel.
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B. MARKOWSKI

JESZCZE O MARYNARZACH W KANADZIE

Komandor E. Pławski w swoich bardzo cenionych 
i popularnych artykułach z życia w Kanadzie opo
wiedział o kolegach z marynarki, którzy często w 
ciężkich warunkach zdobywają sobie coraz to lepsze 
imię na tamtejszym terenie.

Niektórzy dali sobie radę zupełne dobrze, nie
którzy bardzo dobrze, niektórym niestety wiek 

i zdrowie utrudniają życie, ale dla wszystkich chlubne 
lata przebyte w Polskiej Marynarce Wojennej pozosta
wiły niezatarty sentyment dla wszystkiego co polskie 
w ogólności a dla wszystkiego co polsko-marynarskie 
w szczególności.

Zjazd Kolegów nie tylko z Kanady ale nawet 
z dalekich miejsc ze Stanów by zobaczyć i powitać 
swego starszego Kolegę jakżeż pochlebnie świadczy 
o serdecznym utrzymywaniu więzi przyjacielskiej na
wiązanej dawno w przedwojennym czy wojennym 
okresie.

Ten Zjazd Kolegów nie tylko ucieszył serdecznie 
Państwa Pławskich, i wszystkich marynarzy tak w 
Kanadzie jak i Londynie i w każdym miejscu gdzie 
los ich zaniósł — ale stał się przykładem podnietą 
dla innych polskich Stowarzyszeń organizujących ży
cie polskie na obczyźnie.

Przytaczam poniżej urywek z kwartalnika SPK 
w Kanadzie z października 1967 r.

„Dnia 13-go września b.r. w domu S.P.K. 
w Toronto marynarze tutaj zamieszkali (nazwiska 
podajemy wyżej pod zrobioną z tej okazji koleżeńską 
fotografią) niektórzy z paniami oraz Zarząd Główny 
SPK podejmowali lampką wina Pana Komandora E. 
Pławskiego i jego Małżonkę, którzy, mieszkając stale 
w Vancouver, w przejeździe zatrzymali się na kilka 
dni w Toronto.

Marynarze witali Kolegę, lub dowódcę, nie wi
dzianego przez niektórych od końca wojny i snuli 
wspomnienia z dawnych lat.

Zarząd Główny SPK zaś pragnął dać wyraz 
głębokiego uznania dla działalności obojga pp. Pław
skich na terenie naszego Stowarzyszenia, co w krótkich, 
ale serdecznych słowach podkreślił kol. T. Barankie- 
wicz — prezes Zarządu Głównego.

Obecny był były prezes Zarządu Głównego kol. 
M. Sadowski z panią, oraz wszyscy członkowie 
Zarządu Głównego i Kol. Kozakowski z panią.

Do zorganizowania tego bardzo udanego i przy
jemnego spotkania wielce przyczynili się pp. M. i S.
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Brodzcy oraz pan M Nowaczyńska, za co zarówno 
nasi goście honorowi, jak i wszyscy obecni szczerze 
im dziękowali. Kombatanci gospodarze cieszyli się 
z okazji pokazania naszego ładnego Domu, w którym 
szereg gości, mieszkających od wielu lat w Toronto, 
jeszcze, niestety, nie było.”

Komandor Pławski nadesłał teraz fotografię z 
Toronto, która przychodząc wraz z inną korespon
dencją i przeglądana na zebraniu Zarządu SMW wy
wołała długą przerwę w normalnym posiedzeniu Za
rządu. Każdy z członków Zarządu nie tylko chciał 
ją dobrze obejrzeć ale każdy „musiał” dorzucić 
swoją opinię, swoje przypominki i swoje uwagi o ko
legach z Kanady. Nie mogę podać z braku miejsca 
całej dyskusji. Powtórzę tylko ogólną opinię Zarządu 
która mniej więcej brzmiała następująco: dziękujemy 
i jesteśmy wdzięczni Komandorowi Pławskiemu za 
artykuły i za fotografię. Cieszymy się bardzo z odby
tego zebrania w Toronto. Stwierdzamy że wszyscy 
Koledzy na fotografii wyglądają bardzo młodo i . . . 
polecamy redaktorowi fotografię umieścić w „Na
szych Sygnałach” i odpowiednio opisać.

Z przyjemnością przyjąłem rozkaz do dalszej 
pracy, by się jednak trochę „odegrać” na Zarządzie 
muszę wyznać że oprócz szczerej radości którą 
naprawdę Zarząd okazał miałem niskie podejrzenie że 
Zarząd pragnie pochwalić się na tutejszym trochę 
stetryczałym terenie, tak młodo i energicznie wygląda
jącymi Kolegami z Kanady.

Muszę też dodać że nasza stała grupa malkon
tentów (a gdzież ich nie ma!) krytykująca z zasady 
wszystko co Zarząd powie, zgodziła się jednomyślnie 
z uchwałą ... ale musiała dodać — „że jednak byłoby 
jeszcze lepiej żeby wszyscy Koledzy tak jak Komandor 
Pławski włożyli na zebranie marynarskie, marynarskie 
krawaty.”

Natychmiastowa riposta Sekretarza że krytycy 
mają wdzięczne pole do indywidualnego posłania 
krawatów kolegom w Kanadzie, jako prezent świąte
czny — szybko skończyła dyskusję.

Myślę, że na tym skończę „opisywanie” fotografii 
gdyż bez wątpienia czytelnicy „Naszych Sygnałów” 
zgodzą się po jej obejrzeniu na uchwałę Zarządu.

Ze swej strony dodam że dla mnie osobiście 
było bardzo miło zobaczyć Kolegów z Kanady w tak 
dobrym zdrowiu, czego im gratuluję.

Pragnę też załączyć swoje serdeczne pozdrowie
nia dla wszystkich a w szczególności dla Komandora 
Hulewicza którego zdrowie w miłej kompanii kol. 
Lesisza piliśmy specjalne w Manchester. Wspomina
liśmy go miło jako naszego dowódcę na ORP Iskra 
30 lat temu /?/. Ufam że ta prowokacja spowoduje 
jakiś Jego artykuł do następnego numeru „Naszych 
Sygnałów”.

B. Markowski
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Setna rocznica urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystości dla uczczenia setnej rocznicy urodzin 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego od
były się w tym roku w Albert Hall w Londynie.

Z głębokim wzruszeniem tysiące Polaków i ich 
goście oglądało natchniony program artystyczny.

Wyjątkowo duża ilość młodzieży biorącej udział 
w programie w strojach narodowych dodawała świe
żego serdecznego wdzięku.

Liczne organizacje emigracyjne tak z Londynu 
jak i z prowincji wypełniły Albert Hall.

Poczty sztandarowe oraz przedstawiciele Polskich 
Sił Zbrojnych na obczyźnie z gen. W. Andersem na 
czele uczestniczyły w oddaniu hołdu Pierwszemu Wo
dzowi odrodzonej Polski.

Polską Marynarkę Wojenną reprezentował kontr
admirał T. Podjazd-Morgenstern z adjutantem por. 
mar. A. Ponikiewskim.

Przy banderze polskiej Marynarki Wojennej byli 
bosman T. Hermaszewski, i mat. J. Bednarz.

W zorganizowaniu akademii wziął czynny udział 
mec. W. Nadratowski który też reprezentował Sto
warzyszenie Marynarki Wojennej.

Akademia wywarła głębokie wrażenie na wszyst
kich uczestnikach i wykazała głęboką miłość dla 
ojczyzny nie tylko nie osłabioną ale wzmocnioną przez 
długi okres tułaczki poza Krajem.
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W. CYGAN

BOSMAN POKŁADOWY
Stara łajba węglowa znana była z swej żółwiej 

szybkości a również z dalekiego zasięgu. Żegnałem 
światła Gdyni i Oksywia, wiedząc że nie zobaczę 
ich wnet. Łajba pruła — jak jej załoga twierdziła — 
cztery węzły w przód i sześć do tyłu. Po dwóch 
dniach na widnokręgu wciąż majaczyła latarnia Roze
wia. Wreszcie w trzeci ranek ostatni ląd urwał się 
i odtąd horyzont tworzyła linia nieba stykającego się 
z morzem. Pogoda nie sprzyjała nam. Niski pułap 
czarnych chmur groził pęknięciem lada chwila. 
Mimo wichru przejmującego zimnem i wilgocią wy- 
p nałem pierś, nocą wyślepiałem oczy. Podgrywałem 
pirata. Chciałem zobaczyć coś i meldować. Wszystko 
jedno co: łódź z rozbitkami, nieznaną mapom 
wyspę, czy choćby potwora ośmioramiennego. 
Byłem naprawdę rozczarowany kiedy z małej ilości 
lornet rozdawanych nie dostała mi się ani jedna. 
Patrzenie przez lornetę dodałoby mi pewnego fasonu. 
Dwa razy zmieniła się nocna wachta i nie zoba
czyłem niczego. Wreszcie podczas dnia... aż zatar
łem ręce. Trudno mi było rozeznać i nazwać zauwa- 
wony przedmiot. Wystawało coś cienkie, długie, chy- 
boczące się z falą. Czyżby maszt okrętu? — kom
binowałem. Nie mogłem utożsamić tej tyki z niczym 
innym. Tak też ryknąłem pełnym głosem w stronę 
pomostu.

— „Dobrze”. — Słowem tym pomost dawał znać, 
że przyjął do wiadomości. Obok stojący przyjaciel 
w hełmie i telefonicznymi słuchawkami na uszach 
powiedział mi po chwili komentarz z pomostu.

— „Zwykła wiecha rybacka”. — Czyżby aż tu 
rybacy sięgali? Głupstwo to. Ważniejszą wydawała 
mi się pomyłka w rozpoznaniu obiektu. Czułem się 
jak archeolog, który myślał że odkrył czaszkę przed
potopowego jaszczura aż mu wieśniak wyznał, że 
w tym miejscu parę lat temu zagrzebał zdechłą kobyłę. 
Pomost nawet nie Starał się wytknąć mi tej pomyłki. 
Po prostu kładł to na karb mej naiwności i nie- 
uświadomienia. W czwartym dniu wicher spotęgował 
się. zerwała się też sroga fala. Bałwany wodne poczęły 
wdzierać się na pokład. Z.D.O. ogłosił pozwolenie 
na włożenie sukiennych mundurów granatowych pod 
drelichy, Pocieszyłem się na razie myślą o zbliża

niu się do równika, wyzbyciu się gęsiej skóry i opala
niu się. Tymczasem zebrani zostaliśmy na pokładzie. 
Przed frontem stanął bosman pokładowy. Był to 
niski, barczysty i zdrowo wyglądający chłop. Popat
rzył na nas wzrokiem pasterza ogarniającego trzodę 
b iranów, i rzekł:

■— „Kotły potrzebują węgla. Będziemy bunkro
wać. Stamtąd — wskazał na luk przy samej rufie — 
tam ... — wskazał na luk bliżej nadbudówek 
śródokręcia.

Zdjęliśmy grube dechy zakrywające właz hali 
węglowej.

— „Pierwszych dziesięciu na dół! — Pokazywał 
przy tym na każdego palcem wskazującym w ten spo
sób, jakby chciał nim wiercić im w brzuchach, wska
zani poczęli spuszczać się po prostopadłej drabince 
aż poznikali w czarnej czeluści. Ja zostałem na pokła
dzie, wyznaczony do kierowania bomem. Właściwie 
mo m zdaniem, pracy tej powinni byli zaniechać. 
Pogoda bezwarunkowo nie sprzyjała. Łajba dozna
wała takich przechyłów, że ludzie w bunkrze prze
wracali się i tarzali w węglu. Fala z burty bluznęła 
we mnie całym mokrym ciężarem i przemoczyła do 
nitki. Bosman był jednak innego zdania, bo nie 
zważając ani na czarne chmurzyska nie zwiastujące 
nic dobrego, ani na fale przewalające się przez pokład 
coraz bezkarniej, ani na przechyły podrywające nam 
nogi, głosem pogromcy byków kierował pracą, 
czem dłużej obserwowałem tego człowieka tym bar
dziej przypominał mi siepacza więziennego najgor
szego gatunku. Zainteresowanie moje było tak głębo
kie, że gapiąc się na niego nie zauważyłem nawet 
iż zbliżał się ku mnie. Ryk jego prosto w moją twarz 
otrzeźwił mię. Zobaczyłem olbrzymią czarną jamę 
ziejącą zapachem tytoniu. Skurczyłem się i przymru
żyłem oczy. „Połknie mię” — pomyślałem ze stra
chem. Ryk był tak straszliwy, że znaczenie słów 
wydało mi się nie ważne. Rozeźliło go to jeszcze 
więcej. Rozeznałem coś jak: — „Pociąg za linę! 
nie bój się !” Zrozumiałem o co mu chodzi. Ale prze
cież nic innego nie robiłem od godziny jak właśnie 
ciąganie liny kierującej bom poza luk bunkra, gdzie 
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zapełnione węglem wory były opuszczane. Szarpnąłem 
za linę z całych sił, przypuszczając że o siłę mu 
chodzi. Zwisające z haka bomu 10 worków nabrało 
rozmachu, którego moja moc nie mogła powstrzymać. 
Ciężarne wory zakrążyły koło. I dopiero przy dru
gim tańcu zdołałem zahamować bom. Brakowało 
tylko by trzymający linę z blokiem, z której zwisały 
wory, popuścił ją a węgiel jak rozśmigany na 
sznurku kamień nie małe zrobiłby wśród ludzi spus
toszenie. Nie było to moją zasługą, że tego nie 
zrobił. Po takim przypadkowym uniknięciu katastrofy 
zobaczyłem bosmana przygarbionego i czającego się, 
jak dziki zwierz do skoku, na mnie. Zapomniałem 
— jak i on — o gwiżdżącej wichurze, o przechyłach 
i o grzmiących bałwanach, o wiele jednak mniej 
groźnych od wzroku i ryku bosmana. Puściłem linę 
bomu i odskoczyłem. Uwolniony dręg zadygotał. Nie 
wiedziałem co w tej chwili zrobić. Skoczyć za burtę ? 
Na widok atramentowej głębi wzdrygnąłem się. Zwiać 
na pomieszczenie ? Wyciągną mię stamtąd. Nie na
myślając się dłużej — dwa kroki rozpędu — i wsko
czyłem w czarną czeluść luku bunkrowego. Utkwi
łem w ciemnej górze miału. Poderwałem się, szybko 
chwyciłem za łopatę i zacząłem szuflować, obojętne 
gdzie. Ktoś nadstawił wór. Zapełniłem go w ciągu 
paru minut. Nad włazem ukazał się bosmański łeb, 
porykujący coś, że „nie wyjdę stąd”. By złagodzić 
jego gniew szuflowałem z całą energią, na jaką tylko 
było mię stać. Zlane falą drelichy poczęły paro
wać. Pot wydzielany ciałem kleił koszulę do piec, w 
rozkroczu czułem pianę. W oczach, nosie i zębach 
miał węglowy, Biel drelichów czerniała. Z góry węg
lowej i po czterech godzinach takiej harówy nie 
zauważyłem by ćoś ubyło. Na gwizd przerwy obia
dowej z trudnością prostowałem kręgosłup. W 
lustrze umywalni zobaczyłem czarną maskę z łypią
cymi białkami. Obiad, jaki podano, mógł zadowolić 
nie tylko wybrednego smakosza, ale i żarłoka. Była 
tam zupa pomidorowa na ryżu z wielkimi ochłapami 
wieprzowymi, pieczone kartofle, sznycle, a na jarzyn
kę kiszona kapusta z szatkowaną marchewką i cebulą. 
Deser — kompot z suszonych owoców.

Do zajęć popołudniowych ustawiłem się na końcu 
dwuszeregu. Toteż tym razem bosman dzielić zaczął 
od końca. Podczas gdy ranna zmiana z bunkra 
wyznaczona została na pokład, ja posłany zostałem 
do napełniania worów. Może to i lepiej. Aby tylko 
nie razić bosmana moją osobą. W pracy musiałem 
pofolgować. Na dłoniach pokazały się bolesne 
pęcherze, wypełnione podskórną posoką. Usuwałem 
się wtedy pod ściany hali, gdzie przez luk nie mogłem 
być obserwowany. Prostowałem grzbiet, patrzyłem na 
trzęsące się rece, spluwałem w nie i ... szuflowałem 
dalej. Pod wieczór szczyt góry zaczął obniżać się, 
za to podstawa poszerzyła się. Po kolacji odetchną
łem z ulgą, kiedy zarządzono pranie drelichów. Zna
czyło to — przypuszczałem — koniec roboty wę
gielnej. Zastosowano w pełni oszczędność wody. 
Słodka otwierana była tylko na półgodzinne okresy 

rano i przed posiłkami. Ubrałem drugą parę drelichów 
prosto z wora. Z grupą 50 marynarzy — górników 
— rozłożyłem czarne ubranie na pokładzie. Ktoś 
zlewał je słoną wodą z węży przeciwpożarowych. 
Szczotki piasawe na długich trzonkach i mydło, mające 
rzekomo właściwości rozpuszczania się w słonej 
wodzie, okazały się nieco prymitywnymi środkami. 
Tak można było szorować pokład, nigdy ubranie. 
Na dopełnienie tej farsy prania słona woda została 
odcięta. Zrobił to nie kto inny, jak nasz opiekun, 
bosman, słowami: — „Dosyć niszczenia tej morskiej 
wody!”. Rozpaplany pył węglowy pozostał w fałdach 

i kieszeniach. Brakowało wody na spłókanie czarnych 
mydlin. Wobec niemiłosiernie tnącego deszczu, zamiast 
nad pokładem, drelichy rozwiesiliśmy na linach w 
lukach kotłowni i maszynowni. Udogodnienia takowe 
trzeba było przyjmować z wdzięcznością.
— „W marynarce, w której służyłem 20 lat temu, 
nigdy by na to nie pozwolono”. — Twierdził on.

Przez noc na wachcie wystałem osiem godzin. To 
co usłyszałem rano, wyglądało mi na niesmaczny żart. 
— „Będziemy bunkrować węgiel!” — ryknął bosman. 
Po jaką cholerę było prać drelichy? Jedynym czło
wiekiem, mogącym udzielić odpowiedzi, był bosman, 
ale jego bałem się pytać. Wyczuł on chyba — co za 
sensualizm! — że wołałem pracować w bunkrze, 
gdzie pierwszy raz na ochotnika skoczyłem, bo zmiany 
z dołu na górę dla mnie nie było. Z pewnego rodzaju 
wprawą rozpocząłem szuflowanie. Bąble na dłoniach 
pękały, a różowiutka pod nimi skóra piekła jak ogień. 
Przestałem parskać, siąkać i wstrzymywać oddechy 
by wyzbyć się gromadzącego się czarnego miału. 
Zabiegi moje podobne były wstrząsaniu trzewikiem 
po wdepnięciu w kałużę. Nie ma sensu wstrząsać 
stopą, jeśli wpadło się w bagno po uszy. Węgiel 
miałem we włosach, w kalesonach, w oczach. Plułem 
węglem. Od czasu do czasu z góry dochodziło po
rykiwanie niezmęczonego bosmana. W burty hali z 
hukiem grzmotów waliły nieustannie góry wodne. 
Czarne zawiesiny przysłaniały sylwetki szuflujących 
towarzyszy. Kiedyż wreszcie przeniesiemy górę węglo
wą w drugi bunkier Chyba i za sześć miesięcy nie 
zdołamy. Podczas przerwy obiadowej zobaczyłem 
nracę, przy której szuflowanie wydało się być zabawą. 
W nadbudówce kotłowni, rozebrany do pasa i nachy
lony nad mniejszym od studni otworem, stał człowiek 
i ciągnął za linę. Lina przeciągnięta była przez blok 
zwisający z sufitu nadbudówki. Ciężar, jaki marynarz 
ciągnął musiały być nie mały, bo żyły i mięśnie pod 
skórą buliły, jak u konia. Włożyłem głowę w studnię. 
Nie zobaczyłem nic, a żar i czad zatkał mi,ę że 
zakrztusiłem się. Cofnąłem się czym prędzej. Po 
chwilce ze studni wynurzyło się wiadro, podwójnej 
wielkości normalnego, wypełnione żarzącymi się żu
żlami i popiołem. Kopiastość wiadra zdmuchnięta od 
razu została wichrem. Gorący popiół zasypał mi oczy. 
Maszynista odpiął z haka wiadro, uchwycił za ucho 
i, skrzywiony, podźwigał je do naburcia. Tam podwa
żył dno, przechylił i wysypał w lej. Marynarz ten 
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miał zapadnięte policzki i na nich wypieki jak 
u suchotnika. Przez cztery godziny chłopak pocił się. 
pracując nad lukiem kotłowni ziejącym piekielnym 
żarem, to na przemian półnagi wychodził na smagany 
deszczem i wichurą pokład. Że się też nie przeziębi? 
Nie dostanie zapalenia płuc? — i że go w końcu 
szlag nie trafi?! — dziwiłem się. Jak musieli się czuć 
ludzie, na dole pracujący, przy samym ognisku? 
Zainteresowałem się tą pracą, która nazywała się 
szlamowaniem paleniska. Wbiłem obiad i poszedłem 
po repetę bv kaloriami nadrobić zużytą energię. Przez 
resztę dnia kontynuowaliśmy bunkrowanie. Po kolacji 
obowiązkowe pranie drelichów, podobne wczorajsze
mu. „Rutyna rutyną — kombinowałem, ale gdzie 
sens? Po praniu szorowanie pokładu, a po północy 
na wachtę. Z rozmów prowadzonych na pomoście 
dowiedziałem się, że wchodzimy w kanał La Manche. 
Cóż to za kanał, że ani z jednej ani z drugiej strony 
nie widać brzegów? Była noc. Zobaczę chyba 
rano — uspokajałem się. Minęliśmy parę świateł 
należących do statków.

Po wachcie w hamaku z zimna kuliłem się jak 
mogłem. Przy wrzynaniu się łajby między fale hamak 
zapadł się (wydawało mi się) nieskończenie długo. 
Niżej i niżej ... Po chwili ciało moje gniecione było 
i parte aż hamak trzeszczał. Zgadywałem, że w 
rzeczywistości byłem pchany w górę powracającym 
na wyżyny statkiem. Ładna mi zaprawa morska — 
myślałem — na pół śpiący z goryczą. Zaprawa na 
górnika. Wstał ranek pochmurny i — brzegów nie 
zobaczyłem. Wnet usłyszałem ryknięcie bosmana i . .. 
znalazłem się w hali węglowej. Ktoś przypomniał, że 
jest niedziela. Poczułem wyjątkowy, jak nigdy, szacu
nek dla świętego dnia. Łopata wynadła mi z rąk. 
Mogliby pofolgować choć przy niedzieli — życzyłem 
sobie nobożnie. W luku ukazał sie łeb bosmana. 
Chwyciłem pospiesznie za szuflę i nie wypuszczałem 
jej z rąk aż do obiadu, a potem i dalej. Wieczorem 
nie zanomniano o (praniu drelichów. W siódmym 
dniu zobaczyliśmy grupę kutrów rybackich. W ósmym 
nic. W bunkrze góra węglowa zupełnie widocznie 
malała. Skończył się chleb zabrany z portu, poczęto 
nieć świeży. W dziewiątym dniu z piec zaczęły mię 
brać zimne dreszcze. Zaczalem kichać. Wiedziałem co 
to miało znaczyć — przeziębienie. Pot lał się ze mnie 
a równocześnie drżałem z zimna. Z nosa siąpiło 
ciurkiem. W dziesiątym dniu rozłożyło mię zupełnie. 
Wreszcie osłabłem tak dalece, że załadowanej łopaty 
nie mogłem donieść do wora. Mordowałem się tak 
jeszcze przez pewien czas, w końcu doszedłem do 
wniosku, że dłużej nie wytrzymam. Zostawiłem ło
patę i wdrapałem się na pokład, nie zwracając uwagi 
na bosmańskie: „Dokąd to?” Waliłem prosto do izby 
chorych.

— „Lekarz na wachcie. A o co chodzi?” — pytał 
łapiduch.

— „Przeziębiony jestem. Zdaje się grypa”, — W 
ystą włożyłem terrnometr,

— „Nie ma gorączki” — orzekł, kiedy mu go 
zwróciłem. — „Czterdzieści stopni, to dopiero stan 
podgorączkowy” — dodał. — „Jak chcesz, zapisz 
się do książki i przyjdź rano” — poradził jeszcze. 
Wróciłem do łopatowej roboty. Moje „dłużej nie wy
trzymam” okazało się życzeniem tylko, bo wytrzyma
łem. Musiałem. Nie udało mi się nawet wymigać od 
prania drelichów i mycia pokładu. Straciłem zupełnie 
apetyt. Pachnący świeżością i smakujący jak podpło
myk, chleb zostawiłem. Wypiłem za to chyba z litr 
herbaty z cytryną. Położyć się i wygrzać wydawało 
mi się logicznym zabiegiem. Przygotowałem właśnie 
hamak, kiedy służbowy ogłosił: — „Zbiórka całej 
załogi pokładowej”. Przed dwuszeregiem stanął bos
man. Któryś z radzików mądrzył się twierdząc, że 
wie dlaczego nas zwołano. Będzie chyba sprawdzanie 
umocowania sztormowego. Komunikat meteorologi
czny przewiduje sztorm. Nie mylił się. Rozdzieleni 
zostaliśmy wszędzie, gdzie pierwsze umocowanie przed 
wyjściem w morze mogłoby być niewystarczające. 
Dostało mi się sprawdzenie zaopatrzenia lewej łodzi 
wiosłowej. Wywietrzało mi z głowy co tam miało być. 
Dreszcze z piec przypomniały mi o konieczności u- 
brania swetra. Jakkolwiek łódź zwisała z niezbyt wy
sokich szlupbelek, to po wdrapaniu się na nią gwizda
ło tam i dmuchało, że zatoczyłem się kilkakrotnie 
jak pijany. Przykucnąłem więc i zamiast sprawdzać, 
zacząłem odkrywać co tam miało być. Znalazłem 
kotwicę ze zwojem liny, latarnię, beczułkę ze słodkn 
wodą, puszkę u sucharami, czerpak, siekierę, bosak 
i zapasowe wiosła. W krótkich odstępach czasu z nosa 
skąpy wały krople. Jeśli zbliża się sztorm, to co jest 
obecnie? Kolebanie się, wicher z deszczem, ogromne 
bałwany wodne, wszystkiego tego nie można było 
nazwać ciszą przed burzą. Sprawdziłem linki bezpie
czeństwa i zszedłem na dół. Gdzieś daleko z prawej 
burty ciemności przecinane były snopem światła z 
latarni morskiej. Tam są ludzie — myślałem —pod
niesiony na duchu. W koło nas za to czarno, jak 
w d . .. u murzyna. Niedługo zacząłem odczuwać to, 
co sie sztormem nazywało. Poprzednie przechyły 
zmieniły się w jakieś beznadziejne i zupełnie niekon
trolowane zdanie się na kaprysy płynącego żywiołu. 
W wybrykach tych morze nie miało ograniczenia. 
Wysokość, siła fal były nieproporcjonalne w stosunku 
do małego pudla, jakim była łajba. Albo morze po
winno było mieć pewne względy, albo statki powinny 
być większe — konkludowałem. Zszedłem do hali — 
pomieszczenia. Nie było tu iluminatorów. Rozwieszo
ne hamaki, jak na komendę, bujały się raz wjedna, 
to w drugą stronę. Oczywiście złudzenie optyczne. 
Tarcie linek o haki i kolucha wydaja nieprzyjemny 
skrzyp. W burty hali z ogromnym łoskotem walą 
płynne góry. Kładłem się ociężale, rozgorączkowany, 
wiedząc, że na zmianę zbudzony będę o północy. 
Gorącą herbata robiła swoje. Kąpałem się w własnym 
pocie. Woda z nos a(nie wycierałem) torowała sobie 
drogę po policzku, koło ucha, dotykając poduszki, 
gdzie wsiąkała. Zasnąłem. Usłyszałem gwizdek, drugi, 
a potem szarpnięcie i przechylenie hamaka. Drżałem 
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na całym ciele. Suchym językiem nie mogłem zwilżyć 
spieczonych warg. Sztorm musiał być w pełni, bo co 
chwilę pokład usuwał się spod nóg. Przytrzymywałem 
się hamaka, co utrudniało znowu ubranie półpłaszcza. 
Wtuliłem głowę w kołnierz i wdrapałem się na sta
nowisko. Stać cztery godziny na tym wichrze wydało 
mi się równym samobójstwu. Słone rozpryski fal się
gały mię aż tu, bijąc we mnie ostrością gradu. Poza 
ciemnymi sylwetkami towarzyszy, komina i masztu, 
zarysuwujących się na nieco jaśniejszym niebie, nie 
widziałem nic. Morze słyszałem i czułem. Spoglądnię- 
cie w dół, w czarny i ryczący żywioł przyprawiało 
mię o mocne dreszcze. W taką pogodę na Podkarpaciu 
przesądni ludzie wstawiali zapalone gromnice w okna, 
by odwrócić kierunek burzy. Mówili inni: ktoś się 
powiesił. Tak jak kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić 
tak wielkich wód, by z którejś strony nie było widać 
brzegów, tak teraz po 11 dniach w morzu zwątpiłem 
w istnenie skrawka lądu na globie. Rozgorączkowana 
głowa nie mogła pojąć ogromu natury, brnęła do 
spraw codziennych, by tylko stanąć jak przed murem 
i walić w niego bez nadziei przebicia. Podobno w 
siłach zbrojnych chory ma prawo do opieki lekarskiej. 
Chory jestem — stwierdziłem — i muszę czekać aż 
do rana. Gdyby choć usiąść, choć na chwilkę ... — 
niestety. Cztery godziny minęły jak wieczność. My
ślałem: ..w hamaku łatwiej przetrzymam d° rana”. 
Wydawało mi się, że gdyby mi w tej chwili zmierzono 
gorączkę rtęć rozsadziłaby termometr. Skopywalem 
koce, rozkładałem szeroko ramiona i nogi, nie mogąc 
znieść piekącego żaru własnego naskórka. Z straszli
wym grzmotem pioruny waliły w ścianę sosnowego 
lasu a ja unosiłem się, tuż nad jego wierzchołkami. 
Sniczaste ich zakończenia falowały z wichurą. Stule
tnie pnie wydawały skrzyp. Spłynąłem na czarną 
chmurę, dotykającą prawie samym dnem zielonej zie 
mi. Rozpruta pagórkami chmura lunęła rzęsistymi 
łzami, zraszając obficie zielone ugory i złote łany. 
Osiadłem na dzikiej gruszy pochylonej nad miedzą. 
Miedza porośnięta była krzakami głogu i tarek. Pod 
gruszą siedział stary dziadyga i zajadał jeden z jej 
owoców. Małe gruszeczki leżały w koło, strącone 
wiatrem. Dziad bez słowa podał mi jedną. Spróbowa
łem. Była cierpka ; rzuciłem nią o ziemię. Stary po
patrzał na mnie ze zgorszeniem. — „Cierpkie” 
powiedziałem tłumacząco. Na to — znów bez słowa 

podjął nadgryzioną gruszkę i kilka innych i pie
czołowicie schował je w jednej z przegród zgrzebnej 
torby. „Dziadowski nawyk —pomyślałem — wszystko 
w torbę”. Zacząłem się przypatrywać dziadydze. Był 
stary, bardzo stary. Na twarzy nie miał zmarszczek 
a skóra koloru wosku opinała sterczące kości. Dolne 
powieki zwisały obrzękłe, ukazując ich wewnętrzną 
czerwień. Obok leżała potężna laga. Jeden koniec 
szklił się, jak politurowany, na pewno od długoletniego 
świechtania naskórkiem dłoni. Chciałem zacząć roz
mowę. ale nie wiedziałem iak. A może głuchy, albo 
i niemy? Wnet okazało się, że nie był ani głuchy 
ani niemy, a trochę przygłupowaty. Na zapytanie: 
—„Skądżeście przybyli?” — popatrzył na mnie 

wzrokiem patriarchy i odrzekł: — „Oooo! Z daleka, 
chłopcze, z daleka” Po chwili wpatrywania się w 
mokrą trawę dodał: „Z daleka, i zewsząd, i z nikąd”. 
Przybliżyłem się nieco zabierając się do słuchania. 
Stary wyczuł czego oczekuję, bo posapując dychawi- 
cznie, zaczął opowiadać. — „Wiele lat temu, jak ta 
grusza była tylko kijem na dobre biczysko, byłem 
młodzieńcem, jak ty” Słowa przez niego wypowiadane 
nie brzmiały, jak u zwykłego wiejskiego dziada. Mu
siał być oblatany za młodu — przypuszczałem. 
Ciągnął: — „Wziąłem bochen chleba, gomółkę sera, 
zawiązałem to w chustę, przewróciłem przez kij — i po
szedłem w świat. Z gorajowskich pagórków spogląda
łem za siebie po raz ostatni. Leżała przeklęta wioska z 
jej słomianymi strzechami i wierzbowymi opłotkami. 
Znienawidzone bydlaki pasły się w Średobrzy. Sta
łem chwilę i patrzyłem na chałupę, gdzie się wylągłem. 
Nie żałowałem ani rodziny, ani sąsiadów. Przypomnia
ło mi się mielanie w żarnach zanim mogłem jeść 
zacierkę, albo lanie od ojca za to, że krowy weszły 
w koniczynę sąsiada. Splunąłem tylko, poprawiłem 
lagę na ramieniu i poszedłem Zarabiałem po drodze 
dorywczymi robotami. Nie zawsze było dobrze. Często 
dokuczał głód. Nie zawsze było gdzie spać. Postano
wiłem wtedy: pójdę trochu dalej, może zarobię i wró
cę wtedy, jak pan. Doszedłem tak aż do Gdańska. 
Dlaczego nie spróbować innych zamorskich krajów? 
Kusiło mię coś. Spróbowałem. Dostałem się na statek 
jako chłopak pomywacz. Płynąłem, wydawało mi się, 
i płynąłem, a to było tylko do Hamburga. Potem 
troszeczkę dalej, bo do Marsylii. Przed każdą podróżą 
postanawiałem: „Stąd zawrócę”. Baciarskie życie w 
obcych portach podobało mi się. Zarabiałem nie źle, 
ale i pieniądze szły, jak woda. Znalazłem się w Afryce, 
potem w Ameryce. Tu zarobię i wrócę — postano
wiłem szczerze. T lata upływały. Zarobiłem, ale — 
wtedy wybuchła wojna .. .. Stary zakaszlał i zadu
mał się. Zapewne nie wiedząc jak wypełnić przerwę 
w opowiadaniu, chwycił lagę i bezmyślnie zaczął walić 
nią w trawę. Po głębszych i świszczących oddechach 
starzec prawił dalej o tym jak zaciągnął się do ame
rykańskiego wojska, jak znalazł się na polach Flandrii. 
Gotów byłem słuchać jego przejść wojennych, ale 
pominął je i zakończył demobilizacją. „Pierwszy raz 
napisałem do domu. Zamiast odpowiedzi od ojca, czy 
matki, dostałem list od proboszcza parafii”. Stary 
zwiesił głowę w smutku. „Nie było czego wracać. 
Starzy mi poumierali. Kiedym czytał proboszczow
ski list, zaczynający się słowami: „Niech będzie po
chwalony”, pierwszy raz łzy polały mi się ciurkiem. 
Pisał jak sam wyprawił ich na wieczny odpoczynek. 
. Wyschnięte, wydawało się, oczy i teraz zwilgotniały. 
Znów świsnął oddechem i znów bajdurzył. „Upływały 
lata wśród obcych. Żarła mię tęsknota za ojczyzną, 
za rodzinną wioską. Brakło mi naszego powietrza. 
Wśród ciasnych ulic dusiłem się. Wrócić, nie wrócić? 
— Biłem się z myślami. Wreszcie poczułem ocięża
łość w znękanych tułaczką kościach. Zwiastun zbli
żającej się śmierci. Żeby choć kości złożyć na tym, 
co i starzy, cmentarzu.” Stary już nie mówił do mnie, 
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a sam do siebie. „Po czterdziestu latach włóczęgi 
wróciłem.” Zrobił dłuższą przerwę, jakby zmęczony 
gaworzeniem. Po chwili chwyciwszy lagę walnął nią 
w ziemię z siłą, jakiej się po nim nie spodziewałem, 
i pytał sam siebie ze złością: „Gdzie moje życie? 
— i odpowiedział: Roztrwonieni wśród obcych.” Po 
odsapnięciu ciągnął znów: „Tych, których zostawiłem 
dorosłych, wszyscy wymarli. Młodzi nie poznają mnie. 
Ojcowska chałupa rozwalona, miejsce po niej zaorane. 
Pozostały mi tylko pola, miedze i ta grusza, co ją 
pamiętam. Ma dobre gruszeczki” — dodał z nutą 
zakończenia. Z północy nadciągała czarna chmura. 
Starzec wstał przy pomocy lagi i popatrzył ku niebu, 
na gruszę, obrał kierunek na wioskę i, kuśtykając, 
ruszył. Poczułem chłodny wiatr. Niebo ciemniało 
szybko. Nagie podmuch wiatru, tak silny, że poderwał 
mi nogi, zakręcił i porwał mię w górę. Rozpaczliwie 
rozwarłem ramiona by chwycić konarów gruszy. W 
palcach zostały mi tylko liście. Dlaczego stary wy
jawiał mi swoje dzieje? — Zastanawiałem się. Czy 
chciał i mię uchronić od ucieczki? Zatrzymałem się 
— decydowałem. Wichura niosła mię szybko dalej 
i wyżej. Nie miałem się czego czepić. Płynąłem znów 
nad szczytami lasów, wnet i te zasłonięte zostały 
chmurami. Zatrzymać się, ale jak? Nadzieja zawró
cenia malała. Wiatr wiał w przeciwną od znanych 
okolic stronę. Przestworza sczerniały, nie widziałem 
nic. Grzmoty między chmurami przeszywały mię na 
wskroś, jakby we mnie mierzyły. Straciłem orientację 
i kierunek, w którym byłem unoszony. Czułem jak 
serce waliło mi ze wzruszenia i przejęcia się dziado
wskim opowiadanie. Jak mię poniesie za daleko, nie 
będę mógł wrócić. Dlaczego nie spadnę w dół, jak 
kamień? Przecież nie jestem skrzydlatym ptakiem. 
Musiałem lecieć szybko i daleko, bo najwyraźniej 
poczułem zmianę klimatu. Powietrze stało się czystsze, 
ostrzejsze a równocześnie zimniejsze. Aby tak zniżyć 
się, by chociaż zobaczyć nad czym przelatuję. Po
stanowiłem użyć ostatniej próby zniżenia się. Wy
konałem ruch nurka spadającego głową w dół. 
Gwałtownie obniżając się, doznałem dziwnych łasko
tek w żołądku. Nagle — musiałem przybrać znów 
pozycję poziomą. Oto w dole pode mną zobaczyłem 
otchłań wzburzonej i połyskującej lawiny. Usłyszałem 
też syk falującego żywiołu. Czyżby morze? Więc 
opuściłem ojczyznę — pomyślałem ze zgrozą. Utopię 
się raczej a nie dam się porwać dalej! Wykonałem 
nurka jeszcze raz. Szybko, jak kamień, spadłem teraz 
z przestraszającą szybkością. Ryk trących się płynnych 
wzgórz rozsądzał mi bębenki uszne. Jeszcze moment 
w dół. Falująca białymi grzbietami lawa zbliżała się

Straciłem przytomność. Wnet jednak przyszedłem 
do siebie i uświadomiłem sobie, że suwam się sie
dzeniem po pokładzie. Nad głową kołysały się hamaki. 
Byłem caluteńki mokry. Ciało dygotało, jak w febrze. 
Z turdnością dźwignąłem się. starając wspiąć się z 
powrotem w hamak. Brakło mi siły. Ktoś z kolegów 
zwrócił uwagę bym dał temu spokój, bo i tak jest 
po pobudce. Ktoś wnosił kawę. Podczas śniadania — 

którego nie tknąłem — podałem podoficerowi własne 
nazwisko celem wpisania do książki chorych. Musia
łem przedstawić opłakany widok, bo lekarz zobaczy
wszy mię, zapytał zupełnie po ludzku:

— „Co wam jest?”

— „Przeziębiony jestem — odrzekłem, oczyszcza
jąc flegma zawalone gardło. San.tariusz mierzył go
rączkę. Termometr znów wskazywał tylko stan podgo
rączkowy. — „Brakuje ci jednego stopnia do zwolnie
nia” — szepnął mi łapiduch. Lekarz, poza okazaniem 
mi współczucia, nie mógł mi nic pomóc. —• „Z prze
słuchaniem płuc musimy się wstrzymać aż do powrotu 
do portu. Szum maszyn i wentylatorów przeszkadza 
w słuchaniu” —- wytłumaczył mi, czego nie musiał 
robić. Lekarz widząc, że nie jestem zadowolony z 
rezultatu wizyty i czekam, dodał takie wyjaśnienie:

— „Przeziębienie i katar, jaki macie, leczony 
trwa około dwóch tygodni, a nie leczony, około 
czternastu dni”. Zrozumiałem go. Ruszyłem do drzwi.

— „A gdzie pracujecie? — zagadnął mię jeszcze 
przed zatrzaśnięciem drzwi. — „Przy bunkrowaniu 
węgla!” — odkrzyknąłem z nadzieją. Widocznie uwa
żał, że praca ta sprzyjała przeziębieniu, gdyż powie
dział — „dobrze” — i na tym koniec. Na pokładzie 
musiałem przejść koło pracujących i pilnującego bos
mana, Oczywiście musiał mię zauważyć, a zauważy
wszy, ryknął:

— „Co? —macie zwolnienie?”
—■ „Nie” — odparłem krótko. Zarechotał się na 
to tak wesoło, jakby mu kto w kieszeń napluł, po 
czym wskazał dół do bunkra. Zszedłem tam zobo
jętniały na wszystko. W kąt zrzuciłem półpłaszcz, 
sweter i chwyciłem za łopatę. „Chyba lekarz wie, co 
robi”. Zdawałem się na jego łaskę. Przy trzymaniu 
pustej łopaty trzęsły mi się kolana jakby były z galare
ty, a niesienie czegokolwiek na niej wymagało wysiłku, 
na który nie było mię stać. Skapywanie z nosa 
doprowadzało mię do wściekłości. Kiedy byłem na
chylony, skąpywało w węgiel. W innej pozycji krople 
sączyły się na wargi i dalej, drażniąc naskórek, jak 
przy łechtaniu piórkiem. Wycieranie zaś nosa groziło 
zdarciem spryszczonego naskórka. Na wargi rzuciły 
się wyrzuty w postaci pęcherzy. Towarzysze pracowali 
niezmordowanie. Skończymy, to będziemy mieli spo
kój — było ich hasłem. Ustał sztorm i kiwała teraz 
martwa fala. Upłynęło jeszcze trzy dni mozolnej 
pracy z przerwami na wachty i hala węglowa została 
opróżniona i wymieciona. Tym razem do prania 
drelichów dołożyliśmy większych starań, wiedząc że 
z wszystkich poprzednich prań to ostatnie miało 
uzasadnienie. Praca węglowa była ukończona. Każda 
inna praca w porównaniu z poprzednią mogła być 
tylko wypoczynkiem. Liczyłem dni początku mego 
kataru znacząc kreskami na wnętrzu burty i kalkulując 
w ten sposób przybliżony czas wyleczenia, względnie 
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ustania. Był to już szesnasty dzień od czasu opuszcze
nia portu. Sternik z stałej załogi ORP „Wilia ’ twier
dził, że jesteśmy na Atlantyku. Obawiałem się, że 
zamiast ku równikowi zbliżaliśmy się ku biegunowi. 
Powietrze najwyraźniej oziębiło się. W następny ranek, 
to jest w siedemnasty dzień, wyszliśmy jak zwykle do 
zajęć porannych. Jak zwykle stanął przed nami bosman 
pokładowy. Ale nie oczekiwaliśmy — jak zwykle — 
przydziału do bunkrowania. Kiedy bosman ryknął: 
.Będziemy, bunkrować!” — Przyjęliśmy to jako jego 
zapomnienie się. Niektórzy ukazali tryumfalny uś
miech, że tym razem nie uda mu się jajić nas. Zamiast 
opamiętania się wprawnym do wskazywania paluchem 
przedziurawił powietrze w kierunku zapełnionego 
bunkra i powiedział: „Stąd ...” — po czym wskazał 
na opróżnioną halę, i ryknął: „tam!” Zakołotało mi 
w głowie. Ktoś tu wariata podgrywa. A może moje 
opadnięcie na głowę za lat dziecinnych zaczyna uka
zywać rezultaty? Zanim zdążyłem rozstrzygnąć to 
zagadnienie, przy porykiwaniach podbiegłem w prze
dłużenie wskazującego palucha wprosto do wczoraj 
opróżnionej hali, tym razem do przyjmowania i opróż
niania spuszczanych worów. Chciałem, czy nie, cała 
moja natura i całe jestestwo burzyły się i stawały 
na opak. Obecna praca była niczym więcej jak prze
lewaniem z próżnego w puste. „Gdzie jest dziesiąty?” 
— Ryknął nad lukiem bosman. Z czarnej czeluści hali 
musiałem wyjść na środek. Odtąd baczne oko bosma
ńskie tkwiło we mnie cały czas i pilnowało bym nie 
tracił czasu na prostowanie się, wycieranie potu, 

czy oglądanie poraź drugi tworzących się pęcherzy. 
Bolało mię to, że moja praca z musu była tak wy
dajna jak akordowa. Kiedy przeniesiemy tę górę z 
powrotem? Czy ma to znaczenie? Po zapełnieniu hali 
będziemy ją znów opróżniać. 1 tak w nieskończoność. 
Aż paleniska kotłowni pochłoną całe zapasy? Czyż 
może być coś więcej beznadziejnego, jak wykonywa
nie pracy zupełnie bezpożytecznej? Są prace obliczone 
na sabotaż i niszczenie i prace budujące. W obu wy
padkach tak pracy budującej, jak i niszczącej człowiek 
wykonuje ją aż do skutku, po osiągnięciu którego 
następuje koniec roboty. Obecna praca nie jest ani 
niszczącą (poza niszczeniem własnych płuc), ani bu
dującą i nie będzie jej rezultatu ani końca. „Nie 
tłuczenie głazów było gnębiące — mówił mi dobry 
kolega po ucieczce z więzienia — a przekładanie sągi 
drzewa z miejsca na drugie miejsce to może przypra
wić o obłęd. Roztłuczonego raz głazu nikt nie spajał. 
Kiedyś braknie głazów. Konie przywożące głazy zde
chną. Po jednym z tych wypadków nastąpi największy 
— koniec tłuczenia. Warto tłuc by dożyć końca 
tłuczenia. Przestawianie sągi po kawałku drewna nie 
prowadziło do niczego. Przekładać wolno czy szybko 
— nie zmieniało to sytuacji. Po przestawieniu sągi 
tam, polano po polanie rozbiera się, ustawiając z nich 
sześcian — obok. I tak w koło, dzień po dniu, ty
dzień po tygodniu, rok po roku. Przekładać bierwiona 
wolno — to nie opóźni pracy, szybciej — nie przy
spieszy końca. Można zwariować, umrzeć i sągi drze
wa drugiemu w spadku zostawić. Chyba sam diabeł 

tylko czeka aż bosman, ja i towarzysze ockną się z 
obłędu, zmądrzeją i zamiast przenosić z bunkra do 
bunkra zaczną szuflować za burtę przybliżając w ten 
sposób moment skończenia wię węgla i tym samym 
ukończenia pracy. Wtedy cała robota nabrałaby wagi 
i logiki. Na razie bosman nie zdradzał zamiaru po
wrotu do normalnych zmysłów, czyli przesypywanie 
węgla było zapewnione. Patrząc na czarną górę, to 
słuchając fal uderzających w burty, dochodziłem 
cnyba po raz setny do konkluzji: nie ma tu nic 
z poetyckiego romantyzmu i sentymentalizmu, który
mi kiedyś głowa moja była przepełniona. Z jakąż 
dziką rozkoszą w tej chwili wyciągnąłbym pióro z ręki 
niepodstrzyżonego poety i zaofiarował bym większego 
rozmiaru łopatę i grzecznie zaproponował przeniesie
nie tego węglowego pagórka. „Ależ marynarzu sinych 
mórz — zagadnął by na pewno poeta — co ma 
węgiel wspólnego z morzem? Nic. Albo tylko tyle, 
że bez węgla, ropy, czy wiatrołapów, poeta nie mógłby 
dostać się na morze. Bujanie nad oceanami najgórno- 
lotniejszymi myślami nie da poecie możności prawdzi
wego poznania. Kiedy zaś przestanie bujać w prze
stworzach i zajdzie na kiwający się pokład, zamiast 
podziwiać i pisać — rzyga. Pozostałaby jedna ewen
tualność. Poeta wyjechał na morze jako pasażer po 
nic innego jak tylko by poznawać i studiować morski 
żywioł. Wyszedłszy na trzeci pokład (wietrzny) naba
wił by się kataru i znalazł by się w szpitalu z rzy- 
gowinczką. W ten sposób pozbawił by się doświad
czenia na własnej skórze jak się szufluje węgiel na 
sztormie i w gorączce.

Byliśmy w drodze powrotnej. Nie leczony katar 
ustawał. Po wielu nocach w gorączce i pracy podczas 
dni oblicze moje ściągnęło się i pobladło. — „Aleś 
spiczniał — powiedział mi z prawdziwym spółczuciem 
jeden ze stałej załogi. Inaczej za to miała się sprawa 
z bosmanem pokładowym. Wietrzna morska pogoda 
tak mu sprzyjała, że codzień wydawał się być czer- 
wieńszy. Byczy kark znaczył się dwoma fałdami zgru
bień wyciskającymi się za kołnierz. Pasek spodni na 
ostatnią dziurkę przepasywał olbrzymie piersi bosmań
skie, podnoszące się i opadające przy porykiwaniu. 
Dzień po dniu upływał z monotonną niespotykaną w 
żadnej innej dziedzinie życia. W chwilach wolnych 
od szuflowania składałem w hamak zmęczone kości, 
przymykałem oczy, starając się przenieść myślami 
gdziekolwiek poza rzeczywistość. Zwykle nie udawało 
się. Wywoływania na wachty, łomotania fal w burty, 
trzeszczenie nitów, za głośne gawędy towarzyszy nie 
pozwalały na zupełne odprężenie. Sen, który śniłem 
w gorączce, wracał wielokrotnie, jakby żądając swego 
wyjaśnienia. Byłem bezradny. Ani w samym dziadku 
ani w jego opowiadaniu nie mogłem znaleźć niczego 
co by mogło mieć jakąkolwiek łączność, czy nawiąza
nie, do mego życia. Dla odmiany starałem się zrozu
mieć cel, czy ukrytą filozofię, naszego szuflowania. 
Kogo miałem zapytać, by wyzbyć się żółci, która 
mię zatruwała? Chyba przełożonych. Delikatnie pod 
włos wziąłem podoficera, członka załogi ORP „Wilia”.
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Znałem go z poprzednich wypowiedzi na temat wy
konywania rozkazów i zleceń. Któryś z zapytanych 
przez niego chełpliwie stwierdził, że „rozkazy muszą 
być ślepo wykonywane”. Został przez mata poprawio 
ny” — „Nic podobnego — twierdził on. — Otrzymują
cy rozkaz powinien wiedzieć uzasadnienie tegoż. Jest 
to po to, by mógł on wykonać nie tylko literę, ale 
i ducha rozkazu. By wykazać błędność ślepego 
wykonywania, dał dwa przykłady: By uniknąć ewen
tualnego gapienia się chińskich żołnierzy tam, gdzie 
psi leją, zabroniono im patrzeć w innym, jak przed 
siebie, kierunku, czyli na linię nieprzyjaciela. W re
zultacie Japońcy z przeciwka zaszli im od tyłu i wycięli 
jak baranów. Ślepe trzymanie się rozkazu nie po
zwoliło im odwrócić głów w tył by się bronić. Albo: 
Jak marynarz Rzepka dostanie pakuły i sidol i każą 
mu branzlować mosiężną poręcz to powinien wiedzieć, 
że celem tego zlecenia nie jest samo branzlowanie, 
ani wyrabianie sobie muskułów, a czyszczenie i połysk 
mosiądzu. Ciekawość moją postanowiłem zaspokoić 
nie drogą służbową a — swojską. Wiedziałem też, 

że wyjaśnienia często niezrozumiałych i zagmatwanych 
dla młodzików kwestii wbijało w dumę mata wszech
wiedzącego i wszechoblatanego. Grzebał właśnie coś 
w worku, kiedy go zagadnąłem.

— Panie mat . ..

— Czego? — odparł, wyjmując głowę z wora.

— Czy mogę zadać pytanie?

— Tak, pod warunkiem, że nie jest głupie.

- Nie jest głupie — zapewniłem go.

— Więc streszczaj się. Słucham.

- Jaki cel ma to całe szuflowanie węgla? . . .

— Co? Nie wiesz?

Przypuszczałem, że wyzyskiwał czas na skombi- 
nowanie właściwej odpowiedzi.

— Nie wiem — odparłem. A po chwili dodałem: 
- Chyba dla robienia pęcherzy na dłoniach i szwar- 

cowania płuc. Nie wiedziałem, że moje drwiny same 
w sobie zawierały odpowiedź, bo mat odrzekł: — 
Jakbyś zgadł! — Po czym zarechotał się śmiechem 
mającym pokryć niedorzeczną rzeczywistość. Nagle 
rozjaśniło mi się w głowie. Jedynym celem szuflowania 
było „jaić ludzi”. Tak dla pewności zapytałem go 
jeszcze: — A po co nam pęcherze? Wyglądało jakoby 
mat zmienił ton. Mówił teraz jakby naprawdę, chciał 
dać najbliższą prawdy odpowiedź:

— Tu wcale nie chodzi o pęcherze, tu chodzi 
o doświadczenie na własnej skórze jak wygląda praca 
bunkrowania.

— Co? Na górników się wyrabiamy? — Wymknę
ło mi się.

— Pilnujący was bosman też kiedyś szuflował 
właśnie dlatego, by wiedzieć co można zrobić i czego 
od was wymagać. Są też i inne powody. R.S.O.') 
nie przewiduje bezczynności w godzinach zajęć. Obe
cne wyjaśnienie mata wydało mi się tak słuszne i lo
giczne, że aż zawstydziłem się iż mogłem przed tym 
myśleć inaczej. Pozostało mi jeszcze jedno do wy
jaśnienia. Pytałem o to od razu póki żelazo jest 
ciepłe. — Ale to wszystko nie jest powodem by 
bosman przybierał postawę wyjącego lwa jakby nas 
miał pożreć . . . Mat i na to miał odpowiedź:

— Tee ... Czy przy tym wichrze i kotłowaniu 
wody normalny głos byłby słyszany? Musiałem przyz
nać, że nie. — A wiecie co się stało kiedy bosman 
z miną owcy polecił: róbcie, róbcie, chłopcy, a ja 
skoczę na kawę? Kiedy wrócił po godzinie, zastał 
tylko trzech zagrzebanych w węglu i odstawiających 
drzemkę, reszta ulotniła się z bunkra.” Po tychże 
wyjaśnieniach nie mogłem więcej stawać na opak, 
a zarządzenia, przeciw którym buntowałem się, teraz 
przedstawiały się jakby tylko dla mojego zbawienia 
były stworzone.

Nie przepłynęliśmy równika, ani odwiedzili Ho
nolulu, do znudzenia za to patrzeć musiałem na 
wiecznie zachmurzone niebo i wiecznie wzburzone 
morze. Rzeczywiście, można zwiedzić daleki świat 
i nie zobaczyć nic. Do wniosków podobnych docho
dziłem nie bez pewnej goryczy. W dwudziestym 
szóstym dniu minęliśmy Helgoland. Jeden z bunkrów 
został powtórnie opróżniony i wymieciony, drugi za
pełniony. Kolejno w jednodniowych odstępach czasu 
minęliśmy latarnię Rozewia i Półwysep helski. Do 
portu wchodziliśmy o 11 nocą, za późno by wyjść 
na ląd. Oczyma pożerałem migające światła ozdobnych 
reklam. Myślami rozkoszowałem się i przeżywałem 
życie nocnych spelun i zaułków. Pływające więzienie 
zbliżyło się ku czarującemu lądowi. Kiedy mocne 
liny rzucone zostały na molo zapewniając związek 
okrętu z ziemią, pierwszy raz poczułem się prawdzi
wym wilkiem morskim. Widok, jaki zobaczyłem w 
kiepskirń świetle latarń, rozjaśnił mordęgę ubiegłych 
30 dni. Na molo w nowiuteńkich drelichach tkwił 
długi dwuszereg rekrutów. Byli to chłopcy, którzy 
uciekli przed bezrobociem, prawdziwi cyrkowcy o bu
dowach atletów. Tacy, którzy porzucili ławy szkolne, 
by zwiedzić świat. Rozmarzeni młodzieńcy, mający 
nadzieję znaleźć natchnienie na morskich lazurach. 
Wszyscy chcieli być marynarzami. Za białym dwu
szeregiem był czarny nasyp węgla, a przed — ORP 
„Wilia” z otwartymi, pustką ziejącymi, bunkrami. 
Cumy zostały umocowane, trap ustawiony. Nagle 
usłyszałem ryk, znany mi tak dobrze, ryk nigdy nie 
zmęczonego bosmana: 

1) Regulamin służby okrętowej:
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— Będziemy bunkrować! Z tamtąd! ... i wskazał 
paluchem na nasyp węgla. Za paluchem bosmańskim 
obróciły się pogolone głowy. —...tam! — i bosman 
wskazał na czarną czeluść bunkrów. Rozdano im 
wory. Będą bunkrować, dzień i noc, na zmiany, przez 
tydzień. Codziennie po robocie będą prać drelichy. 
(Szczęśliwi — w słodkiej wodzie). Musiało coś być

nie w porządku z moją naturą, bo na myśl o 1 
zakrztusiłem się śmiechem aż splunąłem czarr 
miałem . . .

P.S. Rękopis tego artykułu 
kiem 1938 r.

ukończony

W.

był z począt
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